
اأبوظبي-وام:

محمد  الشيخ  السمو  صاحب   زار 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
ســلطان  بن  الله" أحمد  "حفظه 
بن هيــاي المنصوري.. وذلك في 
إمارة  الوثبة في  بمنطقــة  منزله 

أبوظبي.
بصاحــب  المنصــوري  ورحــب 
آل  زايد  بن  الشــيخ محمد  السمو 
نهيــان معرباً عن بالغ ســعادته 

وتقديره لهذه الزيارة.
رئيس  الســمو  صاحب  وتبــادل 
وأفراد  المنصــوري  مــع  الدولة 

األحاديــث  والحضــور  عائلتــه 
الله تعالى أن يديم  الودية.. داعين 
على وطننا نعم األمن واالستقرار 
فيه  لما  قيادته  ويوفق  واالزدهار 

الخير.

طوكيو-)د ب اأ(:

األشــخاص   ُطلــب مــن مالييــن 
وجنوب  غرب  في  الواقعة  بالمناطق 
اليابــان بمغــادرة منازلهــم، جراء 
إعصــار قــوي غير عادي، تســبب 
أمطار  وهطول  قويــة  عواصف  في 

غزيرة.
والتليفزيون  اإلذاعــة  هيئة  وذكرت 
اليابانية "إن إتش كيه" على موقعها 

االلكتروني يوم األحد إنه تمت دعوة 
حوالي 8 ماليين أسرة إلى االحتماء.

الحديد  الســكك  حركة  تأثــرت  كما 
والطيــران، حيــث تم إلغــاء خدمة 
القطارات والرحالت الجوية ورحالت 
انتهــاء العاصفة.  العبــارات، لحين 
وحتــى بعض متاجــر البقالة، التي 
يتم فتحها بشكل عام طوال ساعات 
في  الحياة  شــريان  وتعتبر  العمــل 

الكوارث،  أغلقت أبوابها.

الدوحة-)د ب ا(:

 أعلنت "قطــر الخيرية" عن تواصل 
وترميم  تأهيــل  إلعادة  مشــاريعها 
السوري؛ بهدف  بالشــمال  المدارس 
النازحين  الطالب  وصول  قدرة  زيادة 
الثالث  للعام  الجيد، وذلك  التعليم  إلى 
على التوالي، بالشــراكة مع صندوق 
قطر للتنمية ضمن مبادرة كويســت 
التعليم في شمال غرب سوريا. لدعم 

أصدرته "قطر  بيــان  في  جاء ذلــك 
الخيرية"  يوم األحد، بحســب وكالة 
عدد  األنبــاء القطرية)قنا(.دويبلــغ 
المشروع  يســتهدفها  التي  المدارس 
مناطق  علــى  موزعة  83 مدرســة 
وعفرين  اعزاز  )17 مدرسة(،  الباب 
تل  لمناطق  )33 مدرسة(، باإلضافة 
العين  أبيض )17 مدرســة(، ورأس 
مجموع  يبلغ  )16 مدرســة(، حيث 

الغرف الصفية 700 غرفة صفية.

الفجيرة-وام:

الفجيرة  لحكومة  االعالمي  المكتب   أصدر 
الثامنة  الذكــرى  بمناســبة  تذكاريا  كتابا 
الشــيخ  الســمو  لتولي صاحب  واألربعين 
المجلس  الشــرقي عضــو  بن محمد  حمد 
االعلــى حاكم الفجيــرة مقاليد الحكم في 

االمارة بعنوان "السيرة والمسيرة ".
وتضمن الكتاب الذي تزامن مع هذه الذكرى 
السنوية عددا من الصور الجديدة التي تؤرخ 
لمختلف النشاطات والمشاركات واللقاءات 
الفعاليات  مــن  بعدد  ســموه  جمعت  التي 

العربية واالقليمية والدولية ..
وقدم الكتاب ســمو الشيخ محمد بن حمد 
الشــرقي ولي عهد الفجيرة بكلمة أكد من 
للفجيرة في  تم  الذي  الكبير  االنجاز  خاللها 
محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  عهد 
تحقق  الذي  الدولــي  والحضور  الشــرقي 
لالمــارة عبــر مختلف المجاالت مشــيدا 

الثاقبة. بحكمة سموه ورؤيته المستقبلية 
وقــال ولــي عهــد الفجيــرة : " تحتفي 
واألربعين  الثامنة  بالذكرى  اليوم  االمارات 
لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد 
في  الحكم  الله " مقاليد  الشرقي " حفظه 

الفجيرة ،

�صنعاء-)د ب اأ(:

للمجلس  يمني ، تابــع  عســكري  قائــد   أصيب 
االنتقالي الجنوبــي، وُقتل اثنان من مرافقيه يوم 
األحد بانفجار عبوة ناســفة فــي محافظة أبين 

شرقي البالد.
عن  الكشــف  عدم  عســكري، طلب  مصدر  وقال 
اسمه ، لوكالة األنباء األلمانية)د.ب.أ(، إن "العقيد 
الخضر حمصان، قائد اللواء الثامن صاعقة، أصيب 
بجروح متوســطة فيما ُقتل اثنــان من مرافقيه 
وادي  باتجاه  التقدم  االنتقالي  قوات  أثناء محاولة 

عومران بمديرية مودية شرقي المحافظة".
مركبة  في  انفجــرت  العبوة  بأن  المصــدر  وأفاد 
حمصان اثنــاء تقدمه وعدد من أفراده إلى جانب 
األمني صوب  الحــزام  قوات  أخــرى من  وحدات 
الذي  يعــد معقالً  الــوادي  مواقــع متقدمة في 

لعناصر تنظيم القاعدة.

تل اأبيب-)د ب اأ(:

أعلنت هيئة اآلثار اإلســرائيلية يوم األحد اكتشــاف 
يبلغ عمرها نحو 3300 عام في  حجرة دفن سليمة 

إسرائيل بالصدفة.
وأوضحت الهيئة أن حفارا كشف النقاب خالل أعمال 
بناء عــن الغرفة المنحوتة فــي الصخر والتي تعود 
الثاني في منطقة  المصري رمسيس  الملك  إلى عصر 
آثار  إن عالم  المتوســط، وقالت  البحر  بلماخيم على 
صعد على سلم إلى داخل الغرفة ووجد هناك عشرات 
من المرفقات الجنائزية التي لم ُتَمس ومن بينها آنية 

فخارية وآنية للطهو ورؤوس أسهم وحراب.
من جانبه، قال عالم اآلثار اإلسرائيلي إيلي ياناي "هذا 
العمر"  المرء مرة واحدة فقط في  اكتشاف يشــهده 
مشيرا إلى أنه شعر كما لو أنه كان في موقع تصوير 
"فيلم ألنديانا جونز"، وقال إن الغرفة لم تمسسها يد 

طوال ما يزيد على ثالثة آالف عام.

لندن-)د ب اأ(:

جو  األمريكي  الرئيــس   ألقــى 
بايدن وزوجتــه جيل يوم األحد 
النظرة األخيرة على نعش الملكة 
اليزابيث  الراحلــة  البريطانيــة 

الثانية.
تلفزيونيــة  صــور  وأظهــرت 
الرئيس األمريكي وزوجته وهما 
يقفان مســاء األحد أمام منصة 
وستمنســتر  قاعة  حافــة  في 
صمت.  في  النعش  إلى  وينظران 

األمريكيــة  الســفيرة  وكانــت 
في لنــدن جين هارتلــي ترافق 
إلقاء النظرة  في  وزوجته  بايدن 

األخيرة على الملكة.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�صــد بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

أبوظبي-وام:
 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
إلى فخامــة غابرييل بوريك فونت  اللــه" برقية تهنئة  "حفظه 

رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
كما بعث صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية 
رئيس جمهورية  بوريك فونت  إلى فخامة غابرييل  تهنئة مماثلة 

تشيلي.

خيول الملكة اإليزابيث تظهر في �صباق للمرة 
الأولى منذ وفاتها

لنــدن-)د ب أ(:  ظهــر اثنان من خيــول ملكة بريطانيــا الراحلة 
إليزابيث الثانية في مضمار سباق، يوم األحد. وظهر الحصانان مع 
فرســانهما اللذين ارتديا الحرير الملكي، في أول مشــاركة لخيول 

الملكة في سباق منذ وفاتها.
ونقلت وكالة األنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن مستشار الملكة 
الراحلة للســباقات قوله إنها كانت مالكــة ومربية غزيرة اإلنتاج، 

وظلت تناقش "حبها للخيول حتى مماتها".
وقال المدرب تشارلي فيلوز، رئيس سباق "هنري سيسيل" المفتوح 
داعما  كانت  الحصانان: "الملكة  فيها  األسبوع، الذي يشارك  لنهاية 
كبيرا للسباق البريطاني، وشعرنا أنه من المهم إظهار تقدير مضمار 

"نيوماركت" للدعم الكبير الذي قدمته الملكة لصناعتنا".
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بايدن وزوجته يلقيان النظرة الأخيرة على 
نع�ش الملكة اليزابيث الثانية

» طالع ص 3««
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التغير %ال�صــابقالحالي التغير%  ال�صــابقالحالي
 1.89   0.76  10,204.62 10,015.303,489.333,462.78

القاهرة-وام:

 قبــل أكثر من 3 أشــهر كاملة من 
الخيري  زايد  ماراثون  انطالق  موعد 
جمهورية  في  اإلســكندرية  بمدينة 
مصــر العربيــة، وبمجــرد اإلعالن 
للمشاركة،  التســجيل  باب  فتح  عن 
توافــد المئات من المصريين من كل 
أجل  من  أسمائهم  لتسجيل  الشرائح 

المشاركة في الحدث الخيري السنوي 
االســتثنائي. وأكد البيان الصادر عن 
المصرية  والرياضة  الشــباب  وزارة 
فتح  عن  الــوزارة  إعالن  بمجرد  أنه 
النسخة  التسجيل للمشاركة في  باب 
الذي  الخيري  زايد  لماراثون  السابعة 
الموافق 23  الجمعــة  يــوم  ينطلق 

ديسمبر 2022،

مو�صكو-)د ب اأ(:

بوجاتشيفا  آال  الروســية  الشــعبية  المغنية   انتقدت 
حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا.

وكتبت على حسابها على تليجرام للتواصل االجتماعي، 
يــوم األحد، أنه منذ أن أدرجــت وزارة العدل زوجها، 
ماكســيم جالكين، علــى قائمتها الســوداء باعتباره 
"عميــال أجنبيا"، تريد هــي اآلن أن يتم اعتبارها من 

بين هؤالء الوكالء األجانب أيضا.
إنه "تضامنا مــع زوجي، وهــو رجل أمين  وقالــت 
لروسيا،  ُينسى  ال  حقيقي  ومحترم ومخلص، ووطني 
لتعبير  وحرية  بسالم  والعيش  الرفاهية  لوطنه  يتمنى 
وهمية  أغــراض  أجل  من  أوالدنا  لمــوت  حد  ووضع 

تجعل بالدنا منبوذة وتعقد من حياة مواطنينا".
وتعتبر بوجاتشــيفا /73 عاما/ نجمة في عالم الغناء 
في بالدها. وشــكلت موســيقى الــروك والبوب في 

روسيا منذ سبعينيات القرن الماضي.

حــرب  تنتقــد  رو�صــية  �صــعبية  مغنيــة 
الكرملين على اأوكرانيا

اكت�صاف غرفة دفن تعود اإلى ع�صر رم�صي�س 
الثاني في منطقة �صاحلية باإ�صرائيل 

اإ�صابة قائد ع�صــكري يمني ومقتل 
2 من مرافقيه بانفجار

بمنا�صبة الذكرى 48 لتولي حمد ال�صرقي مقاليد الحكم بالمارة

المكتب الإعالمي لحكومة الفجيرة ي�سدر كتاب ال�سيرة والم�سيرة  المكتب الإعالمي لحكومة الفجيرة ي�سدر كتاب ال�سيرة والم�سيرة  

مطالبة الماليين في اليابان باإخالء منازلهم 
ب�صبب اإع�صار قوي

»قطر الخيرية« تعيد تاأهيل مدار���ش 
�صمال غرب �صوريا

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س ت�صيلي 
بذكرى ا�صتقالل بالده

اإ�صالم اأباد-)د ب اأ(:

الباكســتاني  المركزي  البنــك   قال 
الســعودي  الصندوق  إن  األحد  يوم 
للتنمية أكــد تمديد أجل وديعة لمدة 

عام واحد.
لألنباء نقال  بلومبرج  وكالة  وذكرت 
أن  تويتر  علــى  للبنك  تغريــدة  عن 
الوديعة التي تبلغ قيمتها أكثر من 3 
سدادها  يستحق  كان  دوالر  مليارات 

فــي الخامس مــن كانــون األول/ 
ديسمبر المقبل.

وتــم إيــداع الوديعــة لــدى البنك 
جزءا  وتعتبر  الباكستاني،  المركزي 

النقد األجنبي. من احتياطياته من 
باكســتان من  احتياطات  وتراجعت 
بواقــع 176 مليون  األجنبي  النقد 
دوالر  إلى 62ر8 مليار  لتصل  دوالر 
في التاســع مــن أيلول/ ســبتمبر 
الجاري، نظرا لسداد ديون خارجية.

ال�صعودية تمدد اأجل وديعة لباك�صتان 
لع�ام واح�د

» تتمة ص8«« » تتمة ص8««

» تتمة ص8««

اإقبال كبير من الم�صريين على الت�صجيل 
في ماراثون زايد الخيري

تركيا: تحييد 12 اإرهابياً على 
الحدود مع �صوريا

اأنقرة-)د ب ا(: 

تحييــد 12 إرهابيا،  التركية  الدفاع  وزارة   أعلنــت 
إثــر مقتل جندي وإصابة آخر، جــراء اطالق قذائف 
الخط  صاروخية من قبل ما تصفهم بإرهابيين على 

الحدودي مع سوريا.
إرهابيين  األحــد، إن  يوم  بيان  فــي  الوزارة  وقالت 
الحدودي  الخط  على  صاروخية  قذائف  اليوم  أطلقوا 
أورفة،بحسب  شــانلي  بوالية  عند قضاء ســوروج 

موقع هبر ترك األخباري التركي.
ولفتت إلى مقتل جندي وإصابة آخر، جراء الهجوم.

مواقع  باستهداف  التركية  القوات  قيام  إلى  وأشارت 
اإلرهابييــن فــي المنطقة على الفــور. ولفتت إلى 
تحييد 12 إرهابيا وفق المعلومات األولية، واستمرار 

العمليات في المنطقة.
ولم يشر البيان إلى الجهة التي قامت بالقصف ولكن 
القوات التركية تشــن هجمات ضــد وحدات حماية 
الشعب الكردية واي بي جي التي تصفها تركيا بأنها 

منظمة إرهابية.
تتمركز في شــمال  التركية  القوات  أن  بالذكر  جدير 
عام  الفرات  عمليات )درع  ثالث  شــن  بعد  ســوريا 
الســالم  عام 2018ونبع  الزيتون  2016وغصــن 
للقضاء على وحدات )واي بي جي(و  2019( هناك 

حزب لعمال الكردستاني )بي كيه كيه(.

رئي�س الدولة يزور اأحمد بن �صلطان بن هياي المن�صوريرئي�س الدولة يزور اأحمد بن �صلطان بن هياي المن�صوري
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 É«ØJÉg ’É°üJG  zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 √CÉæg  ådÉãdG  õdQÉ°ûJ  ∂∏ŸG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U  ™e

 IóëàŸG  áµ∏ªŸG  ¢TôY  ¬FÓàYG  áÑ°SÉæÃ ¬dÓN

 É«æªàe  ..  á«dÉª°ûdG  GóædôjCGh  ≈ª¶©dG  É«fÉ£jÈd

 Ò°ùdG á∏°UGƒeh á«µ∏ŸG ¬eÉ¡e ‘ ≥«aƒàdG ¬àdÓ÷

.á«fÉãdG å«HGõ«dEG áµ∏ŸG á∏MGôdG ≈£N ≈∏Y

 ¬JÉ«æ“  Ö«WCG  øY  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  √ƒª°S  ÈYh

 IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒÃ ådÉãdG  õdQÉ°ûJ  ∂∏ª∏d

.AÉNôdGh Ωó≤àdG ΩGhO ≥jó°üdG É¡Ñ©°Th É«fÉ£jÈdh

 √ƒª°S ådÉãdG õdQÉ°ûJ ∂∏ŸG ádÓL ôµ°T ¬ÑfÉL øe

 ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U áÄæ¡àd √ôjó≤J ¢üdÉN ÉjóÑe

 √ÉŒ  ábOÉ°U  ôYÉ°ûe  øe  ¬æY  ÈY  Éeh  ádhódG

.¬Ñ©°Th √ó∏Hh ¬àdÓL

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 »eƒµ◊G ∫É°üJÓd ‹hódG ióàæŸG äÉ«dÉ©a ó¡°ûJ 

 »eƒj ΩÉ≤J »àdG IöûY ájOÉ◊G ¬àî°ùf ‘ ,2022

 ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcEG  õcôÃ …QÉ÷G ÈªàÑ°S 29 h 28

 ..ájOÉ°üàb’G äÉeRC’G{ ¿Gƒæ©H Úà«°ù«FQ Úà°ù∏L

 z»Ñ∏°ùdG  ∞«µàdGh  »HÉéjE’G  AGƒàM’G  ÚH

 ™jQÉ°ûŸG  ≈∏Y  »eƒª©dG  ∫É°üJ’G  äÉ°SÉµ©fGzh

 AÉ°SDhQh ÚdhDƒ°ùŸG øe áÑîf Éª¡H ∑QÉ°ûj záÄ°TÉædG

.¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UCGh Újò«ØæàdGh äÉcöûdG

 ióàæŸG  ∫ÓN Úà°ù∏÷G  ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG  ìô£jh

 »eƒµ◊G  ∫É°üJÓd  ‹hódG  õcôŸG  ¬ª¶æj  …òdG

 â– ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊ »eÓYE’G  Öàµª∏d  ™HÉàdG

 ÚH ¥ôØdG ∫ƒM ºgGDhQ z∫ƒ∏Mh äÉjó–{ QÉ©°T

 ∞«µàdGh  ÉgQÉ°ùe  ¢ùµYh  áeRC’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 ó◊G ádhÉfih É¡JÉ«£©e ™e º∏bCÉàdG ≈∏Y ºFÉ≤dG

 ™jQÉ°ûŸG ájQGôªà°SG á«°†b ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÉgQÉKBG øe

 ºYóJ á«aô©eh ájôµa ¢ù°SCG ¤EG É¡àLÉM h áÄ°TÉædG

 ⁄ÉY ∫ƒNO  ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG  õ«Ø– á«ªgCGh  É¡∏ªY

 ¢UôØdG øe IOÉØà°S’G ≈∏Y ¢Uô◊G ™e QÉªãà°S’G

.äÉeRC’G ™e ≥aGÎJ »àdG

 ÚH ..ájOÉ°üàb’G äÉeRC’G{ á°ù∏L ‘ çóëàj h

 IOÉ©°S  z»Ñ∏°ùdG  ∞«µàdGh  »HÉéjE’G  AGƒàM’G

 ΩƒµdÉeh á«dÉŸG IQGRh π«ch …QƒÿG »LÉM ¢ùfƒj

 ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¢ùHQƒa  ¿ƒ°ùæØ«à°S

 ÖFÉf ¢û«Y ƒHCG ÜÉ¡jEG QƒàcódGh zÉjó«e ¢ùHQƒa{

 ájQƒ¡ªL ‘ áeÉ©dG áfGõÿG ¿hDƒ°ûd á«dÉŸG ôjRh

 h  ÖJÉµdG  QhQÉK  »°TÉ°T  QƒàcódGh  á«Hô©dG  öüe

 ∫ƒM ∂dPh ≥HÉ°ùdG ‹hódG »°SÉeƒ∏HódG h ôµØŸG

 ádÉ◊G ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG á«aÉØ°ûd ∫ƒÑ≤ŸG ióŸG

 ∫É©ØdG π°UGƒàdG ≥«≤ëàd É¡JÉ«YGóJh ájOÉ°üàb’G

 á«Ø«µdG  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ∫hÉæàjh  .äÉeRC’G  äÉbhCG  ‘

 ÖæŒ É¡dÓN øe »eƒµ◊G ∫É°üJÓd øµÁ »àdG

 »Yh  áYÉæ°U  ¤EG  zájôjóîàdG  áfCÉª£dG  {  ádÉM

 ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y Qƒ¡ª÷G õØëj »≤«≤M »YÉªL

 ΩGõàdG á«ªgCG ¤EG áaÉ°VEG É¡JÉ«YGóJh áeRC’G á¡LGƒe

 ób »àdG äÉeRC’G AÉæKCG Qƒ¡ªé∏d ÉgOƒYƒH äÉeƒµ◊G

 ájOÉ°üàb’G á£jôÿG ≈∏Y á©jöS äGÒ¨àe çó o–

.™ªàéŸGh OôØdG ÚH ábÓ©dG ‘h

 á«eƒµ◊G äÉ¡LƒàdG  Ö°ùfCG  AGÈÿG ¢Vô©à°ùj h

 …OÉ°üàbGh »YÉªàLG ó¡°ûe ‘ Qƒ¡ª÷G á≤K Ö°ùµd

 ™ªàéŸG ô¶f äÉ¡Lh º¡a IQhöVh Ò¨àdG ™jöS

 äÉeRC’G  AGƒàMGh  ôWÉîŸG  IQGOEG  ‘ ¬JÉLÉ«àMGh

 Qƒ¡ª÷G ºYO ‘ »eƒµ◊G ∫É°üJ’G QhO øY kÓ°†a

 ∫É°üJ’G äÉ«é«JGÎ°SG π°†aCGh πÑ≤à°ùª∏d OGó©à°SÓd

 .ájOÉ°üàb’G äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG ‘

 ≈∏Y »eƒª©dG ∫É°üJ’G äÉ°SÉµ©fG{ á°ù∏L ‘h

 óªfi øe πc É¡H ∑QÉ°ûj »àdG záÄ°TÉædG ™jQÉ°ûŸG

 z∫Óg  óªfi{  áYƒª›  ¢ù«FQ  »eGõ◊G  ∫Óg

 ´Gõgh  »YÉªàL’G  ∫ÉªYC’G  óFGQ  ¢ùfƒj  óªfih

 IOÉjQ ÒÑNh »eÓYEGh QÉ°ûà°ùe …Qƒ°üæŸG º«gGôHEG

 ÜÉë°UCG ´ÉæbEG Ö«dÉ°SCG ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢Vô©à°ùj ∫ÉªYCG

 äÉ«æ≤Jh áÄ°TÉf  ™jQÉ°ûe πjƒªàH  ∫GƒeC’G  ¢ShDhQ

.IójóL

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15147 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 19 ÚæK’G2 øWƒdG QÉÑNCG

á«fÉãdG å«HGõ«dEG áµ∏ªdG IÉah »a AGõ©dG Ωó≤j áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

π«FGô°SEG »a QÉµàH’Gh ΩÓ°ù∏d õjô«H õcôeh ¿ƒæØ∏d Ö«HCG πJ ∞ëàe Qhõj ójGR øH ˆGóÑY

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏éªH á«dhódG äÉbÓ©dG áæéd ¢ù«FQ ™e åëÑj ¢TÉÑZ ô≤°U
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J »fÉjƒZhQhC’G

ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée á°ù«FQ á«bô°ûdG …GƒZhQhC’G ¢ù«FQ áÑFÉf ™e äÉãMÉÑe á°ù∏L ó≤Y

 äÉfÉªdôH ™e áªgÉ°ùªdG ≈∏Y ¿ƒ°üjôM : ¢TÉÑZ ô≤°U

ºdÉ©∏d π°†aCGh øeBG πÑ≤à°ùe ™æ°U Oƒ¡L »a ºdÉ©dG

:ΩGh-ƒjó«Øàfƒe

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ó≤Y  

 ¿ƒª«LQBG õjôJÉ«H ‹É©eh …OÉ–’G »æWƒdG

 ¢ù∏›  á°ù«FQ  ájQƒ¡ª÷G  ¢ù«FQ  áÑFÉf

 á°ù∏L  á«böûdG  …GƒZhQhC’ÉH  ñƒ«°ûdG

 É«dÉM á«ª°SôdG ¬JQÉjR ∫ÓN ∂dPh äÉãMÉÑe

.¢ù∏éŸG øe ÊÉŸôH óah ¢SCGQ »∏Y

 πÑ°S á°ûbÉæe äÉãMÉÑŸG á°ù∏L ∫ÓN iôL

 äGÈÿG ∫OÉÑJh á«fÉŸÈdG äÉbÓ©dG π«©ØJ

 QhÉ°ûàdGh  ≥«°ùæàdG  õjõ©Jh  ,äGQÉjõdGh

 ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ÓN ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl ∫É«M

 äÉ¡LƒJ ºYOh ,á«dhódG á«fÉŸÈdG äÉ«dÉ©ØdG

 π«©ØJ  ≈∏Y  Éª¡°UôMh  øjó∏ÑdG  »àeƒµM

 É‡ IOÉØà°S’Gh áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG

 ™e  Iõ«ªàe  äÉbÓY  øe  ¿Gó∏ÑdG  ¬H  ≈¶ëj

 äÉª¶æŸGh äÉ°ù°SDƒŸGh ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl

 øeC’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤– ≈∏Y πª©dG ‘ á«dhódG

.⁄É©dG ‘ QGô≤à°S’Gh

 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  ¤EG  ¿ÉÑfÉ÷G  ¥ô£Jh

 äGQƒ£àdGh äGóéà°ùŸG ôNBG ÉãëHh á«dhódGh

 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÚàMÉ°ùdG  ≈∏Y  áægGôdG

 ÉjÉ°†≤dG  AGREG  ôªà°ùŸG  QhÉ°ûàdG  á«ªgCG  GócCGh

.øjó∏Ñ∏d ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi á«dhódG

 ó«©°S  IOÉ©°S  -  äÉãMÉÑŸG  á°ù∏L  ö†M

 º«≤ŸG ÒZ äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S …õª≤dG ˆGóÑY

 øeh  á«böûdG  …GƒZhQhC’G  ájQƒ¡ªL  iód

 AÉ°†YCG …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG óah ÖfÉL

 ∫hO  äÉfÉŸôH  ™e  ábGó°üdG  áæ÷ áYƒª›

 ¥QÉW QƒàcódG øe πc IOÉ©°S ,á«æ«JÓdG ÉµjôeCG

 ó°TGQ ó«©°Sh ,áYƒªéŸG ¢ù«FQ ôjÉ£dG ó«ªM

 óLÉe Ëôeh ,áYƒªéŸG ¢ù«FQ ÖFÉf …óHÉ©dG

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG  ,áYƒªéŸG ƒ°†Y á«æK  øH

 øªMôdG  óÑY  ôªY  QƒàcódG  øe  πc  IOÉ©°Sh

 AGôØYh  ,  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »ª«©ædG

 ∫É°üJÓd  óYÉ°ùŸG  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »£°ùÑdG

 ΩÉ©dG ÚeC’G »bhRôŸG óªMCG ¥QÉWh ,ÊÉŸÈdG

.¢ù∏éŸG á°SÉFQ ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG

á«fÉãdG å«HGõ«dEG áµ∏ŸG IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

π«FGöSEG ‘ QÉµàH’Gh ΩÓ°ù∏d õjÒH õcôeh ¿ƒæØ∏d Ö«HCG πJ ∞ëàe ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

:ΩGh-»HO

 ô≤°U  øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Ωób

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

 å«HGõ«dEG áµ∏ŸG IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh áª«ÿG

 ô≤e óMC’G Ωƒj √ƒª°S IQÉjR ∫ÓN ∂dPh á«fÉãdG

.»HO ‘ á«fÉ£jÈdG á«∏°üæ≤dG

 »æ«H ¿ƒª«°S IOÉ©°S √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc

 ¢VƒØŸG »HO ‘ IóëàŸG áµ∏ªª∏d ΩÉ©dG π°üæ≤dG

.§°ShC’G ¥öû∏d …QÉéàdG

 áª∏c áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿hO óbh

 ¢üdÉîH É¡«a Ωó≤J á«∏°üæ≤dÉH AGõ©dG ÎaO ‘

 ådÉãdG õdQÉ°ûJ ∂∏ŸG ádÓ÷ IÉ°SGƒŸGh …RÉ©àdG

 GóædôjEGh ≈ª¶©dG É«fÉ£jÈd IóëàŸG áµ∏ªŸG ∂∏e

 ÊÉ£jÈdG Ö©°ûdGh ,á«µ∏ŸG IöSC’Gh ,á«dÉª°ûdG

 áµ∏ª∏d  á∏«∏÷G  äÉeÉ¡°SE’ÉH  OÉ°TCGh  ..≥jó°üdG

 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ó«WƒJ  ó«©°U  ≈∏Y  á∏MGôdG

.IóëàŸG áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G ádhO ÚH á≤«KƒdG

 øH Oƒ©°S øH óªMCG ï«°ûdG øe πc √ƒª°S ≥aGQ

 áeÉ©dG  äÉeóÿG  IôFGO  ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 øH  ó«ªM  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdGh  áª«ÿG  ¢SCGôH

 ôjóeh ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG ˆGóÑY

 »HÉYõdG  ˆGóÑY  õjõ©dGóÑYh  …ÒeC’G  ¿GƒjódG

.ájQÉ≤©dG áª«ÿG ¢SCGQ ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

:ΩGh-Ö«HCG πJ

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

 Ö«HCG  πJ  ∞ëàe  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 ∂dPh  QÉµàH’Gh  ΩÓ°ù∏d  õjÒH  õcôeh  ¿ƒæØ∏d

 √ƒª°S É¡H Ωƒ≤j »àdG á«ª°SôdG IQÉjõdG QÉWEG ‘

.π«FGöSEG ádhód

 Ö«HCG  πJ  ∞ëàe  ¬JQÉjR  ∫ÓN  √ƒª°S  ™∏WGh

 óMCG ó©j …òdGh áØ∏àîŸG ¬eÉ°ùbCG ≈∏Y ¿ƒæØ∏d

 ..π«FGöSEG ‘ á«aÉ≤ãdGh á«æØdG äÉ°ù°SDƒŸG ºgCG

 á«∏«FGöSE’G ¿ƒæØdG º°ùb äÉjƒàfi ≈∏Y ±ô©Jh

 á«æØdG ∫ÉªYC’G øe á«æZ áYƒª› πª°ûj …òdG

 ¿ƒæØdG  Éª°ùb  É¡æeh  áYƒæàŸG  ΩÉ°ùbCG  ó≤ØJh

.äÉYƒÑ£ŸGh º°SôdGh.. IöUÉ©ŸGh áãjó◊G

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

 √ó¡°ûJ Ée ¢ùµ©j ¿ƒæØ∏d Ö«HCG πJ ∞ëàe ¿CG

 ƒ‰ øe π«FGöSEG ‘ á«aÉ≤ãdGh á«æØdG ácô◊G

 ádÉ°SQ  …ODƒJ  ¿ƒæØdG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  Qƒ£Jh

 ÚH ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b ï«°SôJ ‘ á«eÉ°S

 IóYGh ÉbÉaBG ∑Éæg ¿CG √ƒª°S í°VhCGh ..Üƒ©°ûdG

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd

 ôNõj Éeh ‘É≤ãdG ´É£≤dG ‘ π«FGöSEG ádhOh

.áYƒæàe ä’É› øe ¬H

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ±ô©Jh

 QÉµàH’Gh  ΩÓ°ù∏d  õjÒH  õcôe  ¬JQÉjR  ∫ÓN

 1996 ΩÉ©dG ‘ ¢ù°SCÉJ …òdG õcôŸG QhO ≈∏Y

 ΩÓ°ùdG õjõ©J ¤EG áaOÉ¡dG áØ∏àîŸG ¬JGQOÉÑeh

 ≈∏Y  πª©dG  ∫ÓN  øe  á≤£æŸG  ‘  QÉgOR’Gh

 Ωó≤àdG ≥«≤– ƒëf ™∏£àdG h íeÉ°ùàdG º«b öûf

.äÉ©ªàéŸG ‘ á«ªæàdGh QÉgOR’G h

 õcôŸG  É¡≤≤M  »àdG  äGRÉ‚E’ÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 GócDƒe  ÉeÉY  20  øe  ÌcCG  πÑb  ¬°ù«°SCÉJ  òæe

 AÉ°SQEG  ¤EG  ±ó¡J  »àdG  á«eÉ°ùdG  ¬àdÉ°SQ  ≈∏Y

 Éeób  »°†ŸGh á≤£æŸG  ‘ QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG

 Ωó≤J  πLCG  øe  Ωó≤àdGh  á«ªæàdG  äGQÉ°ùe  ‘

.Üƒ©°ûdG AÉNQh äÉ©ªàéŸG

 õ«Ø– ‘ º¡ŸG õcôŸG QhO ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 íeÉ°ùàdG º«≤H í∏°ùàdG ≈∏Y áÄ°TÉædG ∫É«LC’G

 IóFGQ  QÉµaCG  »æÑJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,  ¢ûjÉ©àdGh

 IOÉjQ É¡æe IóY ä’É› ‘ IôµàÑe äGQOÉÑeh

 á≤£æe  ¿CG  GócDƒe  ,  áÄ«ÑdGh  Ö£dGh  ∫ÉªYC’G

 á«ªæàdGh  AÉæÑdG  ¤EG  áLÉëH  §°ShC’G  ¥öûdG

 ∫É«LCÓd π°†aCG πÑ≤à°ùe πLCG øe É©e πª©dGh

.áeOÉ≤dG

 õcôŸGh  ∞ëàŸG  IQÉjR  ∫ÓN  √ƒª°S  ≥aGQ

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

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

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

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

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

 ádhO  iód  äGQÉeE’G  ádhO  ÒØ°S  áLÉN  ∫BG

.π«FGöSEG

:ΩGh-ƒjó«Øàfƒe

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e åëH 

 õf’ ƒ∏HÉH ‹É©e ™e …OÉ–’G »æWƒdG

 ¢ù∏› ‘ á«dhódG äÉbÓ©dG áæ÷ ¢ù«FQ

 õjõ©J πÑ°S á«böûdG …GƒZhQhC’ÉH ñƒ«°ûdG

 ÚÑfÉ÷G ÚH á«fÉŸÈdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY

 ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J á«ªgCG GócCGh

 É¡æeh  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  øjó∏ÑdG

 ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl ¿CÉ°ûH ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG

 ¬jƒdhCG πã“ »àdGh ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

. øjó∏Ñ∏d

 IQÉjR  øª°V  AÉL  …òdG  -  AÉ≤∏dG  ö†M

 óah  ¢SCGQ  »∏Y  É«dÉM  á«ª°SôdG  ¬«dÉ©e

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  øe  ÊÉŸôH

 IOÉ©°S - á«böûdG …GƒZhQhC’G ájQƒ¡ª÷

 äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S …õª≤dG ˆGóÑY ó«©°S

 …GƒZhQhC’G  ájQƒ¡ªL  iód  º«≤ŸG  ÒZ

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG óah h á«böûdG

 ábGó°üdG áæ÷ áYƒª› AÉ°†YCG ‘ Óã‡

 ,á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG  ∫hO  äÉfÉŸôH  ™e

 ôjÉ£dG ó«ªM ¥QÉW QƒàcódG øe πc IOÉ©°S

 …óHÉ©dG ó°TGQ ó«©°Sh ,áYƒªéŸG ¢ù«FQ

 øH óLÉe Ëôeh ,áYƒªéŸG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG  ,áYƒªéŸG ƒ°†Y á«æK

 QƒàcódG øe πc IOÉ©°Sh …OÉ–’G »æWƒdG

 ΩÉ©dG ÚeC’G »ª«©ædG øªMôdG óÑY ôªY

 ΩÉ©dG ÚeC’G »£°ùÑdG AGôØYh , ¢ù∏éª∏d

 óªMCG ¥QÉWh ,ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG

 ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G »bhRôŸG

.¢ù∏éŸG á°SÉFQ

 Qƒ£àH ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e OÉ°TCG ¬à¡L øe

 á°UÉÿG  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdG  äÉbÓY

 …GƒZhQhC’G ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ≥«≤ëàd Égôjƒ£J ≈∏Y ¢Uô◊Gh ,á«böûdG

 »Ñ©°Th  »JOÉ«b  äÉMƒªWh  äÉ©∏£J

 ΩGÎM’Gh  ábGó°üdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y øjó∏ÑdG

 ¢ù«°SCÉJ òæe ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸGh ∫OÉÑàŸG

 ‘ øjó∏ÑdG  ÚH á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG

 äÉbÓ©dG  á«ªgCG  ¤EG  GÒ°ûe ..1980 ΩÉY

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ÚH á«fÉŸÈdG

.…GƒZhQhC’G ‘ ñƒ«°ûdG ¢ù∏›h

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG óah IQÉjR ¿CG ¤EG √ƒfh

 á«böûdG …GƒZhQhC’G ájQƒ¡ª÷ …OÉ–’G

 ∫OÉÑJh ÊÉŸÈdG ¿hÉ©à∏d Gõjõ©J »JCÉJ

 ídÉ°U ‘ Ö°üj ÉÃ äGÈÿGh äGQÉjõdG

 πX  ‘  Ú≤jó°üdG  ÚÑ©°ûdGh  øjó∏ÑdG

 äÉjó–h äGQƒ£J øe ⁄É©dG √ó¡°ûj Ée

 ó«MƒJ  øe  ∂dP  ¬Ñ∏£àj  Éeh  ,IÒÑc

 ∞∏àfl  ∫É«M  äÉ¡LƒàdGh  ∞bGƒª∏d

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG

 ôjƒ£Jh  õjõ©J  á«ªgCG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 á«dÉY äGQÉjõdG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe äÉbÓ©dG

 ™«°VGƒŸG  ∫ƒM  åMÉÑàdGh  ,iƒà°ùŸG

 ≈∏Y  ™«bƒàdGh  ,∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP

 øe  »àdG  ºgÉØàdG  äGôcòeh  äÉ«bÉØJ’G

 ™∏£J ¤EG Éàa’ ..äÉbÓ©dG õjõ©J É¡fCÉ°T

 õjõ©àH  äGQÉe’G  ádhO  áeƒµM  ΩÉªàgGh

 IQÉéàdG  á«ªæJh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG

 ∫ÓN  øe  ádOÉÑàŸG  äGQÉªãà°S’Gh

 ™e Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG

/ á«æ«JÓdG ÉµjôeCG ∫hód ácÎ°ûŸG ¥ƒ°ùdG

./Qƒ°SƒcÒe

 äÉbÓ©dG ¤EG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ¥ô£J h

 ¢ù∏éŸG §HôJ »àdG Iõ«ªàŸG á«fÉŸÈdG

 áYƒª›  äÉfÉŸôHh  …OÉ–’G  »æWƒdG

 ∑’hôZ  z»ÑjQÉµdGh  á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG

 äÉYƒªéŸG  ÈcCG  øe  Èà©J  »àdG  {

 ÊÉŸÈdG  OÉ–’G  ‘  á«°SÉ«°Sƒ«÷G

 ÚH á«eÉæàŸG ídÉ°üŸG ó°ùéj ÉÃ ,‹hódG

.áYƒªéŸG ∫hOh äGQÉeE’G ádhO

 ¢ù«FQ  õf’  ƒ∏HÉH  ‹É©e  ÖMQ  √QhóH

 ¢ù∏›  ‘  á«dhódG  äÉbÓ©dG  áæ÷

 ô≤°U  ‹É©Ã  ÊÉjƒZhQhC’G  ñƒ«°ûdG

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ

 áYƒª› AÉ°†YCG ≥aGôŸG ÊÉŸÈdG óaƒdGh

 ÉµjôeCG ∫hO äÉfÉŸôH ™e ábGó°üdG áæ÷

 AÉ°†YCG h ¬JOÉ©°S øY ÉHô©e, á«æ«JÓdG

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏éÃ á«dhódG äÉbÓ©dG áæ÷

 Oƒ¡÷ÉH  OÉ°TCGh  ..  áª¡ŸG  IQÉjõdG  Iò¡H

 ¢ù∏éŸG ‘ ábGó°üdG áYƒªéŸ Iõ«ªŸG

 ÚH äÉbÓ©dG õjõ©J ‘ …OÉ–’G »æWƒdG

. Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÊÉŸôH

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ¢UôM ≈∏Y ¬«dÉ©e ócCGh

 äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  ≈∏Y  ÊÉjƒZhQhC’G

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ™e á«fÉŸÈdG

 ÚÑ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ídÉ°üe  Ωóîj  ÉÃ

 ≥°ùæàdG  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  ,Ú≤jó°üdG

 Ó°†a ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl ∫É«M hQÉ°ûàdGh

 äGÈÿGh á«fÉŸÈdG äGQÉjõdG ∫OÉÑJ øY

 ÉjÉ°†≤dG  ºYOh  Oƒ¡÷G  ó«MƒJ  ±ó¡H

.ácÎ°ûŸG á«dhódG

 õdQÉ°ûJ ∂∏ªdG kÉ«ØJÉg Åæ¡j ádhódG ¢ù«FQ

IóëàªdG áµ∏ªªdG ¢TôY ¬FÓàYÉH ådÉãdG

 z»eƒµëdG ∫É°üJÓd »dhódG ióàæªdG{

äÉeRC’G AGƒàMG πÑ°S ¢ûbÉæj



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 øH  óªMCG  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 ¬dõæe ‘ ∂dPh ..…Qƒ°üæŸG …É«g øH ¿É£∏°S

.»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ áÑKƒdG á≤£æÃ

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üH …Qƒ°üæŸG ÖMQh

 ¬JOÉ©°S  ≠dÉH  øY  kÉHô©e  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

.IQÉjõdG √ò¡d √ôjó≤Jh

 ™e  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫OÉÑJh

 åjOÉMC’G  Qƒ°†◊Gh  ¬à∏FÉY  OGôaCGh  …Qƒ°üæŸG

 ÉææWh ≈∏Y Ëój ¿CG  ¤É©J ˆG ÚYGO ..ájOƒdG

 ¬JOÉ«b ≥aƒjh QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh øeC’G º©f

.ÒÿG ¬«a ÉŸ

 Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S .. IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH

 øH  ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°Sh  á°SÉFôdG  ¿GƒjO  ôjRh

 óªfi ï«°ûdG ‹É©eh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM øH

.á°SÉFôdG ¿GƒjO ‘ á°UÉÿG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e øe áÁôc ájÉYôH 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG

 á©aódG ¢ùeCG ¥hóæ°üdG Ωôc ,øWƒdG ¥hóæ°U IQGOEG

 ∫hCG  GhRÉàLG  øjòdG  »JGQÉeE’G  ÜÉÑ°ûdG  øe  ¤hC’G

 É«LƒdƒæµàdG  ∫É›  ‘  ∞ãµe  »ÑjQóJ  èeÉfôH

 ¬d  äó¡°T  âa’  ¥ƒØàH  ,É«fÉŸCÉH  á«YÉæ°üdG

 ,èeÉfÈdG  ‘  âcQÉ°T  »àdG  á«fÉŸC’G  äÉcGöûdG

 á«ÁOÉcC’G äGOÉ«≤dG øe ÒÑc OóY Qƒ°†ëH ∂dPh

.ádhódÉH

 á∏eÉµdG á°UôØdG ÚéjôÿG A’Dƒ¡d ¥hóæ°üdG ôahh

 ™fÉ°üŸG  πNGO  ÖjQóàdGh  á°ûjÉ©ŸGh  ´ÓWÓd

 äGÈÿG  øe  IOÉØà°S’Gh  ,IQƒ£àŸG  á«fÉŸC’G

 ∂dPh  ,á«fÉŸC’G  áYÉæ°üdG  äÉYÉ£b  iód  IÒÑµdG

 ¤EG á«eGôdG ¥hóæ°üdG á«é«JGÎ°SG ±GógCG QÉWEG ‘

 IOÉ«≤dG ájDhQ ≥«≤– ‘ ∫É©a πµ°ûH áªgÉ°ùŸG

 ΩGóà°ùe ‘ô©e OÉ°üàbG AÉæH ‘ á∏ãªàŸG Ió«°TôdG

 πÑ≤à°ùª∏d  IójóL ¥ÉaBG  íàah ,áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd

 øµªàe π«L π«gCÉJh OGóYEG ∫ÓN øe ÜÓ£dG ΩÉeCG

 ÖcGƒJ áeó≤àe á«LƒdƒæµJ äGQÉ¡eh äÉ«°SÉ°SCG øe

 äÉLÉ«àMG  »Ñ∏Jh  »ªbôdG  öü©dG  äÉÑ∏£àe

 ΩOÉ≤dG  π«÷G  OGóYEGh  ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  äGÒ¨àŸG

 ¿ƒ©«£à°ùj  ,Ú«JGQÉeE’G  É«LƒdƒæµàdG  OGhQ  øe

 πª©dG  ¥ƒ°ùH  áYQÉ°ùàŸG  äGÒ¨àŸG  ÜÉ©«à°SG

 √ó¡°ûj …òdG πFÉ¡dG »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG áé«àf

.kÉ«dÉM ⁄É©dG

 ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe …hÉbô≤dG  öSÉj  IOÉ©°S  ócCGh

 äGQÉeE’G ÜÉÑ°T øe IÒÑc GOGóYCG ∑Éæg ¿CG øWƒdG

 »ÑjQóàdG  èeÉfÈdÉH  ¥Éëàd’G  ≈∏Y  â°UôM

 á©eÉLh ,áØ«∏N á©eÉL øe ÜÓW Éª«°S’h ∞ãµŸG

 ,É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏ch ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 èeÉfÈdG  ‘  Gƒª¶àfG  øjòdG  ábQÉ°ûdG  á©eÉLh

 ¬ª¶f …òdG èeÉfÈdG ƒgh ,ÉYƒÑ°SCG 12 ióe ≈∏Y

 ‹É©e  øe  IöTÉÑe  äÉ¡«LƒàH  øWƒdG  ¥hóæ°U

 ™e ¿hÉ©àdÉHh ,¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

 ,»ÑXƒHCG  ‘ á«fÉŸC’G  IQÉØ°ùdGh ,á°SÉFôdG  ¿GƒjO

 º«ª°üJ  ”  å«M  ,äGQÉeE’ÉH  AHK  ácöTh

 øe øjôjóeh ,Ú«ŸÉY AGÈN πÑb øe èeÉfÈdG

 ≥«°ùæàdÉH äGQÉeE’ÉH á∏eÉ©dG á«fÉŸC’G äÉcöûdG

 Ωƒ∏©∏d á«fÉŸC’G á«æ≤àdG á©eÉ÷G ™e ¿hÉ©àdGh

.øWƒdG ¥hóæ°U ±GógCG ™e Ö°SÉæà«d á«≤«Ñ£àdG

 √òg  èjôîàH  ¬JOÉ©°S  øY  …hÉbô≤dG  ÈYh

 GhRôHCG  øjòdG  ,»JGQÉeE’G  ÜÉÑ°ûdG  øe  á©aódG

 ¬«dEG â∏°Uh Ée çóMCG ÜÉ©«à°SG ‘ IÒÑc äGQób

 ,á«YÉæ°üdG É«LƒdƒæµàdG ∫É› ‘ öü©dG Ωƒ∏Y

 »àdG  á«fÉŸC’G  äÉcöû∏d  ¬fÉæàeG  øY  ÈY  Éªc

 ºYódG  πÑ°S  áaÉc  âeóbh  ,ÖjQóàdG  âaÉ°†à°SG

 ¿CG GócDƒe ,IQhódG ‘ ∑QÉ°ûŸG »JGQÉeE’G ÜÉÑ°û∏d

 áÑgƒŸÉH  ójó°ûdG  É¡HÉéYEG  äóHCG  äÉcöûdG  √òg

 øe  ôNBG  GOóY  ∑Éæg  ¿EG  πH  áHÉ°ûdG  á«JGQÉeE’G

 ‘  á«≤«≤◊G  É¡àÑZQ  äóHCG  á«fÉŸC’G  äÉcöûdG

.á«dÉàdG äÉYƒªéŸG ÖjQóJ ‘ ácQÉ°ûŸG

 º«ª°üJ  ¿CG  øWƒdG  ¥hóæ°U  ΩÉY  ôjóe  ∫Ébh

 á«JGQÉeE’G  äÉ©eÉ÷G  ÜÓ£d  »ÑjQóàdG  èeÉfÈdG

 ≥∏©àj  ∫hC’G  Ú«°ù«FQ  Ú≤∏£æe  ≈∏Y  õcôj

 »∏eÉ©dG  ÖfÉ÷ÉH  ÊÉãdGh  ,‘ô©ŸG  iƒàëŸÉH

 ¥hóæ°U ¿CG GócDƒe ,áÑ∏£∏d áÑ°ùædÉH »ÑjôéàdG hCG

 ÚÑfÉ÷ÉH  ÜÓ£dG  º∏j  ¿CG  ≈∏Y  ¢Uôëj  øWƒdG

 ,á«JGQÉeE’G  äÉ©eÉ÷G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  ,É©e

 ¿C’  áë∏e  IQhöV  OƒLh  ¥hóæ°üdG  iôj  å«M

 ™àªàJ  »àdG  äGAÉØµdG  øe  Ó«L  äGQÉeE’G  ∂à“

 áÑcGƒe øe É¡æµ“ ,áãjóM á«LƒdƒæµJ äGQÉ¡Ã

.ΩGóà°ùe »°ùaÉæJ ‘ô©e OÉ°üàbG AÉæHh äGÒ«¨àdG

 GhRÉàLG  …òdG  áÑ∏£dGh  ÜÉÑ°ûdG  ÈY º¡ÑfÉL øe

 º¡d Égôah »àdG á°UôØdÉH ºgRGõàYG øY èeÉfÈdG

 ¬«dEG â∏°Uh Ée çóMCG ≈∏Y ±ô©à∏d øWƒdG ¥hóæ°U

 º¡fCG øjócDƒe ,É«fÉŸCG ‘ á«YÉæ°üdG É«LƒdƒæµàdG

 ôªà°SG …òdG èeÉfÈdG Gòg øe IOÉØà°S’G GƒYÉ£à°SG

 IÒÑµdG á«fÉŸC’G äGÈÿG øe ÉYƒÑ°SCG 12 ióe ≈∏Y

 ¿hô©°ûj å«M ,á«LƒdƒæµàdG äÉYÉæ°üdG ∫É› ‘

 ÖfÉL ¤EG »∏ª©dG ÖfÉ÷ÉH Ú∏gDƒe GƒëÑ°UCG º¡fCG

 É‡ ,º¡JÉ©eÉL ‘ Égƒ≤∏J »àdG ájô¶ædG ègÉæŸG

 ¥ƒ°S ‘ Ió«L ¢Uôa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe º¡æµÁ

 á°UôØdG ìÉàJ ¿CG Úæªàe ,»ŸÉ©dGh »∏ëŸG πª©dG

.èeÉfÈdG Gòg ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d º¡fGôbC’

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15147 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 19 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 »æ∏©dG OGõªdG á∏«°üM ºgQO ¿ƒ«∏e 37 øe ôãcCG

»HO »a Iõ«ªªdG äÉÑcôªdG ΩÉbQC’ 110 `dG

 ∂∏Ø∏d äGQÉeE’G »à«©ªL ø«H ∑ôà°ûe ¿hÉ©J

ø««MÉ«°ùdG øjó°TôªdGh

 õ«ªàdG ¢TQh ø°TóJ zájƒHôàdG áØ«∏N{

»ª«∏©àdG ¿Gó«ª∏d á«≤«Ñ£àdG

3

…Qƒ°üæªdG …É«g øH ¿É£∏°S øH óªMCG Qhõj ádhódG ¢ù«FQ

.. ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ájÉYôH

É«fÉªdCÉH á«YÉæ°üdG É«LƒdƒæµàdG ∫Éée »a »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG øe äGQÉeE’G »éjôN Ωôµj zøWƒdG ¥hóæ°U{

 áeóîdG äGóæéªd á«∏Ñ≤à°ùªdG äGQÉ¡ªdG AÉæH »a ∑QÉ°ûJ á«ªdÉ©dGh á«æWƒdG á«ªjOÉcC’G äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG π°†aCG
zá neÉg{ IQOÉÑe øª°V á«æWƒdG

:ΩGh-»HO

 »àdG  záeÉg{  IQOÉÑe  âÑ£≤à°SG  

 »eƒµ◊G  ôjƒ£àdG  Öàµe  É¡≤∏WCG

 äGQÉeE’G ádhO áeƒµM ‘ πÑ≤à°ùŸGh

 á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ™e ácGöûdÉH

 ,»°VÉŸG  ƒ«fƒj  ‘  á«WÉ«àM’Gh

 á«ŸÉ©dGh á«æWƒdG  äÉcöûdG  π°†aCG

 ,á«ÁOÉcC’G  äÉ°ù°SDƒŸGh  IóFGôdG

 áaOÉ¡dG  IQOÉÑŸG  AÉcöT  øª°V

 áeóÿG Ωƒ¡ØŸ ójóL êPƒ‰ π«µ°ûàd

 kÉ«∏Ñ≤à°ùe  kÓ«L  ≈æÑàj  á«æWƒdG

 õjõ©J  ≈∏Y  õµJôjh  ,äGQÉ¡ŸG  øe

 .πÑ≤à°ùª∏d äGóæéŸG ájõgÉL

 ”  »àdG  záeÉg{  IQOÉÑe  õcôJh

 ≈∏Y ,»°VÉŸG ƒ«fƒj 14 ‘ É¡bÓWEG

 áeóÿG  äGóæ›  ájõgÉL  õjõ©J

 ≈∏Y  õ«cÎdÉH  ,πÑ≤à°ùª∏d  á«æWƒdG

 ,á«ªbôdG  äGQÉ¡ŸÉH  ø¡ë«∏°ùJ

 ,á«°üî°ûdGh  ,á«æ¡ŸGh  ,á«YGóHE’Gh

 É¡«£¨J  »àdG  ™«°VGƒŸG  πª°ûJh

 äGQÉ¡e  πãe  ,ä’ÉéŸG  øe  ójó©dG

 AÉcòdGh  á›ÈdGh  ÊGÈ«°ùdG  øeC’G

 äÉfÉ«ÑdG  Ωƒ∏Yh  »YÉæ£°U’G

 IOÉjQ  äGQÉ¡e  ¤EG  áaÉ°VEG  ,áà“C’Gh

 QÉµàH’Gh  QÉµaC’G  º«ª°üJh  ∫ÉªYC’G

 ,»bÉÑà°S’G  ÒµØàdGh  áfhôŸGh

 ,π°UGƒàdGh  äGòdG  ôjƒ£J  äGQÉ¡eh

.™jQÉ°ûŸG IQGOEGh ,Ú∏eÉ©àŸG áeóNh

 ï«°ûdG  QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  ócCGh

 ∫BG  óªfi  øH  ¿ƒæëW  øH  óªMCG

 á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¢ù«FQ ¿É«¡f

 záeÉg{  IQOÉÑe  ¿CG  ,á«WÉ«àM’Gh

 áaÉ°VEGh  kÉ«FÉæãà°SG  kÉLPƒ‰  πã“

 ‘ á«æWƒdG áeóÿG Ωƒ¡ØŸ á«Yƒf

 Úµ“ ≈∏Y Égõ«cÎd ,äGQÉeE’G ádhO

 ÉÃ  πÑ≤à°ùŸG  äGQÉ¡Ã  äGóæéŸG

 IÉ«◊G  äÉÑ∏£àŸ  ø¡àjõgÉL  Rõ©j

 áeóÿG  IÎa  AÉ¡fEG  ó©H  á«∏ª©dG

.á«æWƒdG

 ¿EG  ¿ƒæëW  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ∫Ébh

 á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g

 ¤hC’G  áHôéàdG  √òg  ìÉéæH  ôîØJ

 ôKCG  øe  ¬à≤≤M  Éeh  ,É¡Yƒf  øe

 äÉ«àa  ∫ÉÑbEG  ≈∏Y  ¢ùµ©fG  »HÉéjEG

 ÜÉ°ùàfÓd  ´ƒ£àdG  ≈∏Y  äGQÉeE’G

 πª©à°S áÄ«¡dG ¿EGh ,á«æWƒdG áeóî∏d

 »eƒµ◊G ôjƒ£àdG Öàµe ™e ácGöûdÉH

 äGQÉeE’G ádhO áeƒµM ‘ πÑ≤à°ùŸGh

 ≥«Ñ£Jh IQOÉÑŸG ¥É£f ™«°SƒJ ≈∏Y

 äÉ©aódG  ‘  ôµàÑŸG  êPƒªædG  Gòg

 ,á«æWƒdG  áeóÿG  äGóæéŸ  á∏Ñ≤ŸG

 øWƒdG  äÉæH  ójhõJ  ¿CÉH  ÉæfÉÁE’

 ±GógCG ™e πeÉµàj πÑ≤à°ùŸG äGQÉ¡Ã

.á«æWƒdG áeóÿG

 á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¢ù«FQ OÉ°TCGh

 øe  záeÉg{  AÉcöûH  á«WÉ«àM’Gh

 ,»ÁOÉcC’Gh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  OGhQ

 äGóæéŸG  ¿É°†àMG  ¤EG  º¡JQOÉÑŸ

 äGQÉ¡Ã  ø¡æ«µ“  ‘  ácQÉ°ûŸGh

 »æÑJh  ø¡àjõgÉL  Rõ©J  á«∏Ñ≤à°ùe

 ø¡JÉ«M  ‘  ø¡ªYóJh  ,ø¡ÑgGƒe

 ≈∏Y AÉcöûdG ¢UôM kÉæªãe ,á«∏ª©dG

 áeóÿG äGóæéŸ á«Yƒf ¢Uôa ÒaƒJ

 âæH  Oƒ¡Y  ‹É©e  äócCGh  .á«æWƒdG

 ôjƒ£à∏d ádhO IôjRh »ehôdG ¿ÉØ∏N

 õjõ©J  á«ªgCG  ,πÑ≤à°ùŸGh  »eƒµ◊G

 äÉ°ù°SDƒŸG  ™e  á∏YÉØdG  äÉcGöûdG

 »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG  ‘  äÉ¡÷Gh

 ,»ÁOÉcC’G  ´É£≤dGh  ¢UÉÿGh

 á«æWƒdG  áeóÿG  äGóæ›  í«∏°ùàd

 ø¡æ«µ“h  ,πÑ≤à°ùŸG  äGQÉ¡Ã

 á«∏YÉØH ácQÉ°ûª∏d áeRÓdG äGhOC’ÉH

 ‘ äGQÉeE’G ádhO πÑ≤à°ùe AÉæH ‘

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 äÉcGöûdG  ¿EG  »ehôdG  Oƒ¡Y  âdÉbh

 IQOÉÑe  É¡àÑ£≤à°SG  »àdG  Iõ«ªàŸG

 IQOÉÑŸG √òg á«ªgCG ¢ùµ©J záeÉg{

 á«æWƒdG ÖgGƒŸG õ«Ø– ‘ á«æWƒdG

 ‹É©dG »YƒdGh ,πÑ≤à°ùª∏d ÉgOGóYEGh

 ÜÉÑ°ûdG  QhO  á«ªgCÉH  AÉcöûdG  øe

 áeóÿG  äGóæ›h kÉeƒªY  »JGQÉeE’G

 Ò«¨àdG IOÉ«b ‘ kÉ°Uƒ°üN á«æWƒdG

 IOÉ«b ≈©°ùJ …òdG πÑ≤à°ùŸG AÉæHh

 ∫ƒ°Uƒ∏d  ¬dÓN  øe  äGQÉeE’G  ádhO

.kÉ«ŸÉY ¤hC’G õcGôŸG ¤EG

 ôjƒ£à∏d  ádhO  IôjRh  â¡Lhh

 AÉcöûd ôµ°ûdG πÑ≤à°ùŸGh »eƒµ◊G

 ºYO ≈∏Y º¡°Uô◊ ,záeÉg{ IQOÉÑe

 õjõ©Jh  á«æWƒdG  áeóÿG  äGóæ›

 πÑ≤à°ùª∏d  ø¡àjõgÉLh  ø¡JGQÉ¡e

 IÒ°ûe ,Qƒ£à∏d ø¡d ¢UôØdG ÒaƒJh

 äÉ°ù°SDƒŸGh ¢UÉÿG ´É£≤dG ¿CG ¤EG

 ‘ …Qƒfi QhO áÑMÉ°U á«ÁOÉcC’G

 IõØëŸGh  áæ°VÉ◊G  áÄ«ÑdG  áÄ«¡J

 ∫ƒ≤©dÉH  ôªãà°ùJ  »àdG  ,ÖgGƒª∏d

 øe É¡æµ“h É¡H »≤JôJh äÉbÉ£dGh

 º«ª°üJ ‘ ∑QÉ°ûJh Qƒ£àJh ƒªæJ ¿CG

.πÑ≤à°ùŸG

 QƒfCG  »cR  ‹É©e  ∫Éb  ,¬à¡L  øe

 á©eÉ÷  ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG  áÑ«°ùf

 QÉ«àNG  qºàj  ¿CG  Êó©°ù oj  :äGQÉeE’G

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  á©eÉL

 zá qeÉg{  IQOÉÑe  ‘  ácQÉ°û oª∏d

 á©aódG  äGóæ o›  ájõgÉL  õjõ©àd

 ,á«æWƒdG  áeóî∏d  IöûY  ájOÉ◊G

 ø¡JGQÉ¡e  ôjƒ£J  øe  ø¡æ«µ“h

 IójóL  ä’É›  ¤EG  ±qô©àdGh

 ôjƒ£J  ‘  º¡°ù oJ  ,á«∏Ñ≤à°ùeh

 øe  ,á«∏ª©dGh  á«ª∏©dG  ø¡JÉ«fÉµeEG

 äGÈÿG  çóMCÉH  øgójhõJ  ∫ÓN

 øe  Rqõ© oJ  »àdG  áeqó≤à oŸG  ±QÉ©ŸGh

 øgQÉ°ùe AÉæH ‘ º¡°ù oJh ø¡JÉ©∏£J

.»∏Ñ≤à°ùŸG »æ¡ŸG

 äGQÉeE’G á©eÉL â∏qµ°T ó≤d :±É°VCGh

 á©HQCG  ÈY  -  πÑ≤à°ùŸG  á©eÉL  -

 QƒØ¨ŸG ój ≈∏Y É¡°ù«°SCÉJ øe Oƒ≤Y

 ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

 á«ÁOÉcCG  á¡Lh  ,z√GôK  ˆG  Ö«W{

 ∫ÓN øe RÉ«àeÉH á«æWh áæ°VÉMh

 ‘  äÉ°ü q°üîàdGh  èeGÈdG  ìôW

 É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©dG  ä’É›

 äGQó≤dG á©°SƒJh ºYO ±ó¡H QÉµàH’Gh

 .É¡JÉÑdÉWh É¡àÑ∏£d á«ãëÑdG á«ª∏©dG

 áÑbÉãdG ájDhôdÉH áÑ«°ùf »cR OÉ°TCGh

 ≈∏Y  ócDƒJ  »àdG  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«≤d

 √QÉÑàYÉH  º«∏©àdG  ôjƒ£J  á«ªgCG

 á«æWƒdG  á«ªæà∏d  kÉ«°ù«FQ  kGQƒfi

 ≈∏Y É¡°UôMh ,á∏eÉ°ûdGh áeGóà°ùŸG

 öUÉæY ºgCG qó© oj …òdG ¿É°ùfE’G AÉæH

 ‘  QÉªãà°S’Éa  ,øWƒdG  ‘  IhÌdG

.QÉªãà°S’G ´GƒfCG π°†aCG ƒg ¿É°ùfE’G

 »JCÉj  º¡e  QhO  á©eÉé∏d  ¿CG  ócCGh

 záeÉg{  IQOÉÑe  õ«côJ  ™e  kÉ≤°ùàe

 äGóæ›  í«∏°ùJ  á«ªgCG  ≈∏Y

 ,πÑ≤à°ùŸG äGQÉ¡Ã á«æWƒdG áeóÿG

 Rõ©j  ójóL  êPƒªæH  ø¡æ«µ“h

 ‘  πÑ≤à°ùª∏d  ájõgÉ÷G  Ωƒ¡Øe

 äÉ«fÉµeEG  »æÑjh  ,á«æWƒdG  áeóÿG

 πµ°ûjh  ,ø¡àjõgÉLh  äGóæéŸG

 ôjƒ£Jh º∏©àdG á∏°UGƒŸ ø¡d kGõaÉM

 ácQÉ°ûª∏d äGQÉ¡ŸG ÜÉ°ùàcGh äGòdG

 ádhO  πÑ≤à°ùe  AÉæH  ‘  á«∏YÉØH

.äGQÉeE’G

 ¢ù«FQ ôjô¨dG õjõ©dGóÑY ‹É©e ∫Ébh

 ˆGóÑY á°ù°SDƒe ‘ AÉæeC’G ¢ù∏›

 záeÉg{ ´höûe ¿EG ,º«∏©à∏d ôjô¨dG

 á«ªæà∏d kGóYGh kÉ«∏Ñ≤à°ùe kÉLPƒ‰ ó©j

 ôîa Qó°üe ¬qfEGh ,áeGóà°ùŸG á«æWƒdG

 á°UôØdG √òg á°ù°SDƒª∏d ìÉàJ ¿CG ‹

 äGóqæéŸG  ™«ªL  ójhõàd  Iõ«ªŸG

 äGQÉ¡Ã IöûY ájOÉ◊G á©aódG øe

 qø¡æ«µ“h πÑ≤à°ùª∏d á«ªgC’G á¨dÉH

 q¿EG  :ôjô¨dG  ±É°VCGh  .É¡dÓN  øe

 ICGôŸG Égô¡¶ oJ »àdG áfhôŸGh Iƒ≤dG

 q¿CG  Éªc  ,kÉ≤M  áª¡∏e  á«JGQÉeE’G

 AÉæH  ‘ á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  áªgÉ°ùe

 É¡MÉ‚h  ádhódG  qƒªæd  …ƒb  ¢SÉ°SCG

 √òg ∫ÓN øeh .. á«ªgC’G ≠dÉH lôeCG

 ÜÉë°UCG ójhõJ ¤EG ™q∏£àf ,ácGöûdG

 ÉæàdhO  ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ÖgGƒŸG

 ôjƒ£àd  áeRÓdG  äGhOC’ÉH  áÑ«Ñ◊G

 á«æ¡ŸGh  á«aGÎM’G  º¡JGQÉ¡e

 ƒëf º¡à∏MQ …Ì oj πµ°ûH ,á«∏ª©dGh

.ájõgÉ÷Gh Qƒ£àdG øe ójõe

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ™aóŸG AÓ‚ âdÉbh

 ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  ábQÉ°ûdG  õcôŸ

 ¿ƒµf ¿CÉH ¿hQƒîa øëf : z´GöT{

 πª©fh  ,áeÉg  ´höûe  øe  kGAõL

 äGóæ qéŸG  ™e  Öãc  øYh  øjógÉL

 ¥ÓWE’ §≤a ¢ù«d øWƒdG ¢û«L ‘

 πH  ,ájOÉjôdG  ø¡JGQó≤d  ¿Éæ©dG

 ,ø¡JÉMƒªW  ≥«≤–  øe  ø¡æ«µªàd

 ó¡°ûj  ⁄ÉY  ‘ ¢û«©f  Ωƒ«dG  øëf

 Qƒ¡X ™e ,áYQÉ°ùàe IÒJƒH äGÒ¨J

 ®ƒë∏e  πµ°ûH  IójóL  äÉ«æ≤J

 ¢Uô◊G  á«ªgCG  RÈJ  Éægh  ,º¶àæeh

 áHÉ°ûdG á«æWƒdG ÖgGƒŸG π©L ≈∏Y

 πãªàd  ájõgÉ÷G  É¡jódh  áª∏©àe

.πÑ≤à°ùŸG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG

 IOÉ«≤dG  âHCGO  :™aóŸG  âaÉ°VCGh

 õjõ©J ≈∏Y äGQÉeE’G ádhód áª«µ◊G

 ,»∏Ñ≤à°ùŸG ÒµØàdGh QÉµàH’G áaÉ≤K

 Òî°ùàH øeDƒf ´GöT õcôe ‘ øëfh

 ¢†©H π◊ ájöûÑdG äÉfÉµeE’G Iƒb

 ‘  ájôgƒ÷G  äÉjóëàdG  ºgCG  øe

 ôjƒ£àdG Öàµe ™e ÉæàcGöTh ,⁄É©dG

 Ó«dO  πã“  πÑ≤à°ùŸGh  »eƒµ◊G

 IOÉjQ  ¿CÉH  ∑Î°ûŸG  ÉæfÉÁEG  ≈∏Y

 AÉæH  Oô›  øe  ÌcCG  »g  ∫ÉªYC’G

 Qƒ°üàH ≥∏©àJ É‰EG ,ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G

 çQEG ≥∏Nh ™«ªé∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe

 π«L π«gCÉàH Ωƒ≤æ°Sh ,ÒKCÉàdÉH πaÉM

 ó©à°ùŸG  Ò«¨àdG  ´Éqæ°U  øe  ójóL

 ∫ƒ°Uƒ∏d áeRÓdG ¬JGQÉ¡Ã πÑ≤à°ùª∏d

.IójóL ¥ÉaBG ¤G

:ΩGh-»HO

 /110/ `dG »æ∏©dG OGõŸG äGOGôjEG á∏«°üM â¨∏H 

 ¬àª¶f …òdG  ,äÉÑcôª∏d Iõ«ªŸG äÉMƒ∏dG  ΩÉbQC’

