
اأبوظبي-وام:

 تســلم صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد 
الله" في  الدولة "حفظــه  رئيــس  نهيــان  آل 
عدد  اعتماد  أوراق  االثنيــن  يــوم  الوطن  قصر 
الشقيقة والصديقة  للدول  الســفراء الجدد  من 

المعينين لدى الدولة.
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  ورحب صاحب 
نهيان بالسفراء.. متمنياً لهم التوفيق في العمل 
على دفع العالقات بيــن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ودولهم الشقيقة والصديقة إلى األمام 

في مختلف المجاالت.

اإلمــارات حريصة على  أن دولة  وأكد ســموه 
تعميــق عالقاتها مع مختلــف دول العالم على 
قاعــدة االحتــرام المتبادل وتعزيــز المصالح 
التنمية والرخاء  أجــل  المشــتركة والعمل من 
للشــعوب بجانب دعم السالم واالستقرار على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.

نيويورك-)د ب أ(:
أنطونيو  المتحــدة  لألمم  العــام  األمين   حــذر 
جوتيريش، يوم اإلثنين، من أن التعليم في جميع 
بأزمة حادة، فيما طالب حركة  يمر  أنحاء العالم 
بالحصول  للفتيات  بالســماح  األفغانية  طالبان 

على التعليم المجاني في أفغانستان.
ويأتــي تحذير جوتيريش مع إحياء العالم ذكرى 
إغالق مدارس الفتيات في أفغانستان في أعقاب 

سيطرة الحركة على الحكم العام الماضي.
وشــدد جوتيريش في كلمته أمــام قمة التعليم 
في  التعليم  أن  على  نيويورك  في  المتحدة  باألمم 
جميــع أنحاء العالم يمر بأزمــة حادة، قائال إن 
»70 % من األطفال في سن العاشرة في الدول 

الفقيرة ال يستطيعون قراءة نص بسيط.«
وتابــع بالقــول: إن »جائحة كورونــا كان لها 
توجيهها  عن  التعليم فضال  على  مدمرة  تداعيات 

ضربة قاصمة لعملية التقدم«.

كييف-)د ب اأ(:

 قالت وســائل اإلعــالم في كييف يــوم االثنين، إن 
القوات األوكرانية تمكنت من دفع القوات الروســية 
استعادة  فيه  تواصل  الذي  الوقت  الشــرق ، في  نحو 
المزيد من األراضي وتعزيز المكاســب التي تحققت 
آب/أغســطس  أواخر  فــي  بدأ  مباغت  هجــوم  في 
الماضــي. وأضافــت أن القوات األوكرانية ســجلت 
المعركة في مناطق خاركيف  انتصارات في ســاحة 

ودونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا.
 وبحســب تلك التقارير تم تحريــر قرية ياروفا في 
دونيتســك، على الضفة اليســرى لنهر سيفيرسكي 
دونيتس. ولم يتســن على الفور الحصول على تأكيد 

رسمي من الجانب األوكراني أو الروسي.
 وانتشــرت في وقت ســابق، مقاطع فيديو توضح 
تقدم ناجح للقوات األوكرانية على الضفة اليســرى 
بالقرب من  أوســكيل فــي منطقة خاركيــف  لنهر 

كوبيانسك وبوروفا.
األوكرانية تمكنت  الوحدات  أن  ذلك، بدا  إلى   وإضافة 

ال�شارقة - وام:

أعلنت مدينة الشارقة المستدامة 
المجتمــع الصديــق للبيئة الذي 
لالستثمار  الشارقة  هيئة  تطوره 
بالتعاون  والتطويــر /شــروق/ 

ديفلوبرز"  "دايموند  شركة  مع 
بدء عملية  عن  العقاري  للتطوير 
تسليم الوحدات السكنية المباعة 
من  األولــى  المرحلــة  ضمــن 

المشروع.
ويتزامن هذا اإلعالن مع استعداد 

المســتدامة  الشــارقة  مدينــة 
الثالثة من  إلطالق البيع للمرحلة 
المشــروع بعد االقتراب من بيع 
جميع الوحدات الســكنية ضمن 

المرحلتين األولى والثانية .

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

أبوظبي-وام:
بعث صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
تابلي  إلى فخامة صمويــل ويموث  اللــه" برقية تهنئة  "حفظه 
ســيتون الحاكم العام التحاد ســانت كيتس ونيفيس بمناســبة 

ذكرى استقالل بالده.
كما بعث صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبــي "رعاه الله" ، 

برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون.
وبعث صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم برقية 
تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور تيرينس درو رئيس وزراء اتحاد 

سانت كيتس ونيفيس.

تون�ض: التحقيق مع الغنو�شي وعلي العري�ض
أ(: تونس-)د ب 

 خضع رئيس حركة النهضة اإلســالمية التونسية راشد الغنوشي 
ونائبــه علي العريــض يوم االثنيــن، إلى التحقيق فــي القضية 

المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا.
وقال مصدر من الحزب لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( إن القياديين 
ال يزاال حتى ظهر االثنين لدى وحدة البحث في الجرائم اإلرهابية.

ووصل القياديان إلى مقر الوحدة في منطقة بوشوشــة وســط 
الحزب وفي حضور قياديين ومحامين وسياسيين  أنصار  هتافات 

من المعارضة.
البحيري إن الســلطات منعت  الدين  القيادي في الحزب نور  وقال 

محامين من مرافقة الغنوشي والعريض إلى التحقيق.
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ت�سليم �لوحد�ت �ل�سكنية في �أول ُمَجّمع �سكني 
م�ستد�م بال�سارقة
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التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي
 1.15   0.43  10,086.37 10,204.623,474.003,489.33

اأبوظبي-وام:

 يشــهد نــادي صقــاري اإلمارات 
ولوجســتية  تنظيمية  اســتعدادات 
مميزة  النطالقة  ُمكّثفــة  وإعالمية 
للصيد  الدولــي  أبوظبي  لمعــرض 
العشــرين  عامه  في  والفروســية 
اإلقليمية  مكانتــه  رّســخ  والــذي 
أّن  المتوقع  بقوة.  ومــن  والدولية 

أكبر من  الُمنتظــرة  الــدورة  تكون 
والدول  العارضين  مشــاركة  حيث 
والمســاحة والفعاليــات وتشــهد 
واالبتكارات  الُمنتجــات  من  العديد 
ُتلّبي  التي  الحّية  التراثية  والعروض 
للحدث،  الواسع  الجمهور  طموحات 
الذي شهد ما يزيد على 1750000 

زائر 

طهران-)د ب اأ(:

 ذكــر تقرير إخباري أن أربعــة متظاهرين قتلوا يوم 
االثنين في محافظة كردستان على أيدي عناصر األمن 
خــالل احتجاجات عقب وفاة مهســا أميني في مركز 

للشرطة اإليرانية.
وقال موقع" إيران انترناشونال" اإلخباري اإللكتروني 
نقال عن مصادر لم يكشف النقاب عنها، إن األشخاص 
األربعة أصيبوا بأعيرة نارية ،وتم ُنقلهم إلى مستشفى 
في ســنندج ، وتوفي أحدهم فــي الطريق فيما توفي 

الثالثة اآلخرون في مستشفى سنندج.
كانــت وكالــة األنبــاء الكردية كردبا قــد ذكرت في 
األمن  قوات  بيــن  اندلعت  أن مصادمات  وقت ســابق 
والمتظاهرين يوم االثنين احتجاجا على وفاة مهســا 
أميني في مدينة ديواندارا بمحافظة كردستان مسقط 
رأس الفتــاة ، جرى خاللها اطالق الرصاص من جانب 

قوات األمن.

 الأمن الإيراني يقتل 4 خالل احتجاجات 
على وفاة فتاة بمركز لل�شرطة

القــوات الأوكرانيــة توا�شــل ال�شغط 
على القوات الرو�شية المن�شحبة 

 جوتيري�ــض: التعليم ي�شهد اأزمة 
حادة على م�شتوى العالم

رئي�س الدولة يت�صلم اأوراق اعتماد عدد من �صفراء الدول ال�صقيقة وال�صديقة  رئي�س الدولة يت�صلم اأوراق اعتماد عدد من �صفراء الدول ال�صقيقة وال�صديقة  

رئي�ض الدولة ونائبه يهنئان حاكم عام اتحاد �شانت 
كيت�ض بذكرى ال�شتقالل  
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��ستعد�د�ت مكثفة لتنظيم معر�ض �أبوظبي 
�لدولي لل�سيد و�لفرو�سية

وفدان من » فتح« و»حما�ض« ي�شالن الجزائر 
لبحث ملف الم�شالحة الفل�شطينية

رام الله-)د ب اأ(:

 أعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس يوم االثنين، عن توجه وفد من قيادتها 
إلــى الجزائر التي تســعى للقاء مشــترك للفصائل 
المقررة  العربية  القمة  الفلسطينية قبيل استضافتها 

مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وقالــت فتح في بيان صحفــي إن وفدها توجه إلى 
الجزائــر بدعوة مــن القيادة الجزائريــة "في إطار 
التنسيق المشترك حول التحديات التي تواجه القضية 
الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة 

التحرير الفلسطينية".  
الحركة  نائب رئيس  البيان  ويترأس وفد فتح بحسب 
المركزية  اللجنة  العالــول، ويضم عضــوي  محمود 

للحركة عزام األحمد، وروحي فتوح. 
وأوضح البيان أن الوفد سيلتقي مع القيادة الجزائرية 
الحالي  العــام  بداية  المبذولــة منذ  الجهــود  لبحث 
قبيل  الفلسطينية  الفصائل  للقاء بمشاركة  للتحضير 

انعقاد القمة العربية. 
من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها 
وصل مساء أمس األحد، إلى الجزائر بهدف "استئناف 
الحــوار حــول ترتيب البيــت الفلســطيني وتعزيز 
العالقة بين الجانبين واســتعراض تطورات القضية 

الفلسطينية على مختلف المستويات". 

اأبوظبي-وام:

 ســجلت هيئــة أبوظبــي للزراعة 
الغذائيــة "الخوارزمية  والســالمة 
طاعون  ضــد  للتحصيــن  الذكيــة 
المجتــرات الصغيرة" ضمن حقوق 
لدى  المكتوبة  الفكريــة  المصنفات 
وزارة االقتصاد، والتي تم العمل على 
األمن  محور  تعزيز  بهدف  تطويرها 

حمالت  توجيه  خــالل  من  الحيوي 
التحصيــن ضد طاعــون المجترات 
الصغيرة لتعزيز المناعة لدى الماعز 

والضأن.
وركــزت ورقــة العمــل التــي تم 
الملكية  حقــوق  ضمن  تســجيلها 
المتبعة في  المنهجية  الفكرية، على 

تطوير الخوارزمية، 

لندن-)د ب اأ(:

 جرى إنزال نعش ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية إلى القبو الملكي 
جورج، في  القديس  كنيسة  في 

وندسور.
ومــع إنزال نعــش الملكة، تال 
عميد وندســور المزمور 103، 
الذي يتضمــن الجملة التقليدية 

هذا  من  رحلتــك  في  "اذهبــي 
العالم، أيتها الروح المسيحية".

كما قدم صالة الثناء، وهي صالة 
إلى  المتوفي  تعهــد  فيهــا  يتم 
رحمة الله". وانتهت المراســم 
مع عزف مقطوعة لرثاء الملكة 
بها  الخاص  المزمار  عازف  من 
إلى  الكنيســة  من  أثناء تحركه 

دير العميد.

دبي-وام:

بن  الشيخ حمدان   ترجمًة لتوجيهات ســمو 
آل مكتوم، ولــي عهد دبي  محمد بن راشــد 
رئيــس المجلس التنفيذي، تــم البدء بإصدار 
كبار  وتوزيع 23,034 بطاقة "إسعاد" على 
الهمم  وأصحــاب  والمتقاعدين  المواطنيــن 
ومحــدودي الدخل، وذلك ضمن جهود اللجنة 
الرامية  المواطنين  للتنمية وشــؤون  العليــا 

وتعزيز مســتوى  الحياة  االرتقاء بجودة  إلى 
إمارة  في  المواطنين  لدى  والرفاه  المعيشــة 

دبي.
المواطنين  كبار  البطاقات  إصدار  يســتهدف 
والمتقاعديــن وأصحاب الهمــم، ومحدودي 
الدخــل مــن المواطنين في إمــارة دبي بما 
ينعكس على تحقيق االســتقرار ودعم جودة 

حياة المواطنين.

»�أبوظبي للزر�عة« ت�سجل �لخو�رزمية �لذكية للتح�سين 
�سد طاعون �لمجتر�ت �ل�سغيرة  

�إنز�ل نع�ض �لملكة �إليز�بيث �لثانية 
�إلى �لقبو �لملكي 

�إ�سد�ر وبدء توزيع 23 �ألف بطاقة »�إ�سعاد« لكبار �لمو�طنين 
و�لمتقاعدين و�أ�سحاب �لهمم ومحدودي �لدخل

تل اأبيب-وام:

آل نهيان  الشيخ عبدالله بن زايد   التقى سمو 
بيني  الدولي معالي  والتعاون  الخارجية  وزير 

غانتس وزير الدفاع في إسرائيل.
جرى خالل اللقاء الــذي عقد في إطار زيارة 

إلى دولة إســرائيل ، بحث  الرســمية  سموه 
االتفاق  ودور  البلدين  بيــن  الثنائية  العالقات 
اإلبراهيمي للسالم في تحقيق السالم وتعزيز 
األوسط وتلبية  الشرق  االستقرار في منطقة 

تطلعات وآمال شعوبه إلى التنمية والتطور.

عبد�لـله بن ز�يد ووزير �لدفاع �الإ�سر�ئيلي يبحثان دور �التفاق 
�الإبر�هيمي في تحقيق �ل�سالم و�ال�ستقر�ر بالمنطقة
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 ¬JÉ«– Ö«WCG √ƒª°S ¬∏ªM Éª«a.. QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ábOÉ°üdG ¬JÉ«æ“h ¬FGQRh ¢ù«FQh Éjõ«dÉe ∂∏e ¤EG

.AÉNôdGh Ωó≤àdGh Qƒ£àdG ΩGhóH É¡Ñ©°Th Éjõ«dÉŸ

 ôjRh ‹É©eh ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U åëHh

 πª©dGh  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY õjõ©J  …õ«dÉŸG  ´ÉaódG

 ä’ÉéŸGh  ¿hDƒ°ûdG  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG

 ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¤EG áaÉ°VEG ájôµ°ù©dGh á«YÉaódG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S AÉ≤∏dG ö†M

 á°SÉFôdG ¿GƒjO ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh

 ∫BG  ¿ƒæëW  øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ‹É©eh

 á°SÉFôdG ¿GƒjO ‘ á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f

 ádhódG  ôjRh  …OQGƒÑdG  óªMCG  øH  óªfi  ‹É©eh

 ∑QÉÑŸG  áØ«∏N  ¿hó∏N  ‹É©eh  ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ájò«ØæàdG  ¿hDƒ°ûdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ

 ≥aGôŸG  óaƒdGh  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóYh  …ò«ØæàdG

.…õ«dÉŸG ôjRƒ∏d

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  ócCG  

 OÉ≤©fG ¿CG ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh

 ¢ù««≤à∏d  á«dhódG  áª¶æª∏d  …ƒæ°ùdG  ´ÉªàL’G

 áYÉæ°üdG  IQGRh  øe  º«¶æàH  »ÑXƒHCG  ‘  2022

 IQGRƒdG Oƒ¡L ™e ≈°TÉªàj áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 ¢VGô©à°SGh  á«ŸÉ©dG  äGÈÿG  øe  IOÉØà°SÓd

 ‘ äGQÉeE’G ádhO É¡à≤≤M »àdG áëLÉædG ÜQÉéàdG

 AÉæH  ¤EG  áaÉ°VEG  ,IOƒé∏d  á«àëàdG  á«æÑdG  ∫É›

 á«æWƒdG  äÉ¡÷G  ∞∏àfl ™e  äÉcGöûdG  ≥«KƒJh

.¢UÉ°üàN’G äGP á«dhódGh

 :áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  ¬d  äÉëjöüJ ‘ ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ¢Uô– ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ™e kÉ«°TÉ“{

 ÒaƒJ ≈∏Y áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

 äGQó≤dG ôjƒ£J ºYóJ á«fƒfÉbh á«©jöûJ áeƒ¶æe

 …òdG  ¢ù««≤àdGh  äÉØ°UGƒŸG  ∫É›  ‘  á«æWƒdG

 »YÉæ°U ´É£b AÉæH IÒ°ùe ‘ á«°SÉ°SCG Iõ«cQ Èà©j

.zá«°ùaÉæàdG ‹ÉYh õ«ªàe »æWh

 Èà©J IOƒé∏d á«àëàdG á«æÑdG ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 zäGQÉeE’G ‘ ™æ°UG{ IQOÉÑe ìÉéæd kÉ«°SÉ°SCG kÓeÉY

 »àdG ±GógC’G øe áYƒª› ≥«≤– ≈∏Y πª©J »àdG

 ™«°SƒJh ,á«æWƒdG äÉéàæŸG á«°ùaÉæJ õjõ©J πª°ûJ

.kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏fi ÉgQƒ£Jh Égƒ‰ ¥ÉaBG

 ∫É›  ‘  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ¿CG  ¬«dÉ©e  í°VhCGh

 ÉÃ  ,á«æWƒdG  ÉæJÉYÉæ°U  IOƒL  Rõ©j  ¢ù««≤àdG

 ≥≤ëjh zäGQÉeE’G  ‘ ™æ°UG{ ±GógCG  ™e »≤à∏j

 áYÉæ°ü∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  äÉaó¡à°ùe

.áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 É«FõL  ÉªFÉZh  ΩÉY  ¬LƒH  Gƒë°U  AÉKÓãdG  Ωƒ«dG

 πMÉ°ùdG ≈∏Y á°†ØîæŸG Öë°ùdG ô¡¶Jh ,kÉfÉ«MCG

 Öë°ùdG ¢†©H ¿ƒµJ á°Uôa ™e ,kÉMÉÑ°U »böûdG

 kÓ«d  ÉÑWQh  ,ô¡¶dG  ó©H  kÉböT  Iô£ªŸG  á«eÉcôdG

 ,á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y AÉ©HQC’G óZ ìÉÑ°Uh

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

 -  á«böT  á«HƒæL  ìÉjôdG  .kGQÉ¡f  QÉÑ¨∏d  IÒãe

.¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 30 ¤EG 15 / á«böT á«dÉª°T

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

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸG 20:20 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 óæY  ÊÉãdGQõ÷G**:**  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh  **:**

 Éª«a  êƒŸG  ∞«ØN  ¿ÉªY  ôëH  .04:50  áYÉ°ùdG

 ÊÉãdG óŸG 17:10 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  07:36  áYÉ°ùdG  óæY

.00:25 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG 12:45

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15148 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 20 AÉKÓãdG2 øWƒdG QÉÑNCG

 .. øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM äÉ¡«LƒàH

  á«∏jƒëJ ™jQÉ°ûe 8 ò«Øæàd IQÉeE’ÉH ΩGóà°ùªdG ¥QRC’G OÉ°üàb’G Öàµe AÉ°ûfEG

»∏«FGô°SE’G â°ù«æµdÉH kGƒ°†Y »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑYπ«FGô°SEG »a ¿ƒ«æµJ á©eÉL Qhõj ójGR øH ˆGóÑY

á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG áeƒ¶æe ôjƒ£àH ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ 

ΩGóà°ùe πµ°ûH áÑbÉ©àªdG ∫É«LC’G ôÑY á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG ƒªf õjõ©àd zäÉÑK{ èeÉfôH ¥ÓWEG

»∏«FGöSE’G â°ù«æµdÉH kGƒ°†Y ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑYπ«FGöSEG ‘ ¿ƒ«æµJ á©eÉL ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 øH Oƒ©°S ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH 

 ΩCG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  Ó©ŸG  ó°TGQ

 ¥QRC’G  OÉ°üàb’G  Öàµe  AÉ°ûfEG  ”  ,  øjƒ«≤dG

 á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG óMCG ƒgh ,IQÉeE’ÉH ΩGóà°ùŸG

 ¥QRC’G OÉ°üàbÓd øjƒ«≤dG ΩCG á«é«JGÎ°SG ò«Øæàd

 ∫ÉªYCG øª°V É¡bÓWEG ” »àdG ,2031 ΩGóà°ùŸG

.2022 äÉeƒµë∏d á«ŸÉ©dG áª≤dG

 ≈∏Y ΩGóà°ùŸG ¥QRC’G OÉ°üàb’G Öàµe πª©«°Sh

 äGƒæ°S öûY ∫ÓN á«∏jƒ– ™jQÉ°ûe 8 ò«ØæJ

 ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG ≥«≤– ±ó¡H á∏Ñ≤e

 ¿Éª°Vh É¡∏«gCÉJ IOÉYEGh ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªMh

.IQÉeE’ÉH á«©«Ñ£dG OQGƒª∏d πãeC’G ΩGóîà°S’G

 áæé∏dG »gh á«°ù«FQ ¿É÷ çÓK ÖàµŸG º°†jh

 ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óLÉe ï«°ûdG á°SÉFôH É«∏©dG

 áæé∏dGh ,QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IôFGO ¢ù«FQ Ó©ŸG

 Oƒ©°S  øH  ô≤°U  ï«°ûdG  á°SÉFôH  ájò«ØæàdG

 áæé∏dGh  ,á«còdG  áeƒµ◊G  IôFGO  ¢ù«FQ  Ó©ŸG

 ≥jôØc ¥ôØdG øe GOóY º°†J »àdG ájQÉ°ûà°S’G

 Ú°ù–  ≥jôah  …ö†◊G  §«£îàdGh  áÄ«ÑdG

 ÜòL ≥jôah ájOÉ°üàb’G õaGƒ◊Gh ∫ÉªYC’G áÄ«H

 ≥jôah  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’Gh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

.AGOC’G äGöTDƒe á©HÉàe ≥jôah èjhÎdGh ΩÓYE’G

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óLÉe ï«°ûdG ∫Ébh

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ,QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG  IôFGO  ¢ù«FQ

 ,ΩGóà°ùŸG ¥QRC’G OÉ°üàb’G á«é«JGÎ°S’ É«∏©dG

 ΩGóà°ùŸG  ¥QRC’G  OÉ°üàb’G  Öàµe  AÉ°ûfEG  ¿EG

 Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ™e ≈°TÉªàj

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  Ó©ŸG  ó°TGQ  øH

 G kóFGQ  É kLPƒ‰  IQÉeE’G  π©L  ‘  øjƒ«≤dG  ΩCG

 ¥QRC’G OÉ°üàb’G äÉYÉ£b ‘ QÉªãà°SÓd á¡Lhh

 ,2031 ∫ƒ∏ëH  á≤£æŸG  ó«©°U  ≈∏Y  ΩGóà°ùŸG

 ‘ ¥QR’G OÉ°üàb’G áªgÉ°ùe áÑ°ùæH ∫ƒ°UƒdGh

 π≤J ’ áÑ°ùæH IQÉeEÓd ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG

.%40 øY

 ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ô≤°U ï«°ûdG ócCG ,¬ÑfÉL øe

 ¢ù«FQ  á«còdG  áeƒµ◊G  IôFGO  ¢ù«FQ  Ó©ŸG

 ¥QRC’G OÉ°üàb’G á«é«JGÎ°S’ ájò«ØæàdG áæé∏dG

 áeOÉ≤dG IÎØdG ∫ÓN õcÒ°S ÖàµŸG ¿CG ,ΩGóà°ùŸG

 â∏ªà°TG »àdG á«∏jƒëàdG ™jQÉ°ûŸG ò«ØæJ ≈∏Y

 ´É£≤dG ΩÉeCG ¢Uôa ôjƒ£Jh á«é«JGÎ°S’G É¡«∏Y

 ájƒdhC’G äGP äÉYÉ£≤dG ‘ QÉªãà°SÓd ¢UÉÿG

 ‘  á«é«JGÎ°S’G  äÉaó¡à°ùe  ºYóJ  »àdGh

.ájOÉ°üàb’Gh á«MÉ«°ùdGh á«Ä«ÑdG ä’ÉéŸG

 ¤EG  ΩGóà°ùŸG  ¥QRC’G  OÉ°üàb’G  Öàµe  ±ó¡jh

 á«é«JGÎ°S’  ≥jôW  áWQÉN  ò«ØæJh  ™°Vh

 øjƒ«≤dG ΩCG IQÉeEG ‘ ΩGóà°ùŸG ¥QRC’G OÉ°üàb’G

 íFGƒ∏dGh  á«©jöûàdG  ôWC’G  ôjƒ£J  ∫ÓN  øe

 á«àëàdG á«æÑdG äÉÑ∏£àe ójó–h äÉ°SÉ«°ùdGh

 ò«ØæJ  ±ó¡H  IQÉeEÓd  á«LƒdƒæµàdG  á«æÑdGh

 É¡æª°†àJ  »àdG  á«fÉªãdG  á«∏jƒëàdG  ™jQÉ°ûŸG

 áÑ°ùf  IOÉjR  ,  πª°ûJ  »àdGh  á«é«JGÎ°S’G

 øe %20 ¤EG π°üàd IQÉeE’ÉH á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸG

 ΩCG õcôe ¥ÓWEGh , á«∏µdG IQÉeE’G áMÉ°ùe ‹ÉªLEG

 OÉ°üàb’G ´É£b ‘ ∫ÉªYC’G IOÉjQ ºYód øjƒ«≤dG

 ´höûe 100 øY π≤j ’ Oó©H ΩGóà°ùŸG ¥QR’G

 IójÉfi  ájö†M  ≥WÉæe  çÓK  ¢ü«°üîJh  ,

 ¢û«fQƒµdG á≤£æeh OÓÑdG á≤£æe É¡æe ¿ƒHôµ∏d

 ôjó°üJh  QÉãcE’  õcôe  ¥ÓWEGh,  Ωô≤dG  á≤£æeh

 ºYód  èeÉfôH  ¥ÓWEGh,  É«ŸÉY  Ωô≤dG  QÉé°TCG

 »YÉæ°U  êPƒªæd  á«∏ëŸG  äÉYÉæ°üdG  πjƒ–

 ÒaƒJh, ájƒdhC’G äGP äÉ©£≤dG ‘ áÄ«Ñ∏d ≥jó°U

 äÓ«¡°ùàdGh  èeGÈdGh  äÉ°SÉ«°ùdG  øe  áeõM

 , ´É£≤dG ‘ øjôªãà°ùŸGh äÉcöû∏d á«eƒµ◊G

 ÌcCG ÜÉ£≤à°SG ∫ÓN øe ájQÉªãà°SG ¢Uôa ÒaƒJh

 iÈc äÉcGöT ôjƒ£Jh, ôªãà°ùeh ácöT 100 øe

.áaó¡à°ùŸG ™jQÉ°ûŸG ò«Øæàd ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e

 ¥QRC’G OÉ°üàb’G Öàµe ø∏YCG ,äGP ¥É«°ùdG ‘h

 áÄ«ÑdG ájÉª◊ á«ªfi ∫hCG ¥ÓWEG øY ΩGóà°ùŸG

 øjƒ«≤dG ΩCG IQÉeEÉH ÉgójóŒh á«∏MÉ°ùdGh ájôëÑdG

 »àdGh zΩô≤dG QÉé°TC’ øjƒ«≤dG ΩCG á«ªfi{ »gh

 ÖàµŸG  ¬«∏Y  ±öû oj  »Ä«H  ´höûe  ∫hCG  πã o“

 ¥QRC’G  OÉ°üàb’G  á«é«JGÎ°SG  ™jQÉ°ûe  øª°V

 áÄ«ÑdG  ájÉªM  ¤EG  ±ó¡jh  ,2031  ΩGóà°ùŸG

 OQGƒª∏d  πãeC’G  ΩGóîà°S’G  ≥«≤–h  á«©«Ñ£dG

 á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdG ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùŸG ÖfÉéH