 ¥óæØH  ¢ùeCG  »HO  ‘  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g

.ºgQO ∞dCG /328/h Éfƒ«∏e /37/ IÉ«M ófGôL

 ,≈∏YC’G ájô©°ùdG  áª«≤dG  /AA13/ ºbôdG  ≥≤Mh

 ºbôdG √ÓJ ,ºgQO ∞dCG /420/h ÚjÓe /4/ `H n™« pHh

 /Z1000/ ºbôdGh ºgQO ÚjÓe /3/ `H /U70/

/  ºbôdG  ºK  ºgQO  ±’BG  /210/h  ¿ƒ«∏e  /2/  `H

.ºgQO ∞dCG /260/h ¿ƒ«∏Ã n™« pH …òdG ,/V99999

 kÉªbQ  /90/  »æ∏©dG  ÉgOGõe  ‘  áÄ«¡dG  âMôWh

 á«YÉHQh  á«KÓKh  á«FÉæK  É keÉbQCG  â∏ª°T  ,kGõ«‡

 :äÉÄØdG øe äÉÑcôª∏d Iõ«ªŸG äÉMƒ∏d ,á«°SÉªNh

AA-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-

.U-V-W-X-Y-Z
 ìôW  ∫ÓN  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  ™ÑàJh

 ,á«fhÎµdE’Gh á«æ∏©dG É¡JGOGõe ‘ Iõ«ªŸG ΩÉbQC’G

 á°ShQóe  §£N  ≈∏Y  áªFÉb  ádÉ q©a  á«é«JGÎ°SG

 ¢UôØdG áMÉJEGh á«aÉØ°ûdGh ájOÉ«◊G ¤EG óæà°ùJh

 ¤EG ¿ƒ©°ùj øjòdG ,Iõ«ªŸG ΩÉbQC’G ¥É q°û©d áÄaÉµàŸG

 ΩÉbQC’G √òg ¿C’ áÄ«¡dG äGOGõe ∫ÓN øe É¡FÉæàbG

 äÉ£fih çGóMCGh RƒeQh äÉÑ°SÉæe πã“ Iõ«ªŸG

.º¡JÉ«M ‘ áª¡e

 áÄ«¡dG iód á¨dÉH á«ªgCÉH äGOGõŸG √òg ≈¶–h

 á©°SGh  áëjöT  äÉÑZQh  äÉ©∏£J  »Ñ∏J  É¡fC’

 É¡ª«¶æJ  ¤EG  áÄ«¡dG  ≈©°ùJ  Gòd  ,Qƒ¡ª÷G  øe

 øe  áÄØdG  √òg  OÉ©°SEGh  ¥ƒ°ùdG  äÉLÉ«àMG  ≥ah

 äÉeóN øY ºgÉ°VQ iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’Gh Ú∏eÉ©àŸG

.∫ÉéŸG Gòg ‘ áÄ«¡dG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 äGQÉeE’G á«©ªLh ∂∏Ø∏d äGQÉeE’G á«©ªL â©bh 

 ºgÉØJ Iôcòe âÑ°ùdG AÉ°ùe Ú«MÉ«°ùdG øjó°Tôª∏d

 äGQÉe’G  á«©ªL  ô≤Ã  ∂dPh  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©à∏d

. ábQÉ°ûdÉH ∂∏Ø∏d

 á«©ªL  ¢ù«FQ  ¿Ghô÷G  º«gGôHEG  IôcòŸG  ™qbh

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  »µà°ùÑdG  º°SÉL  h  ∂∏Ø∏d  äGQÉeE’G

 Qƒ°†ëH Ú«MÉ«°ùdG øjó°Tôª∏d äGQÉeE’G á«©ªL

 äGQÉeE’G á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y ÊGôc ¿É£∏°S

 ƒ°†Y óªMCG øªMôdGóÑY h Ú«MÉ«°ùdG øjó°Tôª∏d

.∂∏Ø∏d äGQÉeE’G á«©ªL IQGOEG ¢ù∏›

 ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  Iôªãc  ¿hÉ©àdG  Gòg  »JCÉjh

 ‘ô©ŸG ∫OÉÑàdG á«ªæJh Úà¡÷G ÚH ≥«°ùæàdGh

 h ájhÉª°ùdG áMÓŸG h ∂∏ØdG º∏Y ∫É› ‘ á°UÉN

 ÉÃ »MÉ«°ùdG OÉ°TQ’G ∫É› ‘ á°UÉN É¡JÉ≤«Ñ£J

. á«MÉ«°ùdG äÉYƒªéª∏d áeÓ°ùdG h áaô©ŸG ≥≤ëj

 øe ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y IôcòŸG â°üfh

 ÉÃ ácÎ°ûe äÉ«dÉ©ah á£°ûfG ò«ØæJh OGóYG ∫ÓN

 ±GógCG  QÉWEG  øª°Vh  AÉ°†YC’G  áë∏°üe ‘ Ö°üj

 πeÉµJ  ≥≤–  ƒëf  »©°ùdG  h  Úà©«ª÷G  iDhQh

 ÉÃ ádhódÉH ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ªL ÚH Ée ±Góg’G

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ≥≤ëj

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájƒHÎdG  áØ«∏N  IõFÉ÷ áeÉ©dG  áfÉeC’G  â≤∏WCG  

 IöûY á°SOÉ°ùdG IQhó∏d á«≤«Ñ£àdG ¢TQƒdG èeÉfôH

 ójGR øH óªfi á©eÉL ‘ Ωƒ«dG 2023 - 2022

 øe  OóY  ácQÉ°ûÃ  »ÑXƒHCÉH  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©∏d

 äÉ©eÉ÷G ‘ á«°ùjQóàdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dG AÉ°†YCG

 äGP á«©ªàéŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢SQGóŸGh ógÉ©ŸGh

 IõFÉ÷G ádÉ°SQ õjõ©J ¢TQƒdG âaó¡à°SGh .ábÓ©dG

 õ«Ø–h …ƒHÎdG ¿Gó«ŸG ‘ õ«ªàdG áaÉ≤K öûf ‘

 IõFÉ÷G ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ¿Gó«ŸG ‘ Ú∏eÉ©dG

 ºYO ‘ IOÉjôdGh ´GóHE’G  ¥ÉaBG  º¡eÉeCG  íàØj ÉÃ

.É«HôYh kÉ«∏fi º«∏©àdG áeƒ¶æÃ ¢Vƒ¡ædG

 áØ«∏N IõFÉ÷ ΩÉ©dG ÚeC’G »Ø«Ø©dG πeCG äócCGh

 …òdG  á«≤«Ñ£àdG  ¢TQƒdG  èeÉfôH  á«ªgCG  ájƒHÎdG

 IõFÉ÷G IÒ°ùe ºYO ‘ á«°SÉ°SC’G õFÉcôdG óMCG πãÁ

 ≈∏Y …ƒHÎdGh »ª«∏©àdG ¿Gó«ŸÉH É¡JÉbÓY ó«WƒJh

 iƒà°ùŸG ≈∏Y ∂dòch »Hô©dGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG

 áØ«∏N IõFÉL ∫ÉéÃ ≥∏©àj Éª«a á°UÉN ‹hódG

. ôµÑŸG º«∏©à∏d á«ŸÉ©dG

 ¤EG  âbô£J  á«≤«Ñ£àdG  ¢TQƒdG  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 10 ÉgOóYh á«dÉ◊G IQhódG ‘ áMhô£ŸG ä’ÉéŸG

 á«°üî°ûdG : ‹ÉàdÉc áÄa 17 ≈∏Y áYRƒe ä’É›

 á«ŸÉ©dG áØ«∏N IõFÉL ∫É›h ájQÉÑàY’G ájƒHÎdG

 áÄah äÉ°SGQódGh çƒëÑdG  áÄa / ôµÑŸG º«∏©à∏d

 /¢ùjQóàdG ¥ôWh äÉ«é¡æŸGh ègÉæŸGh èeGÈdG

 áÄah ´óÑŸG º∏©ŸG áÄa / ΩÉ©dG º«∏©àdG ∫É›h

 ‹É©dG º«∏©àdG ∫É›h /»°ù°SDƒŸG »ª«∏©àdG AGOC’G

 ÜÉë°UCG ∫É›h /õ«ªàŸG »©eÉ÷G PÉà°SC’G áÄa /

 /õcGôŸGh  äÉ°ù°SDƒŸG  áÄah  OGôaC’G  áÄa  /  ºª¡dG

.™ªàéŸG áeóNh º«∏©àdG ∫É›h

…Qƒ°üæŸG …É«g øH ¿É£∏°S øH óªMCG ¬JQÉjR ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

ËôµàdG πØM ∫ÓN
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 االثن ١٩ سبتمرب ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥١٤٧                  
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اأبوظبي-الوحدة:

االتحادي  الوطنــي  املجلس  يشــارك 
الرحومي  أحمد  برئاسة ســعادة حمد 
يف  املجلــس،  لرئيــس  األول  النائــب 
عرش  الســادس  الــدوري  االجتمــاع 
رؤســاء  والســعادة  املعايل  ألصحاب 
والوطني  والنواب  الشــورى  مجالس 
لدول  التعاون  مجلــس  دول  يف  واألّمة 
تســتضيفه  الذي  العربيــة،  الخليــج 
العاصمة العمانية مسقط يوم األربعاء 

21 سبتمرب الجاري. املوافق 
ويضــم الوفــد املشــارك يف االجتماع 
الترشيعية  املجالس  لرؤســاء  الدوري 
الشــعبة  الخليجيــة أعضاء مجموعة 
الربملانية ســعادة كل مــن: حميد عيل 
العبار، وسهيل نخرية العفاري، وكفاح 
الزعابــي، ويوســف عبدالله  محمــد 
الوطني  املجلــس  أعضــاء  البطــران 
ســعادة  الوفد  يضم  كمــا  االتحادي، 
األمني  املهريي  ســهيل  مطر  املهندس 

العام املساعد للخدمات املساندة.
وحســب جــدول أعمــال االجتمــاع 
سيشــارك ســعادة يوســف البطران 
االجتماع  يف  العبــار  حميد  وســعادة 
الربملاني  التنسيق  للجنة  الخامس عرش 
يوم  الذي سيعقد  الخارجية  والعالقات 
للتحضري   ، الجاري  19 سبتمرب  االثنني 
املجالس  رؤساء  اجتماع  أعمال  لجدول 

الترشيعية الخليجية.

ومن املقرر أن يناقش رؤساء املجالس 
اجتماعهم  خالل  الخليجية  الترشيعية 
الــدوري، نتائــج اجتماعــات اللجنة 
املعنية  األوروبية  الخليجيــة  الربملانية 
بتعزيز العالقات مع الجانب األوروبي، 
الخليجية  املوضوعــات  واســتعراض 
املشــركة املقدمة مــن املجالس، عىل 
أن يتــم اختيــار موضــوع واحد من 

بني املواضيــع املقرحة لتعقد له ندوة 
مســتقلة الحًقا، إضافة إىل مناقشــة 
التعاون مــع برملانات دول أمريكا  بند 

الالتينية.
مقرح  األعمال  جدول  ســيناقش  كما 
للندوات  النهائيــة  التوصيــات  رفــع 
األعىل  للمجلس  املشــركة  الخليجيــة 
ملجلس التعــاون لدول الخليج العربية، 

وإعــادة تفعيل وتعزيــز دور اجتماع 
الترشيعية  للمجالس  العامــني  األمناء 
الخليجية، وإعــادة تفعيل دور األمانة 
بني  الرؤى  بالتنســيق وتوحيد  العامة 
والوطني  والنواب  الشــورى  مجالس 
لدول  التعاون  مجلــس  دول  يف  واألمة 
الخليــج العربية عــىل هامش املحافل 

اإلقليمية والدولية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االثنني ١٩ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٧

م�صت�صفى الكورني�ش يح�صل على اعتماد 
المعهد الوطني للتخ�ّص�صات ال�صحية

اأخبار الوطن 5

أبوظبي-وام:
العام  األمــني  الحوقاني،  محمــد  الدكتــور  ســلّم 
شــهادة  الصحية  للتخّصصات  الوطنــي  للمعهــد 
االعتماد املؤســي إىل مستشــفى الكورنيش وذلك 
للبورد  بعد اســتيفائهم معايري االعتماد املؤســي 
اإلماراتي، األمر الذي سُيســهم يف اعتماد املستشفى 
لتدريــب وتأهيل خريجي كليات الطب يف مجال طّب 

التوليد وأمراض النساء وطّب حديثي األطفال.
املناســبة يرّس  الدكتور محمد الحوقاني بهذه  وقال 
يمنح  أن  الصحيــة  للتخصصــات  الوطني  املعهــد 
مستشــفى الكورنيــش االعتماد املؤســي، حيث 
الصحية  للرعاية  به  املستشــفى مزّودا موثوقا  ُيعّد 
للنســاء وحديثي الوالدة، وتقديم رعاية آمنة وفقاً 
ألعىل مستويات الجودة والتي تتمحّور حول األرسة 
بعّدة  املقيمني  فريق  قام  وأضاف  سعادتها.  وضمان 
جــوالت تقيمية والعديد مــن املراجعات، وجدنا أن 
ملعايري  االمتثال  الكورنيش حريص عىل  مستشــفى 
االعتماد املطلوبة، حيث تستند هذه املعايري إىل خمسة 
املتدربني،  التدريب،  بيئة  الحوكمة،  مجاالت رئيسية: 
أعضــاء هيئة التدريس، ضمان الجــودة واالبتكار، 
والتي ُتشّكل معايرياً مهنية عالية املستوى نلتزم بها 
يف عملنــا بهدف تعزيز قدرة القوى العاملة الصحية 
القاطنني  لكافة  املُقّدمة  الطبية  بالخدمات  واالرتقاء 

عىل أرض اإلمارات.
من جهته قال الدكتور بول بوســيو املدير التنفيذي 
الكورنيش  ملستشــفى  التنفيــذي  واملديــر  الطبي 
أهم  من  واحداً  الكورنيش  مستشفى  ُيعترب  باإلنابة، 
مستشفيات الوالدة يف دولة اإلمارات، والذي يحرص 
عىل مواصلة تقديم خدماته فائقة الجودة ألكثر من 

45 عاماً.
وأضاف تجاوز عدد مواليد مستشفى الكورنيش أكثر 
مــن 300,000 طفل، يف حني أنــه يقدم مجموعة 
كاملة متميزة من خدمات التوليد وأمراض النســاء 
الكوريش  مستشــفى  يتمتع  كما  الوالدة،  وحديثي 
أيًضــا بتاريخ عريق يف تقديم برامج معتمدة للتعليم 
الطبــي لألطباء مــا بعد التخرج مــن خالل برامج 
اإلقامة والزمالة ACGMEi، والتواصل مع األطباء 
وخدمــة املجتمع، برامــج التطويــر الطبي متعدد 

التخصصات، ومركز محاكاة وتعليم متخصص.

»الوطني االتحادي« ي�سارك في اجتماعين لر�ؤ�ساء المجال�س الت�سريعية 
الخليجية �لجنة التن�سيق البرلماني في م�سقط

لجن��ة ب� »الوطني« تنظم حلقة نقا�س��ية حول 
تنظيم العمل التطوعي

دبي-�ام:

والعمل  االجتماعية  الشؤون  لجنة  نظمت 
املجلس  يف  البرشيــة  واملوارد  والســكان 
الوطني االتحادي، حلقة نقاشية افراضية 
امس  التطوعي«،  العمــل  بعنوان«تنظيم 

بمقر األمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة 
رئيســة  املنصوري  عبدالرحمن  ناعمــة 
اللجنــة، وذلك ضمن خطــة عمل اللجنة 

ملناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي.
شــارك يف الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة 
ســعادة كل من د.حواء ســعيد الضحاك 

عيل  وحميد  اللجنــة،  مقررة  املنصــوري 
عبيد  عيىس  ومحمــد  الشــامي،  العبار 
الكشف و ســعادة رضار بالهول الفاليس 
وجهات  االتحادي،  الوطني  املجلس  عضو 
منظمة لألعمال التطوعية يف الدولة، وعدد 

من املختصني واملتطوعني.

اأبو ظبي-الوحدة:

 حرصــا ًعىل توفري خيــار للمرىض املحليني 
يف  الكىل  زرع  لعمليــة  للخضوع  والدوليــني 
املستشــفيات الخاصــة يف أبو ظبــي بدولة 
مدينة  بــدأت   ، املتحدة  العربيــة  اإلمــارات 
برجيل الطبيــة يف إجراء عمليات زرع الكىل، 
إجراء  يف  باملدينة  الطبــي  الفريق  نجح  حيث 
أول عملية زرع  كىل ملريض من كازاخستان 
، وتعترب مدينة برجيــل الطبية مركز رعاية 
صحيــة رباعــي متميز وهي أحد منشــأت 
برجيــل القابضــة. وكان املريض يعاني من 
فشــل كلــوي يف مراحله األخــرية ويخضع 

.2022 لغسيل الكىل منذ مارس 
 وبحسب الدكتور ريحان سيف مدير برنامج 
الطبية، فقد  زراعة األعضاء يف مدينة برجيل 
كان املريض الئًقا بدنًيا ولم يكن لديه موانع 
أخرى، وأجريــت الجراحة بعد أن خضع كل 
مــن املريض واملتربع )ابن شــقيق املريض( 

لتقييم شامل واعتربا مناسبني لإلجراء. 
استشــاري  فيالنكي  فينكات  الدكتور  وقال 
أمراض يف مدينة برجيل الطبية:«قلة قليلة من 
املستشــفيات يمكنها تقديم رعاية متكاملة 
ملرىض  األسبوع  أيام  طوال  الساعة  مدار  عىل 
الكىل، الذين يحتاجون ملتطلبات طبية معقدة 

فريق  لدينا  واحد،  سقف  تحت  توفرها  يجب 
التقنيات  بأحدث  مدعــم  التخصصات  متعدد 
يمكن  حيث  الــكىل،  زراعة  خدمة  لتســهيل 
االحتياجات  تلبيــة  الطبيــة  برجيل  ملدينــة 

املتنوعة والشخصية ملرىض الكىل بكفاءة ».
تم إجراء جراحة املتربع باستخدام أحدث تقنية 
تنظري البطــن ثالثية األبعــاد ، وهي طريقة 
طفيفة التوغل تهدف إىل رسعة تعايف املتربعني، 
فيما اســتغرقت جراحة اســتئصال الكلية 4 
ساعات ، و تم االنتهاء من جراحة زراعة الكىل 
للمتلقي يف 4 ســاعات، ووفًقا للفريق الطبي 

حالياً يتعاىف املريض واملتربع بشكل جيد.
وقال نارص الريامي الرئيس التنفيذي للعمليات 
الطبية:«علمتنا  برجيل  مدينة  يف  والتشــغيل 
خربتنــا الطويلة يف مجــال الرعاية الصحية 
دروًســا قيمة يف تلبية احتياجات ومتطلبات 
اإلمارات،  دولة  و خارج  داخل  األشخاص من 
املجتمعية  مســؤوليتنا  ضمــن  نحرص  إننا 
عىل تزويد املرىض بخدمة اســتثنائية ورعاية 
طبية  فائقة الجودة ذات مستوى عاملي، نحن 
مره  ألول  الكىل  زرع  عملية  بإجراء  فخورون 
يف مستشــفانا املتميز، ونأمل أن تستمر هذه 
الخدمــات يف تقديم أفضل الخيارات العالجية 
الباحثني عن  للمجتمــع، و جذب املزيد مــن 

السياحة العالجية لدولة اإلمارات مستقبالً«.

ال�سحية �سرعت  االإمارات  ا�س��تثمارات 
التعافي من »كور�نا«

اأبوظبي-الوحدة: 

اإلمــارات مكانتها كوجهة  دولة  رســخت 
املشايف  ألشهر  ومركزاً  العالجية  للســياحة 
املنطقة ومن  واملراكز الصحية عىل مستوى 
املدى  ، مدعومــة برؤية بعيدة  األبرز عاملياً 

واالستثمارات الضخمة بالقطاع الصحي.
عىل  ســنوات  مدار  عىل  اإلمــارات  وعملت 
دعم  بهدف  لديها  الصحــي  القطاع  تطوير 
املختلفة،  التحديات  مواجهــة  عىل  قدراتها 
التي نتجت  العاملية  التداعيــات  وخاصة مع 
أزمة »كورونا« معززة من قدراتها عىل  عن 

التعامل مع هذا النمط من األزمات.
ورصدت دراســة حديثة عــدداً من األبعاد 
القطاع  الكبري يف  بالتطور  املتعلقة  الرئيسية 
املاضية  الســنوات  خالل  اإلماراتي  الصحي 
الصحي  القطــاع  لصدارة  اإلمــارات  أهلت 
ومن  ككل  املنطقة  يف  العالجية  والســياحة 

األبرز يف العالم يف هذا القطاع.
الصحة  منظمــة  جمعيــة  اعتماد  وجــاء 
العامليــة، يف  يوليو / تمــوز  2022، ألول 
الحياة  مرة، مــرشوع قرار لتعزيز جــودة 
الصحية بقيــادة دولة اإلمارات، ليعكس يف 
القطاع  التي شهدها  التطورات  جانب كبري  
الصحــي يف دولة اإلمارات خالل الســنوات 

القليلة املاضية.

مركز  أعدهــا  التــي  الدراســة  ولخصــت 
اإلســراتيجية«  للتحليالت  »إنرريجونــال 
للدراسات ومقره ،أبوظبي العوامل الرئيسية 
التــي ســاعدت دولة اإلمارات عــىل التعايف 
جائحة  أقــوى  »كوفيد19-«  مــن  الرسيع 

صحية واجهها العالم يف العرص الحديث.
وتصــدر اإلنفاق عىل القطــاع يف اإلمارات 
اإلمارات،  يف  الصحية  النهضــة  أبرز عوامل 
حيث  توســعت الدولــة يف اإلنفاق وصوال 
درهم  مليــار   4.766 نحــو  تخصيص  إىل 
يف  املجتمع  ووقايــة  الصحيــة  للخدمــات 
إجمايل  بنسبة %8.09 من   2022 ميزانية 

امليزانية.
اإلمارات خالل  الدراســة عىل سعي  وأكدت 
مع  تعاونها  تعزيــز  إىل  املاضية  الســنوات 
الدول األخرى يف مجال الصحة، والدخول يف 
رشاكات مع أبــرز الجهات الصحية العاملية 
وعملت عىل تعزيز االبتكار والتطوير بهدف 
صحي  نظام  لبناء  العامليــة  مكانتها  تعزيز 

مستدام بمعايري عاملية.
وأشارت الدراسة إىل جهود اإلمارات  الكبرية 
الرامية إىل االستخدام املكثف لتقنيات الذكاء 
االصطناعي يف مجــال الصحة؛ وذلك ضمن 
خطة تســتهدف دمج الــذكاء االصطناعي 
الطبية، بما  الخدمــات  بنســبة %100 يف 

يتوافق مع مئوية اإلمارات 2071.

مدينة برجيل الطبية في االإمارات تنجح باإجراء اأ�ل عملية زرع كلى لها

 م�ست�سفى ريم باأبوظبي يجري اأ�ل جراحة لزرع االأذن الو�سطى الخاملة 
أبوظبي-الوحدة:

 أعلن مستشــفى ريم، التابع لرشكة إنفستكورب يف 
أبوظبي، والحاصل عــىل العديد من الجوائز املرموقة 
يف العديد من مجاالت التميز الطبية، عن نجاح فريقه 
بقيادة الدكتور أحمد نوفل، استشــاري األنف واألذن 
والحنجرة  واألذن  األنــف  قســم  ورئيس  والحنجرة 
األذن  لزرع  إجراء جراحة  الرأس والرقبة، يف  وجراحة 
الوســطى الخاملة. ويعد هذا اإلنجاز األول من نوعه 
عىل مســتوى دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة 
الرشق األوســط، كما تم االعتماد عىل تقنيات »ميد - 

إل« الرشكة الرائدة عاملياً يف حلول اإللكرونيات الطبية، 
الســمعية  األجهزة  توفري  تفوقها يف مجال  إىل جانب 
األطبــاء جهودهم يف  للزرع. ويركز  القابلــة  الطبية 
املنطقة عىل توفري الرعاية السمعية للجميع، وذلك عن 
طريق االســتفادة من أهمية الحلول السمعية القابلة 
للزرع، وزيادة الوعي تجاه هذه الحلول املتقدمة لعالج 
أنواع مختلفة من املشاكل املتعلقة بفقدان السمع بني 

الكبار واألطفال عىل حد سواء.
العملية يف  أحمد نوفل قــد أجرى هذه  الدكتور  وكان 
14 أبريل 2022 ملريض يعاني من تآكل يف أجزاء من 
األذن الوســطى )السلسلة العظمية(، مع وجود ثقب 

يف غشاء الطبلة، ما نجم عن ذلك فقدان السمع. وبعد 
أن نجحت عملية زراعة األذن الوســطى الخاملة من 
»ميد إل«، تمكن املريض من استعادة سمعه من جديد، 

وبات قادراً عىل االستمتاع بالحياة الطبيعية.
ويهدف مستشــفى ريم بأبوظبي إىل أن يكون واحة 
بارزة، حيث تشغل مساحاته  أهمية  ذا  استشــفائية 
واسعة  وحديقة  التطور  عالية  تجهيزات  الشاســعة 
مجهزة الستقبال املرىض وعوائلهم بداخل املستشفى، 
باإلضافة إىل مركز أشــعة وتصوير رفيع يعمل وفق 
اســتهالك  خفض  تراعي  والتي  اإلســتدامة  معايري 

الطاقة لالستفادة القصوى من مصادر الطاقة.

ت�صدرت اإقليمياً كوجهة لل�صياحة العالجية
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نور �سلطان-وام:
 أهــدى الشــيخ نوريزباي حاج تاغانــويل أوتبينوف 
املفتــي العام لجمهورية كازاخســتان فضيلة اإلمام 
األكــر األســتاذ الدكتور أحمد الطيب شــيخ األزهر 
»الشابان  املسلمني زي  الرشيف رئيس مجلس حكماء 
التقليدي«، وذلك بمقر املسجد الكبري يف كازاخستان، يف 
ألفا من مسلمي كازاخستان،  يزيد عن ٣٠  حضور ما 
األديان  املشاركة يف مؤتمر زعماء  اإلسالمية  والوفود 
تقديرا لزيارة فضيلته لكازاخســتان يف الفرتة من ١٢ 

إىل ١٦ سبتمر الجاري.
عىل  »الشابان«  زي  بوضع  كازاخســتان  مفتي  وقام 
كتف شــيخ األزهر معربــا عن بالغ تقدير الشــعب 
بها  وسعادتهم  األكر  اإلمام  فضيلة  لزيارة  الكازاخي 
وحرصهم عىل التواجد يف هذا الجامع الكبري لالستماع 

لكلمته.
يذكــر أن منح زي »الشــابان« عادة قديمة للشــعب 
القوي  التأثري  ذوي  لألشخاص  يهدى  وهو،  الكازاخي 
االحرتام  درجات  أعىل  ودليل عــىل  املرموقة  املكانة  و 
والتقديــر بــني الكازاخيني و هو مــن أكثر املالبس 
ويؤمن  الكازاخية  الثقافة  يف  وقيمــة  أهمية  الوطنية 
الكازاخيــون بأن إهــداء هذا الــزي التقليدي يكرس 
الكازاخية  والعادات  الوطنيــة  الثقافة  ومكانة  قيمة 

باعتبارها الثروة الروحية للشعب.

اأ�ستاذنا-وام:
 أكــد فضيلة اإلمام أ. د. أحمد الطيب، 
شــيخ األزهر الرشيف، رئيس مجلس 
بني  له  يروج  ما  أن  املســلمني  حكماء 
الحروب،  سبب  األديان  أن  من  الشباب 
الضامن  الدين هــو  من  التحــرر  وأن 
كاذبة،  مقولة  الشــعوب،  بني  للسالم 
تصديقها  ثمــن  العالم  يدفــع  وِفْرية 
من  وخوف  ورعب  حــروب  من  اآلن، 
يحميه  رصيد  أي  فيه  يفتقد  املجهول، 
من إراقة الدماء خارج صندوق الدين.

وأعرب ىف كلمة له أمام املصلني يف املسجد 
بكازاخستان،  ســلطان"  "نور  الكبري 
الســابق،  الكازاخي  الرئيس  بحضور 
من  وعدد  نزارباييــف،  ســلطان  نور 
القيــادات الدينية الذيــن حرصوا عىل 
أداء صــالة الجمعة مــع فضيلته عن 
وتقديره  كازاخستان،  بزيارة  سعادته 
من  وشــعبها،  رئيسها  من  ملســه  ملا 
معرًبا  ضيافة،  وكرم  استقبال  حفاوة 
أبناء  عن اعتزازه بالحديث مع الشباب 
الشــعب الكازاخي، ورشفــه بالتتلمذ 
يف  األوائل  املســلمني  علماء  تراث  عىل 
سماء  يف  سطعوا  الذين  كازاخســتان، 
اإلســالم  منذ فجر  اإلســالمي  العالم 
واســتمرَّ قروًنــا طويلــة يف تاريخه 

املجيد، ويف مقدمتهم الفيلسوف الكبري 
أبــو نرص الفارابي، مشــرًيا يف الوقت 
ذاته إىل القائد العظيم، الظاهر بيرس، 
الذي عرفه املسلمون يف مشارق األرض 
ومغاربها قائًدا مغواًرا، َردَّ عن اإلسالم 
واملســلمني وعن الحرمــني الرشيفني 

كيد األعداء واملرتبصني.
َ شيخ األزهر رئيس مجلس حكماء  وَبنيَّ
املسلمني يف كلمته للمصلني، وباألخص 
الشباب، أن األمل بعد الله تعاىل معقود 
عليهــم يف إحياء هذا الــرتاث، وإعادة 

نرشه، مع ترســيخ األخوة اإلسالمية 
إىل  والدعوة  أقوامهــم،  وبــني  بينهم 
األخوة اإلنســانية بينهم وبني غريهم 

الله. من سائر عباد 
بعض  اقرتان  األكر  اإلمام  واســتنكر 
الدين،  باسم  التاريخ  مر  عىل  الحروب 
الفتته،  تحت  النــاس  لدماء  وإراقتها 
األنفس  قتل  ُيِبْح  لــم  الدين  أن  مؤكًدا 
وســفك الدماء، وأن ما حدث إنما هو 
أغراض  لتحقيق  الدين  لراية  اختطاف 
الدين نفسه وينكرها  يرفضها  هابطة 

أشد اإلنكار.
د اإلمام األكر عىل أن اإلســالم لم  وأكَّ
يكــن دين عنف أو إرهاب، موضًحا أن 
لدودان،  خصمان  واإلســالم  اإلرهاب 
وضــدان ال يجتمعــان، بدليل أن عدد 
املســلمني  من  اإلرهاب  هــذا  ضحايا 
يفوق عدد ضحاياه من غري املســلمني 

عرشات املرات. 
التقى فضيلته باملســجد الكبري  وقــد 
"نور ســلطان" بالســيد الرئيس نور 
السابق  الرئيس  نزارباييف،  ســلطان 
لكازاخســتان الذى أعرب عن سعادته 
أعرب  فيمــا  لبــالده  االمام  بزيــارة 
نور  لجهــود  تقديــره  عن  فضيلتــه 
بلقائه  وسعادته  نزارباييف،  ســلطان 
للمرة الرابعة مشرًيا إىل أن ما يزيد هذا 
من  بيت  يف  تواجدهم  هو  جمااًل  اللقاء 

الله؛ الجامع الكبري. بيوت 
كمــا أعرب فضيلة اإلمــام األكر عن 
اعتزازه بتاريخ كازاخســتان يف خدمة 
اإلسالم عىل مر العصورمضيفا " نحن 
الرشعية؛  العلوم  يف  ننتمــي  األزهر  يف 
كالعقيدة وأصول الدين والحديث وغري 
شيوخنا  مدرســة  إىل  العلوم،  من  ذلك 
القدامى التي تأسســت هنا يف بالدكم، 
بما  وتعليمي  عقــي  ارتبــاط  ولدينا 

تعلمناه من كبار مشايخكم".