.IQÉe E’G ‘

 …òdG zΩô≤dG ÅWÉ°T{ ´höûe á«ªëŸG º°†Jh

 í«àjh á«æ«°ùdG IôjõLh IôØ«dG QƒN ≈∏Y π£j

 á«©«Ñ£dG äÉMÉ°ùŸG ±É°ûµà°SG á°Uôa √QGhõd

 IQÉeE’G  É¡H  ™àªàJ  »àdG  á«∏MÉ°ùdG  áÄ«ÑdGh

.Ωô≤dG QÉé°TCG á«ªgCG ≈∏Y ±ô©àdGh

 äGÎeƒ∏«c 5 øY ójõJ áMÉ°ùŸ ÅWÉ°ûdG óàÁh

 ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG ™jQÉ°ûŸG øe G kOóY º°†jh

 äGQÉ°ùe º°†jh á«°ShôØdGh ájôëÑdG äÉ°VÉjôdG

.á«FGƒ¡dG äÉLGQódGh …ôé∏d á°UÉN

 ≈∏Y ΩGóà°ùŸG ¥QRC’G OÉ°üàb’G Öàµe πª©j Éªc

 á«ªëŸG ‘ zΩô≤dG QÉé°TCG QÉãcEG õcôe{ AÉ°ûfEG

 ¢ü°üîàe  õcôe  ƒgh  ,á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ∫ÓN

 ¬«∏Y ®ÉØ◊G ±ó¡H Ωô≤dG QÉé°TCG QÉãcEGh áYGQõd

 GQhO  Ωô≤dG  QÉé°TCG  Ö©∏Jh  .êQÉî∏d  √ôjó°üJh

 äÉfÉ°†«ØdG ™æeh πMGƒ°ùdG πcBÉJ ™æe ‘ Éª¡e

 Éªc  á«Ä«ÑdG  ™aÉæŸG  øe  ójó©dG  ≥≤ëj  É‡

 ä’É› ‘ ájQÉªãà°SGh á«MÉ«°S ¢Uôa ≥∏îj

. á«àëàdG á«æÑdGh äGQÉ≤©dG

:ΩGh-Ö«HCG πJ

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

 IOÉ©°S  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

.»∏«FGöSE’G â°ù«æµdG ƒ°†Y »æaÉZ ¬«°Tƒe

 IQÉjR  QÉWEG  ‘  ó≤Y  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

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

 Égõjõ©J πÑ°Sh øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe

 »ª«gGôHE’G  ¥ÉØJ’G  QÉWEG  ‘  Égôjƒ£Jh

.2020 ΩÉY ¬©«bƒJ ” …òdG ΩÓ°ù∏d

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

 äÉbÓY ‘ ôªà°ùŸG ƒªædG  ¤EG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN

 IQOÉÑÃ Gó«°ûe øjó∏ÑdG ÚH »FÉæãdG ¿hÉ©àdG

 ™e á«fÉŸôH ábGó°U áæ÷ π«µ°ûàH â°ù«æµdG

.äGQÉeE’G ádhO

 »æaÉZ  ¬«°Tƒe  IOÉ©°S  ÖMQ  ¬ÑfÉL  øe

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

 IQÉjõdG  √òg  á«ªgCG  GócDƒe  ≥aGôŸG  óaƒdGh

 ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  ôWCG  õjõ©J  ‘ á«îjQÉàdG

.øjó∏ÑdG ÚH

 áLÉN ∫BG Oƒªfi óªfi IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

.π«FGöSEG ádhO iód äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S

:ΩGh-Ö«HCG πJ

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

 ¿ƒ«æµJ  á©eÉL   ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 äÉ°ù°SDƒŸG ióMEGh π«FGöSEG ádhO äÉ©eÉL ΩóbCG

 É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ IóFGôdG á«ª«∏©àdG

 ‘  ádƒéH  √ƒª°S  ΩÉbh  .⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 áØ∏àîŸG É¡eÉ°ùbCG ≈∏Y ™∏WCGh á©eÉ÷G AÉLQCG

 »°ù«FQ πµ°ûH õµJôJ »àdG á«ª«∏©àdG É¡àeƒ¶æeh

 iód  ‘ô©ŸG  OÉ°üàb’Gh  QÉµàH’G  õ«Ø–  ≈∏Y

 ¬ª°†J Ée ≈∏Y √ƒª°S ±ô©Jh .áÄ°TÉædG ∫É«LC’G

 áeó≤àe  á«ãëH  õcGôeh  ógÉ©e  øe  á©eÉ÷G

 πª©dG  ¥ƒ°S  óaQ  ‘  º¡°ùJ  á«æ≤J  äGÈàflh

 QÉgOR’Gh á«ªæàdG áaO IOÉ«≤d á∏gDƒŸG QOGƒµdÉH

 ï«°ûdG ƒª°S ócCGh .áaÉc äÉYÉ£≤dG ‘ ΩGóà°ùŸG

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

 ´É£≤dG  ‘  õ«ªàe  πµ°ûH  ¿ÉfhÉ©àJ  π«FGöSEG

 IóYGh É°Uôa ∑Éægh »æ≤àdGh »ãëÑdGh »ª«∏©àdG

 §ÑJôj ¬fCGh á°UÉN √ôjƒ£Jh ¿hÉ©àdG Gòg õjõ©àd

 QÉgOR’G ≥«≤ëàd øjó∏ÑdG Oƒ¡éH öTÉÑe πµ°ûH

 ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh .ΩGóà°ùŸG ƒªædGh …OÉ°üàb’G

.É«ŸÉY ÉLPƒ‰ ó©J ¿ƒ«æµJ á©eÉL

:ΩGh-»HO

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  äÉ¡«LƒàH  

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

 áeƒ¶æe  ôjƒ£àd  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 ádhóH á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ƒ‰ ºYóJ á∏eÉµàe πªY

 ÈY É¡dÉªYCG áeGóà°SG ≈∏Y É¡JQób øe Rõ©Jh äGQÉeE’G

 ≥∏WCG  ,Ú°ùªÿG  OÉ°üàb’ kÉªYO  áÑbÉ©àŸG  ∫É«LC’G

 ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO ºcÉM ÖFÉf

 ,á«∏FÉ©dG äÉcöûdG AÉæÑd zäÉÑK{ èeÉfôH ,á«dÉŸG

 ±ó¡H  OÉ°üàb’G  IQGRh  ¬JQƒW  ìƒªW  èeÉfôH  ƒgh

 äÉcöûdG ∫ÉªYCG áÄ«H ‘ IójóL á«Yƒf á∏≤f çGóMEG

.äGQÉeE’G ádhóH á«∏FÉ©dG

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  øH  Ωƒàµe  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 õFÉcôdG  óMCG  πã“  á«∏FÉ©dG  äÉcöûdG  ¿EG  Ωƒàµe

 ,äGQÉeE’G  ádhód  …OÉ°üàb’G  êPƒªæ∏d  á«°SÉ°SC’G

 »æWƒdG  OÉ°üàb’G  IóæLCG  ≈∏Y  ájƒdhCÉH  ≈¶–h

 äÉcöûdG  πã“  PEG  ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájƒªæàdG  ájDhôdGh

 ¬Lƒàd áªYGódG  á«°ù«FôdG  äÉcôëŸG óMCG  á«∏FÉ©dG

 áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉ≤dG πÑ≤à°ùŸG OÉ°üàbG ƒëf ádhódG

.´GóHE’Gh QÉµàH’Gh

 á£fi  πã oÁ  zäÉÑK{  èeÉfôH  ¿CG  √ƒª°S  ±É°VCGh

 á«∏FÉ©dG  äÉcöûdG  Úµ“h  ºYO  ‘  á«∏°üØe

 É¡JGQÉªãà°SG ¬«LƒJh É¡à£°ûfCG ™jƒæJ ≈∏Y Égõ«Ø–h

 ™e ≈°TÉªàj ÉÃ Iójó÷G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ƒëf

 Ú°ùªî∏d É¡àjDhQh äGQÉeE’G ádhód á«æWƒdG äÉjƒdhC’G

.áeOÉ≤dG ΩÉY

 ¬àª¶f …òdGh ,èeÉfÈdG ¥ÓWEG πØM ∫ÓN ∂dP AÉL

 Qƒ°†ëH ,»HóH πÑ≤à°ùŸG ∞ëàe ‘ OÉ°üàb’G IQGRh

 ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  »HO  ºcÉM  ÖFÉf

 ,…ôŸG  ¥ƒW  øH  ˆGóÑY  ‹É©eh  ,á«dÉŸG  ôjRh

 ,ôjô¨dG  ˆGóÑY õjõ©dGóÑY ‹É©eh ,OÉ°üàb’G  ôjRh

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »HO ±ôZ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ôªY ‹É©eh ,á«é«∏ÿG á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ¢ù∏›

 »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ádhO ôjRh ,AÉª∏©dG ¿É£∏°S øH

 OóYh ,ó©H øY πª©dG äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG OÉ°üàb’Gh

 äÉYÉ£≤dG ‹hDƒ°ùe QÉÑc øe IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG  øe

 »∏ëŸGh  …OÉ–’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  ájOÉ°üàb’G

 á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ÜÉë°UCG øe øjôªãà°ùŸG QÉÑch

.ádhódÉH

 :OÉ°üàb’G ôjRh ,…ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©e ∫Ébh

 IôµàÑŸG äGQOÉÑŸÉH kÉªFGO äGQÉeE’G ádhO º°SEG §ÑJQG

 øe  â¨«°U  »àdG  ,áMƒª£dG  á«aGöûà°S’G  §£ÿGh

 õjõ©Jh  ôjƒ£J  πLCG  øe  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ájDhQ

 ÌcCG  ¬∏©Lh  ΩGóà°ùe  πµ°ûH  …OÉ°üàb’G  É¡NÉæe

 á«YGóHE’G  QÉµaC’Gh  äÉYhöûŸG  ÜÉ©«à°S’  áfhôe

.É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ

 É¡d  ¿Éc  á«∏FÉ©dG  äÉcöûdG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 òæe  ∫ÉªYC’G  áÄ«H  Qƒ£Jh  ICÉ°ûf  ‘  …ôgƒL  QhO

 IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ Aƒ°V ‘h ádhódG ¢ù«°SCÉJ ájGóH

 ∫hC’G ¿ƒµ«d zäÉÑK{ èeÉfôH º«ª°üJ ” Ió«°TôdG

 á«ªæJh  AÉæH  ‘  ¢ü°üîà oe  èeÉfÈc  ¬Yƒf  øe

 ¿É°†àMGh »æÑàd ÉgOGó©à°SG ™aQh á«∏FÉ©dG äÉcöûdG

 èeÉfÈdG πª©«°Sh ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh äÉ«æ≤àdG

 äÉYÉ£≤dG QÉWEG êQÉN äÉcöûdG ∫ÉªYCG á«ªæJ ≈∏Y

 ≈∏Y ºFÉ≤dG OÉ°üàb’G á£°ûfCG ƒëf É¡©aOh ájó«∏≤àdG

 ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG πãe πÑ≤à°ùŸG äÉYÉ£bh áaô©ŸG

 É«LƒdƒæµàdGh  ,áÑ°Sƒ◊Gh  ,ájƒ«◊G  É«LƒdƒæµàdGh

.IOóéàŸG ábÉ£dGh ,AÉ°†ØdGh ,á«YGQõdG

 ‘ IójóL á£fi πãÁ èeÉfÈdG ¿CG ¬«dÉ©e í°VhCGh

 πªY áÄ«H ôjƒ£J ¤EG á«eGôdG OÉ°üàb’G IQGRh Oƒ¡L

 π°†aCG ≥ah É¡àªcƒMh ádhódG πNGO á«∏FÉ©dG äÉcöûdG

 ¿hÉ©àdÉH ,Oó°üdG Gòg ‘ kÉ«ŸÉY á©ÑàŸG äÉ°SQÉªŸG

 ,»ŸÉ©dGh  »∏ëŸG  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  É¡FÉcöT  ™e

 IóFGQ  á¡Lh  äGQÉeE’G  áfÉµe  ï«°SôJ  ¤EG  áaÉ°VEG

 kGÒ°ûe ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe á«∏FÉ©dG äÉcöû∏d

 á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN â∏ªY OÉ°üàb’G IQGRh ¿CG ¤EG

 á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ™ªŒ á∏eÉµàe áeƒ¶æe ≥∏N ≈∏Y

 øjôªãà°ùŸGh ∫ÉªYC’G äÉYöùeh ,áÄ°TÉædG äÉcöûdGh

 Gòg ΩóîJ »àdG á«YƒædG äGQOÉÑŸG øe OóY ôjƒ£àd

 ºgCG ióMEG zäÉÑK{ èeÉfôH πãÁh ,…ƒ«◊G ´É£≤dG

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ Égôjƒ£J ” »àdG äGQOÉÑŸG

 ¢ù«FQ  ,ôjô¨dG  õjõ©dGóÑY  ‹É©e  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

 ¢ù∏› IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »HO ±ôZ IQGOEG ¢ù∏›

 zäÉÑK{ èeÉfôH ¿EG  ,á«é«∏ÿG á«∏FÉ©dG äÉcöûdG

 kÉë°VGh kÉLPƒ‰ Èà©j OÉ°üàb’G IQGRh ¬à≤∏WCG …òdG

 á«é«JGÎ°S’Gh áeGóà°ùŸG äÉcGöûdG ≈∏Y kÉëjöUh

 áë∏°üe  ¬«a  ÉŸ  ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ÚH

 kGAõL πµ°ûj å«M ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh ∫ÉªYC’G áÄ«H

 IOÉ«≤dG ájDhQ ≥«≤ëàd á∏eÉµàe IÒ°ùe øe kÉ«°SÉ°SCG

.ádhódG ‘ ∫ÉªYC’G πÑ≤à°ùe áYÉæ°üH

 IQGRh  ™e  »HO  ±ôZ  ácGöT  ¿CG  ¤EG  ôjô¨dG  âØdh

 ¿CÉH ΩGõàd’G ï°SôJ zäÉÑK{ èeÉfôH ‘ OÉ°üàb’G

 πÑ≤à°ùª∏d ÉgOGóYEGh á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ídÉ°üe ºYO

 πª©dG  äÉjƒdhCG  ¢SCGQ  ≈∏Y  ƒg  É¡à«°ùaÉæJ  õjõ©Jh

 zäÉÑK{ èeÉfôH  ¿CG  kGócDƒe  ,ádhódG  ‘ …OÉ°üàb’G

 äÉYÉ£b ≈∏Y √õ«cÎH ¬Yƒf øe ójôah Qƒ£àe èeÉfôH

 øe á«æWƒdG äÉcöûdG IOÉØà°SG Ú°ù–h ,πÑ≤à°ùŸG

 ÒZ  äÉYÉ£b  ‘ ájƒ«Mh  á«Yƒf  ™jQÉ°ûeh  m¢Uôa

.á∏Ñ≤e kÉeÉY Ú°ùªÿ Éæ∏Ñ≤à°ùe º°SÎ°S ájó«∏≤J

 äGÒ¨àŸG áÑcGƒe ¤EG á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ôjô¨dG ÉYOh

 ,QGôªà°S’G ≈∏Y É¡JQóbh É¡à«°ùaÉæJ õjõ©àd QÉµàH’Gh

 ¤EG  É¡JGQÉªãà°SG  á¶Øfi  ™jƒæJ  ∫ÓN  øe  ∂dPh

 ‘ QÉªãà°S’ÉH ΩÉªàg’Gh ,IôµàÑeh IójóL äÉYÉ£b

.»ªbôdG É¡dƒ– õjõ©Jh ,áÄ°TÉædG ™jQÉ°ûŸG

 õcôŸ »HO ±ôZ ¢ù«°SCÉJ Üôb øY ¬«dÉ©e ∞°ûch

 kÉÑjôb  ¬bÓWEG  ºà«°S  …òdG  á«∏FÉ©dG  äÉcöû∏d  »HO

 á«∏FÉ©dG  äÉcöû∏d  áæ°VÉMh  áªYGO  áÄ«H  ¿ƒµ«d

 É¡à«°ùaÉæJ õjõ©Jh á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ºYód á∏¶eh

.ÉgQƒ£Jh É¡àjQGôªà°SG ¿Éª°Vh

 ¿Éª°V ≈∏Y õcÒ°S ójó÷G õcôŸG ¿CG ¤EG ôjô¨dG âØdh

 π°†aCG  OÉªàYGh  ,á«∏FÉ©dG  äÉcöûdG  ƒ‰h  áeGóà°SG

 äÉcöûdG  ájQGôªà°SG  øª°†J  »àdG  áªcƒ◊G  áª¶fCG

 ,¬JÉjó–h πÑ≤à°ùŸG á¡LGƒŸ ÉgOGó©à°SGh á«∏FÉ©dG

 ™°Vh á«∏FÉ©dG äÉcöû∏d »HO õcôe ±ó¡à°ùj å«M

 çQE’G  πFÉ°ùe  π¡°ùJ  IQƒ£àe  á«fƒfÉb  áeƒ¶æe

 á«∏FÉ©dG  äÉcöûdG  ‘  IOÉ«≤∏d  ¢ù∏°ùdG  ∫É≤àf’Gh

 äÉcöûdG  √òg  QhO  ºYój  mπµ°ûH  ôNBG  ¤EG  π«L øe

.äÉYRÉæŸG ájƒ°ùJ äÉ«dBG ÒaƒJh ,ÉgQƒ£Jh

 áMƒªW  äÉaó¡à°ùe  zäÉÑK{  èeÉfôH  ™°Vhh

 äÉcöT ¤EG »∏FÉY ´höûe 200 πjƒ– ‘ πãªàJ

 É¡àª«b ÜQÉ≤J 2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH iÈc ájOÉ°üàbG

 äGOGôjEG ≥≤–h ºgQO QÉ«∏e 150`dG õLÉM á«bƒ°ùdG

 ºàj  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh .ºgQO  QÉ«∏e  18 ¥ƒØJ  ájƒæ°S

 AÉcöûdG  øe  OóY  ™e  ¿hÉ©àdÉH  èeÉfÈdG  ò«ØæJ

 ,zÉ«Hƒà°ùØfEG{  º¡«a  ÉÃ  IQGRƒ∏d  Ú«é«JGÎ°S’G

 ,äÉcöû∏d á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùª∏d »æWƒdG ¥hóæ°üdGh

 IQÉŒ áaôZh ,á«é«∏ÿG á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ¢ù∏›h

 { »ÑXƒHCG ‘ á«ŸÉ©dG É«LƒdƒæµàdG áeƒ¶æeh ,»HO

 ácöûdG  zzBridgemakerh  ,zHub71

 zin5{ á°üæeh ,™jQÉ°ûŸG AÉæH ‘ kÉ«ŸÉY IóFGôdG

 áÄ°TÉædG  äÉcöûdGh  ∫ÉªYC’G  OGhQ  ÚµªàH  á«æ©ŸG

.º¡JÉYhöûe ‘ QÉµàH’G õjõ©J ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh

 á«∏FÉ©dG äÉcöûdG ™«ªL ¿CG OÉ°üàb’G IQGRh äócCGh

 ΩÉª°†fÓd  Ëó≤àdG  É¡æµÁ  ádhódG  πNGO  á∏eÉ©dG

 ácQÉ°ûÃ ¬æ«°TóJ ” èeÉfÈdG ¿CG ¤EG áàa’ ,èeÉfÈ∏d

 ,∞°Sƒ«dG  áYƒª›  »gh  á«∏FÉY  äÉcöT  ¢ùªN

 á«JGQÉeE’G  ÊƒYQõdG  ácöTh  ,∫ÉcöùdG  áYƒª›h

 áYƒª›h ,á«YGQõdG É«°SGôZ áYƒª›h ,QÉªãà°SÓd

 á«∏FÉY  äÉcöT  ∫ƒÑb  Qô≤ŸG  øeh  ,á°†HÉ≤dG  √ÉJƒd

 øe èeÉfÈdG ¥ÓWEG øe ÚYƒÑ°SCG ¿ƒ°†Z ‘ iôNCG

.ÊhÎµd’G ™bƒŸG ∫ÓN

 á∏°ù∏°S ‘ äÉ≤∏◊G çóMCG zäÉÑK{ èeÉfôH ó©jh 

 ôjƒ£àd  ádhódG  É¡à≤∏WCG  »àdG  ájQƒëŸG  äGQOÉÑŸG

 ,IÒNC’G áfhB’G ∫ÓN á«∏FÉ©dG äÉcöûdG πªY áeƒ¶æe

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¥ÓWEÉH äCGóH »àdGh

 áªcƒM ¿CÉ°ûH kÉfƒfÉb zˆG ¬ªMQ{ ¿É«¡f ∫BG  ójGR

 ,2022 ΩÉY ‘ »ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ á«∏FÉ©dG äÉcöûdG

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉªàYG ¬Ñ≤YCG

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG

 áeƒ¶æe  ,ΩÉ©dG  ¢ùØf  ‘  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM

.»HO ‘ á«∏FÉ©dG äÉcöûdG áeGóà°S’ IójóL

 ‘ Ö°üj  èeÉfÈdG  ¿CG  ¤EG  OÉ°üàb’G  IQGRh  âàØdh

 IóëàŸG ·CÓd 17 `dG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG ºYO

 á«Ä«ÑdG ÖfGƒ÷G »YGôJ á∏eÉµàe áeƒ¶æe ¤EG óæà°ùjh

 IQGOEG ‘ áªcƒ◊ÉH á£ÑJôŸG ÒjÉ©ŸGh á«YÉªàL’Gh

 ó©j Éªc ,äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah á«∏FÉ©dG äÉcöûdG

 äÉcöûdG  …ƒæJ  »àdG  Iójó÷G  ™jQÉ°ûª∏d  kGÈàfl

 ™«ªL ÒaƒJ ¤EG ±ó¡j É¡bÓWEG èeÉfÈ∏d áª°†æŸG

 ∂∏J  ƒ‰  õjõ©àd  áeRÓdG  äÉ°SGQódGh  äÉeƒ∏©ŸG

.ÉgQÉgORGh ™jQÉ°ûŸG

Éjõ«dÉe ´ÉaO ôjRh πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

 ∫Éée »a »dhódG ¿hÉ©àdG :ôHÉédG ¿É£∏°S

á«æWƒdG ÉæJÉYÉæ°U IOƒL Rõ©j ¢ù««≤àdG

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

 áªgÉ°ùe áÑ°ùf IOÉjR

 ≈dEG ¥QRC’G OÉ°üàb’G

 èJÉædG øe % 40
 »dÉªLE’G »∏ëªdG

 IQÉeEÓd

 á«ªëe{ ≥∏£oj ÖàµªdG

 QÉé°TC’ øjƒ«≤dG ΩCG

 ´hô°ûe ∫hCÉc zΩô≤dG

 áÄ«ÑdG ájÉªëd »∏jƒëJ

IQÉeE’ÉH ájôëÑdG

 :óªëe øH Ωƒàµe

 á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG

 äÉcôëªdG óMCG

 áªYGódG á«°ù«FôdG

 ƒëf ádhódG ¬Lƒàd

πÑ≤à°ùªdG OÉ°üàbG



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U º∏°ùJ  

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

 OóY  OÉªàYG  ¥GQhCG  ÚæK’G  Ωƒj  øWƒdG  öüb

 á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó∏d  Oó÷G  AGôØ°ùdG  øe

.ádhódG iód Úæ«©ŸG

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

 πª©dG ‘ ≥«aƒàdG º¡d kÉ«æªàe ..AGôØ°ùdÉH ¿É«¡f

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ÚH äÉbÓ©dG ™aO ≈∏Y

 ΩÉeC’G ¤EG á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG º¡dhOh IóëàŸG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

 ≈∏Y  á°üjôM  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 ≈∏Y ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ™e É¡JÉbÓY ≥«ª©J

 ídÉ°üŸG  õjõ©Jh  ∫OÉÑàŸG  ΩGÎM’G  IóYÉb

 AÉNôdGh  á«ªæàdG  πLCG  øe  πª©dGh  ácÎ°ûŸG

 ≈∏Y QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ºYO ÖfÉéH Üƒ©°û∏d

.»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG

 ÖMÉ°U  ¤EG  Oó÷G  AGôØ°ùdG  π≤f  º¡ÑfÉL  øe

 äÉ«– ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ábOÉ°üdG  º¡JÉ«æeCGh  ,É¡JOÉbh  º¡dhO  AÉ°SDhQ

 ádhódh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°ùd

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe kGójõe É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G

 ‘ πª©dÉH º¡JOÉ©°S øY Oó÷G AGôØ°ùdG ÈYh

 äÉbÓY  õjõ©J  ≈∏Y  º¡°UôMh  äGQÉeE’G  ádhO

.äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y É¡©e º¡fGó∏H

..AGôØ°ùdG  OÉªàYG  ¥GQhCG  º∏°ùJ  º°SGôe  ö†M

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG

 á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh

 á°SÉFôdG  ¿GƒjO  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°Sh

 øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ‹É©eh  ¿É«¡f

 ‘ á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

.ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒdG øe OóYh á°SÉFôdG ¿GƒjO

 º∏°ùJ  øjòdG  ójó÷G  AGôØ°ùdG  áªFÉb  â∏ª°Th

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

 IOÉ©°S  ..  øe  kÓc  ºgOÉªàYG  ¥GQhCG  ¿É«¡f

 ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  ,¢SÉ¡æjÒé«a  hófÉfÒa

 ∂jhÓ°S  È°SÉc  Üƒ≤©j  IOÉ©°Sh  ,∫É¨JÈdG

 ¢SÉfƒeGQ  IOÉ©°Sh  ,GóædƒH  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S

 IOÉ©°Sh ,É«fGƒà«d ájQƒ¡ªL ÒØ°S ,¢ù«fhó«aGO

 ,¿Éà°ùµHRhCG ájQƒ¡ªL ÒØ°S ±ƒdƒcCG õjõ©dG óÑY

 Ú°üdG ájQƒ¡ªL ÒØ°S ≠æ«ª«j ≠fÉ°ûJ IOÉ©°Sh

 ,¢SójQófÉ°ùµ«dG  ¢ù«fƒàfG  IOÉ©°Sh  ,á«Ñ©°ûdG

 øªMôdG óÑY IOÉ©°Sh ,¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL ÒØ°S

 ,¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  ‘öT  ódÉN  óªMCG

 ÒØ°S  ÉµjOÉH  ¿É«aÉàchCG  ¿GóZƒH  IOÉ©°Sh

 hôjƒZCG  ¬«°SƒN  IOÉ©°Sh  É«fÉehQ  ájQƒ¡ªL

 ≥fôb IOÉ©°Sh ,…GƒZGQÉÑdG ájQƒ¡ªL ÒØ°S Ó«aCG

 ,¿GOƒ°ùdG  ÜƒæL  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  èæjO  ≥fôb

 ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  ∂«æ«°S  hÎeO  IOÉ©°Sh

 ¿ƒàZhôHRÉjO  ƒ«°ùjôJÉH  IOÉ©°Sh  ,É«fGôchCG

 É«dÉJÉf  IOÉ©°Sh  ,»∏«°ûJ  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S

 IOÉ©°Sh ,É«æ«aƒ∏°S ájQƒ¡ªL IÒØ°S Qƒ°üæŸG

 É«fÉŸCG  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  QGó∏Øfƒ°T  QGófÉ°ùµdG

 áµ∏‡ ÒØ°S Qƒµ∏jO ¿Gƒ£fCG IOÉ©°Sh ,ájOÉ–’G

 ÒØ°S  ,ƒahófÓe  ƒ°ù«Ø«°S  IOÉ©°Sh  ,Éµ«é∏H

 ¿ƒã∏«e ¿ƒ°ù«dCG  IOÉ©°Sh ,»æ«JGƒ°S …EG áµ∏‡

 ¿QÉ«H ¢SQófCG IOÉ©°Sh ,GóædôjEG ájQƒ¡ªL ÒØ°S

 »∏jh IOÉ©°Sh ,∑QÉ‰ódG áµ∏‡ ÒØ°S ø°ùfÉg

 IOÉ©°Sh  ,’Éª«JGƒZ  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  ƒJÒÑdG

 ƒ¨fƒµdG ájQƒ¡ªL IÒØ°S ,ƒÑeƒHhCG Éµ«‚ …QÉe

.á«WGôbƒÁódG

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 , IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG

 IOÉ©°S IóM ≈∏Y Óc á∏«eôdÉH √ƒª°S öüb ‘

 ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  ÊGƒ°SÉa  QBG  ∫Éªc  IOÉ©°S

 Ò°ûfƒJ …ÉZƒJ IOÉ©°Sh ,ádhódG iód IQƒaÉ¨æ°S

 Éeób øjò∏dG , ádhódG iód É«côJ ájQƒ¡ªL ÒØ°S

.áqjOh IQÉjR ‘ √ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d

 Óc ,IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG Éªc

 ΩÉY π°üæb …ójGòdG ⁄É°S »∏Y IOÉ©°S ..IóM ≈∏Y

 π°üæb …óªfi Oƒªfi IOÉ©°Sh ,âjƒµdG ádhO

 IOÉ©°Sh ,á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G ΩÉY

 iód,Góædƒg áµ∏‡ ΩÉY π°üæb ÎîjQ QÉc QƒàcódG

.√ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Gƒeób øjòdG ádhódG

 IÒéØdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 ≥«aƒàdGh ìÉéædG º¡d É«æªàe ,Ú«°SÉeƒ∏HódÉH