الدكت��ور حم��ود  بقل��م : 
حممد حمد

ٌيمثــل  بــدء  ذي  بــادئ 
بإستخدام  الفرص  تكافئ 
التكنولوجيــا ووصولهــا 
لجميــع أفــراد املجتمــع 
التي  الهامة  القضايــا  من 
توفريها  الحكومــة  أولت 
ونحن  خاصة  ملواطنيهــا، 
رقمي  عرص  ظل  يف  نعيش 

ويعد  اليومّية،  حياتنا  تجتاح  أصبحت  التقنيات  فيه 
الوصول الرقمي حٌق للجميع، يشــمل ســكان  املُدن 
والقرى النائية، وكذلك األشــخاص األصحاء جسديا 
مصطلح  وهو  الخاصة  االحتياجــات  وذوي  وذهنيا 
أكثــر قبواًل ملا يحمل يف طياته مــن مراعاة للجوانب 
اإلنسانية والنفسية، وينظر لهم من جميع الجوانب، 

ويستغل نقاط قوتهم للتغلب عىل نقاط ضعفهم. 
فقد عــرف ريبيل )Ribble,2011,45( الوصول 
يف  الكاملة  اإللكرتونيــة  "املشــاركة  بأنه:  الرقمــي 
لعدد كبري من  املجتمع". فالتكنولوجيــا توفر فرصاً 
وتتيح  كبري,  برسعة  والتفاعل  للتواصل  األشــخاص 
القــدرة للجميع يف جميع األماكن ســواء باملنازل أو 

املدارس للوصول الرقمي.
وحــري بنا التطرق يف هذا املقــال إىل فئة خاصة من 
املجتمــع التي كان وال بد أن نوليهم جل اهتمامنا أال 
يف  وأبراز حقهم  الخاصة  االحتياجات  فئة ذوي  وهي 
املختلفة،  مجاالتها  يف  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 
الرتكيز عىل  إىل أهمية  أن نشــري  املناســب  ولعل من 
العربية  البلــدان  أولت  التــي  املجتمعية  الفئــة  هذه 
عنايــة خاصة بهم؛ من حيــث توفري متطلباتهم من 
خدمــات واحتياجات تراعي ظروفهم الخاصة، وألن 
االهتمام بتلك الفئة يعد جانباً هاماً، ومطلبا سياسيا 
الحقــوق والواجبات  الفرص يف  بمبــدأ تكافئ  عمالً 
لفئة ذوي االحتياجــات الخاصة، والذين يمثلهم من 
ال يســتطيعون ُممارسة حياتهم بشكل طبيعّي دون 
نتيجَة وجود قصور فكرياً،  لهم  تقديم رعايٍة خاّصة 
أم عصبياً، أم حســياً، أم ماديــاً، أم مزيجاً من هذه 
حاجتهم  إىل  باإلضافــة  دائم،  بشــكٍل  كلّها  الحاالت 
نفس  من  ألقرانهم  املُقّدمــة  الخدمة  تفــّوق  لخدمة 

الُعمر. 
نتيجة عوامل  يعانــون  أفراد  فيه هم  ومما ال شــك 
تعلم  القدرة عىل  بيئية مكتسبة من قصور  أو  وراثية 
أو اكتســاب خرات أو مهارات وأداء أعمال يقوم بها 
العمر والخلفية  املماثل لهم يف  الســليم  العادي  الفرد 

الثقافية أو االقتصادية أو اإلجتماعية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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المكتب الإعالمي
احتفاء يليق بمن أرســى جذور القوة 
والعــدل والعزيمــة في هــذه البقعة 
الشــامخة  إماراتنا  بقاع  الغاليــة من 
إيمان  على  متكئا  فأعلــى  بنى  ، حيث 
مطلق بالتطور والتغيير ، وعلى محبة 
الحكيمة  قيادته  الناس ومضيهم خلف 
لتصل  ســموه  ســار  وبهم  ، ومعهم 

الفجيرة إلى بر األمان ".
مرحلة  علــى  معلقا  ســموه  وأضاف 
البدايات : " كان الرهان صعبا في ظل 
ميدانا  األفق  مقدرات متواضعة، وكان 
ورهانا على االســتمرار وكان السؤال 
نبــدأ ..؟ لطالما آمن  أين  األصعب من 
البناء  ســموه بأن أصعــب عمليــات 
وأشملها هو بناء االنسان ، يستذكر ذلك 
دائما أمام الجميع ، وقد كان مدركا أن 
التطور  على  الحقيقي  الرهان  هو  هذا 
على  نجحت  التي  واالزدهار، فاألمــم 
مر التاريخ هــي تلك التي راهنت على 
نجاح مواطنيها ومســاعدتهم ،ولذلك 
في  عينيه  نصب  الشباب  سموه  وضع 
االمارة  وجــه  البناء وتغيير  معركــة 
وتفعيل دورهــا عربيا ودوليا لتصبح 
الفجيــرة المكان الجاذب للمشــاريع 
اآلمن  والمــالذ  والكبيــرة  الصغيــرة 
األموال  ورؤوس  المستثمرين  ألحالم 
عشــر من  الثامن  ليكون  ، وبالتالــي 
ســبتمبر في كل عام يوما غير عادي 
في مسيرة الدولة واإلمارة الغناء التي 
وازدادت  ومنعة  قوة  وكسبت  اتسعت 
ورؤيته  ســموه  حكمة  بفضل  جماال 

العربية  المعطيات  قــراءة  في  الثاقبة 
والدولية " .

اللقاءات  صــور  الكتــاب  ويتضمــن 
ســمو  تجمع  كانت  التــي  الدوريــة 
حاكــم الفجيرة بالمغفور له الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيــان طيب الله 
ثــراه واجتماعــات المجلــس األعلى 
التي  الوطنيــة  والقــرارات  لالتحــاد 
اللقــاءات، باإلضافة  هذه  عن  صدرت 
لمتابعــة رحــالت ســموه الخارجية 
اللقاءات  اإلمارات في عدد من  وتمثيل 
واالجتماعات الدولية ولقاءاته بجموع 
المواطنين فــي مختلف أنحاء اإلمارة 
وجوالتــه الميدانيــة التــي تفقد من 
االقتصادية  المشــاريع  تنفيذ  خاللها 

والعمرانية المختلفة .

اإقبال كبير
التسجيل من  المئات على موقع  تدافع 
السباق  في  للمشاركة  الفئات  مختلف 
للنجاح  االشــتراك، نتيجة  ودفع رسم 
الســت  النســخ  حققته  الذي  الالفت 
السابقة، والثقة من الجميع في منهج 
السنوي  الحدث  ومستهدفات  وأسلوب 
اعتباره تظاهره  أنه يمكن  الكبير، كما 
مصرية في حب دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، ومؤسســها المغفــور له 
نهيان طيب  آل  زايد بن سلطان  الشيخ 

الله ثراه.
وذكــرت وزارة الشــباب والرياضــة 
أن اإلعالن عــن تخصيص  المصريــة 

المقبلة  النســخة  في  الماراثون  عائد 
لدعم مستشــفى أهل مصــر لضحايا 
أيضا  األثر  له  والحروق، كان  الحوادث 
المصريين،  الكبير مــن  اإلقبــال  على 
العائالت  ونســاء ومن  ورجال  شباب 
للتعبير  الحدث فرصــة  أن  التــي رأت 
عن الحــب والتقدير للعالقات األخوية 

المشتركة بين اإلمارات ومصر.
حاليا  االســكندرية  محافظة  وتترقب 
فيها  الصيفي  انتهاء الموسم  مع قرب 
الخيري  اإلنســاني  الرياضي  الحــدث 
الكبيــر عبــر منظومة عمــل كبيرة، 
صورة  لرســم  المتطوعين  من  وعدد 
من البهجــة والجمال لهذه المحافظة 
تاريخ  انتظار  في  الشهيرة،  الساحلية 
يشارك  أن  يتوقع  الذي  23 ديســمبر 
يزيد عن 30 ألف متســابق،  فيه مــا 
التي  والعائــالت  األســر  عــن  خالفا 
الحدث وحضوره  ستتوافد لمشــاهدة 

على جانبي مساره.
المارثون من  انطالق وختام  وسيكون 
أقدم  العريق  االســكندرية  استاد  أمام 
استاد رياضي في مصر وقارة افريقيا 
.. ويتضمن عدة فئات ومراحل؛ األولى 
ألصحاب  المخصصة  2 كم  لمســافة 
تحت 10 ســنوات  واألطفال  الهمــم 
وكبار السن فوق 60 سنة، ثم السباق 
تبلغ مسافته 10كم  الرئيســي والذي 

للرجال والسيدات والمحترفين.
إلى أن هــذا الحدث  تجــدر اإلشــارة 
الرياضي الخيــري الكبير أطلق فكرته 
الشيخ  الســمو  صاحب  أهدافه  وحدد 
محمــد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

اللــه"، وأصبح عالمة خالدة  "حفظه 
ورؤيــة ثاقبــة تحمل معانــي الخير 

والمحبة والعطاء على مر الزمان.

»قطر الخيرية
وقال عبدالله مسلم منسق قسم التعليم 
في مكتــب "قطر الخيرية" بتركيا: إن 
عدد األطفال المستفيدين من المشروع 
وصــل إلى أكثر مــن 53,000 طالب 
حين  الثالثة، في  أعوامه  خالل  وطالبة 
العام هو  لهــذا  المســتفيدين  عدد  أن 
الفصول  عدد  وصــل  24,500، حيث 
الدراسية المرممة 1400 فصل دراسي 

على مدار ثالث سنوات.
الخيريــة" بالتعاون  أن "قطر  يذكــر 
مــع صندوق قطــر للتنميــة تواصل 
تنفيذ مشــروع طباعة وتوزيع الكتب 
التوالي،  على  الثالث  للعام  المدرســية 
لهذا  المطبوعة  الكتب  عدد  وصل  حيث 
العام إلى 183,200 نســخة )إجمالي 
1.5 مليون كتاب(، سيتم توزيعها مع 

بداية العام الدراسي 2022 - 2023.

بايدن وزوجته
وأشار بايدن بعالمة الصليب بيده على 

جسده.
وبعد وقت قصير، غادر موكب الرئيس 
البريطاني.  البرلمان  مبنــى  األمريكي 
ولوحت جيل لألشخاص الذين تجمعوا 

في جانب الطريق.

زعماء دول  من  ومئات  بايدن  أن  يذكر 
العالــم باإلضافة إلــى ملوك وملكات 
المرموقة  الشــخصيات  من  وغيرهم 
اليزابيث  دفن  مراسم  في  سيشاركون 
اليوم  وستمنستر  كنيســة  في  الثانية 

االثنين.
التي  اليزابيث  تم حفظ نعش  قد  وكان 
توفيت عن 96 عاما في مبنى البرلمان 
منذ يوم األربعاء الماضي، وقد استغل 
آالف األشخاص الفرصة إللقاء النظرة 
الملكة واستغرق هذا من  األخيرة على 
بعضهــم الوقوف في طابــور انتظار 

لساعات.

اإ�صابة قائد
وذكــر المصــدر أن االنفجــار أعقبه 
قوات  بين  عنيفة  مســلحة  اشتباكات 
لتنظيم  ينتمون  ومســلحين  االنتقالي 

القاعدة.
يقل عن  ال  ما  الماضي، قتل  واألسبوع 
بالقرب  االنتقالي  أفراد من قوات  ستة 
آخرون  حمصــان، وأصيب  وادي  من 

بانفجار عبوات ناسفة.
وكانــت قوات االنتقالــي اتفقت على 
أبين،  محافظــة  في  االنتشــار  إعادة 
مطلع الشــهر الجاري، وإطالق عملية 
عناصر  تســتهدف  وأمنية  عســكرية 

تنظيم القاعدة في المحافظة.
وتنتشــر عناصر التنظيم بعدة مناطق 
هجمات  شــنت  أن  أبين، وســبق  في 
عناصر  اســتهدفت  وتفجيــرات  عدة 

في الجيــش واألمن وقوات االنتقالي، 
مخلفة العديد من القتلى والجرحى في 

صفوفهم.

اكت�صاف غرفة
 وتابــع أن من الممكــن الوصول إلى 
معلومــات مهمــة عن االكتشــافات 
الموجــودة هنــاك باســتخدام طرق 
أن  للغرفة  حديثة " ويمكــن  علميــة 
الدفن  عادات  عن  كاملة  صورة  تعطي 

في أواخر العصر البرونزي".
تجدر اإلشارة إلى أن بالد كنعان كانت 
جزءا مــن االمبراطورية المصرية في 

الماضي.
وفي تصريحــات لصحيفة "هآرتس" 
اإلســرائيلية، قال يانــاي إنه يبدو أنه 
كان المقصود من بناء الغرفة أن تعمل 
كغرفــة دفن عائلية وذكــر أن الجثث 
المدفونة هناك ليست محفوظة بشكل 
باستخدام  إجراء تحاليل  إن  وقال  جيد 
الحمض النووي "دي إن ايه" لن يكون 

ممكنا لهذا السبب.
في الوقت نفســه، قــال ياناي إن من 
الجثث لســكان  أن  افتراض  الممكــن 

محليين في منطقة الساحل.
أن  اإلســرائيلية  اآلثار  وذكــرت هيئة 
العديد من القطع األثرية تمت سرقتها 
بعــد وقت قصير من اكتشــاف غرفة 
الدفن الســليمة وقالــت إنه تم إغالق 
تحقيقات  وهناك  أخــرى  مرة  الغرفة 

تجري بخصوص السرقة.

»كهرباء دبي« ت�ص��جل زيادة بن�صبة 
73.6 % في عدادات المياه الذكية

دبي-وام:
 ســجلت هيئة كهرباء ومياه دبي زيادة يف عدادات املياه 
2018 و2022 حيث  بنسبة %73.6 بني عامي  الذكية 
أغســطس  يف  عداداً   566,214 من  العدادات  عدد  ارتفع 
املعايري  أعىل  وفق  983,185 عــداداً مصمماً  إىل   2018
العدادات  إدارة بيانات  2022. وتتم  الفنية يف أغســطس 
الذكيــة من خالل بنية تحتية آمنة ومؤتمتة بالكامل مما 
الهيئة  ملتعامي  العــدادات  قراءة  معلومــات  أتمتة  يتيح 
والحصول عىل معلومات فورية عن أنماط اســتهالكهم 
وبالتايل مراقبة وإدارة والتحكم يف اســتهالكهم بشــكل 
استباقي ورقمي يف أي وقت ومن أي مكان ورصد إمكانية 
وجود ترسيبات للمســارعة يف إصالحها والحد من الهدر 

بما يسهم يف استدامة املوارد والحفاظ عىل البيئة.
وقال معايل ســعيد محمد الطاير العضو املنتدب الرئيس 
الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  وفق  نعمل  للهيئة  التنفيذي 
الدولة رئيس  محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس 
أسعد  دبي  لجعل  الله«  »رعاه  دبي  الوزراء حاكم  مجلس 
وأذكى مدينة يف العالــم. وتعتر العدادات الذكية العمود 
الفقري للشبكة الذكية وإحدى دعائم التحول الذكي ورفع 
الكفاءة التشــغيلية وتقليل نسبة الفاقد. وأضاف الهيئة 
لديها أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء واملياه يف دبي. 
ويقــوم مركز التحليل والتشــخيص الخاص بالعدادات 
ُبعد  العدادات عن  بمراقبــة وقراءة  للهيئة  التابع  الذكية 
أساسياً  الذكية مكوناً  الشــبكة  دقيقة. وتشكل   15 كل 
بنية تحتية متقدمة إلدارة  الهيئة لتطوير  يف اسرتاتيجية 
املرافــق والخدمات عر أنظمة ذكيــة ومرتابطة تعتمد 
الصناعية  الثورة  تقنيات  اإلحاللية وأحدث  التقنيات  عىل 

الرابعة مثل الذكاء االصطناعي والطائرات الروبوتية.

مفتي كازاخ�ستان يهدي �سيخ الأزهر زي ال�سابان التقليدي 
تقديراً لزيارته البالد

)التكنولوجيا وذوي الحتياجات 
الخا�صة(

الإرهاب والإ�سالم خ�سمان لدودان و�سدان ل يجتمعان
�صيخ الأزهر اأمام �صباب وم�صلمي كازاخ�صتان : 
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ال�شارقةـ  )وام(:

 ك�صفت جمموعة اآريا املتخ�ص�صة يف �صناعة 

الأ�صفلت وتكرير املواد النفطية وتطوير البنية 

املطاطية  العوازل  واإنتاج  للتخزين  التحتية 

م�صاعفة  عن  الإن�صاءات  لقطاع  »البيتومني« 

احلرة  املنطقة  يف  ال�صناعية  ا�صتثماراتها 

باحلمرية يف ال�صارقة لتبلغ 154 مليون درهم 

�صمن خطتها التو�صعية يف املنطقة من خالل 

اإطالق اأربعة م�صاريع ت�صمل م�صنعا للبيتومني 

وحمطة تكرير متعددة الأغرا�ض وحمطة تخزين 

وحمطة اإعادة تدوير الإطارات.

ي�صمل ا�صتثمار املجموعة، ا�صتئجار ثالث قطع 

اأرا�ض جديدة يف حرة احلمرية لي�صل جمموع 

الأرا�صي امل�صتاأجرة من املنطقة اإىل خم�ض قطع 

اأرا�ض مب�صاحة اإجمالية ت�صل اإىل 540 األف قدم 

مربع مبا يعزز من مكانة هيئة املنطقة احلرة 

ال�صاعية  لل�رشكات  مف�صلة  وجهة  باحلمرية 

اإىل تاأ�صي�ض اأعمالها يف موقع تناف�صي يتمتع 

الربط  عن  ف�صال  الأعمال،  ممار�صة  ب�صهولة 

اللوج�صتي وتعزيز �صال�صل الإمداد والتوريد مع 

خمتلف الأ�صواق الإقليمية.

ملجموعة  اجلديدة  التو�صعة  عن  الإعالن  جاء 

�صامل  �صعود  �صعادة  وقعها  اتفاقية  وفق  اآريا 

املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية و 

مريات بهادلوال الرئي�ض التنفيذي ملجموعة اآريا 

بح�صور عدد من م�صوؤويل اجلانبني.

اأول م�صانعها  اأن�صاأت  واأعلنت املجموعة التي 

اأن   2021 العام  باحلمرية  احلرة  املنطقة  يف 

ال�صتدامة  تراعي  اجلديدة  امل�صانع  جميع 

انطالقا  الطبيعية  للموارد  الأمثل  وال�صتخدام 

ا�صتخدام  على  القائمة  املجموعة  �صيا�صة  من 

الطاقة املتجددة وامل�صاهمة يف حتقيق املبادرة 

ال�صرتاتيجية للحياد املناخي 2050.

ا�صتثمارات  اأن  املزروعي  �صامل  �صعود  واأكد  

احلرة  املنطقة  يف  اجلديدة  اآريا  جمموعة 

ال�صتدامة  تعزيز  على  تعمل  التي  باحلمرية 

�صيا�صة  مع  اأهدافها  و  م�صمونها  يف  تن�صجم 

موقعها  تعزيز  ت�صتهدف  التي  الإمارات  دولة 

و  الدائري  القت�صاد  منظومة  ال�صرتاتيجي يف 

تتما�صى مع ا�صرتاتيجية ال�صارقة القائمة على 

ا�صتقطاب ال�صتثمارات النوعية و تهيئة البيئة 

ال�رشكات  وابتكارات  اأفكار  لتوظيف  املالئمة 

خدمات  و  حلول  لإيجاد  املحلية  و  الأجنبية 

النمو و تدفع عجلة  ا�صتدامة  ومنتجات تدعم 

القت�صاد املحلي نحو مزيد من الزدهار ل�صيما 

واأن توجهات امل�صانع التي اأعلنت عنها جمموعة 

اآريا جميعها يقوم على حت�صني كفاءة ا�صتخدام 

املوارد الطبيعية و احلد من النفايات ال�صناعية 

ومتديد دورة حياة املواد واملنتجات من خالل 

تبني تدابري �صديقة للبيئة.

ولفت املزروعي اإىل اأن ا�صتقطاب هذا النوع من 

ال�صتثمارات اإىل اإمارة ال�صارقة ين�صجم اأي�صا مع 

ال�صرتاتيجية ال�صناعية لدولة الإمارات، والرامية 

اإىل تعزيز القيمة امل�صافة للمنتجات التي حتمل 

�صعار »�صنع يف دولة الإمارات« و التي تلبي 

احتياجات قطاعات هامة يقوم عليها القت�صاد 

الوطني للدولة مثل قطاع الإن�صاءات وال�صناعات 

واملنتجات  البحري  والنقل  والطرق  الكيماوية 

النفطية واخلدمات اللوج�صتية لقطاع الطريان 

والتي تلبي احتياجات الدولة وت�صهم يف تنويع 

اأوروبا  العديد من بلدان  اإىل  وتعزيز �صادراتها 

واآ�صيا واأمريكا اجلنوبية واإفريقيا.

الهدف  اإن  بهادلوال  مريات  قال  جانبه  من 

التو�صع  للمجموعة  الأ�صا�صي  ال�صرتاتيجي 

تكون  اأن  و  العاملية  اإىل  للو�صول  باأعمالها 

م�صانعنا �صاملة و جامعة للخدمات التي تلبي 

قطاعات حيوية وهامة ومن اأجل ذلك كان اختيار 

املنطقة احلرة باحلمرية يف العام 2021 قرارا 

�صائبا لأننا بفرتة قيا�صية ا�صتطعنا اأن نعلن عن 

قائمة من امل�صاريع ال�صخمة وذلك نظرا للموقع 

ال�صرتاتيجي للمنطقة وبنيتها التحتية املتطورة 

املجموعة  م�صانع  اأعمال  ملجال  واملنا�صبة 

اإ�صافة اإىل �صهولة الو�صول اإىل املرافئ واملوانئ 

البحرية من خاللها و دعمها لأعمال امل�صتثمرين 

ف�صال عن �صهولة ممار�صة الأعمال فيها وتوفريها 

عملية  من  ت�صهل  ذكية  اإلكرتونية  من�صات 

احل�صول على اخلدمات ب�رشعة وي�رش.

و اأ�صاف مريات بهادلوال : » حري�صون يف جميع 

اآمنة من  اإيجاد بيئة �صناعية  م�صاريعنا على 

خالل تقدمي منتجات �صديقة للبيئة تدعم توجه 

دولة الإمارات و ت�صهم يف تعزيز القت�صاد الدائري 

.. فعلى �صبيل املثال فاإن حمطة تكرير الوقود 

احليوي �صتقدم وقودا للمركبات و ال�صفن التي 

تعمل بالوقود الأخ�رش ف�صال عن اأن م�صانعنا 

تراعي ال�صتخدام الأمثل للموارد الطبيعية » .. 

لفتا اإىل اأن منتجات امل�صانع اجلديدة �صتغطي 

قطاعات عديدة يف الدولة وي�صتفيد منها مقاولو 

/ الأ�صمنت  م�صانع  و  ال�صفن  قطاع  و  الطرق 

و  التعبئة  قطاع  و  الدهانات  و  الك�صارات/ 

البيتومني  منتجات  اأن  اإىل  اإ�صافة  التغليف 

املعدل باملطاط والأ�صفلت املخفف تلبي حاجة 

ذات  بالطرق  املتعلقة  الإن�صائية  امل�صاريع 

الت�صاري�ض املختلفة ومدارج املطارات.
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تون�س ترفع اأ�شعار غاز الطهو والوقود مع �شعيها 

لتقلي�س الدعم

وزير مالية هونج كونج: ن�شتعد لعجز مالي يزيد على 

12٫7 مليار دوالر اأمريكي هذا العام

»بور�شة م�شقط« ت�شتهل اأولى جل�شاتها منخف�شة والتداول يرتفع اإلى 3٫1 مليون ريال

»اآريا« ت�شاعف ا�شتثماراتها في حرة الحمرية بال�شارقة اإلى 154 مليون درهم

وزير البترول الم�شري: مناق�شة واعتماد نتائج اأعمال العام المالي 2021 ـ 2022

�شندوق النقد العربي يتوقع نمو 

االقت�شادات العربية 5٫4% خالل 2022

خبراء ماليون يك�شفون �شبب خ�شائر 

البور�شة الم�شرية 17٫7 مليار جنيه

جدةـ  )وام(:

تقديراته منو  وفق  العربي  النقد  �صندوق  توقع   

القت�صادات العربية بواقع 5.4 يف املائة و4 يف 

املائة على التوايل خالل عامي 2022 و2023.

جاء ذلك يف كلمة معايل الدكتور عبدالرحمن بن 

عبداهلل احلميدي املدير العام رئي�ض جمل�ض اإدارة 

الدورة  اجتماع  اأعمال  افتتاح  خالل  ال�صندوق 

امل�صارف  والأربعني ملجل�ض حمافظي  ال�صاد�صة 

املركزية و موؤ�ص�صات النقد العربية الذي عقد هذا 

احلرمني  خادم  رعاية  حتت  جدة  مبدينة  العام 

ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.

حتديات  يواجه  قد  العاملي  القت�صاد  اإن  قال  و 

كبرية، تتعلق مبخاطر الركود الت�صخمي، وتداعيات 

تغريات املناخ، وحتديات الأمن الغذائي، وارتفاع 

اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية وتقلبات �صال�صل التوريد 

العاملية.

و توقع اأن يحقق القت�صاد العاملي منوا يبلغ 3.2 

و2.9 يف املائة خالل عامي 2022 و2023 على 

التوايل وهي تقديرات تقل عن التوقعات ال�صابقة 

اأرجع اخلف�ض اإىل حالة عدم اليقني وما �صت�صفر 

عنه التطورات العاملية و احتمالية الدخول فيما 

ي�صمى حالة الت�صخم الركودي.

و لفت اإىل ارتفاع معدل الت�صخم العاملي، ليبلغ 

8.3 يف املائة يف عام 2022 على اأن يبلغ 5.7 

يف املائة عام 2023.

و اأ�صاد معايل الدكتور احلميدي بجهود امل�صارف 

املركزية العربية يف �صبط اأو�صاع القطاع املايل 

من  اأنه  اإىل  م�صريا  �صالمته،  وتعزيز  وامل�رشيف 

اأثر جوهري لرتفاع  اأن يكون هناك  غري املتوقع 

اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية ومن ثم 

قدرة القطاع امل�رشيف العربي على الإقرا�ض وذلك 

للقطاع  املالية  املتانة  يف ظل حتقيق موؤ�رشات 

امل�رشيف يف الدول العربية نتائج جيدة يف عام 

.2021

وذكر اأنه على �صعيد كفاية راأ�ض املال، بلغ متو�صط 

الن�صبة يف املنطقة العربية حوايل 17.8 يف املائة 

يف نهاية عام 2021، الأمر الذي ي�صري اإىل متتع 

القطاع امل�رشيف العربي مبالءة عالية مبا يعزز 

من قدرته على ا�صتيعاب اأي خ�صائر حمتملة، فيما 

و�صلت ن�صبة الأ�صول ال�صائلة اإىل اإجمايل الأ�صول 

و�صلت  كما  املائة،  نحو 32.7 يف  القطاع  لهذا 

اإجمايل  اإىل  القرو�ض  خم�ص�صات  تغطية  ن�صبة 

نحو  العربية  للم�صارف  املنتظمة  غري  القرو�ض 

91.1 يف املائة يف نهاية عام 2021.

القاهرةـ  )الوحدة(:

اأكد خرباء �صوق املال اأن تراجع موؤ�رشات البور�صة 

امل�رشية ب�صورة حادة نتيجة الإرتباك الذي ي�رشب 

الأ�صواق اخلارجية ب�صبب التوقعات برفع الفيدرايل 

الأمريكي لأ�صعار الفائدة.

قالت حنان رم�صي�ض، خبري اأ�صواق املال، اإن هبوط 

اأ�صواق املال العاملية األقى بظالله على البور�صة 

البنك  توقعات  من  املخاوف  ب�صبب  املحلية 

الفائدة، يف ظل  اأ�صعار  برفع  الأمريكي  الفيدرايل 

انتهاجه �صيا�صة مالية مت�صددة.

اأ�صافت اأنه رغم هذه الرتاجعات فاأن اأ�صعار الأ�صهم 

فر�صة لقتنا�صها باأ�صعار متدنية، لتحقيق مكا�صب 

م�صتقبلية.

التي  التن�صيطية  الإجراءات  اأنه رغم  اإىل  واأ�صارت 

اتخذتها هيئة الرقابة والبور�صة يف اإلغاء العديد 

جعلت  والتي  للتداول،  املعوقة  القرارات  من 

للتداول يف  يعودوا  امل�رشين  الأفراد  املتعاملني 

البور�صة، اإل اأن النخفا�صات نتيجة النخفا�صات 

الدولية والعاملية �صاحبة الأثر الأكرب.

اأن  املال  اأ�صواق  خبري  ع�صماوي  معتز  واأ�صاف 

عمليات البيع املكثف من جانب املوؤ�ص�صات املالية 

�صعر  ا�صتقرار  لعدم  نتيجة  والأجنبية  العربية 

ال�رشف يف ال�صوق املحلي امل�رشي، وخماوف رفع 

ا�صعار الفائدة يف م�رش.

تون�سـ  )وكاالت(:

قالت تون�ض، ال�صبت، اإنها رفعت اأ�صعار اأ�صطوانات 

خطة  اإطار  يف   ،%3 والوقود   %14 الطهو  غاز 

خلف�ض دعم الطاقة فيما ميثل تغيرياً رئي�صيًا يف 

ال�صيا�صة ي�صعى اإليه املقر�صون الدوليون للبالد.

وقالت وزارة الطاقة اإن اأ�صعار غاز الطهي التي مت 

رفعها لأول مرة منذ 12 عامًا �صرتتفع من 7.750 

دينار اإىل 8.800 دينار.

وقالت الوزارة يف بيان اإن �صعر البنزين �صريتفع 

يوم الثالثاء، ثالثة يف املئة من 2.330 دينار 

للرت اإىل 2.400 دينار.

العام  هذا  الوقود  لأ�صعار  رفع  رابع  هذا  ويعد 

مع توقع باأن يزيد عجز املوازنة اإىل 9.7% من 

الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2022 مقارنة 

مع 6.7% كان متوقعًا يف ال�صابق ب�صبب ارتفاع 

احلبوب  اأ�صعار  يف  احلادة  والزيادة  الدولر 

والطاقة. وحتاول تون�ض التي تواجه اأ�صواأ اأزماتها 

مع  برنامج متويل جديد  التفاق على  املالية 

�صندوق النقد الدويل.

وت�صاعف عجز ميزان الطاقة اإىل 6 مليارات دينار 

الأوىل من عام 2022 هذا  الثمانية  الأ�صهر  يف 

املا�صي،  العام  دينار  مليار  مقابل 2.9  العام 

مدفوعًا بتاأثري احلرب يف اأوكرانيا.

هوجن كوجن – )د ب اأ(:

عن  يزيد  مايل  نحو عجز  كوجن  تتجه هوجن   

مليار  كوجني)7ر12  هوجن  دولر  مليار   100

دولر اأمريكي(، للعام 2023-2022، اأي ما يقرب 

من �صعف القيمة التي تبلغ 3ر56 مليار دولر 

هوجن كوجني، املقدرة يف امليزانية، حيث يقو�ض 

اجلائحة  وتعزز  الإيرادات  املتعرث  القت�صاد 

الإنفاق احلكومي، طبقا ملا ذكره وزير املالية، 

بول ت�صان.

اأن  الأحد  يوم  مدونته  يف  املالية  وزير  وكتب 

بيع  خالل  من  اأي�صا  تقلي�صه  �صيتم  العجز 

احلكومة �صندات خ�رشاء بقيمة 35 مليار دولر 

هوجن كوجني، هذا العام، طبقا ملا ذكرته وكالة 

“بلومربج” لالأنباء اليوم.
تزال متثل  ل  القت�صاد  اآفاق  اأن  ت�صان  واأ�صاف 

حتديا.

ومن جهة اأخرى، �صهد معدل البطالة باملدينة 

حت�صنا هذا العام من اأعلى م�صتوى له عند 4ر%5 

يف الفرتة من �صباط/فرباير حتى ني�صان/اأبريل 

املا�صيني، لي�صل اإىل 3ر4% يف الفرتة من اأيار/

مايو حتى متوز/يوليو املا�صيني، و�صينخف�ض 

خا�صة  بيانات  اأحدث  اإ�صدار  يتم  عندما  اأكرث، 

بالبطالة هذا الأ�صبوع.

م�شقطـ  )الوحدة(:

جل�صات  اأوىل  م�صقط  بور�صة  موؤ�رش  ا�صتهل 

الأ�صبوع مرتاجعًا مبقدار 13.1 نقطة خالل جل�صة 

عند  املوؤ�رش  واأغلق   ،%0.2 وبن�صبة  الأحد  يوم 

4465.5 نقطة، يف حني �صعدت قيمة التداول اىل 

3.1 مليون ريال عماين وبن�صبة 50.8% مقارنة 

اآخر جل�صة تداول والتي بلغت 2.1 مليون  مع 

ريال عماين، وبلغت القيمة ال�صوقية 23.2 مليار 

ريال عماين.

واكت�صت القطاعات الرئي�صية خالل جل�صة باللون 

اأبرزها  وكان  جماعي،  ب�صكل  مرتاجعة  الأحمر 

 ،%0.9 بن�صبة  مرتاجع  ال�رشعي  ال�صوق  موؤ�رش 

تاله قطاع املال بن�صبة 0.3%، ثم قطاع ال�صناعة 

تراجع  بن�صبة  اخلدمات  وموؤ�رش   ،%0.1 بن�صبة 

.%0.06

ومت خالل اجلل�صة التداول على اأ�صهم 43 �رشكة، 

�صعدت منها 9 �رشكات مقارنة برتاجع 17 �رشكة، 

م�صتوياتها  على  �رشكة   17 حافظت  حني  يف 

ال�صابقة، وانخف�ض عدد ال�صفقات اإىل 233 �صفقة 

وبن�صبة 54.8% مقارنة مع اآخر جل�صة تداول 516 

�صفقة.

ال�رشكات  اأعلى  قائمة  كلورين  عمان  وت�صدرت 

الرابحة خالل جل�صة بن�صبة 9.6% ليغلق �صهمها 

للتنمية  الدولية  ظفار  تلتها  بي�صة،   566 عند 

وال�صتثمار بن�صبة 8.2% ليغلق �صهمها عند 157 

بن�صبة %7.8  للخيوط  م�صقط  وم�صانع  بي�صة، 

ليغلق �صهمها عند 69 بي�صة، والعنقاء للطاقة 

بن�صبة 6.9% ليغلق �صهمها عند 46 بي�صة، ثم ا�ض 

ام ان باور القاب�صة بن�صبة 5.5% ليغلق �صهمها 

عند 38% بي�صة.

اأعالف  اأعلى ن�صبة تراجع 9% �صجلتها  وبلغت 

ظفار واأغلق �صهمها عند 80 بي�صة، تلتها اجلزيرة 

للخدمات بن�صبة 7.4% واأغلق �صهمهما عند 250 

بي�صة، ثم �صندوق اأمان لال�صتثمار العقاري بن�صبة 

تراجع 7.1% واأغلق �صهمه عند 91 بي�صة، تلته 

الدولية للكيماويات بن�صبة 3% ليغلق  اخلليج 

�صهمها عند 95 بي�صة، واخلليجية لإنتاج الفطر 

بن�صبة 2% ليغلق �صهمها عند 245 بي�صة.

وا�صتحوذ بنك م�صقط على قيمة وحجم التداول 

م�صجاًل  التوايل  على  و%53.6   %79.8 بن�صبة 

جراء  عماين  ريال  مليون   2.5 بلغت  قيمة 

تداوله 4.3 مليون �صهم، كما ا�صتحوذت النه�صة 

للخدمات بن�صبة 5.4% من قيمة التداول م�صجلة 

قيمة بلغت 174.5 األف ريال عماين، تالها البنك 

الوطني بن�صبة 3.4% م�صجاًل قيمة بلغت 109.6 

األف ريال عماين، والأنوار لال�صتثمارات بن�صبة %2 

م�صجلة قيمة بلغت 66 225.9 األف ريال عماين، 

بن�صبة %1.8  ا�ض بي �صي عمان  اأت�ض  بنك  ثم 

م�صجاًل قيمة بلغت 59.6 األف ريال ٌعماين.

وتوجه امل�صتثمرون الٌعمانيون خالل جل�صة اإىل 

ال�رشاء، حيث بلغت ن�صبة �رشائهم 86.8% مقارنة 

بـ85.4% ملبيعاتهم.

ريال  األف   58 الُعماين  غري  ال�صتثمار  وارتفع 

عماين جراء توجه امل�صتثمرين غري العمانيني اإىل 

ال�رشاء، حيث �صجلت قيمة �رشائهم 2.786 مليون 

ريال عماين وبن�صبة 87.2% مقارنة بــ2.728 

مليون ريال عماين لبيعهم وبن�صبة %85.4.