.º¡∏ªY ΩÉ¡e ‘

 ‘ ácÎ°ûŸG äÉbÓ©dG åëH äGAÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

.º¡fGó∏Hh äGQÉeE’G ádhO ÚH ä’ÉéŸG ∞∏àfl

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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¢TÉÑZ ô≤°U ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN …GƒZGQÉÑdG ¢ù«FQ

 á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG AGôØ°S øe OóY OÉªàYG ¥GQhCG º∏°ùàj ádhódG ¢ù«FQ

äGQÉeE’G iód ø«æ«©ªdG

Góædƒgh ôFGõédGh âjƒµdG π°UÉæbh É«côJh IQƒaÉ¨æ°S …ô«Ø°S πÑ≤à°ùj Iô«éØdG ºcÉM

∫ÉÑ≤à°S’G ∫ÓN IÒéØdG ºcÉM

 π°üæ≤dG πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM 
…Oƒ©°ùdG ΩÉ©dG

 äÉbÓ©dG ôjƒ£J ≈∏Y ¢UôëdG ócDƒjh ¢TÉÑZ ô≤°U πÑ≤à°ùj …GƒZGQÉÑdG ¢ù«FQ

øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG

…Oƒ©°ùdG ΩÉ©dG π°üæ≤dG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM 

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 áæjóÃ √ƒª°S öüb ‘ ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

 ˆGóÑY IOÉ©°S ,ÚæK’G Ωƒj óªfi øH ô≤°U

 ΩÉY  π°üæb  ,´ƒ£ŸG  ˆGóÑY  Qƒ°üæe  øH

 iód á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

.√ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Ωób …òdG ,ádhódG

 ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQh

 åjOÉMC’G ¬©e ∫OÉÑJh ,π°üæ≤dG IOÉ©°ùH

 ájƒNC’G  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J  ∫ƒM

 áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G  ádhO ÚH á«îjQÉàdGh

 ∞∏àfl ≈∏Y á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 §HGhôdG  ≥ª©H  √ƒª°S  OÉ°TCGh  .ó©°üdG

 ,Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH IQòéàŸG ájƒNC’G

 Ωó≤àdG øe ójõŸG ≥«≤– É¡fCÉ°T øe »àdGh

.ÚÑ©°û∏d AÉNôdGh

 Qƒ°üæe øH ˆGóÑY IOÉ©°S ÈY ,¬ÑfÉL øe

 √ôjó≤Jh √ôµ°T ≠dÉH øY ,´ƒ£ŸG ˆGóÑY

 ≈∏Y ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

.∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG Ωôc

:ΩGh-¿ƒ«°ùfƒ°SCG

 √óÑY  ƒjQÉe  ¢ù«FôdG  áeÉîa  πÑ≤à°SG  

 ‹É©e …GƒZGQÉÑdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ õà«æ«H

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U

 ≥aGôŸG  ÊÉŸÈdG  óaƒdGh  ,…OÉ–’G

 ¤EG  É«dÉM  á«ª°SôdG  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ¬d

. …GƒZGQÉÑdG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e π≤fh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«– …OÉ–’G »æWƒdG

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

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG

 ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 ¢ù«FQ  áeÉîa  ¤EG  zˆG  √ÉYQ{  »HO

 ájQƒ¡ª÷ Éªgƒª°S äÉ«æ“h …GƒZGQÉÑdG

 »bôdG ΩGhóH ≥jó°üdG É¡Ñ©°Th …GƒZGQÉÑdG

.ä’ÉéŸG ≈à°T ‘

 ¢ù«FQ …GƒZGQÉÑdG ¢ù«FQ πªM ¬ÑfÉL øe

 ¤EG  ¬JÉ«– …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EGh ¿É«¡f

 ¢Uôa OƒLh kGócDƒe ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH

 øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©à∏d ácÎ°ûeh á©°SGh

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘

 AÉ≤∏dG ájGóH ‘ …GƒZGQÉÑdG ¢ù«FQ ÖMQh

 ,¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©Ã

 õjõ©J  ‘  IQÉjõdG  √òg  á«ªgCG  kGócDƒe

 ≈∏Y kGOó°ûe ,øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY

 äÉbÓY ôjƒ£J ‘ äÉfÉŸÈdG QhO á«ªgCG

 …òdG ºYódG Éæªãe øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG

 »Ñ£dG ´É£≤dG ¤EG äGQÉe’G ádhO ¬àeób

 áëFÉL áëFÉL á¡LGƒŸ …GƒZGQÉÑdG ‘

.19 ó«aƒc

 IOÉ©°S  √ö†M  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 ÒZ ádhódG ÒØ°S …õª≤dG ˆGóÑY ó«©°S

 åëH  …GƒZGQÉÑdG  áàjQƒ¡ªL  iód  º«≤e

 ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY õjõ©J πÑ°S

 …GƒZGQÉÑdG ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ÚÑ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  áë∏°üe  Ωóîj  ÉÃ

 ‘ »eÉæàŸG Qƒ£àdG ÖcGƒjh Ú≤jó°üdG

 á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e äÉYÉ£≤dG ™«ªL

 ÊÉŸôH ÚH á«fÉŸÈdG äÉbÓ©dG π«©ØJ

 äGQÉjõdG  ∫OÉÑJ  ∫ÓN  øe  ÚàdhódG

 ∞∏àfl ∫É«M QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG õjõ©Jh

.ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG

 øY  åjó◊G  ¤EG  ¿ÉÑfÉ÷G  ¥ô£Jh

 ôNBG ÉãëHh á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG

 ≈∏Y  áægGôdG  äGQƒ£àdGh  äGóéà°ùŸG

 GócCG  Éªc ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG

 QGô≤à°S’Gh  øeC’Gh  º∏°ùdG  ≥«≤– á«ªgCG

 ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  áaÉc  ºYOh  »ŸÉ©dG

 ⁄É©dG  Üƒ©°ûd  π°†aCG  πÑ≤à°ùe  Òaƒàd

 »∏Y Oƒ°ûæŸG QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥«≤–h

.⁄É©dG iƒà°ùe

 äGQÉeE’G ádhO ¿EG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ∫Ébh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H

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

 É¡JÉbÓY  ¿ƒµJ  ¿CG  ≈∏Y  ÉªFGO  ¢Uô–

 øe  áî°SGQ  ¢ù°SCG  ≈∏Y  áªFÉb  ∫hódÉH

 ΩGÎM’Gh  ábGó°üdGh  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG

 ¿hÉ©àdGh IƒNC’G ÇOÉÑe ó«WƒJh ∫OÉÑàŸG

 ¢ù°SCG  ï«°SôJh  Üƒ©°ûdGh  ·C’G  ÚH

.¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  óah  AÉ≤∏dG  ö†M

 ábGó°üdG áæ÷ áYƒª› AÉ°†YCG …OÉ–’G

 ,á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG  ∫hO  äÉfÉŸôH  ™e

 ó«ªM  ¥QÉW  QƒàcódG  øe  πc  IOÉ©°S

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

 Ëôeh ,áYƒªéŸG ¢ù«FQ ÖFÉf …óHÉ©dG

 AÉ°†YCG ,áYƒªéŸG ƒ°†Y á«æK øH óLÉe

 πc IOÉ©°Sh ,. …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 »ª«©ædG øªMôdG óÑY ôªY QƒàcódG øe

 »£°ùÑdG AGôØYh , ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G

 ,ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »bhRôŸG  óªMCG  ¥QÉWh

. ¢ù∏éŸG á°SÉFQ ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG

 ‘  Qƒ£àdG  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ócCGh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 IQÉjR ó©H á°UÉN …GƒZGQÉÑdG ájQƒ¡ªLh

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  √óÑY  ƒjQÉe  áeÉîa

 ,2022 ¢SQÉe ‘ ádhódG ¤EG …GƒZGQÉÑdG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e áFÉ≤dh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™eh  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 Éàa’ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 äôªKCG  äGAÉ≤∏dG  √òg  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e

 iƒà°ùe  ¤EG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©àH

 ,  áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘  ÖMQCGh  ™°ShCG

 ¿hÉ©àdG ≥«Kƒàd IójóL äGQÉ°ùe âaÉ°VCGh

 IOóéàŸG ábÉ£dGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ‘

 ÚÑ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ÚH  QÉµàH’Gh

.Ú≤jó°üdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ‹hódG Ωƒ«dG{ `H √AÉØàMG ⁄É©dG äGQÉeE’G ∑QÉ°ûJ 

 ·CÓd  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ¬JôbCG  …òdG  zΩÓ°ù∏d

 É¡∏é°S ‘h ,ΩÉY πc øe ÈªàÑ°S 21 ‘ IóëàŸG

 íeÉ°ùàdG º«bh ΩÓ°ùdG öûf Oƒ¡L øe πaÉM ïjQÉJ

.⁄É©dG ∫ƒM QGô≤à°S’G ï«°SôJh

 ÚeÉY Qhôe ™e ÉæeGõJ ΩÉ©dG Gòg áÑ°SÉæŸG π–h

 ádhO ÚH ΩÓ°ù∏d »ª«gGôHE’G ¥ÉØJ’G ™«bƒJ ≈∏Y

 πeCG  ábQÉH  πµ°T  …òdG  π«FGöSEG  ádhOh  äGQÉeE’G

 ¿CÉH §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ∫hód á«≤«≤M á°Uôah

 øe  á∏jƒW  Oƒ≤Y  ó©H  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdÉH  º©æJ

 πÑ≤à°ùe  ≈∏Y  äôKCG  »àdG  äGôJƒàdGh  äÉYGöüdG

.É¡Hƒ©°T

 ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  ¢ù°SDƒŸG  óFÉ≤dG  ó¡Y  òæeh

 ,z√GôK  ˆG  Ö«W{  ,¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR

 ÉµjöTh  É«°SÉ°SCG  ÉÑY’  É¡°ùØf  äGQÉeE’G  â°Sôc

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y ΩÓ°ùdG  äGQOÉÑe  ìÉ‚EG  ‘ ÉeÉg

 ÊÉ°ùfE’G É¡KQEG øe ÉbÓ£fG ∂dPh ‹hódGh »ª«∏bE’G

 áÑëŸG º«b AÓYEG ≈∏Y áªFÉ≤dG ájQÉ°†◊G É¡àdÉ°SQh

.Ö°ü©àdG òÑfh íeÉ°ùàdGh

 ‘ á«°VÉŸG á°ùªÿG Oƒ≤©dG ÈY äGQÉeE’G âcQÉ°Th

 â– ΩÓ°ùdG ßØM äÉ«∏ªYh äGQOÉÑe øe ójó©dG

 äÉeRC’G π«àa ´õf ±ó¡H á«dhódG á«YöûdG á∏¶e

 ÉgQÉKBG øe ∞«ØîàdGh Ühô◊G ôWÉîŸ …ó°üàdGh

 ÚªgÉ°ùŸG á©«∏W ‘ âfÉc Éªc ,Üƒ©°ûdG ≈∏Y

 ójó©∏d  QÉªYE’Gh  á«fÉ°ùfE’G  áKÉZE’G  ™jQÉ°ûe  ‘

 ∫ÓN ÜhôMh äÉYGõf  äó¡°T »àdG  ≥WÉæŸG øe

.á«°VÉŸG ÉeÉY Ú°ùªÿG

 á°SÉ«°S  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  äGQÉeE’G  ádhO  ≈æÑàJh

 õµJôJ ⁄É©dG ∫hO áaÉc ™e Iõ«‡ äÉbÓYh áëLÉf

 ‘ πNóàdG ΩóYh ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh ΩÓ°ùdG ≈∏Y

 äGQÉeE’G ó©J Éªc ,iôNC’G ∫hó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG

 ÚH »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùà∏d É«ŸÉY ÉLPƒ‰

 øe ÌcCG É¡°VQCG ≈∏Y ¢û«©j å«M Üƒ©°ûdG ∞∏àfl

 ™e á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY É¡©ªŒh ,á«°ùæL 200

 É¡«a óLƒj Éªc ,⁄É©dG ∫ƒM ádhO 190 øe ÌcCG

 ,á«∏°üæb 73h ,á«ÑæLCG äGQÉØ°S 110 øY ójõj Ée

 á«ª«∏bE’G  äÉª¶æŸG  äGöû©d  á«ª«∏bEG  äGô≤eh

.á«dhódGh

 õFGƒ÷Gh  äGQOÉÑŸG  øe  ójó©dG  äGQÉeE’G  â≤∏WCGh

 ∫ƒM íeÉ°ùàdG h ΩÓ°ùdG áaÉ≤K öûf ≈∏Y IõØëŸG

 øe á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh{ É¡æª°V øeh ⁄É©dG

 »àdG  z∑Î°ûŸG  ¢û«©dGh  »ŸÉ©dG  ΩÓ°ùdG  πLCG

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

 IõFÉL{  h  ,zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡≤∏WCG »àdG zá«dhódG ΩÓ°ùdG

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

. zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ób IóëàŸG  ·CÓd  áeÉ©dG  á«©ª÷G ¿CG  ¤EG  QÉ°ûj

 ó©Hh 1981 ΩÉY ‘ ΩÓ°ù∏d ‹hódG Ωƒ«dG äóªàYG

 áeÉ©dG  á«©ª÷G äOóM ,øeõdG  øe øjó≤Y Qhôe

 Éjƒæ°S áÑ°SÉæŸÉH ∫ÉØàMÓd ÉîjQÉJ ÈªàÑ°S 21

 øe ∞æ©dG ΩóYh É«ŸÉY QÉædG ¥ÓWEG ∞bƒd Ωƒ«c

 ≈∏Y ¿hÉ©à∏dh ájÒgÉª÷G á«YƒàdGh º«∏©àdG ∫ÓN
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م�سقط-وام:

 شارك وفد الشعبة الربملانية للمجلس 
االجتمــاع  يف  االتحــادي  الوطنــي 
التنســيق  للجنة   15 الـ  التحضــري 
الخارجيــة  والعالقــات  الربملانــي 
املعايل  ألصحــاب  الدوري  لالجتمــاع 
الشورى  مجالس  رؤســاء  والسعادة 
والنواب والوطني واألمة بدول مجلس 
الذي  العربية،  الخليــج  لدول  التعاون 
العمانية  العاصمة  يف  االثنني  يوم  عقد 
بن  يعقوب  ســعادة  برئاسة  مسقط 
مجلس  رئيس  نائــب  الحارثي  محمد 
ألعمال  لإلعــداد  العماني،  الشــورى 
االجتمــاع الــدوري الســادس عرش 
الخيلجية  الترسيعية  املجالس  لرؤساء 

.
اإلماراتية  الربملانية  الشعبة  وضم وفد 
العبار الشــاميس  ســعادة حميد عيل 
رئيس مجموعة الشــعبة يف االجتماع 
الترشيعية  املجالس  لرؤســاء  الدوري 
الخليجية، وســعادة يوســف عبدالله 

البطران عضو املجموعة.
وقال ســعادة حميد عيل العبار عضو 
املجلس الوطني االتحادي إن الشــعبة 
تقدمت بمقرتح مناقشــة  الربملانيــة 
الترشيعية  املجالــس  "دور  موضوع 
الخليجية يف حماية القيم املجتمعية من 

الثوابت  تتناىف مع  التي  الشاذة  األفكار 
للتطورات  نتيجة  وذلك  اإلســالمية"، 
الحاصلة تجاه هذا البند، حيث تتصاعد 
هذه األيام موجة من محاوالت التغير 
والقيم  والعادات  للمجتمعات  الفكري 
منظمات  تتبناهــا  والتي  الخليجيــة، 
بهدف  إعالمية  ومؤسســات  حقوقية 
للشــباب من  الســوي  الفكر  تغيــر 
ومنظمة  ممنهجة  أفــكار  نرش  خالل 
املجتمعية  واملبادئ  القيم  تتعارض مع 
املاســة  الحاجة  لبلداننا، وعليه تظهر 
الخليجية  القانونية  باملنظومة  للعناية 
أهمية حماية  التي تؤكد عىل  املشرتكة 
األيدولوجيــات  بعــض  مــن  األرسة 
من  جعل  ممــا  التوجهات،  متعــددة 
رضورة  الفكري  األمن  حماية  مسألة 

ملحة ألمن املجتمعات.
بيان مشــرتك  بأنه صدر  العبار  وذكر 
املرئي  العامة لإلعــالم  الهيئــة  مــن 
واملســموع، ولجنة مســؤويل اإلعالم 
التعاون،  مجلــس  بدول  اإللكرتونــي 
املخالف  املحتوى  بإزالة  التوجيه  حول 
 ،"Netflix" نتفليكس يف منصــة 
ويتزامــن هذا اإلجراء مــع املوضوع 
الربملانيــة  الشــعبة  مــن  املقــرتح 
إىل أن هناك العديد  اإلماراتية. مشــراً 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  من 
العربية بــدأت يف اتخاذ إجراءات جادة 

نرش  عىل  تعمل  إعالمية  منصات  تجاه 
الســليمة،  والفطرة  تتعــارض  مواد 
وذلك لحماية منظومة القيم األخالقية 
البرشية  الطبيعة  مع  تنســجم  والتي 
التي تــرى يف األرسة وحدة اجتماعية 

تتكون من األب واألم وأطفالهما.
العبــار عىل دور  أكــد  ويف مداخلتــه 
املجالــس الترشيعية يف حماية األرسة 
بتحديث السياسات األرسية، وذلك بما 
ال يتعــارض مع الرشيعة اإلســالمية 
التي  املجتمعية  والتقاليــد  والعــادات 
تميز املجتمعات، وتحافظ عىل ُهويتها 
وازدهارها  اســتمراريتها  وتضمــن 
إىل  القادمة،  األجيال  عند  ورســوخها 
جانب تشــجيع املشــاركة املجتمعية 
لــدى  املســؤولية  دعائــم  وإرســاء 
أفــراد املجتمع للتفاعــل مع الجهات 
املعنية باألرسة، ملواكبة  ســات  واملؤسَّ
أهم  عىل  والوقوف  املجتمع  احتياجات 
ما يضمن  التحديــات يف وقت مبكــر 

فاعلية يف التصّدي لها.
وقال " إن الشعبة الربملانية اإلماراتية 
املطروح  املوضــوع  دمــج  اقرتحــت 
مع مــا تفضل به األخــوة يف مجلس 
مقرتحهم  نص  يف  العماني  الشــورى 
الحمايــة  وشــبكات  /منظومــات 
املجالس  الخليجية ودور  االجتماعيــة 
أن يكون  الترشيعية يف تطويرها/ عىل 

املجالس  :دور  كالتــايل  الدمج  مقرتح 
الترشيعية الخليجية يف تطوير الحماية 
االجتماعية من األفكار التي تتناىف مع 

قيم املجتمعات الخليجية".
من  البنود  من  عددا  االجتماع  وناقش 
بينهــا املواضيع الخليجية املشــرتكة 
الترشيعية  املجالــس  مــن  املقدمــة 
الخليجيــة التي بلــغ عددها أكثر من 
عىل  االتفاق  تم  حيث  مقرتحاً،   /15/
اختيار ثالثة موضوعات بعنوان "دور 
املجالس الترشيعية الخليجية يف توطيد 
االقتصاد  ودعــم  البيني،  االســتثمار 
الوطنــي"، و "دورها يف حماية القيم 
املجتمعية بوســائل اإلعالم والتواصل 
اإلنرتنــت"،  وشــبكات  االجتماعــي 
و"أدوار املجالس يف دعم تحقيق األمن 
الذكاء  استغالل  الســيرباني من خالل 
االصطناعي" ؛ وستعرض املوضوعات 
يف االجتمــاع الدوري الســادس عرش 
رؤســاء  والســعادة  املعايل  ألصحاب 
والوطني  والنواب  الشــورى  مجالس 
واألمــة بدول مجلــس التعاون لدول 
بتاريخ  عقده  املقــرر  العربية  الخليج 
21 ســبتمرب الجاري، برئاسة سعادة 
مجلس  رئيس  املعــويل  هالل  بن  خالد 
الختيار  عمان،  بســلطنة  الشــورى 
موضوع واحد من بينها تنظم له ندوة 

بدولة الرئاسة الحقا.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الثالثاء ٢٠ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٨

ف��رق �لخارجية تتعامل م��ع �أكثر من 
1000 ب��اغ ط��ارئ للمو�طني��ن في 

�لخارج خال �إجازة �ل�صيف 

اأخبار الوطن 5

أبوظبي-وام:
تعاملــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدويل خالل 
موســم السفر شــامالً شــهري يوليو وأغسطس 
2022 مــع أكثر من 1000 بــالغ طارئ ملواطني 
الدولــة املتواجدين يف الخارج، حيث تم االســتجابة 
للبالغات فور استالمها عرب خط الطوارئ عىل الرقم 

.0097180024
تقييم مدى رضا  الــوزارة عىل  ومن منطلق حرص 
قام  الطارئ،  لبالغه  الوزارة  اســتجابة  املواطن عن 
الجودة واألداء يف قســم  املعني بمراقبــة  الفريــق 
املواطنني  كافة  مــع  بالتواصل  الخارجية  طــوارئ 
مدى  وقياس  عليهم  لالطمئنان  بالغاتهم  إغالق  بعد 
مراقبة جودة  يتم  كما  املقدمة،  الخدمة  رضاهم عن 
األداء مــن خــالل مؤرشات تضمن رسعــة التنفيذ 
واالســتجابة للبالغات ويتــم تقييمها وفق معاير 
محــددة لقياس كفاءة وفعاليــة أداء الفرق املعنية 

لالستجابة والتعامل مع البالغات الطارئة.
إدارة  الحبيس، مدير  وأكد ســعادة عبدالعزيز طالب 
شــؤون املواطنني حرص الوزارة عــىل تبني حلول 
رسعة  لتعزيز  األنظمــة  أفضل  وتوظيــف  مبتكرة 
الوزارة  أن  الطارئة كما أكــد  االســتجابة للبالغات 
8 عمليات اخــالء طبي لحاالت طبية حرجة  نفذت 
التعامل معهم  تم  الدولة خالل وقت قيايس حيث  إىل 
وتنســيق عودتهم بالتعاون مع الجهات الصحية يف 

الدولة.

»الوطني االتحادي« ي�سارك في اجتماع لجنة التن�سيق البرلماني 
للمجال�س الت�سريعية الخليجية

ال�س��عبة البرلمانية االإماراتية ت�سارك في اللقاء 
الت�ساوري التا�سع لرابطة »اآ�سيكا«

أبوظبي-وام:

 يشــارك الشــعبة الربملانية اإلماراتية يف 
مجالس  لرابطة  التاسع  التشاوري  اللقاء 
املماثلة  واملجالس  والشــورى  الشــيوخ 
العربي »آســيكا« يف  يف إفريقيــا والعالم 
بوروندي،  جمهورية  بوجومبــوا  مدينة 
حــول موضوع »آثــار وتداعيات جائحة 
اإلفريقي  العربي  االقتصــاد  عىل  كورونا 
ســبيل  يف  الحكوميــة  واالســتجابة 

مواجهتها«.
حمد  عدنان  الشعبة ســعادة  وفد  ويضم 
الحمادي وسعادة نارص محمد اليماحي.

عضو  اليماحي  محمد  نارص  سعادة  وأكد 
دولة  استجابة  االتحادي  الوطني  املجلس 
بالعالم  عصفت  التي  للمتغرات  اإلمارات 
يف  وحرصت  19؛   - كوفيد  جائحة  نتيجة 
ملا  االستعداد  عىل  الرشــيدة  قيادتها  ظل 
بعد »كورونا«، باســرتاتيجية مستقبلية؛ 
الصحة،  أساســية،  محــاور   6 تتضمن 
واالقتصــاد، واألمن الغذائــي، والتعليم، 

واملجتمع، والحكومة.
وأشــار ســعادته إىل أن تلك املحاور نتج 
ما  ملرحلة  التعايف  ومبادرات  خططا  عنها 
بعد كوفيد19-، مما أســهم بشكل فعال 
من  والتقليل  الجائحة  انتشار  من  الحد  يف 
قطاعات  جميع  عىل  وتداعياتها  تأثراتها 
الدولة من وضع خطط  وتمكــني  الدولة 
كوفيد19،  بعد  ملا  مستقبلية  اسرتاتيجية 
السيما يف املجال االقتصادي واالستثماري 

وتنويع مصادر الدخل.
وأضــاف اليماحي يف كلمة الشــعبة » يف 
عىل  اإلمارات  دولــة  عملت  اإلطــار  هذا 
تطويــر هياكلها الحكوميــة بهدف خلق 
أكثر مرونة واستجابة، ومواكبة  حكومة 
من   50% حوايل  دمج  شــملت  للتغرات 
مناصب  واســتحداث  االتحادية،  الهيئات 
رؤساء  مناصب  وخلق  جدد،  دولة  وزراء 

تواكب  تخصصية  قطاعــات  يف  تنفيذيني 
إلدارة  وطنية  لجان  وتشــكيل  املستقبل، 
وحوكمــة مرحلة التعايف مــن الجائحة، 
شاملة  اقتصادي  دعم  خطة  اعتمدت  كما 
تضمنت حزمة من اإلجراءات االستثنائية 
الحتــواء آثــار الجائحــة العامليــة عىل 

اقتصادها«.
وأكد أن دولة اإلمارات كانت دائما حارضة 
يف مجــال العمــل اإلنســاني والتنموي، 
من  ومواردها  إمكانياتها  كافة  وسخرت 
خدمة  وتنموية  إنســانية  أغــراض  أجل 
للبرشيــة جمعاء دون تفرقــة أو تمييز، 
ازمــة جائحــة كورونا،  الســيما خالل 
الداعمة  الدول  أوائل  من  اإلمارات  فكانت 
للمبــادرات اإلنســانية خــالل جائحــة 
التي  املساعدات  شكلت  حيث  كوفيد19-، 
%80من حجم االستجابة  الدولة  قدمتها 

الدولية للدول املترضرة خالل الجائحة.
وقــال إن جائحة فروس كورونا خلفت 
أكثر من ســتة ماليني وفــاة، باإلضافة 
إىل ماليــني اإلصابــات، كمــا عصفــت 
العالم  دول  مــن  العديــد  باقتصاديــات 
وتســببت يف أكرب أزمة اقتصادية عاملية، 
 255 وأســهمت يف فقدان ما يقارب من 
مليون وظيفة بدوام كامل، وخلقت حالة 
حادة من عدم املســاواة عىل املســتويني 
الداخيل والخارجي، مؤكدا أن تقرير للبنك 
التعايف من هذه  بأن  أشار   ،  2022 الدويل 
تفاوت  بقــدر  متفاوتاً  ســيكون  األزمة 
تحتاج  إذ  األوليــة،  االقتصادية  آثارهــا 
املحرومة  والفئات  الصاعدة  االقتصادات 
اقتصادياً وقتا أطــول، لتعويض ما نجم 
عــن الجائحة من خســائر فقدان الدخل 

وسبل كسب العيش.

اأبوظبي-وام:

 اســتقبل معــايل محمــد بــن أحمد 
الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي 
يف ديــوان وزارة الدفــاع يوم االثنني 
معايل هشــام الدين تون حسني وزير 
له  املرافق  والوفــد  املاليــزي  الدفاع 

والذي يقوم بزيارة للدولة.
الركن  الفريق  معــايل   .. اللقاء  حرض 
حمــد محمــد ثاني الرميثــي رئيس 

أركان القوات املسلحة، وعدد من كبار 
ضباط الوزارة. ورحب معايل البواردي 
واســتعرض  املاليزي  الدفاع  بوزيــر 
والتعاون  الصداقــة  عالقــات  معــه 
بــني دولة اإلمارات وماليزيا وســبل 
مصالح  يخدم  بما  وتنميتها  تطويرها 
البلديــن الصديقني خاصة يف املجاالت 
الخربات  وتبادل  والدفاعية  العسكرية 

يف هذا الشأن.
وأكد معــايل محمد بن أحمد البواردي 

عــىل العالقات اإلماراتيــة - املاليزية 
التاريخيــة واالســرتاتيجية املتميزة، 
وتطوير  تعزيز  املستمر عىل  والحرص 
كافة  املجــاالت  يف  املشــرتك  التعاون 
يف ظــل دعم ورعايــة قيادتي البلدين 

الصديقني.
حول  النظر  وجهات  الجانبان  وتبادل 
إضافة  والدولية،  اإلقليمية  التطورات 
ذات  والقضايا  املواضيــع  من  عدد  إىل 

االهتمام املشرتك.