  القاهرةـ  )الوحدة(:
                     

تراأ�ض املهند�ض طارق املال وزير البرتول 

اجتماعات  باكورة  املعدنية  والرثوة 

اجلمعيات العامة ل�رشكات برتول القطاع 

اعمال  نتائج  واعتماد  ملناق�صة  العام 

تراأ�ض  حيث   2022/2021 املاىل  العام 

ا�صيوط  ل�رشكات  العامة  اجلمعيات 

لتكرير البرتول واأنابيب البرتول و�رشكة 

برتوجا�ض عرب الفيديو كونفران�ض بح�صور 

اللواء ه�صام اآمنه وزير التنمية املحلية 

التجارة  وزير  �صمري  احمد  واملهند�ض 

وال�صناعة.

اجلمعيات  اأعمال  خالل  املال  واأو�صح 

فى  العام  القطاع  برتول  �رشكات  جناح 

حتقيق نتائج متميزة خالل العام املاىل 

املنتهى بالرغم من الظروف و التحديات 

التى مير بها العامل وتداعياتها .

القطاع  برتول  �رشكات  اأن  املال  وا�صاف 

العام تتطور ب�صكل ملمو�ض خالل ال�صنوات 

الخرية وت�صهد حتديثًا ملن�صاآتها ومنواً فى 

وروؤو�ض  القت�صادية  وعوائدها  اأن�صطتها 

اأموالها عامًا تلو الآخر كنتيجة مبا�رشة 

و�صيا�صات  مرنة   ا�صرتاتيجيات  لتنفيذ 

ال�صالح القت�صادى وتر�صيد الدعم التى 

التابعة  البرتولية  الكيانات  �صاعدت 

متطلباتها  توفري  على  العام  للقطاع 

امل�صافة  القيمة  وزيادة  ادائها  وتطوير 

خا�صة  امل�رشى  القت�صاد  ل�صالح  منها 

بعد افتتاح م�رشوعات مهمه مثل جممع 

افتتحه  الذى  باأ�صيوط  البنزين  اإنتاج 

الرئي�ض عبد الفتاح ال�صي�صى فى دي�صمرب 

لكل  البنزين  تاأمني  لي�صهم فى  املا�صى 

م�صفاة  خالل  من  ال�صعيد  حمافظات 

تكرير اأ�صيوط بدل من نقلها اإىل ال�صعيد 

من الوجه البحرى وال�صوي�ض عالوة على 

املنتجات  ا�صترياد  تقليل  فى  امل�صاهمة 

البرتولية من اخلارج.

واأكد املال على ا�صتمرار التحديث والتطوير 

واملنتجات  اخلام  الزيت  نقل  ل�صبكة 

البرتولية باعتبارها �رشايني القطاع لتوفري 

الطاقة الالزمة ل�صتدامة النمو والتنمية 

القت�صادية ومواكبة النمو والتطور الذى 

ت�صهده البالد م�صدداً على ا�صتمرار التو�صع 

فى ا�صتخدام التحول الرقمى فى ت�صغيل 

ان�صطة  مبختلف  العمل  منظومة  وادارة 

القطاع وادارة البنية ال�صا�صية فى اطار 

اقليمى  ملركز  م�رش  حتول  ا�صرتاتيجية 

للبرتول والغاز.

الذي  التطوير  ا�صتمرار  علي  املال  واأكد 

م�رش  يف  البوتاجاز  منظومة  ت�صهده 

البرتول  بقطاع  ال�صامل  التطور  لتواكب 

واعمال رفع الكفاءة والرقمنة واحلوكمة 

انخفا�ض  ان  ايل  لفتا  ال�صالمة،  وتعزيز 

العام للبوتاجاز من  متو�صط ال�صتهالك 

2ر4 مليون طن ايل 6ر3 مليون طن �صنويا 

رغم الزيادة ال�صكانية مو�صحا ان زيادة 

داخل  الطبيعى  الغاز  تو�صيل  معدلت 

م�صريا  ذلك،  يف  الأثر  اكرب  له  للمنازل 

للدور املهم للقطاع اخلا�ض يف منظومة 

البوتاجاز وميثل ن�صبة كبرية من ان�صطتها.

واأ�صار املال اإىل جناح التطوير الذى �صهدته 

منظومة البوتاجاز من خالل زيادة طاقة 

ال�صوي�ض  فى  املوانئ  وتعدد  التخزين 

الأحمر واي�صا مبوانئ  وال�صخنة بالبحر 

بالإ�صكندرية  املتو�صط  البي�ض  البحر 

لقطاع  املتاحة  الت�صهيالت  وا�صتخدام 

مبيناء  البوتاجاز  ا�صتقبال  فى  البرتول 

دمياط ونقله من دمياط لطنطا مما كان 

له اأكرب الأثر فى ا�صتقرار �صوق البوتاجاز 

وتوفريه للمواطنني فى �صهوله وي�رش.

وحتديث  تطوير  جهود  اأن  الوزير  واأكد 

القطاع  برتول  ب�رشكات  النتاجى  الداء 

لتح�صني  م�صتمرة  يواكبها جهوداً  العام 

التوافق البيئي وتاأمني متطلبات ال�صالمة 

الكوادر  بتدريب  والهتمام  باملن�صاآت  

الب�رشية  كركيزة اأ�صا�صية فى تطوير الداء. 

وا�صتعر�ض الكيميائى ماجد الكردى رئي�ض 

�رشكة اأ�صيوط لتكرير البرتول اأهم نتائج 

اأعمالها خالل العام املاىل 2022/2021 

مو�صحا جناح م�صفاة تكرير ال�رشكة فى 

تكرير نحو 4ر3 مليون طن خام  لتوريد 

منتجات برتولية لل�صوق املحلى بقيمة 

47 مليار جنية، وبلغ حجم ال�صتثمارات 

جنيه  مليار  3ر1  نحو  �صخها  مت  التي 

الحالل  وم�رشوعات  برامج  لتنفيذ 

ال�صالمة  متطلبات  وتعزيز  والتجديد 

وال�صحة املهنية وحماية البيئة والبدء 

فى تنفيذ وحدات انتاجية جديدة مو�صحًا 

انه بعد النتهاء من تنفيذ جممع انتاج 

عدد  هناك  فاإن  الوكتني  عاىل  البنزين 

تنفيذها  اجلارى  امل�رشوعات  من  كبري 

اأ�صيوط  تكرير  م�صفاة  ت�صهدها  التى 

لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها من اأهمها 

م�رشوعى جممع التقطري اجلوى بطاقة 5 

مليون طن خام ووحدة انتاج البوتاجاز 

بتكلفة اجمالية تزيد عن 6 مليار جنية، 

ف�صال عن م�رشوعات لتطوير اداء وحدتى 

احلالية  النتاجية  والوحدات  التقطري 

وان�صاء 5 م�صتودعات جديدة ورفع كفاءة 

التحول  وم�رشوع  احلالية،  امل�صتودعات 

ادارة  نظام  تطبيق  خالل  من  الرقمى 

.ERP ال�صول

امين  املهند�ض  ا�صتعر�ض  جانبه  ومن 

عبد البديع  رئي�ض �رشكة اأنابيب البرتول 

اأهم امل�رشوعات املنفذة لتطوير ال�صبكة 

القومية لنقل اخلام واملنتجات البرتولية 

نفذت  حيث  الأنابيب  خطوط  عرب 

ا�صتثمارات غري م�صبوقة بلغت حواىل 3ر3 

الحالل  م�رشوعات  لتنفيذ  جنيه  مليار 

والتجديد ورفع الكفاءة للخطوط والمن 

ال�صناعى وحماية البيئة.

�صمن  امل�رشوعات  اأهم  من  اأنه  واأو�صح 

م�رش  لتحويل  الوزارة  ا�صرتاتيجية 

ملركز اقليمى لتجارة وتداول املنتجات 

البرتولية هو م�رشوع اإن�صاء خط بوتاجاز 

القومية  ال�صبكة  لربط  طنطا   - دمياط 

لنقل البوتاجاز بت�صهيالت ميناء دمياط 

واإن�صاء خط نقل املنتجات البرتولية من 

م�صفاة تكرير ميدور اإىل العلمني واإن�صاء 

حمطة تخزين وتدفيع اخلام واملنتجات 

البرتولية بالعني ال�صخنة. كما ا�صتعر�ض 

اأهم امل�رشوعات املنفذة لتلبية احتياجات 

وحمطات  املختلفة  ال�صتهالك  مناطق 

الكهرباء من الوقود عالوة على م�رشوعات 

مبواقع  والنذار  الإطفاء  اأنظمة  تطوير 

اإطار  فى  اأنه  اإىل  لفتًا  القومية،  ال�صبكة 

م�رشوعات التحول الرقمى قد مت النتهاء 

ل�صبكة  القومى  التحكم  مركز  اإن�صاء  من 

نقل اخلام واملنتجات البرتولية للمراقبة 

والت�صهيالت  اخلطوط  فى  والتحكم 

وتاأمينها وزيادة كفاءة الت�صغيل، وجارى 

اإن�صاء نظام Scada & LDS للمراقبة 

الت�رشيب  عن  املبكر  والك�صف  والتحكم 

باخلطوط.

وا�صتعر�ض املهند�ض نبوى حممود  رئي�ض 

العمال  نتائج  اهم  برتوجا�ض  �رشكة 

طن  مليون  6ر3  حواىل  توفري  مت  حيث 

العام  خالل  املحلى  لل�صوق  بوتاجاز 

املاىل 2022/2021 بانخفا�ض قدره 6ر1 

?، حيث مت تعبئة 309 مليون ا�صطوانة 
لتعبئة  م�صنعًا   49 خالل  من  بوتاجاز 

 3093 خالل  من  وتوزيعها  ال�صطوانات 

مركز توزيع للم�صتهلكني ومت اعادة تاأهيل 

9ر3 مليون اأ�صطوانة .

كما ا�صتعر�ض جهود دعم وحتديث انظمة 

المن وال�صالمة مبواقع �رشكة برتوجا�ض، 

وجهود تطبيق التحول الرقمى وت�صغيل 

ومراقبة  لتنظيم  اللكرتونية  املنظومة 

توزيع البوتاجاز وتطبيق املرحلة الوىل 

من نظام ERP لإدارة املوارد وال�صول.

ال�صكر  الوزير  وجه  اجلمعية  وخالل 

للمهند�ض راأفت عبد الهادى رئي�ض ال�رشكة 

الذى خرج للتقاعد منذ ايام على جهوده 

خالل العام الخري فى تنفيذ خطط تطوير 

اجلمعيات   ح�رش  البوتاجاز.  منظومة 

اجليولوجي ا�رشف فرج وكيل اأول الوزارة 

ال�صتاذ  و  وال�صتك�صاف  لالتفاقيات 

لل�صئون  الوزير  م�صاعد  خطاب  ابراهيم 

الإدارية والتطوير الهيكلي والدكتور ه�صام 

القانونية  لل�صئون  الوزير  لطفي م�صاعد 

رئي�ض  نورالدين  ه�صام  املحا�صب  و 

الإدارة املركزية ملكتب الوزير واملهند�ض 

حممود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع 

اأ�رشف  واملحا�صب  البرتولية  املنتجات 

قطب وكيل وزارة البرتول لل�صئون املالية 

البطل  عالء  واجليولوجي  والقت�صادية 

الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة للبرتول 

النقابة  رئي�ض  جربان  وحممد  ونوابه 

واملحا�صب  بالبرتول   للعاملني  العامة 

اجلهاز  اول  وكيل  عبدالفتاح  حممد 

وزارات  وممثلي  للمحا�صبات  املركزى 

املالية والتجارة وال�صناعة والتخطيط و 

مركز معلومات قطاع الأعمال العام.



اأبوظبي-الوحدة:

 عقدت جمموعة جلن���ة ال�صداقة مع برملانات 

دول اأمري���كا الالتينية واأمري���كا ال�صمالية يف 

املجل�س الوطن���ي االحتادي، اجتماعا مع جلنة 

ال�صداقة الربازيلية االإماراتية يف مقر الكونغر�س 

الوطني الربازيلي، وذلك خالل الزيارة الر�صمية 

لوفد املجل�س جلمهورية الربازيل.

ح����ر جانب من االجتماع معايل �صقر غبا�س 

رئي�س املجل����س الوطني االحت���ادي، و�صعادة 

�صالح اأحمد ال�صويدي �صفري الدولة لدى جمهورية 

الربازيل االحتادية.

وتراأ����س وف���د املجل�س الوطن���ي االحتادي يف 

االجتماع �صعادة الدكت���ور طارق الطاير رئي�س 

اللجنة ومن اجلانب الربازيلي �صعادة ماركو�س 

دوفال، رئي�س جلنة ال�صداقة الربازيلية االإماراتية 

يف جمل�س ال�صيوخ الربازيلي.

و�صارك يف االجتم���اع اأع�صاء املجل�س الوطني 

االحتادي، �صع���ادة كل من �صعيد را�صد العابدي 

نائب رئي�س املجموع���ة، ومرمي ماجد بن ثنية 

ع�صو املجموعة.

ورحب ماركو����س دوفال ، رئي�س جلنة ال�صداقة 

الربازيلية االإماراتية مبعايل �صقر غبا�س ووفد 

املجل�س الوطني االحت���ادي ، موؤكدا اأهمية هذه 

الزيارة يف تعزي���ز العالقات الربملانية وبحث 

الق�صاي���ا ذات االهتم���ام امل�ص���رك، والو�صول 

بعالقات التعاون القائمة اإىل اآفاق اأرحب.

وهن���اأ اأع�ص���اء املجموعة اجلان���ب الربازيلي 

مبنا�صبة الي���وم الوطني ومرور 200 �صنة على 

ا�صتق���الل الربازيل، مع التمني���ات بدوام التقدم 

والتطور واالزدهار للجمهورية.

واأع���رب اأع�ص���اء جلن���ة ال�صداق���ة الربملانية 

االإماراتي���ة الربازيلية عن �صكره���م وتقديرهم 

للجانب الربازيلي على حفاوة اال�صتقبال وكرم 

ال�صيافة، موؤكدين اأن جلنة ال�صداقة الربملانية 

االإماراتية الربازيلية تعنى بدور كبري يف توثيق 

وتعزيز العالقات الربملانية، من خالل التعاون 

والتن�صيق الربملاين بني املجل�صني ال�صديقني، 

وتوحيد املواق���ف وال���روئ والتوجهات حيال 

الق�صاي���ا ذات االهتمام امل�ص���رك يف خمتلف 

املحافل الربملانية االإقليمية والدولية، وتبادل 

اخلربات واملعارف واأف�صل املمار�صات الربملانية، 

مب���ا ي�ص���ب يف م�صلح���ة البلدي���ن ال�صعبني 

ال�صديقني. واأكد اجلانبان اأن الزيارات واللقاءات 

بني املجل�ص���ني تقرب وجه���ات النظر وتقوي 

العالق���ات التي حتظى بدعم ال حمدود من قبل 

قيادتي البلدي���ن، حيث ناق�س االجتماع اأهمية 

و�صع اآلية وخطة عمل لالجتماعات والزيارات 

الربملانية بني املجل�صني.

ح�ر االجتماع �صعادة كل من: الدكتور عمر عبد 

الرحمن النعيمي االأمني العام للمجل�س، وعفراء 

را�صد الب�صط���ي االأمني العام امل�صاعد لالت�صال 

الربملاين، وط���ارق اأحمد املرزوقي االأمني العام 

امل�صاعد لقطاع �صوؤون الرئا�صة.

دبي-الوحدة:

برعاية وح�صور ال�صيخ الدكتور �صامل بن ركا�س 

العام���ري، والدكت���ور خال���د  ال�صالمي رئي�س 

جمل����س اإدارة جمعي���ة اأه���ايل ذوي االعاق���ة 

والدكت���ورة فاطمة عي�صي ع�ص���و جمل�س اإدارة 

جمعية االإمارات للتطوع، والدكتورة مرمي ح�صني 

البلو�صي رئي�س جمعية بادر املجتمعية، نظم 

فريق �صكراً لعطائك احتفاال مبجل�س اخلوانيج 

يف دب���ي بالتعاون مع االحتاد العربي للتطوع 

وجمال����س اأحياء دبي وذلك لتكرمي املتطوعني 

حتت �صعار »فخر التطوع«.

ياأتي االحتفال ال���ذي مت من خالله تكرمي 150 

متطوعًا و20 جه���ة تطوعية جمتمعية �صمن 

ا�صراتيجية �صكرا لعطائ���ك الرامية اىل تثمني 

جهود جميع الذين كان لهم دور بارز يف خدمة 

الوطن واملجتمع من خالل املبادرات التطوعية 

واالإن�صانية.

بجانب ذلك ير�صخ احلدث مفهوم واهمية التطوع 

يف املجتمع املحلي والعربي.كما �صمل االحتفال 

تكرمي ال�ركاء على جهودهم املخل�صة يف دعم 

النجاح الذي حققته الربامج، وهم فريق اأجيال 

امل�صتقبل، فريق زايد التطوعي للبحث واالنقاذ، 

فري���ق غاية التطوعي، فري���ق فزعة التطوعي، 

فريق نب����س االإمارات التطوع���ي، فريق �صفراء 

ال�صعادة التطوعي، طيف االإمارات، جمل�س �صفراء 

االأمان، مبادرة الروح االإيجابية التابعة ل�رطة 

دبي،كلية التقنية العليا دبي،  جمال�س اأحياء 

دبي، وثيقة الوالء واالنتماء، جمعية الباركن�صون، 

بكدا�س الطربو����س للمثلجات، و�صحيفة نب�س 

االإمارات.

وعلى هام�س االحتفال ابرم فريق �صكرا لعطائك 

4 اتفاقيات مع جمعية بادر املجتمعية وجمعية 

اأهايل ذوي االإعاقة والقمة العاملية لال�صت�صارات 

القانونية وبكدا�س الطربو�س للمثلجات.

وق���ال ال�صيخ الدكتور �صامل بن ركا�س العامري 

اإن االحتفال بيوم التطوع العربي  ير�صخ  قيمة 

التطوع واأهمية غر�س مفهوم ثقافته يف نفو�س 

االأجي���ال املختلفة، ا�صتلهام���ًا لتجربة فريدة 

وعظيمة من املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 

اآل نهي���ان »طيب اهلل ث���راه«، يف تعزيز ثقافة 

التطوع وقيم العطاء والتكافل يف املجتمع.

واأو�صحت اال�صتاذة منال عبد الرحيم اجلوهري 

نائب مدير فريق �صك���راأ لعطائك، اأن  االحتفال 

باليوم العربي للعمل التطوعي يف اخلام�س ع�ر 

من �صبتمرب من كل عام يعزز فكر وثقافة العمل 

التطوعي يف عاملنا العربي. ويوؤكد اأهميته يف 

اإثراء العمل التطوعي، واإجناح خمتلف الفعاليات 

واملبادرات التي ينظمها الفريق .

وبدروها اأكدت الدكت���ورة فاطمة عي�صي اأهمية 

العم���ل التطوع���ي يف املجتمع���ات املحلية 

والعربية، م�صرية اإىل اأن التطوع يف الدولة ميثل 

قيمة اإن�صانية، وجزء  ال يتجزاأ من اإرث وتقاليد 

وقيم  �صعب االإمارات املحب للخري والعطاء.

م���ن جهته توج���ه �صيف الرحم���ن اأمري رئي�س 

جمل�س اإدارة �صكرا لعطائك بال�صكر والتقدير اإىل 

جميع الذين و�صعوا ب�صمتهم امل�رفة يف العمل 

التطوعي وكانوا اأوفياء للمبادرات املجتمعية 

الت���ي تر�صخ مكان���ة الدولة يف اإع���الء القيم 

التطوعية، م�صريا اإىل اأن التكرمي يعمق االح�صا�س 

باأهمي���ة ت�ص���ارك ال���روؤى واالأف���كار والتعاون 

والت�صام���ن من اأجل ن����ر القيم التطوعية يف 

املجتمع،  وتقدمي االأف���كار املبدعة واملبادرات 

النوعية بتعاون اجلميع وحر�صهم على تاأكيد 

مكانته املرموقة ودوره الرائد يف اإثراء املجتمع 

وغر�س القيم والروح االإيجابية يف نفو�س اأفراده.

نور �سلطان-وام:

 التق���ى ال�صيخ الدكت���ور عبداللطيف بن 

عبدالعزي���ز اآل ال�صي���خ، وزي���ر ال�صوؤون 

االإ�صالمية والدع���وة واالإر�صاد ال�صعودي، 

بالعا�صم���ة الكازاخي���ة ن���ور �صلط���ان 

امل�صت�صار حممد عبدال�صالم، االأمني العام 

ملجل����س حكماء امل�صلم���ني، وذلك على 

هام����س م�صاركتهما يف اأعم���ال املوؤمتر 

ال�صاب���ع لزعم���اء االأدي���ان املنعقد يف 

العا�صمة الكازاخية »نور �صلطان«.

وثمن اأمني عام جمل�س حكماء امل�صلمني 

جهود اململكة العربية ال�صعودية، يف ن�ر 

ال�صالم والت�صامح م�صيدا مب�صاركة اململكة 

املتميز يف اأعمال املوؤمتر ال�صابع لزعماء 

االأديان.

من جانب���ه اأعرب الدكت���ور عبداللطيف 

بن عبدالعزيز اآل ال�صي���خ، وزير ال�صوؤون 

االإ�صالمية والدع���وة واالإر�صاد ال�صعودي، 

عن تهانيه للم�صت�صار حممد عبدال�صالم 

على تكرميه بو�صام »اأ�صتانا« من الرئي�س 

الكازاخي؛ جله���وده يف ن�ر قيم االأخوة 

االإن�صانية وال�صالم العاملي، مثمنا جهود 

جمل�س حكماء امل�صلمني، يف تعزيز ال�صلم، 

وتر�صيخ قيم احلوار والت�صامح، والت�صدي 

للغلو والتطرف.

دبي-الوحدة:

اأطلقت جمموعة التداوي ال�صحية يف دبي، 

اأول عيادة طبي���ة متكاملة متنقلة، تذهب 

اإىل املر�صى يف املنازل والفنادق واملدار�س 

واأماكن العمل والفعاليات، وتعد اأول عيادة 

متنقلة مرخ�صة من قبل هيئة ال�صحة يف 

دبي.

واأو�ص���ح رئي����س جمل����س اإدارة جمموعة 

الت���داوي ال�صحية يف دب���ي مروان حاجي 

نا����ر، اإن املبادرة ت�صتهدف املر�صى غري 

القادرين اأو غري الراغب���ني يف الذهاب اإىل 

مقر امل�صت�صف���ى اأو العيادة لتلقي العالج، 

حيث تتجه اإليه العيادة املتنقلة اإىل مكان 

تواجده وتقدمي الرعاية ال�صحية الالزمة له.

وذكر اأن فك���رة »عيادة التداوي املتنقلة« 

م�صتمدة من نهج دب���ي الرائد يف االبتكار 

بالرعاية ال�صحية لتقدمي اخلدمة الكاملة 

ملن يحتاجها من املر�صى، حيث تذهب اإليه 

اخلدمة العالجية عالية امل�صتوى �صواء كان 

يف املن���زل اأو يف الفندق اأو املدر�صة اأو يف 

فعالية ما اأو مكان عمل«.

واأكد اأن عيادة التداوي تعد اأول عيادة متنقلة 

مرخ�ص���ة من »هيئة ال�صح���ة بدبي« يف 

االإمارة، تقدم جميع احللول الطبية املبتكرة 

عن طريق اإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة 

داخل العيادة املتنقلة ويف اأي مكان.

وق���ال مروان حاج���ي »مت جتهيز العيادة 

املتنقل���ة باأحدث االأجه���زة الطبية وكافة 

م�صتلزم���ات الرعاي���ة ال�صحي���ة االأولية، 

وتعزيزه���ا بكادر طب���ي ع���ايل الكفاءة، 

للتعامل مع كافة احل���االت املر�صية، مبا 

فيها الطارئة«.

وتاب���ع رئي����س جمل����س اإدارة املجموعة 

»ن�صع راح���ة املر�صى دائًم���ا على راأ�س 

اأولوياتنا، وخ�ص�صنا كافة املوارد للح�صول 

على اأحدث املعدات الطبية، وتوفري اأف�صل 

اخلربات الطبية ل�صمان تقدمي رعاية �صاملة 

من الدرجة االأوىل«.

من جانبه قال عبد املنعم �صم�س الدين مدير 

العيادات واملوؤ�ص�صات يف املجموعة: »نهتم 

باملر�صى من جميع االأعم���ار مع الركيز 

ب�ص���كل خا�س على كبار ال�ص���ن واالأطفال، 

داعيًا اأي مري�س ي�صعر ب���اأمل اأو توعك وال 

ميكن���ه القيادة، اأن يتوا�صل مع امل�صت�صفى 

لر�صل له العيادة املتنقلة اأينما يكون«.

 واأ�صاف: خدم���ة العيادة املتنقلة مغطاة 

بالتاأمني ال�صحي وزمن الو�صول يقدر مابني 

30 اىل 45 دقيق���ة. ي�ص���ار اإىل اأن جمموعة 

الت���داوي ال�صحية، ه���ي جمموعة وطنية، 

اأ�ص�صها املواطن مروان اإبراهيم نا�ر، لتوفري 

كافة خدمات الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية، 

حتت �صقف واحد، وهي من�صاأة معتمدة من 

قبل اللجنة الدولية امل�صركة، يف معايري 

اجلودة والتكنولوجيا و�صالمة املر�صى.
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متابعـات و�إعالنات

ترتيبات لعمل جماهيري �جتماعي و�أم�سيات 

�سعرية و�أيام م�سرحية 

جمعية يا�س تنظم ملتقى يا�س 

وت�ستعر�س برامجها الم�ستقبلية 

بواحة الكرامة
اأبوظبي-الوحدة:

نظمت جمعية يا����س للثقافة والفنون وامل�رح 

»ملتقى يا�س » يف واحة الكرامة، بح�صور رئي�س 

جمل�س االإدارة واالأع�صاء وال�ركاء والرعاة، وذلك 

ال�صتعرا�س االأجندة املدرجة على جدول االأعمال 

يف اإطار اجلهود التي تطلع بها اجلمعية لتعزيز 

ا�صراتيجته���ا الرامية لتحقيق ج���ودة الربامج 

واالأهداف التي تر�صخ دورها الطليعي يف االرتقاء 

باملخرجات التي تعزز املكت�صبات التي حققتها 

يف الفرة املا�صية. متت مناق�صة اخلطة امل�صتقبلية 

للجمعية والربامج والفعالي���ات املقررة والتي 

تت�صمن تنظيم عمل جماهريي اجتماعي كوميدي 

وفكاهي خ���الل اإجازة الي���وم الوطني مب�صاركة 

نخبة من فناين االإمارات واإخراج املخرج الكويتي 

عبدالعزيز �صفر وتاأليف الكاتب العماين االأ�صتاذ 

عبدالرحيم املجيني. وبجانب ذلك �صيتم تنفيذ 

عم���ل م�رحي لعر�صه يف مهرجان دبي مل�رح 

ال�صباب من تاأليف االأ�صتاذ حممد �صالح واخراج 

املب���دع عبداهلل احلمادي ال���ذي يخو�س جتربته 

االأوىل يف ه���ذا املج���ال، باالإ�صاف���ة اإىل تنظيم 

ور����س وحما�رات وندوات خا�صة بلغة االإ�صارة 

واالأم�صي���ات ال�صعري���ة واالأداء التمثيلي، وو�صع 

الرتيبات ملهرجان االإمارات مل�رح الطفل، واأيام 

ال�صارقة امل�رحية، وبرنام���ج اأكادميي مل�رح 

الدمى، وور�صة املر�صم احلر، وتكرمي ال�صخ�صيات 

املتميزة، باالإ�صافة اإىل مبادرة الكتب امل�صتخدمة 

بالتعاون مع اأحد مراكز الت�صوق  واإ�صدار بطاقة 

فزعة واإطالق فرقة مو�صيقية خا�صة باجلمعية. 

كما مت توزيع املهام على االأع�صاء يف اإطار تكامل 

ال���روؤى وت�صارك اجلهود التي تعزز حتقيق اأف�صل 

املمار�صات لتنفيذ الربام���ج التي تعك�س جهود 

اجلمعية يف ت�صليط ال�ص���وء على االإبداع، واإبراز 

اجلوانب الثقافية. وعلى هام�س امللتقى مت توقيع 

اتفاقية مع مركز اإيليزيه الطبي يف اأبوظبي لتقدمي 

خ�صم بن�صبة 50% الأع�صاء اجلمعية، حيث وقع 

االتفاقي���ة امل�صت�صار االإعالم���ي عبداهلل ال�صحي 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية والدكتور حممد اإياد 

من جانب املركز الطبي. وتوجه امل�صت�صار عبداهلل 

ال�صحي بال�صكر والتقدير اإىل اأع�صاء جمل�س االإدارة 

والرعاة وال����ركاء على جهودهم املخل�صة يف 

تنفيذ الربامج اخلا�صة باجلمعية واحلر�س على 

كل املعطيات التي تع���زز دورها الرائد يف اإعالء 

قيم االنتماء الوطني والتم�صك باملا�صي والراث 

والهوية واالنفتاح على ح�صارة االآخرين، وتر�صيخ 

االبتكار واالهتمام بالبيئة االإبداعية يف الثقافة 

والفنون وامل�رح وت�صجي���ع املواهب واالرتقاء 

بها والعمل على جميع الربامج التي تعزز دورها 

احليوي يف بلورة روؤي���ة هادفة للتطور الثقايف 

واالإبداع���ي واملجتمعي وتعزيز احل���راك الفني، 

وتطوير م�صتوى االأعمال التي تقدمها مبا يتما�صى 

م���ع روؤيتها لرف���ع م�صتوى ال�صغ���ف واالهتمام 

بالفنون.

لجنة ال�سداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية تبحث �سبل تعزيز عالقات التعاون البرلماني

بمنا�سبة يوم �لتطوع �لعربي

)�سكراً لعطائك ( يكرم 150 متطوعاً و20 جهة تطوعية

وزير ال�سوؤون الإ�سالمية ال�سعودي يلتقي اأمين عام حكماء الم�سلمين

وزير ال�صوؤون االإ�صالمية ال�صعودي خالل لقائه اأمني عام حكماء امل�صلمني

»التداوي ال�سحية« بدبي تطلق عيادة متنقلة للعالج في المنازل 

ومقار العمل
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ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية

اإعالن ت�سفية �سركةاإعالن ت�سفية �سركة

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   املارية الغربية لالستشارات اإلدارية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 15 - 0 مبنى السيد عبدالله درويش 

  CN-1068150 :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  15-9-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2250021678     

 تاريخ التعديل:   2022-9-17

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  ارسان لالستشارات القانونية ذ.م.م

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 59 - 1 0- مبنى مجموعة البادي 

للتجارة واالستثامر ذ.م.م 

  CN-2890866 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  سامل(  احمد  )سليامن  للمراجعة  الدرة  السادة/    تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 14-9-2022   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2250021523     

 تاريخ التعديل:   2022-9-17

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  اسم الرشكة :   اس اي ان جي اي آر لتجارة االلكرتونيات    ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 1501-  007  ملك ذا غالرييا انفيستمنتس ، بر ديب، املركز التجاري 

االول . 
الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م

رقم القيد بالسجل التجاري  1631615    رقم الرخصة   771152  
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 : 15-9-2022    تاريخ تصديق القرار : 2022-9-15

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 / اس اي ان جي اي آر لتجارة االلكرتونيات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 15-9-2022    تاريخ تصديق القرار : 2022-9-15

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

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

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

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

من :الطرف األول: حمد عبدالرحمن احمد عيل املرزوقي الجنسية: اإلمارات حيث يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  عنود داد محمد مراد عبدالرحمن 
الجنسية: اإلمارات

تعديالت اخرى ال يوجد
االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  البناء(  مواد  لتجارة  )متنى  التجاري  باالسم   

بعجامن برقم ملف )107685( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش   وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل 

هذا االعالن.

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

حصصه   بكامل  االمارات  الجنسية:  البلويش   عبدالكريم  محمد  عبيد  األول:   :الطرف  من 
البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  ديوان شميم حسني ديوان مرشف حسني   الجنسية: بنغالديش بنسبة 
%100 حصة ليصبح مالك الرخصة

 باالسم التجاري )مطعم رمياس( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم 
ملف )94946( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

تعديالت اخرى:
تعديل االسم التجاري ليصبح مطعم وكافترييا بادشاه

التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش   وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل 
هذا االعالن.
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 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العامالكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 

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

من :الطرف األول:  عيل حمد جرب حمد السويدي  الجنسية: االمارات، حيث يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 100%

اىل الطرف الثاين: ثاين محمد خميس راشد الشاميس الجنسية: اإلمارات
تعديالت اخرى: ال يوجد

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  الغذائية(  لتجارة  الناعم   ( التجاري  باالسم   
االقتصادية بعجامن برقم ملف )52618( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن.

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

من :الطرف األول: عيل احمد عبدالله  الجنسية: االمارات يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  شوفو ميه سوبان ميه   الجنسية:  بنغالديش   
تعديالت اخرى: ال يوجد        

 باالسم التجاري )مشغل نزار للمالبس( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 
بعجامن برقم ملف )45484( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن.
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 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العامالكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 



لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

024488400 فاك�س 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اف  توب  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
توب للعناية بالسيارات     

رخصة رقم :  CN - 4047421 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك سيف عيل  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الصالحي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عائشة عبيد سامل بانقيطة

 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/ السادة: السوق العقارية ذ.م.م 

رخصة. رقم : CN- 1079343 قد تقدموا إلينا بطلب :

السوق   -  PROPERTY MARKET LLC / تعديل إسم تجاري من

 AL SUWQ PROVIDING FOR OIL & GAS العقارية ذ.م.م إىل

L.L.C - السوق لتجهيز املنشأت بالنفط والغاز ذ.م.م

تعديل نشاط/ إضافة تجهيز املنشآت الصناعية والبرتولية )0910014( 

تعديل نشاط حذف  خدمات تأجري العقارات وادارتها )6820001( 

تعديل نشاط/ حذف  خدمات تثمني العقارات )6820006( 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان/ السادة: مؤسسة زياد للتجارة 
رخصة رقم : CN- 1103644 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد مطر عبدربه الداعور )100%(
 تعديل وكيل خدمات/ حذف سكينه محمد محمد

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مطر عبدربه الداعور تعديل 
شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

مؤسسة   -  ZEIAD TRADING EST  / من  تجاري  إسم  تعديل   
 ZEIAD TRADING COMPANY - SOLE إىل  للتجارة  زياد 
PROPRIETORSHIP L.L.C  - رشكة زياد للتجارة - رشكة الشخص 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة:  مركز استيثك لطب األسنان ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1209900 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ برافني شوركونو بازهانيامال من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ برافني شوركونو بازهانيامال من %49 إىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ برافني شوركونو بازهانيامال من رشيك اىل مدير

تعديل نسب الرشكاء/ برافني شوركونو بازهانيامال من %49 إىل 0%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح سامل سعيد بن كليب الربييك

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000 

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

 تعديل إسم تجاري من / AESTHETIC DENTAL CENTER LLC L.L.C - مركز 

 AESTHETIC DENTAL CENTER - SOLE استيثك لطب االسنان ذ.م.م ذ.م.م إىل

PROPRIETORSHIP L.L.C  - مركز استيتك لطب األسنان - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صالون جري 
اند ريد للرجال 

رخصة رقم :  CN -  1048948 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة سعيد درويش عبيد سعيد 

الرميثي 100% 
مسفر  سعيد  سلطان  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سلطان الخيييل  
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 الســـادة/ دبليو 
ار يت العقارية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3738370   : 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.