�سرطة دبي ت�سارك في معر�س روؤية 
االإمارات للوظائف

دبي-وام:

 تشارك القيادة العامة لرشطة دبي يف معرض 
رؤية اإلمارات للوظائف الذي سينطلق غداً يف 
مركز دبي التجاري العاملي ويهدف إىل توفر 
الشــباب  لتمكني  العمل  فــرص  من  العديد 

اإلماراتي من تحقيق طموحاتهم املهنية.
الله مراد  اللــواء الدكتور صالح عبــد  وأكد 
أن  البرشية  للمــوارد  العامة  اإلدارة  مديــر 
الفريق  رشطة دبي وبتوجيهــات من معايل 
عبداللــه خليفة املري القائــد العام لرشطة 
للدولة  االســرتاتيجية  التوجهات  تدعم  دبي 
يف تمكني الشــباب وتضع التوطني يف أولوية 
الكوادر  إىل اســتقطاب  أجندتهــا وتهــدف 
جزءاً  ليكونوا  الجنســني  كال  من  اإلماراتية 
دبي  األمنيــة لرشطة  العمل  من منظومــة 

واملشاركة بفاعلية يف خدمة الوطن.

وأوضــح اللــواء صالح مراد أن مشــاركة 
الذي يســتمر   - املعرض  رشطة دبي يف هذا 
ملدة يومني بمشــاركة أكثر من 100 رشكة 
الكفاءات  بأصحــاب  لاللتقــاء  فرصــة   -
والتخصصات، منوهاً إىل أن التقدم هذا العام 
لالنضمام لرشطة دبي متاح حضورياً وعرب 
ejob. املوقــع اإللكرتوني لرشطــة دبي

عــرب  أو   dubaipolice.gov.ae
التطبيــق الذكي لرشطة دبــي. بدوره لفت 
إدارة االختيار  املقدم حمد بن دعفوس مدير 
والتوظيف يف اإلدارة العامة للموارد البرشية 
إىل أن رشطــة دبي تحرص عىل اســتقطاب 
عســكريني  من  والعقول  الكفــاءات  أفضل 
املبدعني  عن  والبحث  ومتخصصني  ومدنيني 
مــن أبناء الوطــن الطموحــني واملتطلعني 
النهضوية والتنموية  العملية  للمشــاركة يف 

للوطن .

البواردي ووزير الدفاع الماليزي 
يبحثان التعاون الم�سترك

هيئ��ة ال�س��ارقة للتعلي��م الخا���س تنظم 
»اأ�سبوع التطوير المهني«

الشارقة-وام:

 أطلقت هيئة الشــارقة للتعليم الخاص امس 
الدرايس  للفصل  املهنــي«  التطوير  »أســبوع 
األول للعــام األكاديمي 2022-2023 وذلك 
بمقر أكاديمية الشــارقة للتعليم مســتهدفا 
الشارقة  الخاصة يف  املدارس  إدارات  300 من 
مهارات  لصقل  الالزمة  الدعــم  أوجه  لتقديم 
الرتبــوي وتعزيز فرص  امليدان  العاملــني يف 

التحسني لديهم.
وتتواصل أعمال أســبوع التدريب التخصيص 
بواقع خمس جلسات  كامل  أسبوع  مدار  عىل 
خمس  قرابة  اىل  الواحدة  الجلسة  تمتد  يومية 
ساعات تدريبية موجهة تستهدف 60 متدربا 
األسبوع  يركز  حيث  املدرســية  القيادات  من 
بآليات  املدرسية  اإلدارات  تزويد  عىل  التدريبي 

واسرتاتيجيات متنوعة إلعداد أجندة التحسني 
املدرسية واألولويات التدريبية للمدارس حيث 
تــم اختيار اجندة التدريب عــىل ضوء نتائج 
التحســن ومالحظات فريق  زيارات مراجعة 
خرباء التحسني املدريس التي تم رصدها خالل 
زياراتهم للصفوف املدرســية. وأعربت هيئة 
بقدرات  ثقتها  الخاص عن  للتعليم  الشــارقة 
عىل  وقدرتها  التعليمية  املؤسسات  يف  الكوادر 
إثراء بيئات العمل يف محيط مدارسها لتحقيق 
التنموية والوصول اىل  أهداف اســرتاتيجيتها 
اإليجابي  التفاعل  إىل  داعية  متميزة  مخرجات 
أســبوع  يتيحه  مما  القصــوى  لالســتفادة 
التطوير املهني والعمل عىل بناء نظام تطوير 
عالقة  ضوء  يف  املــدارس  يف  مســتدام  مهني 
الخاصة يف  الهيئة واملــدارس  تشــاركية بني 

اإلمارة.

»�لعربي للمكتبات و�لمعلومات« ينظم 
موؤتمره في �أبوظبي

اأبوظبي-الوحدة:

يستضيف األرشيف واملكتبة الوطنية املؤتمر الثالث 
والثالثني لالتحــاد العربي للمكتبات واملعلومات يف 
2 نوفمرب  إىل  31 أكتوبــر  الفرتة من  أبوظبــي يف 
املعلومات  املقبل، تحت شــعار "تكامل مؤسسات 
واألرشيفات  "املكتبات  الدولة  يف  الوطنية  واملعرفة 
واملتاحف"، بمشــاركة عدد كبــر من اختصايص 
املكتبــات واألكاديميني والخرباء واملســؤولني من 
املكتبات واألرشيفات واملتاحف الرسمية والخاصة.

وســيناقش املؤتمــر يف جلســته الحوارية ميثاق 
املكتبة الوطنية الذي يحدد سياســة تدبر وتنمية 
كتب  من  الوطنية  للمكتبة  الثقايف  املحتوى  وتنويع 

ودوريات وخرائط ووسائط متعددة وغرها.
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اأبوظبي-وام:
 حلق املحمل /ســلطان الخري/ لعــادل فاروق عبد 
الله الحمادي بلقب ســباق ياس للمحامل الرشاعية 
فئة 22 قدمــاً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات 

البحرية عىل كورنيش العاصمة.
أقيم ملســافة ثمانية  الــذي  الســباق  وحصل بطل 
أميال عىل 30 ألــف درهم جائزة مالية فيما حل يف 
املركــز الثاني »الصاروخ« لعمر حســن املرزوقي، 
وحصــل عىل 27 ألــف درهم جائــزة مالية، وحل 
ثالثاً »الظفــرة« لعبد الله مروان عبد الله الحمادي، 
وحصــل عىل 25 ألف درهم، فيما كان املركز الرابع 
البحرية،  أبوظبــي  ألكاديمية  »اقــاع«  نصيب  من 
وحصــل عىل 23 ألف درهم، واحتل املركز الخامس 
البحرية وحصل عىل  أبوظبــي  »مفارج« ألكاديمية 
21 ألف درهم، أما املركز السادس فكان من نصيب 
عىل  وحصل  القبييس،  عتيــق  طارش  لعيل  »ذيبان« 
20 ألــف درهم، وذهب املركز الســابع إىل »رجام« 
 19500 عىل  ليحصل  القبييس  عتيق  طارش  ألحمد 
درهم، وثامناً حل »صاروخ« لعبد العزيز محمد عبد 
ألف درهم.. وتاســعاً   19 الذي حصل عىل  الرحمن 
الحوسني و حصل  الرحمن عيل  لعبد  حل »شــايم« 
أحرزه  فقد  العارش  املركــز  أما  درهم،  ألف   18 عىل 
 18 املهريي وحصل عىل  »الرائد« ملحمد سعيد عتيق 

ألف درهم.
الرميثي  راشد  األوىل ســالم  باملراكز  الفائزين  توج   
مديــر عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وماجد 

عتيق املهريي مدير إدارة الرياضات البحرية.

يعد ســباق ياس .. األول بعد العــودة من اإلجازة 
الصيفية التي استمرت أكثر من ثاثة أشهر، وشهد 

إقباالً كبرياً من الشباب عىل املشاركة.
إدارة  مدير  املهــريي  عتيق  ماجد  وجــه  جهته  من 
الرياضات البحرية الشــكر للمشاركن عىل االلتزام 

وأهمها  للسباقات  املنظمة  والقوانن  باللوائح  التام 
القياســات الفنية، وااللتزام باإلجراءات االحرتازية 

بمواجهة كورونا.
الكبري للشــباب يف  و عرب عــن ســعادته بالتواجد 
أن اإلقبال عىل املشــاركة يؤكد أن  الســباق مؤكداً 
والحماس  باإلثارة  أعتاب موسم حافل  الجميع عىل 

وقوة املنافسة بمختلف السباقات املتبقية.

دبي-وام:
 أكد معايل عبدالله بن طوق املري وزير 
»ثبات«  برنامج  إطــاق  أن  االقتصاد، 
بتوجيهات  العائليــة  الــرشكات  لبناء 
بن  الشــيخ محمد  الســمو  صاحــب 
راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
دبي  حاكم  الــوزراء  مجلــس  رئيس 
الشيخ  ســمو  وبحضور  الله«،  »رعاه 
مكتوم بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس مجلس  نائب حاكم دبــي 
املاليــة، يأتي كخطوة  الــوزراء وزير 
وتمكن  دعم  يف  واســرتاتيجية  مهمة 
العائلية،  للرشكات  الجديدة  املشــاريع 
قطاعات  نحو  اســتثماراتها  وتوجيه 
رافدا  تعترب  والتي  املســتقبل،  اقتصاد 
رئيســيا لاقتصاد الوطني حيث تمثل 
الــرشكات العائلية نســبة %90 من 
رشكات الدولــة، منهــا %70 معنية 
 40 باملجال االقتصادي، كما أنها تمثل 

الناتج املحيل اإلجمايل. % من 
وقــال معاليــه - يف ترصيــح لوكالة 
اإلمارات »وام« عىل هامش حفل  أنباء 
إطاق وزارة االقتصاد لربنامج »ثبات« 

إن   - املســتقبل  االثنن يف متحف  يوم 
التحديات  يحول  أن  يستطيع  الربنامج 
التي تواجــه تلك الرشكات العائلية إىل 
»فرص«، من خــال تبني اقتصاديات 

مع  تتمــاىش  تقليدية  غــري  جديــدة 
تزامناً  الخمســن«،  »اقتصاد  مفاهيم 
لدولة  الرشــيدة  القيادة  توجهات  مع 
االقتصاد  اإلمــارات، لاتجــاه نحــو 
الرقمي واالعتماد عيل الثورة الصناعية 

الرابعة.
أن برنامج »ثبات« يعترب  وأكد معاليه، 
نوعه عىل مستوى  األول من  الربنامج 
آلية  موضحاً  افريقيا،  وشمال  املنطقة 
الرشكات  يمكن  الــذي  الربنامج  عمل 
العائلية من خال برنامج تدريبي يمتد 
نماذج جديدة  تبني  أشــهر من   5 ملدة 
من قطاعات اقتصاد املستقبل كالذكاء 
االصطناعي والعلوم الحيوية والفضاء 
الرشكات  تقــوم  أن  عــىل  وغريهــا، 
من  أشــخاص  ثاثة  باختيار  العائلية 
الجيــل الثاني أو الثالث أو حتى الرابع 
من أجل تقديم أفكار مبتكرة وتأسيس 
نمو  يف  تســاهم  جديدة  ربحية  رشكة 

زيادة االقتصاد الرقمي باإلمارات.

اأبوظبي-وام:

ســارة  معايل  قالــت   
األمريي  يوســف  بنت 
وزيــرة دولــة للتعليم 
والتكنولوجيــا  العــام 
املتقدمــة إن توجيهات 
تؤكد  الرشيدة،  القيادة 
تعزيز  أهمية  عىل  دائماً 
مع  التعــاون  مجاالت 
عىل  الــدويل  املجتمــع 
كافة األصعدة، وتحفيز 
النوعيــة  الصناعــات 
خصوصــاً  واملبتكــرة 

املرتبطة بالتكنولوجيا املتقدمة إيماناً بدورها الحيوي 
يف تعزيــز اقتصاد دولة اإلمارات، وزيادة تنافســيته 

اإلقليمية والعاملية.
ونوهت معاليها - يف ترصيح لها يوم االثنن - إىل أن 
استضافة االجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس 
»ISO« يف العاصمــة أبوظبي، تؤكد املكانة املرموقة 
لدولة اإلمــارات، حيث تأتي أهمية هذا االجتماع من 
بما  للجودة،  التحتية  البنيــة  بمنظومة  االرتقاء  أجل 
ينعكس عىل تنافســية الصناعــات الوطنية، وتعزيز 
إليه عىل  نتطلع  ما  بها، وهــذا  التكنولوجي  التطوير 
الخطط واملبادرات واالسرتاتيجيات، من  تنفيذ  صعيد 
والتكنولوجي  الصناعي  القطاع  مساهمة  زيادة  أجل 

الناتج املحيل اإلجمايل. يف 
وأضافت معاليها : هناك تطور كبري تشهده منظومة 
البنية التحتية للجودة يف دولة اإلمارات بشكل مستمر 
حيث نعمل عىل مواءمة املواصفات القياسية الوطنية 
إىل تحقيق  الدوليــة، ونتطلع  املمارســات  مع أفضل 
التنميــة الصناعية املدعومــة بالتكنولوجيا املتقدمة 
االقليمين  رشكائنــا  جميع  مع  التكامــل  خال  من 

والدولين.
التقييس يخدم  الخــربات يف مجال  تبادل  إن   : وقالت 
مستهدفاتنا الوطنية، وهذا التجمع الدويل الذي ينعقد 
للمــرة الثانيــة يف دولتنا يمثل فرصــة ثمينة لكافة 
للعمل عىل تطوير  املجال  الخرباء واملختصن يف هــذا 
املواصفات العاملية، بما ينســجم مع سياسات الدولة 
السترشاف املستقبل، وتعزيز االستفادة من التغريات 

يف مجال التكنولوجيا، وفتح أسواق عاملية جديدة.
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»اأبوظبي للزراعة«

حيــث تــم اتبــاع منهجية قياســية 
البيانات وتحليلها من خال  الستخراج 
الثروة  قطاع  وتحديات  متطلبات  فهم 
الخاصة  البيانــات  الحيوانيــة، وفهم 
البيانات  وتنقيح  الخوارزمية،  بتطوير 
في  وترابطها  دقتهــا  مــن  والتأكــد 
لمرحلة  إعدادها  بهدف  األنظمة، وذلك 
تحليل  خالها  مــن  يتم  والتي  التحليل 
البيانــات الخاصة بالثــروة الحيوانية 
وترقيم  تســجيل  أنظمة  في  المتوفرة 
بالمعايير  وربطها  بالهيئة،  الحيوانات 
التحصين،  حمــات  بعمليات  الخاصة 
المناسبة لذلك،  ومن ثم تطوير الحلول 
خوارزمية  تطويــر  عنها  نتــج  والتي 
الحمات وفقا  تساهم في توجيه هذه 
للمعايير المتبعة في حمات التحصين.