لتاجري قوارب  البحر  السادة: موج  بأن/  التنمية االقتصادية  تعلن دائرة 

النزهه 

رخصة رقم : CN- 2450450 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مهدي عبدالله سعيد مسعود البلويش 

 )100%(

تعديل مدير/ إضافة مهد عبدالله سعيد مسعود البلويش 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عائشه عتيق مبارك عتيق خميس 

تعديل مدير/ حذف عائشه عتيق مبارك عتيق خميس 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : هاي رود لتجارة االطارات - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4220000 قد تقدموا إلينا بطلب :

 HIGH ROAD TYRES TRADING-SOLE من/  تجاري  إسم  تعديل 

PROPRIETORSHIP L.L.C  - هاي رود لتجارة اإلطارات - رشكة الشخص 

 HIGH ROAD SCAFFOLD INSTALLATION إىل  ذ.م.م   الواحد 

األعامل  رود  - هاي      WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تركيب وفك السقاالت - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 تعديل نشاط/ إضافة أعامل تركيب وفك السقاالت )4390008( 

تعديل نشاط/ حذف تجارة اطارات السيارات ولوازمها )4530005( 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  كافترييا التاريخ ذ.م.م

قمشة   بن  عيل  سهيل  سهيل  سامل  بناية،  خارج  الرشكة:العني،  عنوان   
العامري 

  CN-1119612 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
سامل(  احمد  )سليامن  والتدقيق  للمراجعة  الدرة  السادة/    تعيني   -  2
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  7-9-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

2205036724
 تاريخ التعديل:   2022-9-17

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

كافترييا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
برحات الشام  

رخصة رقم :CN -   4260480 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة نارص محمد نارص سعيد 

املخيني 100%
محمد  حسن  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد املدحاين  
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/ السادة: الطريق الطويل الخدمات توصيل الطلبات 

رخصة رقم : CN- 4365929 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جافيد اسالم محمد اسالم )49%(

 تعديل مدير/ إضافة محمود الحسن غالم مصطفى 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع صربي عيل عبدالله سعيد القشعوري من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ صربي عيل عبدالله سعيد القشعوري من %100 إىل 51% 

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

 -  ALTAREQ ALTAWEL DELMERY SERVICES من/  تجاري  إسم  تعديل 

 ALTAREQ ALTAWEL DELIVERY الطريق الطويل لخدمات توصيل الطلبات إىل

SERVICES L.L.C - الطريق الطويل لخدمات توصيل الطلبات ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة:  املجد للصيانة العامة - ذ.م.م 
رخصة رقم: CN- 1037851 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة امجد برويز بن عيل احمد )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف امجد برويز بن عيل احمد 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل محمد صالح عيل الحامدي 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
 AMJAD GENERAL MAINTENANCE من/  تجاري  إسم  تعديل 
 AMJAD GENERAL إىل  ذ.م.م    - العامة  للصيانة  امجد    - L.L.C
امجد   -   MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة:  كريايل لتصليح الذهب

 رخصة رقم : CN- 1095288 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اجيت كومار ماناكوت ابوكوتان ماناكوت )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف قائد سيف احمد

 تعديل رأس املال/ من NULL إىل 50000 

تعديل نوع الرخصة/ من حرفية إىل تجارية

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

 تعديل إسم تجاري من/ KAIRAL GOLD REPAIRS - كريايل لتصليح الذهب إىل 

كريايل   -   KAIRAL GOLD REPAIRS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

لتصليح الذهب - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  كافترييا دنيا الشام ذ.م.م

 عنوان الرشكة: ابوظبي، شارع الظفرة، بناية محمد عتيق كليب الهاميل 

  CN-1059670 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  شارتفورد لتدقيق الحسابات،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  4-8-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2250018506  

 تاريخ التعديل:   2022-9-16

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ جويس 
استيشن لالكسسوارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3883764   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ زووبس 
كافية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4256841  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مبارك سعيد للخرضوات والفواكه 
رخصة رقم : CN- 1017151 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 MUBARAK SAEED VEGETABLES & FRUITS  / من  تجاري  إسم  تعديل 
ام  ام   -  MM FOODSTUFF TRADING مبارك سعيد الخرضوات والفواكه إىل -

لتجارة املواد الغذائية 
تعديل عنوانا من أبوظبي جزيرة أبوظبي شارع حمدان النادي السياحي السيد جبارة 
السيد محمد خلفان  الدانة رشق 9_5297522 529752  أبوظبي  املرر إىل  حسن مطر 

محمد ربيعه و اخرين 
تعديل نشاط/ إضافة بيع األسامك و األغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة )4721007( 

تعديل نشاط/ إضافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة )4721030(
 تعديل نشاط/ إضافة تجارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالجملة )4630101( 

تعديل نشاط/ إضافة مرشوبات باردة و ساخنة )5630004( 
تعديل نشاط/ إضافة بيع السجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة )4723001( 

تعديل نشاط/ حذف بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مؤسسة عيل الكعبي لتجارة االغنام واالبل

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4151099  : 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.

سمبوسة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

مبدعة 

رخصة رقم :  CN -  4209207 قد تقدموا إلينا بطلب:

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

 MUBDIEUH SAMBOUSA /من تجاري  اسم  تعديل   

سمبوسة مبدعة اىل KARKATO CAFE كركاتو كافيه

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

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

من :الطرف األول:  رشيفه عبدالله مطر احمد الوشاحي  الجنسية: االمارات  حيث 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين: عيده عبدالله مطر احمد الوشحاي   الجنسية: اإلمارات 
 باالسم التجاري ) براعم الطفولة لتنمية مواهب االطفال  ( رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )99838( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن
تعديالت اخرى: ال يوجد

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن.

االثنني 19 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15147

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

 �لكاتب �لعدل �لعام

 تنازل/ بيع 
�عالن



وا�شنطن )د ب ا(-

 يرى املحلل الأمريكي جميد رفيع زاده اأن اإدارة 

الرئي����ض الأمريكي لتغ�ض الطرف عن الأن�شطة 

وامل�ؤامرات الإرهابي���ة للنظام الإيراين فح�شب 

، بل اأنها التزم���ت اأي�شا ال�شمت املطبق متاما 

اإزاء الهجمات ال�شيربانية املت�شاعدة من جانب 

حكامه.

وقال رفيع زاده، رئي�ض املجل�ض الدويل الأمريكي 

لل����رق الأو�ش���ط، يف تقري���ر ن����ره »معهد 

جيت�شت�ن« الأمريكي ،اأن دولة األبانيا ال�شغرية 

ب���دت اأن لديها �شجاعة اأكرث وقي���ادة اأق�ى من 

اإدارة بايدن، حي���ث اأر�شلت م�ؤخرا ر�شالة ق�ية 

اإىل النظ���ام الإيراين بعد هجمات �شيربانية من 

جانب طهران �ش���د تريانا يف �شهر مت�ز/ي�لي� 

املا�شي، م�شريا اإىل اأن األبانيا قطعت العالقات 

الدبل�ما�شية مع اإي���ران واأمرت الدبل�ما�شيني 

والعاملني ب�شفارتها مبغادرة البالد يف غ�ش�ن 

24�شاعة.

وقال رئي�ض وزراء األبانيا اإيدي راما يف فيدي� » 

التحقيق املتعمق قدم لنا دليال ل ميكن دح�شه 

عل���ى اأن الهج�م ال�شيرباين �ش���د دولتنا دبره 

ورعاه احلر�ض الث�ري الإيراين من خالل م�شاركة 

اأربع جمم�عات �شنت هذه العدوان«.

ومل تتخ���ذ اإدارة بايدن ، ف�شال عن حلف �شمال 

الأطل�شي )نات�( اأي اإجراءات �شد النظام الإيراين، 

حتى على الرغم من اأن األبانيا ع�ش� باحللف .

ويف عام 2014، اأقرت الدول الأع�شاء يف النات� 

بالدفاع ال�شيرباين كجزء من املهمة الأ�شا�شية 

للدفاع اجلماعي للنات� التي تعني اأن هج�ما 

�شيربانيا ميكن اأن يك����ن �شببا لتفعيل املادة 

اخلام�شة لتاأ�شي�ض النات�.

ووفقا للمادة اخلام�شة » يعنى الدفاع اجلماعي 

اأن اأي هج�م على حليف يعترب هج�ما على كل 

احللفاء«.

واأ�ش���اف رفي���ع زاده، ع�ش���� جمل����ض اإدارة 

جملة«هارفارد اإنرتنا�شي�نال ريفي�« بجامعة 

هارفارد، اأنه اإذا ظلت اإدارة بايدن ملتزمة ال�شمت 

وت�ا�شل التفاو�ض م���ع النظام الإيراين لإحياء 

التفاق الن����وي وت�شرت�شي الزعماء الإيرانيني 

وترفع العق�ب���ات املفرو�شة على طهران ، فاإن 

هذا النهج �ش�ف ي�شجعهم وي�ؤدي اإىل متكينهم 

من ا�شته���داف املزيد و املزي���د من احلك�مات 

الغربية بهجمات �شيربانية.

واأو�شح رفي���ع زاده اأن وق���ف املفاو�شات مع 

هذا النظام وفر�ض عق�بات على اقت�شاده تعد 

خط�ات يف الجتاه ال�شحيح .

ومن املرجح اأن برنامج ايران اخلا�ض باحلرب 

ال�شيربانية يت����ىل اأمره احلر�ض الث�ري الإيراين 

، الذي �شك����ن مع حكام اإي���ران ، امل�شتفيدين 

ال�حيدين من اأي اتفاق ن�وي اإيراين جديد.

وقال معهد درا�شات الأمن الق�مي يف اإ�رائيل اإن 

» احلر�ض الث�ري يجعل ب��ش�ح البالد واحدة 

من ال���دول الأف�شل والأكرث تقدما عندما يتعلق 

الأمر باحلرب ال�شيربانية«

واأ�ش���اف » يف حالة حدوث ت�شعيد بني اإيران 

والغرب ، من املحتمل اأن تهدف اإيران ل�شن هج�م 

�شيرباين �شد البنى التحتية املهمة يف ال�ليات 

املتحدة و الدول احلليفة، وب�شكل اأ�شا�شي البنية 

التحتية للطاقة وامل�ؤ�شات املالية ونظم النقل«.

وتاب���ع » ل يتع���ني علينا التقلي���ل من �شاأن 

الهجمات ال�شيربانية التي ي�شنها النظام الإيراين 

. احلرب ال�شيربانية ميكن اأن تك�ن لها تداعيات 

خطرية مثل الأعمال الع�شكرية.«

وا�شتطرد » الهجمات ال�شيربانية ميكن ان ت�شيطر 

على كل البنية التحتي���ة لأي دولة اأو تت�شبب 

يف ا�شطرابها، وي�شمل ذل���ك اخلدمات العامة، 

وامل�شت�شفيات، والنقل، والإنرتنت، وامل�ؤ�ش�شات 

البلدي���ة اأو احلك�مية، وقط���اع الطاقة، و�رقة 

املعل�مات اخلا�ش���ة بالأفراد ، وال�شيطرة على 

�ش�اري���خ دولة اأخ���رى، والطائ���رات امل�شرية 

وحتى مراكز ال�شتخبارات ، والقيادة، والتحكم، 

والت�شالت اخلا�شة بالق�ات امل�شلحة«.

واأك���د دانيي���ال ك�ت����ض ،ال���ذي عم���ل مديرا 

لال�شتخب���ارات ال�طني���ة الأمريكية يف جل�شة 

ا�شتماع يف جلنة ال�شتحبارات مبجل�ض ال�شي�خ 

» ن�اج���ه بيئة تهديد معق���دة ومتقلبه ومتثل 

حتدي���ا . اأعداوؤنا والالعب�ن الأ����رار الأخرون 

ي�شتخدم�ن الف�شاء ال�شيرباين واأدوات ق�ة اأخرى 

لت�شكيل املجتمعات والأ�ش�اق والق�اعد الدولية 

وامل�ؤ�ش�ش���ات وب�ؤر الت�ت���رات الدولية خلدمة 

م�شاحلهم«.

ومل تكن هذه هى امل���رة الأوىل التي �شن فيها 

النظام الإيراين هج�ما �شيربانيا كبريا �شد دولة 

اأخرى . ففي �شهر ت�ري���ن الثاين/ن�فمرب عام 

2018، مت اتهام �شخ�شني يف اإيران باأنهما وراء 

�شل�شلة من الهجمات ال�شيربانية داخل ال�ليات 

املتحدة.

و�شملت الهجمات اإ�شابة الإدارة املحلية لتالنتا 

ب�لي���ة ج�رجيا بال�شلل من خ���الل ا�شتهداف 

ال�لي���ة  ووكالت  واملدار����ض  امل�شت�شفي���ات 

وم�ؤ�ش�شاته���ا الأخرى . ومت احتجاز بيانات من 

هذه امل�ؤ�ش�شات الكربي رهينة مقابل دفع مبالغ 

فدية.

واأ�شدرت وزارة الع���دل الأمريكية لئحة اتهام 

بحق �شبعة م�اطن���ني اإيرانيني لقيامهم ب�شن 

هجمات �شد 46�رك���ة ، اأ�شا�شا يف القطاعات 

امل�رفية واملالية.

وك�شف���ت العدي���د م���ن اأجه���زة وم�ش����ؤويل 

ال�شتخب���ارات يف عام 2017 النق���اب عن اأن 

جمم�عة من القرا�شنة الإيرانيني معروفة با�شم 

»كاديل و�شافري« نفذت هجمات �شيربانية �شد 

ال�شع�دية ت�شببت يف حدوث اأ�رار.

وبف�شل �شيا�ش���ة ال�شرت�شاء الت���ي ينتهجها 

الحت���اد الأوروبي واإدارة باي���دن جتاه النظام 

الإيراين ، مت ت�شجيع ح���كام اإيران لدرجة اأنهم 

�شن�ا هج�ما �شيربانيا كبريا �شد البنية التحتية 

والعام���ة لدول���ة ع�ش� يف النات���� ، ويق�م�ن 

مبحاولت لقتل م�اطنني وم�ش�ؤولني اأمريكيني 

على الأرا�شي الأمريكية.

وقال رفي���ع زادة متهكما اإن ه���ذا ما يحتاجه 

بال�شب���ط الغرب ، امت���الك اأكرب دول���ة راعية 

لالرهاب والتي ت�ش���ن هجمات �شيربانية كمية 

غري حم���دودة من الأ�شلحة الن�وية وال�ش�اريخ 

البالي�شتية دقيقة الت�جيه حلملها اإىل اأهدافها 

وم���ا ي�ش���ل اإىل تريلي����ن دولر يف اتفاق يتم 

التفاو�ض ب�شاأنه.

واختتم رفيع زاده تقري���ره قائال« دعنا نحذو 

حذو األبانيا ال�شجاعة ونعاقب �ش�ء ال�شل�ك بدل 

م���ن مكافاأته ،ونتاأكد من اأن اتفاق اإيران اجلديد 

املروع ، الذي ت�شعى اإلي���ه اإدارة بايدن و الذي 

ترددت تقارير اأنه غري مطروح على الطاولة على 

الأقل يف ال�قت احلايل، �شيظل غري مطروح على 

الطاولة اإىل الأبد«.

روما  )د ب اأ( –

 تفقد رئي����ض ال����زراء الإيطايل ماري� 

دراج���ي، الأح���د، منطق���ة ماركي التي 

�ربتها الع�ا�ش���ف اخلمي�ض املا�شي. 

وو�شف دراجي الفي�شانات املميتة التي 

�شاحب���ت الع�ا�شف باأنه���ا »كارثة«، 

وتعهد بتقدمي الدعم للمناطق املت�ررة.

وذكرت ال�شلط���ات املحلية يف مدينة 

اأنك�ن���ا، التابعة لالإقلي���م، اأن ح�شيلة 

الغزي���رة  الأمط���ار  ج���راء  ال�في���ات 

والفي�شانات املدم���رة ارتفعت اإىل 11 

وف���اة، بينم���ا ل يزال اثن���ان يف عداد 

املفق�دين.

فران�شي�شك�  املنطق���ة  وطالب حاك���م 

اأك�ارويل احلك�مة باإعالن حالة الط�ارئ. 

وتقدم احلك�مة م�شاعدات بقيمة خم�شة 

ماليني ي�رو للمنطقة .

وتعر�ش���ت اإيطاليا م�ؤخ���را لع�ا�شف 

�شديدة، بعدما عانت من اجلفاف واحلر 

ال�شديد يف ف�شلي الربيع وال�شيف. لكن 

ال��ش���ع احلايل يف منطقة ماركي على 

ال�شاحل الأدرياتيكي يعد الأ�ش�اأ اإىل حد 

بعيد.

وعلق بابا الفاتي���كان فرن�شي�ض الأول 

على الكارثة، خ���الل مقابلة �شحفية، 

ونا�شد ال�شيا�شيني النطر يف اأ�شباب هذه 

الظ�اهر املناخية.

وقال الباب���ا فرن�شي�ض يف مقابلته مع 

�شحيفة »اإل ماتين����« ن�رتها الي�م: 

»الفي�شانات العارمة يف ماركي، التي 

�شبب���ت حزنا ودم���ارا واأملا يف جميع 

اأنحاء البالد، ه���ي الدليل اجلديد على 

اأن معرك���ة املناخ ت�شتح���ق الهتمام 

ذات���ه الذي حظي به وب���اء ك�فيد-19 

واحلرب«.

م�سقط  ) د ب �أ ( -

  اأ�ش����درت وزارة التج����ارة وال�شناع����ة 

وتروي����ج ال�شتثمار  ب�شلطنة ُعمان قراًرا 

����ا ب�ش����اأن حظر ا�شت����رياد الأكيا�ض  وزاريًّ

البال�شتيكية ، وُيعمل به يف الأول من �شهر 

كان�ن الثاين/ يناير 2023.

ونقل����ت وكالة الأنب����اء الُعمانية  الأحد 

عن �شامي ب����ن �شامل ال�شاحب مدير عام 

التج����ارة وال�شناعة  ب�����زارة  ال�شناعة 

وتروي����ج ال�شتثمار  ق�ل����ه اإن قرار منع 

ا�شترياد الأكيا�ض البال�شتيكية ياأتي �شمن 

خطط ال�زارة لتنظيم ال�ش�ق فيما يخ�ض 

ا�شترياد امل�اد وال�شلع التي ت�ر بالبيئة 

العماني����ة وهي جزء من اخلطة ال�شاملة 

التي اتفقت عليها ال�زارة مع هيئة البيئة.

واأ�ش����اف اأن الق����رار �شيدع����م امل�شانع 

الُعمانية من خالل احل����د من املناف�شة 

غري العادلة من املنتج����ات امل�شت�ردة 

الت����ي ل تلبي املعاي����ري البيئية، م�شريا 

اإىل اأن ال�����زارة ت�شعى من خالل تعاونها 

مع هيئة البيئ����ة لالنتقال من �شناعات 

البال�شتيك احلالية اإىل �شناعات �شديقة 

للبيئة م�شتقبال.

واأك����د ال�شاحب على اأن الق����رار لن ي�ؤثر 

عل����ى م�شان����ع الأكيا�����ض البال�شتيكية 

املحلية واإمنا �شي�شاعده����ا على زيادة 

ال�ش�ق  لتغطي����ة  الإنتاجي����ة  طاقته����ا 

املحلي و�شي�شهم يف دعم زيادة مبيعات 

امل�شانع املحلية املخت�شة بال�شناعات 

البال�شتيكية.

وت�شعى وزارة التجارة وال�شناعة وترويج 

ال�شتثم����ار من خالل تطبي����ق قرار حظر 

ا�شترياد ا�شتخ����دام الأكيا�ض البال�شتيكية 

اإىل املحافظ����ة عل����ى البيئ����ة الُعمانية 

من التل�����ث واملخلفات ال�شارة بالبيئة 

واحلياة الفطرية التي تزخر بها �شلطنة 

ُعم����ان. واأك����دت عل����ى اأن الق�شاء على 

الأكيا�����ض البال�شتيكية اأح����د التحديات 

التي ت�شعى اإىل حتقيق����ه وزارة التجارة 

بالتعاون  ال�شتثمار  وترويج  وال�شناعة 

مع اجلهات املعنية ذات العالقة واإيجاد 

م�ا�شفات واإر�شادات خا�شة بامل�شنعني 

وامل�ردي����ن ل�شمان النتق����ال ال�شحيح 

اإىل بدائ����ل الأكيا�ض البال�شتيكية بف�شل 

م�شت�ى ال�عي اجلماعي بالآثار ال�شلبية 

البال�شتيكية على  الأكيا�����ض  ل�شتعمال 

�شحة الإن�شان والبيئة.
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لجوء �الآالف �إلى مر�كز �إيو�ء بجنوب 

غرب �ليابان 

�أحد�ث �الإ�سد�ر �لجديد من لعبة »�أ�سا�سنز 

كريد« جرت  في بغد�د

طوكيو  )د ب �أ(- 

جلاأ اآلف الأ�شخا�ض اإىل مراكز اإي�اء يف جن�ب غرب 

اليابان، الأحد، مع حترك اإع�شار »نامنادول« الق�ي 

باجت���اه املنطقة، مما دفع ال�شلطات حلث اأكرث من 

ملي�ن مقيم على اإخالء منازلهم.

واأ�ش���درت هيئ���ة الأر�ش���اد اجل�ي���ة الياباني���ة 

»حتذيرا خا�ش���ا« نادرا، ملنطقتي »كاج��شيما« 

و«ميازاك���ي« يف جزيرة »كي��ش����« ، طبقا ملا 

ذكرته �شحيفة »جابان ت�داي« اليابانية ام�ض .

وبحل�ل �شباح  الأحد، �ربت اأمطار غزيرة ورياح 

ق�ي���ة املنطقة باجلزيرة اجلن�بي���ة لليابان، مع 

انقطاع الكهرباء بالفعل عن ح�ايل 98 األف اأ�رة 

يف كاج��شيما وك�مام�ت� وناجازاكي وميازاكي. 

ومت اإلغ���اء خدم���ة القطارات والرح���الت اجل�ية 

ورح���الت العبارات، حلني انتهاء العا�شفة. وحتى 

بع�ض متاجر البقالة، التي يتم فتحها ب�شكل عام 

ط����ال �شاعات العمل وتعت���رب �ريان احلياة يف 

الك�ارث،  اأغلقت اأب�ابها.

نيويورك   )د ب �أ( –

  قالت ال�ركة املط����رة ل�شل�شلة األعاب الفيدي� 

العاملية مفت�حة امل�ش���در »اأ�شا�شنز كريد« اإنها 

ت�شتع���د لإ�شدار ن�شخة جدي���دة من اللعبة خالل 

2023، و�شتدور اأحداثها يف بغداد يف القرن التا�شع 

امليالدي. وقال���ت �ركة ي�بي�ش�ف���ت اإن الإ�شدار 

اجلدي���د من اللعب���ة يحمل ا�ش���م »اأ�شا�شنز كريد 

م���رياج« �شيدور ح�ل �شخ�شي���ة القاتل با�شم بن 

ا�شحق. كما �شيع�د الإ�شدار اجلديد اإىل جذور هذه 

اللعبة من تركيز اأق�ى على اأعمال الغتيال والت�شلل 

واخلداع. وبعد الإ�شدارات ال�شابقة التي دارت ح�ل 

مغام���رات الفايكنج يف اإجنل���رتا واملحاربني يف 

الي�نان القدمي عاد م�شمم� اللعبة  اإىل بغداد يف 

الع�ر الذهب���ي للدولة الإ�شالمية. ويظهر الإعالن 

الرتويجي لالإ�شدار اجلديد الذي �شجل نح� ملي�ين 

م�شاهدة يف م�قع ي�تي�ب، �شخ�شية البطل الذي 

يح���ارب بال�شيف يف �ش�ارع بغ���داد ومعه ن�ره 

ال�يف.  وتق�ل ال�ركة اإن »بغداد يف القرن التا�شع 

امليالدي كان���ت يف ذروة ازدهارها  وتق�د العامل 

يف العل�م والفن����ن والبتكار والتجارة«. وميكن  

لالعبني يف هذه اللعبة ال��ش����ل اإىل »العم�د« 

وه� املقر احل�شني  للمخفيني، والذي مازال حتت 

الن�شاء يف لعبة »مرياج«. ومن املقرر طرح اللعبة 

»ا�شا�شنز كريد مرياج« خالل العام املقبل لأجهزة 

الألع���اب اإك����ض ب�ك�ض وبالي �شتي�ش���ن  واأجهزة 

الكمبي�تر ال�شخ�شي  ويبداأ �شعر اللعبة من 99ر49 

دولر بح�شب الن�شخة.

حكام �إير�ن يو�سعون نطاق هجماتهم �ل�سيبر�نية بف�سل ��ستر�ساء �إد�رة بايدن 

و�التحاد �الأوروبي لهم

�رتفاع ح�سيلة �سحايا �لعو��سف �ل�سديدة في منطقة 

ماركي �الإيطالية �إلى 11 وفاة

»يوتيوب« توفر خا�سية جديدة تتيح �لرد على تعليقات 

�لجمهور با�ستخد�م خدمة �لفيديوهات �لق�سيرة
�سان فر�ن�سي�سكو   )د ب �أ( – 

 القاعدة ال�شائدة يف من�شات وتطبيقات 

اإنتاج وب���ث الفيدي�هات الق�شرية مثل 

تي���ك ت�ك وي�تي�ب �ش�رت ه���ي اأنه اإذا 

ق���دم اأحد التطبيقات خا�شية ما، فعلى 

الآخرين ت�ف���ري هذه اخلا�شي���ة اأي�شا 

ب�ش���كل اأو باآخر. واأحدث دليل على هذه 

القاعدة ه� اإط���الق من�شة الفيدي�هات 

ي�تي�ب م�ؤخ���را خلا�شية جديدة تتيح 

ملط�ري الفيدي�هات الرد على تعليقات 

املتابع���ني با�شتخ���دام الفيدي�ه���ات 

الق�شرية »�ش�رت«.

 وقال���ت �رك���ة ي�تي����ب اململ�ك���ة 

ملجم�ع���ة اآلفابي���ت املالك���ة ل�ركة 

ج�ج���ل اأي�شا يف بيان ع���رب الإنرتنت 

»ادع جمه�رك  للت�ا�شل معك عرب هذه 

اخلا�شية اجلديدة م���ن خالل الرد على 

اأ�شئلة اجلمه����ر با�شتخدام فيدي�هاتك 

الق�ش���رية، وتلق���ي طلب���ات املحت�ى 

والتفاعل مع التعليقات اأو مع اأي �شيء 

اآخر بفيدي�هاتك الق�شرية«.

وذكر م�ق���ع تك كران�ض املتخ�ش�ض يف 

م��ش�عات التكن�ل�جي���ا اأن اخلا�شية 

اجلدي���دة اأف�شل ملبدع���ي الفيدي�هات 

الذين قد يرغب����ن يف الرد على بع�ض 

تعليقات اجلمه����ر با�شتخدام ت�شجيل 

فيدي�. فت�ش�ير فيدي� ق�شري للرد ميكن 

اأن يك����ن اأ�شه���ل واأف�ش���ل يف ت��شيل 

املعل�مات من ت�ش�ير فيدي� كامل.

وبح�شب �رك���ة ي�تي�ب فاإن اخلا�شية 

اجلدي���دة متاحة حالي���ا مل�شتخدمي 

الأجه���زة الذكي���ة التي تعم���ل بنظام 

الت�شغيل اآي.اأو.اإ�ض، يف حني تعتزم اإطالق 

الإ�شدار اخلا�ض باأجهزة اأندرويد قريبا. 

كما تخت���رب ال�ركة خا�شي���ة لإر�شال 

تنبيهات اإىل امل�شتخدمني اإذا كان مبدعي 

الفيدي�ه���ات يردون عل���ى التعليقات 

با�شتخدام الفيدي�هات الق�شرية.

ويف وق���ت �شاب���ق من الع���ام احلايل 

ذكرت ي�تي����ب اأن ح����ايل 5ر1 مليار 

م�شتخدم ي�شاهدون فيدي�هات »ي�تي�ب 

�ش�رت�ض« الق�ش���رية كل �شهر. و�شتتيح 

اخل�شائ����ض مثل »ال���رد على التعليق 

بفيدي���� ق�شري« للمبعدي���ن دافعا اأكرب 

لإنتاج حمت�ي���ات اأكرث.  وهذه الطريقة 

�شت�ؤدي اإىل زي���ادة كبرية يف املحت�ى 

الذي ي�شاه���ده اجلمه�ر وبالتايل زيادة 

معدلت امل�شاهدة على من�شة ي�تي�ب.

يذكر اأن تيك ت����ك اأتاحت خا�شية الرد 

بفيدي���� ق�ش���ري على التعليق���ات منذ 

2020، يف حني اأتاحت من�شة اإن�شتجرام 

خا�شية مماثلة يف كان�ن الأول/دي�شمرب 

املا�شي.

�سلطنة ُعمان تحظر ��ستير�د �الأكيا�س �لبال�ستيكية بد�ية 

من يناير 2023

�سان فر�ن�سي�سكو  )د ب �أ(-

 من مفاتيح ال�شيارة ،اإىل نظارات القراءة، 

اأو �شاعة اليد، اأو قطع احللي، ي�شيع من كل 

�شخ�ض منا �شيء مهم يف حياته الي�مية 

من وقت لآخ����ر، ويظل يبحث عنه حتى 

يعرث علي����ه يف نهاية املطاف. ولكن يف 

حالة احلك�مة الأمريكية، فاإن هذا ال�شيء 

املفق�د قد يك�ن �شالحا ن�ويا ي�شتهدف 

تدمري مدن باأ�رها وقتل ماليني الب�ر.

وعلى مدار ع�رات ال�شنني، تعر�ض اجلي�ض 

الأمريكي ل�32 حادثة ن�وية يطلق عليها 

ا�شم »ال�شه����ام املك�ش�رة«، وتتن�ع هذه 

احل�ادث ما بني اإطالق �ش�اريخ من قبيل 

اخلطاأ، اأو حدوث تل�ث اإ�شعاعي، اأو فقدان 

اأ�شلحة ن�وية، اأو غريها من ال�قائع التي 

تتعل����ق باأ�شلحة ن�وية. ولعل من ح�شن 

احلظ اأنه خالل �شتة »فقط« من بني هذه 

احل�ادث، اختف����ت الأ�شلحة الن�وية ومل 

يت�شن العث�ر عليه����ا اأو ا�شتعادتها، واأن 

�شالحا ن�وي����ا واحدا فقط من بينها كان 

من املمك����ن اأن يت�شبب يف انفجار ن�وي 

عندما �شاع من اجلي�ض الأمريكي.

ويف ت�ريح����ات للم�ق����ع الإلك����رتوين 

الأمريك����ي »تا�شك اأند بريب��ض« املعني 

الع�شكري����ة، يق�����ل هان����ز  بال�ش�����ؤون 

كري�شتن�ش����ن مدير م�����روع املعل�مات 

الن�وية التابع لحتاد العلماء الأمريكيني 

»بالنظر اإىل الحتاد ال�ش�فيتي ال�شابق، 

ف����اإن �شجل ال�لي����ات املتح����دة يدع� 

لالعجاب يف �ش�ء كم ال�شلحة الن�وية 

التي يجري ت�شغيله����ا ونقلها من مكان 

لآخر على مدار �شن�ات«.

ويف حقيقة الأمر، دائما ما تبذل احلك�مة 

الأمريكي����ة جه�دا حمم�م����ة ل�شتعادة 

اأ�شلحته����ا الن�وي����ة وتاأمينها يف حالة 

وق�����ع مثل هذه الن�عية م����ن احل�ادث، 

وم����ن اأب����رز الأمثلة على ذل����ك ما حدث 

ي�م 17 كان�����ن الثاين/يناير عام 1966 

عندما ا�شطدمت قاذفة اأمريكية من طراز 

بي – 52 بطائرة وق�د يف اأج�اء جن�بي 

اإ�شبانيا مما ت�شبب يف �شق�ط اأربع قنابل 

ن�وية حرارية بالقرب من قرية �شيادين 

ت�شم����ى »بال�ماري�ض«، ورغ����م انفجار 

العب�����ات النا�شفة يف قنبلت����ني، اإل اأن 

ال�شحنات الن�وية يف القنبلتني مل تنفجر 

لأنها مل تكن جمه����زة لالنفجار. و�شارع 

اجلي�ض الأمريكي باإر�شال ق�ات لنت�شال 

القنبلة الثالثة التي �شقطت على الأر�ض 

ومل تنفج����ر، وجمع القط����ع امل�شعة من 

القنبلتني اللتني انفجرتا، وكذلك للبحث 

عن القنبل����ة الرابعة الت����ي �شقطت يف 

املحيط. كما اأر�شلت احلك�مة الأمريكية 

غ�ا�شة �شغرية متط�رة خم�ش�شة للبحث 

يف املي����اه العميقة يطل����ق عليها ا�شم 

»الفني«، وكاد طاقم هذه الغ�ا�شة يغرق 

عندما ا�شتبكت األفني يف املظلة اخلا�شة 

بالقنبلة يف قاع املحيط.

ويف 28 مت�ز/ي�لي����� 1957، تعر�ش����ت 

طائ����رة تابع����ة ل�شالح اجل����� الأمريكي 

من طراز �ش����ي 124 بعطل يف اثنني من 

حمركاتها بع����د اقالعها من قاعدة دوفر 

اجل�ية يف ولي����ة ديالوي����ر الأمريكية، 

وبح�شب التقري����ر الذي اأ�شدرت����ه وزارة 

الطاقة الأمريكية ب�شاأن هذا احلادث عام 

2006، مل ت�شتط����ع الطائرة احلفاظ على 

ارتفاعه����ا رغم اأن����ه كان لديها حمركان 

اآخ����ران يعم����الن ب�شكل �شلي����م. وت�شري 

التقارير اإىل اأن الطائرة كانت حتمل ثالثة 

اأ�شلحة ن�وية وكب�ش�لة ن�وية واحدة عند 

اقالعها، غري اأن قائدها قرر ا�شقاط قنبلتني 

لتخفيف ال�زن واإطالة امل�شافة التي ميكن 

اأن تقطعها الطائرة بغر�ض انقاذها. ورغم 

اأن الطائ����رة هبطت ا�شطراريا لحقا قرب 

مدينة »انتالنتيك �شيت����ي« ب�لية ني� 

جري�شي، مل يت�شن العث�ر على القنبلتني 

اللتني ا�شقطتا من ارتفاع 4500 و2500 

قدم اأثناء التحليق، وافرت�شت ال�شلطات 

اأنهما حتطمتا وغرقتا ب�شكل �شبه ف�ري 

يف مياه املحيط.

ويف 5 �شباط/فرباي����ر عام 1958، كانت 

قاذفة اأمريكية من طراز بي 47 تق�م مبهمة 

تدريبية عندما ا�شطدمت مبقاتلة طراز اإف 

85 قرب مدين����ة �شافانا ب�لية ج�رجيا 

الأمريكية، وت�ررت القاذفة ب�شكل بالغ 

لدرجة اأن الطيار حاول الهب�ط بها ثالث 

مرات يف قاع����دة »هانرت اإي����ر ف�ر�ض« 

اجل�ية، ولكنه مل ي�شتطع اإبطاء �رعتها 

مبا يكفي لهب�طها عل����ى املدرج ب�شكل 

اآم����ن. وعندئذ، قرر الطيار اإ�شقاط ال�شالح 

الن�وي ال����ذي حتمله طائرته يف منطقة 

حتمل ا�شم »وا�شاو �شاوند« بالقرب من 

جزيرة »تايب����ي« ب�لية ج�رجيا، بدل 

من املخاطرة بن�شف القاعدة اجل�ية نظرا 

اأن القنبل����ة كانت مزودة ب�شحنة نا�شفة 

ت����زن 400 رطل. وحل�شن احلظ، مل تنفجر 

القنبلة رغم �شق�طه����ا من ارتفاع 7200 

ق����دم وهبط الطائرة ب�شالم، ولكن مل يتم 

العث�ر على هذه القنبلة حتى الآن.

ويف تقري����ره ب�ش����اأن احل�����ادث الن�وية 

التي تعر�ض لها اجلي�ض الأمريكي خالل 

العق�د املا�شية، اأفاد امل�قع الإلكرتوين 

»تا�ش����ك اأند بريب��ض« اأن����ه يف ي�م 25 

اأيل�ل/�شبتمرب ع����ام 1959، اأبحر قارب 

�ريع تابع للبحري����ة الأمريكية يحمل 

�شالحا ن�ويا م�شادا للغ�ا�شات وحتطم 

يف املحي����ط على بعد مئ����ة ميل غرب 

احلدود ما بني وليتي وا�شنطن واأوريج�ن 

الأمريكيت����ني. وبح�شب م�����روع ال�شهم 

املك�ش�ر ال����ذي اأجرت����ه جامعة جن�ب 

كاليف�رني����ا الأمريكي����ة، مت انقاذ طاقم 

الق����ارب امل�ؤلف من ع�رة اأفراد ولكن مل 

يت�شن العث�����ر على ال�شالح الن�وي الذي 

م����ازال يرقد حت����ى وقتنا ه����ذا يف قاع 

املحيط الهادئ.

ويف 24 كان�ن الثاين/يناير عام 1961، 

حتطمت قاذف����ة اأمريكية طراز بي 52 يف 

ولية ن�رث كارولينا الأمريكية و�شقطت 

منها قنبلتني ن�ويت����ني. وهبطت اإحدى 

هاتني القنبلتني باملظلة اإىل الأر�ض دون 

اأ�����رار تذكر، يف ح����ني حتطمت الأخرى 

بعد هب�طها ب����دون مظلة واأو�شكت على 

النفجار. 

»�ل�سهام �لمك�سورة« ... �أ�سلحة نووية �أمريكية مفقودة 

منذ ع�سر�ت �ل�سنين
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فاز موناكو عىل مضيفه ستاد ريمس 
)0-3(، األحــد باملرحلــة الثامنة من 
موناكو  الفرنيس. وحســم  الــدوري 
الفوز يف الشوط الثاني مستغال النقص 
العددي يف صفوف أصحاب األرض بعد 

طرد براديل لوكو يف الدقيقة 22.
ألكســندر جولوفني  الرويس  وتقــدم 
الدقيقــة 47، ثم  يف  ملوناكــو  بهدف 

مينامينو  تاكومــي  الياباني  أضــاف 
الهدف الثاني قبل 3 دقائق من النهاية، 
ثم أحرز وسام بن يدر الهدف الثالث يف 

الوقت بدل الضائع.
الفوز رفع رصيد موناكو إىل 14 نقطة 
يف املركز الخامس وتوقف رصيد ستاد 
ريمس عند 6 نقاط يف املركز السادس 

عرش.

كشــف لويس كامبوس، املستشار 
الفنــي لباريــس ســان جريمان، 
مع  ناديــه  مفاوضــات  حقيقــة 
ديمبــي، نجم  عثمــان  الفرنــيس 

برشلونة.
التفاوض  يف  حــرا  ديمبــي  وكان 
بداية  يف  نــاد  أي  مــع  والتوقيــع 
عقده  انتهاء  عقب  املايض،  الصيف 
عقد  عىل  وقع  البارســا، لكنه  مع 

النادي الكتالوني. جديد مع 
وزعمــت العديد مــن التقارير، أن 
ديمبي  ضم  حاول  جريمان  ســان 

عرب صفقة مجانية.
أبرزه  ترصيــح  يف  كامبــوس،  وقــال 
انتقاالت  خبــري  رومانــو،  فابريزيــو 
الالعبني واملدربني يف أوروبا، عىل حسابه 
ديمبي،  مع  نوقع  بموقع "تويرت": "لم 
نظام  نطبق  يلعب كجنــاح، ونحن  ألنه 

لعب مختلف".
وأضــاف: "أحب ديمبي، إنه العب رائع 

لكن لدينا خطط مختلفة".
وعلــق فابريزيــو رومانــو: "جــرت 
باريس ســان  بني  بالفعل  املفاوضــات 
جريمــان وديمبي أثناء وجود ليوناردو 

املدير الريايض السابق".

لندن  ــ وام :
رحلة  سيتي  مانشسرت   استأنف 
الدوري  يف  لقبــه  عــن  الدفــاع 
اإلنجليــزي لكرة القــدم بنجاح 
 3-0 فوزاً كبــرياً  حقــق  بعدما 
وولفرهامبتون  مضيفــه  عــىل 
من  الثامنة  الجولة  ضمن  السبت 
فوز  أيضا  شهدت  التي  املسابقة 
توتنهام عىل ليســرت سيتي 6-2 
بورنموث  مع  نيوكاسل  تعادل  و 

. 1-1
كانت مباريات الجولة الســابعة 
األسبوع  تأجلت  قد  البطولة  من 
املايض بسبب وفاة امللكة إليزابيث 
الثانية .. غري أن مانشسرت سيتي 
عــاد لرحلة الدفــاع عن لقبه يف 
البطولة بقــوة و من خالل فوز 

كبري خارج ملعبه.

ورفع مانشســرت سيتي رصيده 
إىل 17 نقطــة يف الصدارة بفارق 
األهداف فقط أمام توتنهام الذي 

فاز عىل ليسرت يف مباراة أخرى.
هاالند  إيرلنج  النرويجي  وسجل 
يف  سيتي  ملانشسرت  الثاني  الهدف 
إىل  رصيده  لريفــع  اليوم  مباراة 
هدايف  قائمة  صدارة  يف  11 هدفا 

املسابقة حتى اآلن.
و دشن الكوري الجنوبي هيونج 
مني سون مهاجم توتنهام سجل 
املوسم  هذا  املســابقة  يف  أهدافه 
بها  أهداف "هاتريك" قاد  بثالثة 

الفريق للفوز الكبري .
كان /ســون/ قد اقتســم جائزة 
املايض  املوسم  املســابقة  هداف 
مع املــرصي محمد صالح العب 
لكل  ليفربول برصيــد 23 هدفا 

منهما.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17
االثنني ١٩ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٧

الريا�سة

ريال مدريد يهدد طموح 
ليفربول بعر�ض قيا�سي

يســعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع العب بارز 
يف صفوف بوروســيا دورتمونــد خالل املريكاتو 

الصيفي املقبل.
ريال  لصحيفة "سبورت" اإلسبانية، فإن  ووفقا 
الربيمريليج  من  بقوة 3 أندية  ســينافس  مدريد 
بوروســيا  نجم  بيلينجهام  جود  مع  التعاقد  عىل 

دورتموند خالل الصيف املقبل.
وأشــارت الصحيفة اإلســبانية إىل أن دورتموند 
الصيف،  بيلينجهام "19 عاما" هذا  رفض رحيل 
سيتي،  مانشسرت  إىل  هاالند  إيرلينج  انتقال  عقب 
لكن مــن املنتظر أن ينتقل إىل نــاد جديد بنهاية 

املوسم الجاري.
وأوضحت أن "ريال مدريد ســيدخل هذا التحدي 
يونايتد وليفربول،  بقوة مع تشيليس ومانشسرت 
من أجل حســم صفقة بيلينجهام، رغم ما يرتدد 
بأن دورتموند لن يفرط يف الالعب بأقل من 100 

مليون يورو".
لهذه  املرشــحني  يتقدم  أن "ليفربول  وأضافــت 
الوقت نفســه  الصفقة بنســبة طفيفة، لكن يف 
يبــدو رئيس الريــال فلورنتينو برييز مســتعدا 
للتوقيع عىل رقم قيايس جديد لنقل بيلينجهام إىل 

سانتياجو برنابيو".
بيلينجهام من فريــق بريمنجهام  وانضم جــود 
صيف  يف  دورتمونــد  بوروســيا  إىل  اإلنجليــزي 
الفيستيفال  يربطه بأســود  2020، ووقع عقدا 

حتى صيف 2025.

برلني  ــ وام :
 

واصــل بايرن ميونــخ نزيف النقــاط يف رحلة 
الدفاع عــن لقبه بالدوري األملانــي لكرة القدم 
بعدما خرس أمام مضيفه أوجســبورج 1-0  يف 
الجولة الســابعة من املسابقة التي شهدت أيضا 

فوز بوروسيا دورتموند عىل شالكه 1-0.
فيمــا تغلب إنرتاخت فرانكفــورت عىل مضيفه 
مع  ليفركوزن  باير  تعادل  شــتوتجارت 1-3 و 

فريدر بريمن 1-1 بالجولة نفسها.
ومنــي بايرن ميونخ بالهزيمة األوىل له يف رحلة 
الدفــاع عن لقبه املحي ليفقــد 3 نقاط جديدة 
املسابقة قبل  له يف  آخر 3 مباريات  انتهت  بعدما 
عند 12  ليتجمد رصيده  بالتعــادل  اليوم  مباراة 
نقطة من 21 نقطــة متاحة يف أول 7 مباريات 

باملسابقة.
واستعاد دورتموند بعض توازنه بفوز ثمني عىل 

شالكه لريفع رصيده إىل 15 نقطة.

بايرن يتعر�ض للهزيمة الأولى ودورتموند 
ي�ستعيد توازنه

مان�س�ستر �سيتي يفوز على وولفرهامبتون بثالثية وتوتنهام 
يق�سو على لي�ستر �سيتي 

 

 

 

الدوري  صدارة  آرسنال  استعاد 
عىل  املمتــاز، بفوزه  اإلنجليزي 
مساء   3-0 برينتفورد  مضيفه 
الثامنة من  الجولة  األحد، ضمن 

عمر املسابقة.
وأحــرز أهداف املبــاراة ويليام 
وجابرييــل   )17( صليبــا 
فيريا  جيســوس )28( وفابيو 

.)49(
بهذا  آرســنال  رصيد  وارتفــع 
الصدارة  إىل 18 نقطة، يف  الفوز 
بفــارق نقطــة واحــدة عــن 
وتوتنهام،  ســيتي  مانشســرت 
برينتفورد  رصيــد  تجمد  فيما 

عند 9 نقاط يف املركز التاسع.
آرســنال  مــدرب  واعتمــد   
طريقة  أرتيتــا، عــىل  ميكيــل 
جابرييل  وقــف  حيث   ،4-3-3
ويليام  جانب  إىل  ماجالهاييــس 
الخلفي،  الخط  عمــق  يف  صليبا 
بإســناد من الظهريين بن وايت 
وكــريان تريني، وتبــادل فابيو 
وتوماس  تشاكا  وجرانيت  فيريا 
بارتي األدوار يف وســط امللعب، 
املكون  الهجــوم  ثالثــي  خلف 
وجابرييل  ســاكا  بوكايو  مــن 

جيسوس وجابرييل مارتينيي.
املدرب  املقابلة، لجأ  الناحيــة  يف 
فرانــك، إىل طريقــة  تومــاس 
3-3-4 أيضــا، حيــث تكــون 

الخــط الخلفي من أرون هيكي 
وكريســتوفر أجــر وبــن مي 
فيتايل  وأدى  هنــري،  وريكــو 
االرتكاز،  جانيلــت دور العــب 
يانسون  أمامه بونتوس  وتحرك 
ثالثي  خلف  ينســن،  وماتياس 
وإيفان  مبويمو  برايان  الهجوم 

توني وجوش داسيلفا.
مهاجما،  املباراة  آرســنال  وبدأ 
مارتيني  إىل  تشــاكا  مرر  حيث 

داخــل منطقــة الجــزاء، لكن 
الحــارس رايا تصــدى ملحاولة 
الجنــاح الربازيــي الســهلة يف 

الثالثة. الدقيقة 
مبويمــو  متابعــة  وجــاءت 
لعرضية هنري ســهلة بني يدي 
رامسدايل  أرون  آرسنال  حارس 

يف الدقيقة السادسة.
ورسعان ما تمكن آرســنال من 
الدقيقة 17،  التسجيل يف  افتتاح 

من خــالل رأســية صليبا التي 
اجتــازت خط املرمــى، قبل أن 

يبعدها الحارس رايا.
بهدف  تقدمه  آرسنال  وضاعف 
ثان يف الدقيقة 28، عندما وضع 
جيســوس كل قوته يف رأســية 
عرضية  إثــر  الشــباك  عانقت 
بدقيقتني،  من تشــاكا. وبعدها 
مرمى  علت  تسديدة  ساكا  وّجه 

برينتفورد.
ومرت عرضية ينســن من فوق 
الجميع يف منطقة جزاء آرسنال 
مارتينيي  بالدقيقة 37، وجرب 
املدى،  بعيــدة  بتســديدة  حظه 
ضلت طريــق مرمى برينتفورد 

يف الدقيقة 43.
وبعد مرور 4 دقائق عىل انطالق 
تقدم  فيريا  الثاني، عزز  الشوط 
الثالث، عندما  بالهدف  آرســنال 
ســاكا، قبل  تمريــرة  اســتلم 
منخفضة  تســديدة  يطلــق  أن 

استقرت يف املرمى.
وأطلق توني تسديدة قوية فوق 
حرة  ركلة  آرســنال، إثر  مرمى 
جيسوس  الدقيقة 53. وكاد  يف 
يضيف هدفه الشخيص الثاني يف 
الدقيقــة 57، عندما انطلق من 
الناحية اليرسى، قبل أن يســدد 
ليتصدى  الضيقــة  الزاويــة  يف 

الحارس رايا ملحاولته.

ثالثية اآر�سنال تعيده اإلى �سدارة البريميرليج

باري�ض يو�سح �سبب ف�سل المفاو�سات 
مع ديمبلي

موناكو 
يقهر 
�سـتاد 

ريمـ�ض 
في عـقر 

داره

رقم كارثي مبكر يهدد اإنتر
أمــام نظريه  ثقيلة  لهزيمة  ميــالن  إنــرت  تعرض 
أودينيــزي، بنتيجــة )1-3(، ظهــر األحد، ضمن 
منافســات الجولة الســابعة من مسابقة الدوري 

اإليطايل.
فوز أودينيزي منحه فرصة االرتقاء لصدارة جدول 
الرتتيب بشكل مؤقت برصيد 16 نقطة، فيما تجمد 

رصيد إنرت ميالن عند 12 نقطة يف املركز السادس.
للمرة  وذكرت شــبكة "أوبتا" لإلحصائيــات، أنه 
إنرت  الرابعة منذ موســم )1995-1994(، يتلقى 
أول 7 جوالت  األقل يف  الخسارة يف 3 مباريات عىل 

بالدوري اإليطايل.
ذلك حدث يف مواســم 1998-1999  أن  وأضافت 
وأشــارت  و2011-2012.  و2000-2001 

الشــبكة إىل أنــه خالل هذه املواســم لــم يتمكن 
النرياتزوري من إنهاء البطولة يف املربع الذهبي.

وفاز إنرت منذ بداية املوسم الجاري يف أربع مباريات 
عىل ليتيش وســبيزيا وكريمونيزي وتورينو، بينما 
خــرس يف 3 مباريــات انتهت جميعهــا بثالثية يف 
شــباكه: )1-3( أمام التسيو وأودينيزي و)3-2( 

أمام غريمه ميالن.

الإحباط ي�سيطر على �ساديو ماني في مو�سمه الأول مع بايرن ميونخ
السنغايل  الدويل  إنجليزية، أن  تقارير  أكدت 
ساديو ماني العب ليفربول السابق وبايرن 
مع  اإلحباط  من  بحالة  الحايل، يمر  ميونخ 

فريقه األملاني خالل الفرتة الحالية.
إيكو"، فإن  موقع "ليفربــول  وبحســب 
صناعة  أو  التســجيل  عــن  ماني  غيــاب 
األهداف خالل آخر 6 مباريات، تســبب يف 
معاناة الالعب الســنغايل من حالة إحباط، 
عىل الرغم مــن االنطالقة القوية له رفقة 
البافــاري الذي انتقل إىل صفوفه املريكاتو 

الصيفي املايض.
ديتمار هامان  أن  اإلنجليــزي  املوقع  وأكد 
تشري  معلومة  السابق، لديه  ليفربول  نجم 
بايرن ميونخ  أن ماني غري ســعيد مع  إىل 
ليس فقط بســبب ســوء التوفيــق الذي 

االعتماد  أيضاً بســبب عدم  يالزمه، ولكن 
عليه يف مركزه األسايس.

بايرن  خســارة  يف  ماني  ســاديو  وشارك 
أوغســبورغ 0/1، أمس  أمــام  ميونــخ 
السبت، يف لقاء الجولة السابعة من بطولة 

الدوري األملاني.
وتعــادل بايرن ميونــخ يف بطولة الدوري 
األملاني إىل اآلن 3 مرات، وخرس مرة، خالل 
املوســم،  انطالق  منذ  خاضها  7 مباريات 
يف 3 لقاءات فقط، األمر  الفوز  فيما حقق 
الذي يؤكد معانــاة البافاري من تذبذب يف 
األداء واملســتوى، عــىل الرغم من تحقيق 
برشلونة 0/2، بالجولة  مؤخراً عىل  الفوز 
الثانية مــن دور املجموعات لدوري أبطال 

أوروبا.



اأبوظبي ــ وام :

منهما،  لكل  التوالي  على  ثالث  بفوز   
على  والجزيرة  الشارقة  حافظ 
انطالقتهما المميزة في سباق الصدارة 
القدم  لكرة  للمحترفين  أدنوك  بدوري 
مبخوت  علي  وواصل  الموسم،  هذا 
والتوجولي البا كودجو صراعهما على 

صدارة قائمة الهدافين.
قمة،  مباراتي  الثالثة  الجولة  وشهدت 
المنافسة  صبت نتيجتهما في مصلحة 
المراكز  وعلى  الصدارة  على  القوية 
فاز  المسابقة؛ حيث  األولى في جدول 

اللقب 2-1  حامل  العين  على  الجزيرة 
بنفس  الوحدة  على  األهلي  وشباب 

النتيجة.
 3-2 عجمان  على  الشارقة  وتغلب 
األهداف  بفارق  بالصدارة  ليحتفظ 
العين  مني  فيما  الجزيرة،  أمام  فقط 
هذا  له  األولى  بالخسارة  اللقب  حامل 
سباق  عن  خطوة  ليتراجع  الموسم 

الصدارة.
مالمح  أبرز  التقرير  هذا  في  ونرصد 

وأرقام الجولة.
الجولة  مع  الثالثة  الجولة  وتشابهت 
يتعلق  فيما  المسابقة  من  األولى 
فيما  المتوسط،  التهديف  بمتوسط 

حد  إلى  مختلفة  الثانية  الجولة  كانت 
في  واضحة  غزارة  شهدت  حيث  كبير 

األهداف.
الثالثة  الجولة  أهداف  حصيلة  وجاءت 
على  واقتصرت  المستوى،  متوسطة 
16 هدفا بمتوسط 2.3 هدف للمباراة 
الواحدة، بعدما ارتفع العدد في الجولة 
هدفا   15 بعد  هدفا   25 إلى  الثانية 

فقط في الجولة األولى.
وسجل كل من علي مبخوت /الجزيرة/ 
والبا كودجو /العين/ هدفا واحدا كان 
القوية  المنافسة  باستمرار  كفيال 
هدافي  قائمة  صدارة  على  بينهما 

المسابقة.

كما شهدت الجولة تألق فريق البطائح 
المسابقة،  في  الثاني  فوزه  بتحقيق 
الحمادي  زايد  مرماه  حارس  وتصدر 
 16/ تصديا  الحراس  أكثر  قائمة 

تصديا/.
الجولة  في  حاضرا  التعادل  وكان 
بين  سلبي  أحدهما  فقط  بمباراتين 
خورفكان والنصر، واآلخر إيجابي بين 

الوصل ودبا بهدف لكل منهما.
وعجمان  الوحدة  من  كل  سجل  وظل 
من  خاليا  والظفرة  وخورفكان  ودبا 
/ فرق   4 حافظت  فيما  االنتصارات، 

والوصل/  والنصر  والجزيرة  الشارقة 
على سجلها بدون هزائم.

 

مواهب  لتطوير  السعودي  االبتعاث  برنامج  أعلن 
كرة القدم بوزارة الرياضة، مساء السبت، توقيع 
عقدي  إدريس،  وريان  المحيميد  سامر  الالعبين 
يمتد  اليوناني،  كريت  أوفي  نادي  مع  احتراف 

لمدة موسمين.
األول  الفريق  النصر،  العب  المحيميد  وسيمثل 
العب  إدريس  ريان  يمثل  اليوناني، بينما  بالنادي 

االتحاد، الفريق )B( بنادي أوفي كريت.
النادي  إلى  باالنضمام  سعادته  عن  سامر  وعبر 
تويتر:  بموقع  حسابه  عبر  قائال  التشيكي، 
لنادي  انضمامي  تم  وأخيراً..  أوالً  لله  "الحمد 

اليوناني لمدة موسمي". أوفي كريت 
وتابع: "أشكر جمهور وإدارة النصر على دعمهم 
الدائم ووقوفهم بجانبي في جميع مراحلي، كما 

أشكر برنامج االبتعاث على كل ما قدموه لي".
فيما كتب ريان حمزة إدريس: "الحمد لله بشكل 
اليوناني  انتقالي لصفوف أوفي كريت  رسمي تم 
الله  وأسأل  موسمين،  لمدة  الممتاز  الدرجه  في 

الثعابين السوداء". التوفيق والنجاح مع 
واالمتنان  الشكر  بجزيل  أتقدم  "كذلك  وأتم: 
األمير  السمو  بصاحب  ممثل  االبتعاث  لبرنامج 
هشام  البرنامج  ومدير  تركي  بن  العزيز  عبد 
البرنامج  هذا  على  القائمين  طاشكندي، وجميع 
الكبير لتوفيرهم لي هذه الفرصة المميزه إلكمال 

مسيرتي في أوروبا".
المواهب  تصدير  إلى  االبتعاث  برنامج  ويسعى 
االستفادة  بهدف  األوروبية  للدوريات  السعودية 
األندية  بأعرق  االحتكاك  ومواصلة  الكاملة 
المنتخبات  على  أثرها  سيعود  والتي  والالعبين 

السعودية في المستقبل.

اأبوظبي - الوحدة:

الجزيرة  العبي  قمصان  على  مزاد  فعاليات  انطلقت 
والعين، التي ارتدوها في قمة مباريات الجولة الثالثة 
زايد  بن  محمد  ستاد  للمحترفين، على  أدنوك  لدوري 

في أبوظبي عبر الرابط
https://www.matchwornshirt.

com/uaeproleague
 matchwornshirt شركة  المزاد  تنظم 
القمصان  أبرز  عرض  في  المتخصصة  العالمية، 
رياضية  ومباريات  مناسبات  تؤرخ  التي  الرياضية، 
المحترفين  رابطة  مع  بالتعاون  وذلك  دولياً،  بارزة 

اإلماراتية
وسيكون المزاد مفتوحاً طوال 7 أيام أمام الجماهير 
المباراة، التي شهدت  الراغبة باقتناء قمصان طرفي 
حضوراً جماهيراً كبيراً ومستوى فنًيا مميًزا، وحقق 

العين 1-2، ليواصل حصد  على  الفوز  الجزيرة  فيها 
بأن  علماً  التاسعة،  النقطة  بنيل  الكاملة  العالمة 
تميزت  لطالما  والعين  الجزيرة  ديربي  مواجهات 
في  خالدة  دائماً  وتبقى  والمتعة،  واإلثارة  بالندية 

ذاكرة عشاق كرة القدم اإلماراتية.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةاالثنني ١٩ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٧

مزاد على قم�سان قمة الجزيرة والعين 

الجولة الثالثة من دوري اأدنوك.. �سباق ال�سدارة يتوا�سل 
و�سراع الهدافين ي�ستعل

ثنائي الن�سر واالتحاد ينتقل 
للدوري اليوناني

مرت�سى من�سور: 
الزمالك ينجز 
�سفقتين من 
العيار الثقيل

دبي  / وام /
القدم  لكرة  األول  اإلمارات  منتخب  بعثة  وصلت 
يستمر  خارجي  معسكر  لخوص  النمسا  إلى  امس 
إلى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري في أولى 
رأسها  وعلى  المقبلة،  للبطوالت  اإلعداد  محطات 
العربي "خليجي 25" وبطولة  الخليج  كأس  دورة 

اتحاد غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا 2023.
هم  العباً   24 للمنتخب  النهائية  القائمة  وضمت 
خصيف،  وعلي  عيسى،  وخالد  الشامسي،  محمد 
وخليفة  العطاس،  ومحمد  سلطان،  وسالم 
الظنحاني،  وخالد  الهاشمي،  وخالد  الحمادي، 

جمعة  وسعيد  جميل،  وأحمد  هيكل،  وعبدالعزيز 
الزعابي،  سالمين، وطحنون  األحبابي، وعلي  بندر 
رمضان،  وعبدالله  راشد،  وماجد  حمد،  وعبدالله 
عيد،  جمعة  البلوشي، ومحمد  وليد، وخالد  وفالح 
كانيدو،  وكايو  يعقوب،  وجاسم  عبدالله،  وحارب 
للمنتخب  الفني  الجهاز  وكان  مبخوت.  وعلي 
ضم  قرر  أروابارينا  رودولفو  األرجنتيني  بقيادة 

العب شباب األهلي محمد جمعة عيد للقائمة.
الرباعي ماجد حسن،  المعسكر  في حين يغيب عن 
صالح  وعلي  ليما،  دي  وفابيو  صالح،  والحسن 

بسبب اإلصابة وحاجتهم للعالج والراحة.

�سوريا عمار �سربعي

مباريات  الجمعة  يوم  إنطلقت 
منافسات  من  الثاني  األسبوع 
فريق  استعاد  دمشق  ففي  الدوري 
الكرامة الحمصي توازنه بفوزه على 
بهدف  الدمشقي  المجد  مستضيفه 
وحيد حمل توقيع محترفه البرازيلي 
من  األخيرة  الدقيقة  في  سانتوس 
عمر الشوط األول في مباراة مثيرة 

في مجرياتها من الطرفين
صاحب  الوثبة  واصل  حمص  وفي 
وحقق  تألقه  والجمهور  األرض 
الوحدة  ضيفه  على  مستحقاً  فوزاً 
وقع  رد  دون  بهدفين  الدمشقي 
الشوط  في  قلفاط  محمد  عليهما 

األول وأنس بوطه في الثاني 
ملعبه  في  فريقها  حقق  جبلة  وفي 
الطليعة  حساب  على  الثاني  فوزه 
تقدم  لهدف  أهداف  الحموي وبثالثة 
الكردي  حمزه  بواسطة  أوالً  جبلة 
قبل  المصري  للطليعة هادي  وعادل 

جزاء  ركلة  البحر  محمود  يهدر  أن 
الطليعة  حارس  لها  تصدى  لجبلة 
ويضيف  البحر  ليعود  خلف  محمود 
الثاني  الشوط  في  لفريقه  هدفين 
شن  الذي  الطليعة  هموم  من  ليزيد 
إدارة  على  غضبه  جام  جمهوره 
خالل  من  الفني  والكادر  النادي 
التواصل  مواقع  على  منشورات 

اإلجتماعي 
لقاء  اإليجابي في  التعادل  بينما حل 
الديري.  الفتوة  وضيفه  حلب  أهلي 
األداء  في  سلبياً  أول  شوط  بعد 
وبهدف  مثير  ثان  وشوط  والنتيجة 
بواسطة  أوال  الفتوة  سجل  لمثله 
محترفه  لألهلي  وعادل  جفال  عدي 

النيحيري أفوالبي
الذي  الالذقي  الديربي  لقاء  وفي 
جمع قطبي المدينة تشرين وحطين 
وبهدف  مثيراً  فوزاً  األخير  حقق 
مباراة  في  غصن  علي  سجله  وحيد 
تسيدها تشرين من بابها لمحارابها 
واإلندفاع  اإلستعجال  أن  ويبدو 

يكن  لم  لتشرين  الواسع  الهجومي 
لظهور  أدى  الذي  األمر  صالحه  في 
خطوطه  في  مكشوفة  مساحات 
منه حطين  مااستفاد  الخلفية وهذا 

وهرب بنقاط اللقاء 
القدم  لكرة  السوري  اإلتحاد  وكان 
لقاء الجيش  قراراً بتأجيل  أصدر  قد 
اللقاء  عن  تغيب  الذي  والجزيرة 
ألسباب  مشاركته  لتعليق  السابق 
اإلتحاد  قرار  صدور  وبعد  مالية 
الدرجة  أندية  لمصاف  بهبوطه 
باستمرار  قراره  وعدل  عاد  األولى 
الدوري  منافسات  في  الجزيرة 
الممتاز عقب تقديم اإلتحاد الرياضي 
العام مساعدة مالية للفريق ليتسنى 
وحتماً  طبيعي  بشكل  المشاركة  له 
توقف  فترة  من  الجزيرة  سيستفيد 
يوماً   20 ستستمر  التي  الدوري 
أن  علماً  أوراقه  ترتيب  إلعادة 
مباراته األولى أمام الوحدة خسرها 
قانوناً بثالثة أهداف لحضور الوحدة 

وعزوف الجزيرة.

ديربي الالذقية حطيني ... فوز الوثبة وجبلة والكرامة 
على الوحدة والطليعة والمجد
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مجلس  رئيس  منصور،  مرتضى  أكد 
تدعيمات  أن  الزمالك،  نادي  إدارة 
الفريق األول مستمرة، وسيتم اإلعالن 
فترة  خالل  جديدة  صفقات  عن 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وقال مرتضى منصور عبر قناة النادي 
تدعيم  في  الرسمية: "الزمالك مستمر 
على  الحجز  رغم  الكروي،  الفريق 
بالبنوك، وهناك صفقتين من  أرصدته 
الوقت  في  عليهم  نعمل  الثقيل  العيار 

الحالي".
العب  مراكز  في  وأضاف: "الصفقتان 

وجميع  والجناح،  المدافع  الوسط 
الجهاز  اختيار  على  بناء  الصفقات 
جيسوالدو  البرتغالي  بموافقة  الفني 

فيريرا".
إن  قال  "البعض  مرتضى:  وتابع 
إبراهيم  محمد  لضم  يسعى  الزمالك 
وكريم  كليوباترا،  سيراميكا  العب 
البورسعيدي،  المصري  العب  العراقي 

الثنائي خارج حساباتنا". وأؤكد أن 
وعن عدم إذاعة مباراة الزمالك وإيليكت 
الدور  سبورت، ضمن منافسات ذهاب 
أبطال  دوري  لبطولة  األول  التمهيدي 

تشاد  بطل  من  "طلبنا  قال  أفريقيا، 
تحديد المقابل المادي إلذاعة المباراة، 

لكن الرد جاء بالرفض".
إيليكت سبورت  أن  أعتقد   وأكمل: "ال 
بلقاء  القاهرة  في  يتواجد  سوف 
الحلول  جميع  يرفض  والفريق  اإلياب 

اللقاء". بشأن إذاعة 
دفع  يرفض  التعاون،  "نادي  وأتم: 
الزمالك  لنادي  المالية  المستحقات 
رغم  فتحي،  مصطفى  بصفقة 
لصفوف  إعارته  تمت  الالعب  أن 

بيراميدز"

الفني  الجهاز  أعلن 
السودان،  لمنتخب 
السبت،  اليوم 
من  قائمة  عن 
وذلك  العبا،   24
مباراتين  لخوض 
نهاية  قبل  وديتين 
سبتمبر/ شهر 

أمام  الجاري،  أيلول 
اإلثيوبي  المنتخب 
في  األخير  بملعب 
اإلثيوبية  العاصمة 

أبابا. أديس 
القائمة  وشهدت 
الظهيرين  عودة 
الفادني  مصطفى 

ومازن محمدين.
قائمة  وجاءت 

السودان كالتالي:
حرا�سة المرمى:

وأحمد  المصطفى  محمد 
الله  عبد  ومحمد  بيتر"المريخ"، 

كيدبا "هالل الساحل".
خط الدفاع

كرشوم  ومصطفى  نمر  صالح 

داؤود  وحمزة  خميس  وبخيت 
محمدين "المريخ" أمجد  ومازن 
الفادني  ومصطفى  إسماعيل 

"األهلي شندي".
خط الو�سط

المنذر  ومحمد  بوجبا  الدين  والي 
الرؤوف  وعبد  مزمل  وياسر 
يعقوب وعثمان ميسي "الهالل" 

هاشم  ومحمد  يعقوب  التاج 
الصاوي،  والسماني  التكت 

ومحمد الرشيد "المريخ".
خط الهجوم

بخيت  ووليد  الرحمن  عبد  محمد 
الجزولي  مانو "الهالل"،  وجون 
تفاحة  وشريف  "المريخ"،  نوح 

"األهلي مدني".  
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اأبوظبي ــ وام:
 اختتمت مساء أمس منافسات بطولة ابوظبي للفنون 
صالة  عىل  أقيمت  التــي  للناشــىني  املختلطة  القتالية 
اإلتحــاد أرينا بحلبة ياس بمشــاركة 22 مقاتال، تم 
الدولية  النســخة  توزيعهم عىل 11 نزاال، عىل هامش 

من “ محاربي اإلمارات “ رقم 33.
الهاشمي رئيس  املنافســات ســعادة عبداملنعم  حرض 
اإلتحادين اإلماراتي واآلســيوي النائــب االول لرئيس 
االتحاد الدويل للجوجيتســو، وسعادة محمد بن دملوج 
الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد األمارات للجوجيتسو  
سعود  املختلطة، وسعادة  القتالية  الفنون  لجنة  رئيس 
عبدالعزيز الحوســني وكيل دائرة الثقافة والســياحة 
يف  السياحة  مدير  الجزيري  –ابوظبي، وســعادةصالح 
األمني  الشاميس  عيل  والســياحة، وفهد  الثقافة  دائرة 
القتالية  والفنون  للجوجيتســو  اإلمارات  إلتحاد  العام 

املختلطة، وخافيري منديز املدرب العاملي .
وشهدت النزاالت إثارة كبرية حيث فاز عىل النجار عىل 
راشــد آل ثاني باالخضاع يف وزن 37 كجم، و عبدالله 
التميمي عىل محمد العولقي بقرار الحكام يف وزن 65 
كجم، وحمدان النجار عىل يونس جاكوش بقرار الحكام 
يف وزن 44 كجــم، ومحمد خيزوف عىل عبدالله حمد 
بقرار الحكام يف وزن 60 كجم، وســالم الحموج عىل 
يوسف اليعربي باالخضاع يف وزن 77 كجم، والعقييل 
الزعابي عىل راشد آل عيل باالخضاع يف وزن 62 كجم، 
الثمريي باالخضاع يف وزن  وزايد الشبييص عىل محمد 
48 كجم، ومحمد الكعبي عىل عيل اليعربي باالخضاع 
يف وزن 50 كجم، وثاني املهريي عىل عدنان الزرعوني 
بقرار الحكام يف وزن 60 كجم، وعبدالله الدرمكي عىل 
البلويش باالخضــاع يف وزن 40 كجم، وفهد  منصور 
الحمادي عىل جاســم الحوسني بقرار الحكام يف وزن 
الهاشمي بمستوى  77 كجم. وأشاد سعادة عبداملنعم 
تطور اللعبــة يف الدولة، وباحرتافية التنظيم واإلبهار، 
القتالية املختلطة تسري يف  الفنون  مشريا إىل أن رياضة 
اإلتجاه الصحيح باإلمارات، يف ظل انتشــارها، وتزايد 
أعداد منارسيها، وتطور برامج التدريب مع استقطاب 
أفضل املدربني، وأن النتائج التي حققها أبناء اإلمارات 
يف النســخة األخرية من بطولة العالم بأبوظبي، وتلك 

التي تحققت يف البطولة الحالية تدعو للتفاؤل.
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اأبوظبي- الوحدة:

األردني عيل  العربــي  البطــل  أجــرب 
أرنيت  جييس  الكندي  منافسه  القييس 
عىل االستالم يف الجولة الثالثة من أصل 
ليتوج بذلك بلقب وزن  خمس جوالت 
الريشــة يف دولية بطولــة “محاربي 
اإلمارات” للفنــون القتالية املختلطة 
مساء  أقيمت  الـ 33 التي  نسختها  يف 
أرينا  االتحاد  أمس عىل صالة  من  أول 
يف أبوظبي وســط حضور جماهريي 
غفري جاء ملتابعة النزاالت الدولية ويف 

مقدمتها مواجهة القييس-أرنيت. 
كان  الذي  بالوعد  القيــيس  وأوىف عىل 
قد قطعه للجماهري برد الدين ملنافسه 
الكنــدي الــذي كان قد فــاز عليه يف 
النســخة املاضية بقرار الحكام عقب 
أثناء النزال، إذ خاض  تعرضه إلصابة 
لقاء أول من أمس بدافع الثأر من تلك 
الخســارة، وقدم مستوى مميز قاده 
ثالث  بعد  الكندي  منافسه  عىل  للفوز 

جوالت فقط. 
الهاشــمي  عبداملنعم  ســعادة  وتوج 
للجوجيتســو  اإلمارات  اتحاد  رئيس 
اآلســيوي  واالتحــاد  أيــه  أم  وأم 

الدويل  االتحاد  لرئيس  األول  والنائــب 
للجوجيســتو، البطــل عــيل القييس 
وبقيــة األبطــال األخريــن وذلك يف 
مدير  الجزيري  صالح  سعادة  حضور 
الســياحة يف دائرة السياحة والثقافة 
أبوظبي، وســعادة محمــد بن دملوج 
الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية 
املختلطة يف اتحاد الجوجيتسو، وفؤاد 
لرشكة  التنفيــذي  الرئيس  درويــش 
املنظمة  اللجنة  رئيس  الرياضية  باملز 

للبطولة. 
البطل : اأوفيت مبا وعدت  

العربي  البطــل  جانبــه، أعرب  ومن 
ســعادته  عن  القييس  عــيل  األردني 
بالعــودة إىل التتويج بلقب النســخة 
العامليــة من محاربي اإلمارات مؤكدا 
النجاح كان ثمرة عمل واعداد  أن هذا 
ملدة ثالثة أشهر من أجل النزال األخري 

إىل أن تحقق الهدف املطلوب،
الالعب شــكراً للقائمني عىل  وأضاف 
بطولة “محاربي اإلمارات” وأبوظبي 
الرائعة  الفرص  ولإلمارات عىل هــذه 
حياتي، لقد   يف  املزيــد  يل  تضيف  التي 
حققت ما وعدت به بتحقيق الفوز يف 
النهائي أمــام جييس بعد نزال صعب 

ومثري للغاية، سعادتي التوصف بلقب 
هذه النسخة. 

والده  إىل  اإلنجاز  الالعب هــذا  وأهدى 
بذلك  وعده  أن  مؤكــدا  ميالده  يوم  يف 
من قبل وحقق ما وعد به، األمر الذي 
يضيف املزيد من النجاح والتميز خالل 
الفرتة املقبلة والتي ستشهد قسطا من 
التدريبات  إىل  مجددا  العودة  ثم  الراحة 

من أجل االستحقاقات املقبلة. 
الجماهري  إىل  شكره  الالعب  وجه  كما 
الغفرية التي حرضت النهائي ودعمته 
طوال النــزال األمر الذي أضاف املزيد 
أجل تحقيق  الحماسة والدعم من  من 

الفوز عىل الكندي جييس.  
اللبناني  النــزاالت، فــاز  بقيــة  ويف 
املتوسط عىل  جوش توغو بلقب وزن 
طاهر  األذربيجاني  منافســه  حساب 
باإلجماع،  الحــكام  بقــرار  ابدلييف 
ريبريو  إياغــو  الربازيــيل  وتخطــى 
منافســه الكولومبي خوان بويرتا يف 
الحكام، وانترص  بقــرار  الذبابة  وزن 
عىل  دارمن  يركــني  الكازاخســتاني 
املتوسط  وزن  يف  راي  تايلر  األمريكي 
بقرار طبيب الحلبة بسبب جرح قاطع 
النزال،  األمريكي خــالل  لــه  تعرض 

بوشهري  الله  عبد  الكويتي  وحســم 
أدجار يف وزن  الفلبيني جون  منافسه 
املتوسط عن طريق اإلخضاع عىل ويف 
كولني  الفلبينية  تغلبت  السيدات  نزال 
بايرون عــن طريق إخضاع خصمتها 
الذبابة.  الرتكية ايسون إرغي يف وزن 

درويش  فــؤاد   ومــن جانبه، أعرب 
الرئيــس التنفيــذي لرشكــة باملــز 
املنظمة  اللجنــة  رئيــس  الرياضيــة 
للبطولــة عــن ســعادتهم البالغــة 
الذي  الغفري  الجماهــريي  بالحضور 
الحدث من داخل الصالة، كاشفاً  تابع 
حتى  تتوافد  ظلــت  الجماهري  أن  عن 
اضطروا  وأنهــم  األخرية  الســاعات 
لتلبية  االســتيعابية  الطاقة  لزيــادة 

رغبة الجماهري. 
وأكد درويش أن االهتمام الكبري بالحدث 
الدولة ذواقة  الجماهــري يف  أن  يؤكــد 
للرياضة وأن ذلك يجعلهم يعملون عىل 
دائمة، مؤكداً  بصورة  البطولة  تطوير 
أن نجــاح إي بطولــة أو حدث يقاس 
بالحضور الجماهريي، مؤكداً أن اإلقبال 
االفريقية  النســختني  شــهدته  الذي 
العمل  والدولية خري حافز لهم لتجويد 

يف النسخ املقبلة. 

نجاح الفت لبطولة �أبوظبي للفنون 
�لقتالية للنا�شئين

»اأمين« يحلق بكاأ�ــس زايد للخيــول العربية 
يف �سردينيا

اأبوظبي - ع�سام ال�سيد:

الجواد “أيمــن” ملاريا هاجمان  حلق 
اريكســون، بلقــب كأس املغفور له 
آل نهيان،  الشــيخ زايد بن ســلطان 
فيمــا حصد “ديلرييو” لـ ال جوداني 
ســتاليونز، واللذيــن  الوثبــة  كأس 
أمــس 17/09/2022،  يــوم  أقيما 
بمضمار كيليفاني يف جزيرة رسدينيا 
الـ  النسخة  فعاليات  اإليطالية، ضمن 
الشيخ  سمو  ســباقات  14 ملهرجان 

منصور بن زايد آل نهيان.
السباقات تشجيعاً  تنظيم هذه  ويأتي 
ودعماً من ســمو الشيخ منصور بن 
زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير ديوان الرئاســة، للسري 
الشــيخ زايد بن  له  املغفور  عىل نهج 
ســلطان آل نهيــان يهتــم بالرتاث، 
األصيلة  العربيــة  للخيول  للرتويــج 
والــرتاث العريق محلياً وعاملياً بهدف 

عودة الربيق للخيل العربي يف العالم.
وأكد “أيمن” ملاريا هاجمان اريكسون، 
أي  املالكــة، وقيادة  نفــس  بإرشاف 
فودا، نجوميته يف كأس الشــيخ زايد 
نهيان، ملسافة 2400  آل  سلطان  بن 
من  للخيول  مرت »قوائم«، املخصص 
سن أربع ســنوات فما فوق، والبالغ 

جائزته 25.300 يورو.
نســل  من  وتمكــن “أيمن” املنحدر 
“جنــرال”، والــذي كان يمثل خيول 
اللقب  حامــل  حرمان  الســويد، من 
املــايض، ووصيفه »امور«  العام  يف 

رصاع  مونرتيســو، بعد  ام  بقيــادة 
مثري حتى املراحــل النهائية، ليتفوق 
بفارق نصــف طول، فيما جاء  عليه 
بقيادة  “بالجويا”  الثالــث  املركز  يف 

الفارس ام اراس. 
ســيني  وحصد »ديلرييو«، بإرشاف 
الوثبة  ارينا، كأس  كارال، وقيادة جي 
ستاليونز ملســافة 1600 مرت البالغ 
واملخصص  يــورو،   6.600 جائزته 
للخيــول العربية األصيلة »مبتدئة«، 
ثالث  سن  بمشاركة »17«، خيالً يف 

سنوات فقط.
نســل  من  املنحــدر  البطــل  وأكــد 
“ديفامر” حسن ترشيحه بعد ان قدم 
عرضــاً رائعاً، ليتفــوق عىل وصيفه 
»ديفينــو« بقيــادة ام مونكا، فيما 

جــاء يف املركز الثالث »داني« بقيادة 
ان مورو.

دائرة  املهرجــان  ويرعــى  ويدعــم 
أبوظبي  والسياحة، ومجلس  الثقافة 
الريايض، واألرشيف واملكتبة الوطنية 
الرشيك الرئيــيس، واتصاالت الرشيك 
الرشيك  لألعالف  والوطنية  الرسمي، 
االســرتاتيجي، وطــريان اإلمــارات 
الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً املسعود 
ـ نيســان، وأريج األمــريات، وعمري 
ياس،  للســفريات، وقناة  يوسف  بن 
واالتحاد النســائي العــام، واملجلس 
والطفولة، ورشكة  لألمومــة  األعىل 
فيــوال، ونادي أبوظبي للفروســية، 
العربية  للخيــول  اإلمارات  وجمعية 

األصيلة.

الدرعي: م�ســاركتنا يف بطولــة العامل يف 
ط�سقند بطموحات متعددة

 اأبوظبي-الوحدة:

للجودو يف معســكرة  األول  انتظــم منتخبنــا 
التابع لالتحاد  الدويل  املنتخبــات  الختامي بمقر 
الــدويل للجودو بالعاصمة املجرية بودابســت، 
الذي استغرق  إيطاليا  بعد أن عاد من معســكر 
10 أيــام، يف إطار اســتعداداته للمشــاركة يف 
بطولــة العالم للجودو، التــي تقام يف عاصمة 
أوزبكســتان طشقند خالل الفرتة من 6 إىل 12 
مشاركة  تشــهد  األول( والتي  أكتوبر )ترشين 
أبــرز الالعبني املصنفني يف العالــم، بعد ان بلغ 
عدد الدول املشــاركة حتــى االن 77 دولة من 
بينها 5 دول عربية ممثله يف منتخبات االمارات، 
البحرين، الســعودية، املغرب، ولبنان.. ويرأس 
بعثتنــا يف بطولة العالم الســيد نارص التميمي 
العام لالتحــاد أمني صندوق االتحاد  أمني الرس 
الدويل للجودو، بجانب املدرب فيكتور و4 العبني 
الذي  العاملي، وهم طالل شييل  حسب تصنيفهم 
تحت 81 كغــم، وجرجوري  وزن  يف  يشــارك 
تحت 90  ارام  تحت 90 كغــم، وظافر  عمران 

كغم، ومحمدوف عمر فوق 100 كغم.
املقبلة  للجودو  العالم  املشاركة يف بطولة  وتأتي 
ضمــن برنامــج تحضريي طويــل وافق عليه 
املصارعة والجودو يف نطاق  اتحاد  إدارة  مجلس 
ظبي  أبو  لبطولــة  األول  املنتخب  اســتعدادات 
جراند ســالم للجودو، املقــررة اقامتها بصالة 
أبو  يف  الرياضية  زايد  بمدينة  ارينا  جوجيتســو 
ظبي مــن 21 إىل 23 أكتوبــر )ترشين األول( 
املقبل، والتي تقدم للمشاركة فيها حتى االن 26 

التسجيل من بينها 4 دول  دولة قبل اغالق باب 
عربية ممثلة يف منتخبات البحرين، الســعودية، 

العراق، ولبنان بجانب منتخبنا األول.
مــن جانب آخــر – اطمأن ســعادة محمد بن 
الدرعي رئيــس املصارعة والجودو عىل  ثعلوب 
وصول بعثة منتخبنا ألرض املعســكرات الدويل 
العالم املقبلة  يف بودابست وسري االعداد لبطولة 
الذي يســري كما خطــط له، والتــي ينظر لها 
تسبق  متعددة  بطموحات  االتحاد  إدارة  مجلس 
اســتضافة بطولة ابوظبي جراند ســالم لعام 
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الشارقة-الوحدة:

نظم مجلس الشــارقة الريايض يوم األحد 18 
ســبتمرب الجــاري اكواثلون الحمريــة والتي 
حققت نجاحاً مميزاً بتفاعل 200 مشارك من 
وذلك  العمرية  الفئات  مختلف  ومن  الجنســني 
العام  لهذا  املجتمعية  الرياضية  فعالياته  ضمن 
املؤسســات والجهات  العديد من  بالتعاون مع 
الداعمــة، حيث قام يارس عمــر الدوخي مدير 
باملجلس  واملجتمعية  الرياضية  الفعاليات  إدارة 

بتتويج الفائزين يف الفئات املختلفة.
التايل : وجاءت نتائج السباقات عىل النحو 

للســباحة 750 مرتا  ســربينت  ســباقات  يف 
رجال حصل  املواطنــني  لفئة  والجري5 كلــم 
الكندي  وسعيد  األول  املركز  عىل  الزيودي  حمد 
عىل املركز الثاني وراشد العيل عىل املركز الثالث 
ويف فئة املواطنني سيدات حصلت هناء النابليس 
عىل املركز األول وعنان املري عىل املركز الثاني، 
أوسكار  للرجال حصل  املفتوحة  الفئة  ذات  ويف 
الكســاندر  وتاله  األول  املركز  عــىل  ماركويز 

فيدوتوف يف املركز الثاني ورسايدز ســوريز يف 
املركز الثالث، ويف الفئة املفتوحة سيدات حازت 
تونيا  وتلتها  األول  املركــز  عــىل  برايز  كارين 
الثانــي وماريا هريتر عىل  املركز  مــاكاري يف 

الثالث . املركز 
ويف سباقات سوبر سربينت للسباحة 350 مرت 
والجري 5 كلم لفئة املواطنني رجال حصل عمر 
كاظم عىل املركز األول وخالد الكعبي عىل املركز 
الثاني وســعيد اليماحي عىل املركز الثالث، ويف 
عفراء املجر عىل  حصلت  سيدات  املواطنني  فئة 
املركز األول وعائشــة محمد املاس عىل املركز 
الثانــي، ويف ذات الفئة املفتوحــة للرجال فاز 
األول وتاله مصطفى  باملركز  باميال دي سيلفا 
عطية يف املركز الثاني فيما حصل عادل النارص 
للسيدات  املفتوحة  الفئة  الثالث، ويف  املركز  عىل 
األول وأعقبتها  املركز  جاءت ماريا كاتارينو يف 
تــاكارا جليكســمان يف املركز الثانــي ومارتا 

الثالث. ماجدالينا عىل املركز 
ويف فئــة الفــرق للرجــال فــاز الثنائي عمر 
الحمادي وابراهيم ســليماني من فريق األمني 
عىل املركــز األول وحل فريق ناس ايليتس عىل 

املركز الثاني ومثله كل من الفني ريفا ونريمال 
راماكريشيان فيما حل فريق الخوانيج يف املركز 
ومحمد  التفــاق  أحمد  من  كل  ومثلــه  الثالث 
العبيدي، ويف فئة فرق الســيدات فازت كل من 
مريم السويدي وليونيال روسال باملركز األول.

الدوخي عــىل اإلقبال لهذه  وأثنى يــارس عمر 
بمشــاركة  العدد  جاء كامل  والــذي  الفعالية 
تنافساً مميزاً  الجنسني حيث شهدت  200 من 
يف مختلف فئاته مما أثرى الفعالية بشكل كبري، 
حيث يحرص املجلس عــىل تهيئة األجواء ألي 
فعالية رياضيــة مجتمعية يتم تنظيمها، حيث 
مثــل نجاح اكواثلون الحمريــة إمتداداً لنجاح 
يف  املجلس  أطلقهــا  التي  الســابقة  الفعاليات 
التميز يف  الحايل ودافعاً للميض عىل نفس  العام 
الفعاليات املقبلــة وتحقيق أهدافها من ناحية 
حــث فئات املجتمــع عىل ممارســة الرياضة 
بإستمرار وجعلها أسلوب حياة وتوفري مختلف 
ومحبيها  الرياضات  شتى  تضم  التي  الفعاليات 
بما يدعم رسالة املجلس يف نرش ثقافة الرياضة 
لصحة  مفيدة  وبإعتبارها  املجتمعــي  ودورها 
اإلنسان وإسلوب حياة بالنسبة ألفراد املجتمع.

القي�سي يرد الدين للكندي اأرنيت ويتوج بدولية 
»حماربي الإمارات«

عبد �لمنعم �لها�شمي توج �لفائزين و�شط ح�شور جماهيري كبير  

نجاح مميز لـ »اكواثلون الحمرية« بتفاعل 200 م�سارك  



وثــق مقطــع فيديو لحظة 
وذلك  اندونسية،  سيدة  وفاة 
الكريم  للقرآن  ختمها  خالل 
الذكــر  إحــدى حلقــات  يف 

الجماعية.
وظهرت الســيدة وهى تقرأ 
القرآن يف إحدى حلقات الذكر 
الجماعية لتسقط فجأة أمام 

الكامريا.
وتناقل رواد مواقع التواصل 
الفيديو  مقطع  االجتماعــي 
اإلندونيسية  للســيدة  املؤثر 
الكريم  القــرآن  تختم  وهي 
البقرة  ســورة  مــن  بآيــة 
)أولئك عــى هدى من ربهم 

وأولئك هم املفلحون( .
نرشه  فيديــو  مقطــع  ويف 
ببلدية  نســائي  علم  مجلس 
تيبيــت، ظهــرت تســليمة 

الصباح  أذكار  وهــي تقــرأ 
يف امليكروفــون عــى مئات 
القرآن  ختم  أثناء  الســيدات 
البدء من جديد  ثم رشعت يف 
أن  قبل  البقــرة،  ســورة  يف 

تسقط مغشًيا عليها.

اآلية  عند  تســليمة  ووقفت 
البقرة  سورة  من  الخامسة 
)أولئك عــى هدى من ربهم 
وأولئك هم املفلحون( لتكون 
وختمت  بــه  تنطق  ما  آخر 
أتمت ختم  بها حياتها بعدما 

القرآن الكريم.
االرتباك  من  حالة  وســادت 
أحد  يف  الذكر  مجلــس  داخل 
يف  الواقعة  البلدية  مســاجد 
الجنوبيــة. وفيما  جاكرتــا 
إلسعاف  نســاء  ســارعت 
تسليمة، حاولت أخرى إتمام 
وقفت  حيــث  من  التــالوة 
بالدنيا  لحظاتها  آخر  وكانت 

قبل أن تفيض روحها.
وانتــرش املقطــع املصــور 
تفاعل  وســط  كبري  بشكل 
كبــري من قبــل رواده وهو 
التعليمية  من أحــد املجالس 
يف  املعروفــة  النســوية 
ُتعرف  والتــي  إندونيســيا، 
األمهات  تعليــم  بمجالــس 
وذكر  محــارضات  يتخللها 
كتب  وقراءة  القرآن  وتالوة 
تراث رشعية دينية إسالمية.

نقلت طائرة إخالء طبي ســعودية فتاة 
التاسع يف  الطابق  تعرضت للسقوط من 

إحدى بنايات مدينة إسطنبول الرتكية.
يف  للمملكة  العامــة  القنصلية  وأكــدت 
إســطنبول نقل الفتاة الســعودية التي 
ســقطت من نافذة إحدى الشــقق عرب 
طائرة إخالء طبي إىل البالد، حســب ما 

نرشت صحيفة »عكاظ« السعودية.
وقالت القنصليــة يف تغريدة عرب تويرت: 
وأعضــاء  الســعودي  القنصــل  »وّدع 
اليوم  بإسطنبول  الســعودية  القنصلية 
طائرة اإلخالء الطبي الجوي السعودي«.

الفتاة  الطائرة  وأضافت: »كان عى متن 
شقة  نافذة  من  سقطت  التي  السعودية 
وذلك  إســطنبول؛  يف  التاسع  الطابق  يف 

لتوجيهات القيادة الرشيدة إنفاذاً 
وبمتابعة وزيــر الخارجية، متمنني لها 

الشفاء العاجل«.

الشــعبي  والشــعر  عامة  الشــعر  يف 
خاصة هناك قصائد تدور بني الشعراء  
تســمى قصائد الــردود . مثل قصائد 
املشــاكاة وقصائد املجــاراة وقصائد 
تعني  بغرض من األغراض الشعرية  .

*هنــا وصلتنــا قصيدة من الشــاعر 
بن ســالم بن سلومه  الشاب ســعيد 

الخاطري .
املتميزين  الشباب  الشــعراء  أحد  وهو 
خالقة  موهبة  ولديه  الجميل  بالطرح 

يف نسج القصيدة الشعبية.
وقد قام الشــاعر ســعيد بن أسلومه 
القصيدة  الخاطــري بتوجيــه هــذه 

للشاعر أنور بن حمدان الزعابي. 

حيث قال الشاعر سعيد يف قصيدته:*
مرحبا بلي زارنا ويانا 

بو حمد من نا�س غالينا 
�شاعر انعده ماالخوانا 

كم   نفرح  يوم يلفينا 
عمت االأفراح اأرجانا 

وابتهجنا به وحيينا 
له قدر معنا وله �شانا 

نعرفه من ما�شي ا�شنينا 
فاالدب وال�شعر ب�شتانا 

ينتقي الدر املثامينا 
من ن�شل زعاب �شجعانا 

راكبني اخليل والهينا 
مكرمني ال�شيف با�شمانا 

وعالعدو الزعاب قا�شينا 

بو حمد يف �شفك اترانا 
وين ما تبغي تودينا 

[حافظني عهود جدانا 
عالعهد وال�شدق باقينا 

ثبت الله م�شيه اخطانا 
يعل ماحد مول ي�شنينا 

مرحبا بلي زارنا ويانا 
بو حمد من نا�س غالينا
* الشاعر سعيد بن أسلومه الخاطري.

وقد أجابه الشــاعر أنــور بن حمدان 
الزعابــي بهذه القصيدة مســتحرضاً 
فيها  بعض التاريخ واملايض من الزمن 
الجميل ومثمناً للشاعر سعيد مبادرته 

يف هذا الطرح ،حيث قال:*

مرحبا  بجيل ن  تعنانا
مرحبا به من  خوافينا

من �شميم القلب فرحانا
وبه تراحيبي مال  يينا

عد ما    بيهب    ذنانا
بارد ن ن�شنا�س ي�شجينا

مع هبوب النود تغ�شانا
ن�شمته  بالروف   تلفينا

من فيوي الدار جدوانا
عاين  ن بال�شعر يبغينا

حي   بو�شامل    مبلفانا
يل بدع �شعر  ومظامينا

يك واجليون  مع الدانا *
لولو ن      منثور يعطينا

فار�س ن يف كل ميدانا
نالها من ما�شي اأ�شنينا

يوم   جده  يقحم  والنا
ع العدى ب�شيوف ما�شينا

بن اأ�شلومه  ذاك عنوانا
وا�شح ن للنا�س واأيبينا

يف اجلري و�شاحل اأعمانا
ينذكر    بالطاري  الزينا

اأمورث اأخيار ن بلثمانا
نقوة اأبكار ن من الهينا

واخلواطر اأهل واأخوانا
هم خوايل  وناظر العينا

�شف زعاب مبا�شي  اأزمانا
من دهور الوقت  و�شنينا

ولليزيره      يو  ركبانا 
ع خيار  الهني   حاديـــــنا

واألتقوهم     نا�س   �شبانا 
 كال�شقور  اأحتوم  عالينا

واأفر�شوا  هالزل  عرفانا
للخواطر      دوم     وافينا

و�شاحت  البندق  من اأحذانا
بالر�شا�س    احلي فرحينا 

والرزيف  اأيحن   باحلانا
برزفات   و�شوت  ي�شجينا

ذاك  وقت  ن زل  واأقفانا
ب�س   باقي   يف   معانينا

و�شامل  بن �شعيد  ك�شبانا 
�شفوة      ال�شبان     حيينا

�شعيد   وحممد  وال خوانا
كلهم    بالطيب      خريينا

الله  يجعلهم  يف  اأح�شانا
يف  نعيم      وخري     باقينا

ويا ع�شاه   الرب   �شبحانا
ميطر      البقعه      ويروينا  

من هميل     اخلري    هتانا  
�شاري   وغبا�س     يلفينا 

ع  العوار�س   وين   ماكانا 
وع الق�شامي   ميطر  بحينا

لني   يا�شل   �شيفة   اأدهانا
ثم    ينكف   يف   مغانينا

لني    يازم    مثل   �شطئانا
اأمغدر ن  يف  اأالآر�س  كافينا

مت  هذا  القول       واأترانا
لل�شعر    واجليل    هاوينا

واملعاين     تك�شب  اأر�شانا
الآحتوت     قولن   بتثمينا

رحيل عميدة الفن الجزائري الممثلة 
فريدة صابونجي

 وجد موظف يف حســابه املرصيف  ما يقــارب من ربع مليون 
دوالر تبــني أنه وصل إليه نتيجة خطأ ارتكبه عمالق محركات 

البحث يف اإلنرتنت »جوجل«.
باســمها،  املتحدثني  أحد  لســان  وأعلنت رشكة »جوجل« عى 
أنهــا أودعت عن طريق الخطأ مبلغا يقارب 250 ألف دوالر يف 

حساب متخصص بمجال األمن السيرباني.
وقــال ســام كاري، وهو مهندس أمــن املوظفني يف رشكة إن 
»جوجل« أرســلت 249.999 دوالرا إىل حسابه املرصيف، دون 

تفسري، وفقا لسكاي نيوز.
ولم يتمكن سام من الحصول عى رد من الرشكة، إال بعد ثالثة 

أسابيع من محاوالت االتصال بها.

نعــى الديوان الوطني للثقافة واإلعالم يف الجزائر املمثلة فريدة 
صابونجي التي تعد إحدى أبرز الوجوه السينمائية والتلفزيونية 
يف الجزائر والتي توفيت الســبت عن عمــر ناهز 92 عاما بعد 

معاناة مع املرض.
وكانت صابونجي التي ولدت يف 1930 بحي الدويرات يف مدينة 
ابتعدت بعدها   2018 البليدة قد تعرضت لجلطــة دماغية عام 

عن الظهور العام.
ونعاهــا املركــز الجزائري لتطوير الســينما وأوبــرا الجزائر 
وعــدد من املؤسســات الفنية والفرق املرسحيــة واإلعالميني 

والشخصيات العامة عرب وسائل التواصل االجتماعي.

»ق�شيدة ورد« بين ال�شاعر �شعيد بن اأ�شلومه الخاطري وال�شاعر اأنور بن حمدان الزعابي�أعـالم و�سـير
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الربيطانية،  الحكومــة  قالــت   
الســبت، إن الجنازة الرســمية 
إليزابيث ســتعرض يوم  للملكة 
دار سينما   125 االثنني، يف نحو 
كما  بريطانيا،  أنحــاء  جميع  يف 
شاشــات  عى  عرضها  ســيتم 
والســاحات  الحدائق  يف  ضخمة 

والكاتدرائيات.
بيان،  يف  الثقافة  وزارة  وقالــت 
كنيسة  يف  تقام  التي  الجنازة  إن 
ذات  واملواكــب  وستمنســرت 
لندن  أنحــاء  جميع  يف  الصلــة 
مبارشة  الهواء  عى  ســتعرض 
هيئة  طريق  عن  التلفزيون  عى 
»بي.بي.يس«  الربيطانية  اإلذاعة 

و«آي.تي.يف« و«سكاي«.
رؤساء  يشارك  أن  املتوقع  ومن 
وأفــراد  وزراء  ورؤســاء  دول 
من العائــالت املالكة من جميع 
أنحاء العالم يف جنازة امللكة التي 

توفيت يف الثامن من سبتمرب عن 
96 عاماً.

وأعلنت الحكومة أن يوم الجنازة 
أن يشهد  عطلة رسمية. ويمكن 
الجنازة جمهور أكرب مما شوهد 
يف  أخرى  رئيســية  مناسبات  يف 
الحديث،  الربيطانــي  التاريــخ 
بما يف ذلــك جنازة األمرية ديانا 
لندن  وأوملبياد   1997 عــام  يف 
2012 وحفالت الزفاف امللكية.

وقالت جمعية السينما يف اململكة 
إن  الخميــس،  يــوم  املتحــدة، 
الدخول إىل دور السينما سيكون 

باملجان.
اآلالف مــن  واصطــف مئــات 
هــذا  لســاعات  األشــخاص 
األسبوع إللقاء نظرة الوداع عى 
جثمان امللكة إليزابيث املسجى يف 
قاعة وستمنسرت حتى بداية يوم 

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

خطأ جوجل .. موظف يتفاجأ بربع مليون 
دوالر في حسابه

تشــارلز  امللك  أعلن  أن  منذ 
الوطني  الحداد  فرتة  الثالث 
وفاة  بعد  املتحــدة  للمملكة 
امللكــة إليزابيــث الثانيــة، 
الربيطانيني  عــى  أصبــح 
واملقيمــني تجنــب بعــض 
بعد  أيــام   7 طيلة  األمــور 
جنازة امللكة؛ التي من املقرر 
أن تقام غداً يف وستمنســرت 
صباحاً.   11 الساعة  يف  أبي 
أن   au24 موقع  وكشــف 
خالل  منعت  التي  األشــياء 
بحسب  الوطني  الحداد  فرتة 

صحيفة مريور الربيطانية:
 - وقف توقعات الطقس. 

- منــع ركــن الدراجة عى 
حامل دراجات.

- األحداث امللغاة.
- تأجيل اإلرضابات.

يف  املوضة  أســبوع  إلغاء   -
لندن.

- كتب التعزية.
أمام  الزهور  زرع  وقــف   -

القصور.
الخاصــة عــرب  البثــوث   -

اإلنرتنت. 

    

والعالم  التواصل يف مرص  ضجت مواقع 
بشائعة  األخرية  الساعات  خالل  العربي 
تفيد بإصابة النجم املرصي الكبري، عادل 
رسعان  لكن  »الزهايمر«،  بمرض  إمام، 
ما تم نفي هذه األخبار عى لسان شقيق 
إمام يف  املنتج عصام  »الزعيم«. وأوضح 
إمام، بصحة جيدة،  أن عادل  ترصيحات 
وال يعاني من أي مرض، كما أنه يستعد 
لفيلم جديد مع نجله الفنان محمد إمام. 

وفق موقع »سكاي نيوز عربية«.
وأشار إىل أن هذه األخبار مجرد شائعات 

املرة  من أجل »الرتينــد«. ولم تكن هذه 
األوىل التي يعاني منها الفنان عادل إمام، 
شائعات  يرتدد  ما  فكثري  الشائعات،  من 
حول صحته، ونقله للمستشــفى، حتى 

وصل األمر، إىل الوفاة.
وعلــق الفنان عادل إمام، يف الســنوات 
املاضية، حول الشــائعات التي دائماً ما 
تالحقه، وخاصة شــائعة تدهور حالته 
الصحيــة، ووفاتــه، وعرب عــن حزنه 
أحد  الشــديد، خالل مكاملــة هاتفية يف 

التليفزيونية. الربامج 

شقيق عادل إمام ينفي الشائعات المتداولة
8 أشياء ممنوعة في حداد بريطانيا على الملكة إليزابيث

»وأولئك هم المفلحون«.. لحظة وفاة إندونيسية أثناء 
ختم القرآن الكريم

�إخ��اء ج��وّي لفتاة �س��عودية �س��قطت من 
�لطابق �لتا�سع بتركيا

 ال�شاعر �شعيد بن �شالم بن اأ�شلومه 
ال�شاعر اأنور بن حمدان الزعابيالخاطري


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5 .pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18 .pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)