العاميين  خال  الخوارزمية  وساهمت 
التطعيم  حمات  توجيه  في  الماضيين 
للعــزب المســتهدفة للتحصيــن مما 
في  ناجحة  نتائــج  تحقيق  إلــى  أدى 
زيادة نســبة أعداد الحيوانات التي يتم 
تطعيمها للمرة األولى بحوالي 52 في 
الســابقة،  التطعيم  المائة عن حمات 
معدالت  تخفيــض  في  يســاهم  مما 
إلى  الحيوانات، باإلضافة  بين  الوفيات 
رفع كفاءة نظام تســجيل الحيوانات، 
حيث ارتفعت نســبة ترقيم الحيوانات 
من 35 فــي المائة إلى 48 في المائة 

بعد تطبيق استخدام الخوارزمية.
تقليل  في  الخوارزمية  ســاهمت  كما 
إلى  مــن 70 يوم عمل  التحصين  مدة 
30 يوما لألطباء البيطريين، وذلك في 

للموارد  األمثل  االستخدام  ضمان  إطار 
البشرية والمالية لدى الهيئة.

يذكر أن تطوير هذه الخوارزمية يعد 
ت�سليم الوحدات

وقد حققت المدينة أداًء قوياً لمبيعاتها 
خال العام 2021 تبعه ارتفاٌع متزايد 
فــي المبيعــات خال العــام الجاري 
بالفلل  المشــترين  اهتمام  تنامي  مع 
"الخضــراء" المجهزة بأكثر التقنيات 
الذي  االنتعاش  إلــى  باإلضافة  تطوراً 
يشــهده الســوق العقــاري بإمــارة 

الشارقة ودولة اإلمارات بشكٍل عام.
المســتدامة  الشــارقة  مدينة  وتوفر 
وحدات ســكنية ذات تصاميم عصرية 
ومســاحات رحبــة مجهــزة بأحدث 
المرافق وتقنيات إدارة الطاقة وأنظمة 
باتت  المتطورة حيث  الذكيــة  المنازل 
واعدة  مســتقبلية  اســتثمارات  تمثل 
أنماط  توفيرها  مع  الســيما  ومجدية 
معيشــية اقتصاديــة وصديقة للبيئة 
عالي  حيــاة  مســتوى  إلى  باإلضافة 

الجودة.
وســيتم تزويد الماك في إطار عملية 
الازمة  المعلومات  الفلل بكل  تســليم 
المســتدامة  الحيــاة  أســاليب  عــن 

والصديقة للبيئة في المدينة .
وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير 
الشــارقة  لهيئة  باإلنابــة  التنفيــذي 
لاســتثمار والتطويــر /شــروق/ إن 
مشــروع مدينة الشــارقة المستدامة 
يجسد رؤية "شروق" للمستقبل فمن 
البيئة  تضع  مشــروعات  إطاق  خال 
في مقدمــة أولوياتها نكون قد ضمنا 

أفضل  مستويات  القادمة  ولألجيال  لنا 
للعيش .

وقال ســعادة يوســف أحمد المطّوع 
الشــارقة  لمدينة  التنفيذي  الرئيــس 
الخطــوة  "هــذه  إن  المســتدامة 
الشــارقة  إنجــازاً كبيراً لمدينة  تمثل 
المســتدامة وعامة فارقة في تحويل 
إلى  التطوير  مرحلــة  من  المشــروع 
ُمَجّمع ســكني مستدام  إنجاز  مرحلة 

بالكامل في الشارقة .
التنفيذي  الرئيس  وقال صاح حبيــب 
تسليم  إن  ديفيلوبز  دايموند  لشــركة 
المدينة  مشــروع  من  األولى  المرحلة 
مهمة  خطوة  الشارقة  في  المستدامة 
ببناء مدن  الشركة  نحو تحقيق رسالة 
أهداف  تحقيق  في  تســاهم  مستدامة 

اتفاق باريس للمناخ 2050 .
أول  المستدامة  الشارقة  مدينة  وتعتبر 
االستخدامات  متعّدد  ســكني  مشروع 
عالمي المســتوى في الشــارقة يلبي 
أعلــى معاييــر االقتصــاد األخضــر 
والمحافظة على البيئة ويمتد المشروع 
على مســاحة تبلــغ 7.2 مليون قدم 
بإمارة  الرحمانية  ضاحيــة  في  مرّبع 

الشارقة .
اإ�سدار وبدء

توفير  إطــار  في  الخطوة  تأتــي  كما 
الدعم االجتماعي للفئات المســتفيدة، 
دبي،  شــرطة  من  كل  تقــوم  حيــث 
وصندوق  بدبي،  المجتمع  تنمية  هيئة 
االجتماعية  والتأمينــات  المعاشــات 
للعســكريين المحليين في إمارة دبي، 
واإلدارة  للتقاعــد،  أبوظبي  وصندوق 

العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي، 
والتأمينات  للمعاشات  العامة  والهيئة 
االجتماعيــة بالتواصــل مــع كافــة 
المستفيدين وإصدار وتوزيع البطاقات 

عليهم.
الفريــق عبدالله خليفة  وأكد معالــي 
دبي، أن  لشــرطة  العام  المري، القائد 
توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، وجهود اللجنة 
المواطنين،  وشــؤون  للتنمية  العليــا 
تعكس رؤية صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
توفير  إلى  الله، الهادفــة  دبي، رعــاه 
لتحسين  الازمة  الدعم  ســبل  مختلف 
الحياة  وتوفيــر  المواطنيــن  حيــاة 
في  المجتمع  فئــات  لكافة  الكريمــة 
ضوء برامج ومبادرات تعزز الســعادة 

وتحقق األهداف المرجوة.
عبدالـله بن زايد

كمــا اســتعرض الجانبان عــددا من 
وآفاق  المشترك  االهتمام  ذات  القضايا 

التعاون الثنائي في المجاالت كافة.
زايد  بن  عبدالله  الشــيخ  ســمو  وأكد 
الدفاع  وزيــر  لقائه  خــال  نهيان  آل 
اإلســرائيلي أهميــة دعــم الســلطة 
األمــن  يحقــق  بمــا  الفلســطينية 
الفلســطيني  للشــعب  واالســتقرار 
التنمية  إلى  تطلعاته  ويدعم  الشــقيق 

واالزدهار.
كما أكد سموه أهمية االتفاق اإلبراهيمي 
للسام في تعزيز فرص تحقيق السام 
في  واالستقرار  األمن  دعائم  وترسيخ 

أن  إلى  الشرق األوسط، مشيرا  منطقة 
شــعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل 

عامر باألمل والتنمية واالزدهار.
بيني غانتس  من جانبه رحــب معالي 
بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
المرافق، مؤكــدا أهمية هذه  والوفــد 
بين  الثنائي  التعاون  تعزيز  في  الزيارة 
مع  خاصة  كافة  الصعــد  على  البلدين 
نجــاح البلدين في بنــاء نموذج مميز 
للتعاون والشــراكة على مدار العامين 

الماضيين.
اإنزال نع�ش

كانتربري  أســاقفة  رئيــس  وأنهــى 
يغنــي  أن  قبــل  بصــاة  المراســم 

المجتمعون النشيد الوطني .
كانت مراســم مراســم جنازة الملكة 
بغناء الجوقة  بدأت  قد  الثانية  إليزابيث 
الســير  عزفه  الذي   ،121 للمزمــور 
هنري والفورد ديفيز، الذي عمل سابقا 
كعازف أرغن في الكنيســة، حســبما 
أفادت وكالة األنباء البريطانية )بي أيه 

ميديا(.
السنوات، شاركت  وعلى مدى عدد من 
ترتيب  حــول  مناقشــات  في  الملكة 
على  جنازتهــا، للموافقة  في  القداس 
من  وغيرها  والترانيم  الصلوات  اختيار 

الموسيقى المصاحبة.
الســطر  تضمن  المزمور ، الذي  وبعد 
"الرب ســيحفظك من كل شر"، انتقل 
إلى غناء ترنيمة " كونتاكيون  الجوقة 
تقديمها  تم  الراحل " الروســية، التي 
أيضا في جنازة دوق إدنبرة في نيسان/ 

أبريل من العام الماضي.

كان ملــوك وأباطــرة ورؤســاء دول 
العالم  حول  مــن  تجمعوا  وحكومات 

لحضور الجنازة الرسمية.
ا�ستعدادات مكثفة

أكثر  منذ دورته األولى في 2003 من 
الصقارة  ُمحّبي  من  من 120 جنسية 
والرياضــات  والفروســية  والصيــد 
والتخييم  الرحات  التراثية، وُعّشــاق 

والسفاري.
وفي هــذا الصدد تعقــد اللجنة العليا 
الُمنّظمــة للمعرض مؤتمــراً صحفياً 
يــوم غــد األربعــاء في فنــدق ريتز 
عــن  للكشــف  كارلتون-أبوظبــي 
ضمن  والجديــدة  الغنيــة  األنشــطة 
الحدث األضخم من  برنامج فعاليــات 
نوعه في الشــرق األوســط وأفريقيا 
بهذا  المتخصصة  األحــداث  أهم  وأحد 
والذي  العالم  مســتوى  على  المضمار 
مدى 7 أيام  على  الثانيــة  للمّرة  ُيقام 
بُمشــاركة واســعة غير مسبوقة من 
والدول حيث ســيتم  العارضين  قبــل 

اإلعان عن تفاصيلها خال المؤتمر.
وتوّجــه معالي ماجد علي المنصوري 
لمعرض  الُمنظمة  الُعليا  اللجنة  رئيس 
والفروســية  للصيد  الدولي  أبوظبــي 
األمين العــام لنادي صقاري اإلمارات 
الكبير  للدعم  والتقدير  الشكر  بخالص 
الشيوخ  الســمو  أصحاب  ُيقّدمه  الذي 
التي  للمعرض ولكافة الجهود المحلية 
اإلماراتي  التــراث  ُتســهم في حماية 
أفراد  نفوس  في  وتكريسه  واإلنساني 
المجتمــع مؤكداً أّن ثمار هذه الجهود 

تجاوزت النطاق المحلي.

30 % مــن الموا�سفــات الإماراتية 
بم�ساركة القطاع الخا�ش

 اأبوظبي-وام:
 كشــف ســعادة عمر الســويدي وكيل وزارة الصناعة 
والتكنولوجيــا املتقدمة عن أن دولــة اإلمارات أصدرت 
نحــو 27 ألف مواصفة قياســية والئحــة فنية تغطي 
الرتكيز  مع  املستقبل  ال سيما صناعات  املجاالت  مختلف 
وأفضل  الوطنية  األهداف  يتوافق مع  بما  االستدامة  عىل 

املواصفات واملقاييس الدولية.
وقال الســويدي - يف ترصيحات لوكالــة أنباء اإلمارات 
»وام« عىل هامش فعاليات االجتماع الســنوي للمنظمة 
الدولية للتقييس »ISO« للعام 2022 الذي تســتضيفه 
أبوظبي - إن الوزارة طورت سياســة ومنهجية لتمكن 
القطاع الصناعي من املشاركة يف عملية تطوير املواصفات 
القياسية والترشيعات الفنية، حيث يلعب القطاع الخاص 
 30 يف  املجال وشــارك فعلياً  يف هذا  دوراً محورياً  حالياً 
% مــن اللجان الفنية التي تعمل عىل تطوير املواصفات 
زيادة مشــاركة  إىل  2021، ونســعى  واملقاييس خال 
باملواصفات  املعنية  الفنيــة  اللجان  الخــاص يف  القطاع 
بنســبة أكرب خال الفرتة املقبلة، وذلــك يف إطار جهود 
وزارة الصناعــة والتكنولوجيا املتقدمة بإرشاك القطاع 
دولة  يعزز مكانة  بما  والترشيعات  املواصفات  يف تطوير 

التنافسية العاملية. اإلمارات يف مؤرشات 
التــي حققتها دولة  املراكز املتقدمة عامليا  وأضــاف أن 
اإلمارات يف ملف البنية التحتية للجودة تســهم يف تعزيز 
األعمال  ورواد  الصناعيــن  املســتثمرين  جــذب  نظام 

والرشكات الصغرية واملتوسطة يف اإلمارات.

»�سلطان الخير« يحلق بلقب »يا�س« للمحامل ال�سراعية

�سارة الأميري : ا�ست�سافة الجتماع 
ال�سنوي لـ »ISO« في اأبوظبي توؤكد 

المكانة المرموقة للإمارات
برنام��ج »ثبات« يدع��م مفاهيم »اقت�ساد الخم�س��ين« 

القائم على قطاعات الم�ستقبل

عبدالله بن طوق لـ »وام« : 

»طرق دبي« تتيح فر�س عمل للكفاءات الوطنية ال�سابة في معر�س 
»روؤية الإمارات للوظائف«

دبي-وام:
 تشارك هيئة الطرق واملواصات يف دبي 
اليوم الثاثاء يف الدورة الـ 21 من معرض 
»رؤيــة اإلمارات للوظائــف - بمنظور 
الــذي تنطلق فعالياته يف   »2022 جديد 
22 ســبتمرب الجاري  إىل   20 الفرتة من 
بمشاركة  العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف 
وشبه  الحكومية  واملؤسســات  الهيئات 

الحكومية والرشكات الخاصة.
املوارد  إدارة  مدير  األكرف  سلطان  وقال 
الطرق  هيئــة  يف  والتطويــر  البرشيــة 
العام  واملواصات: نســعى يف دورة هذا 
من معــرض رؤية اإلمــارات للوظائف 
الشابة  الوطنية  الكفاءات  استقطاب  إىل 
فرص  مــن  متنّوعٍة  باقــة  خــال  من 

الذكاء  العمل يف تخصصــات حديثة مثل 
واملرونة  البيانــات  وعلم  االصطناعــي 
املؤسســية وتحليل البيانــات باإلضافة 
املختلفــة  الهندســية  التخصصــات  إىل 
الهيئة  تحرص  التي  القيادية  والوظائف 
عىل اســتقطابها يف هذا الحدث السنوي 

املهم.
ُيَمثُِّل منّصة  املعرض  أن  وأوضح األكرف 
الشــابة  الوطنية  املواهب  بن  للتواصل 
الباحثن عــن فرص عمــل وبن  مــن 
وشبه  الحكومية  واملؤسســات  الهيئات 
باإلضافة  الخاصة  والرشكات  الحكومية 
إىل اســتقطاب الكفاءات الوطنية بهدف 
إعــداد وتوظيف كوادر إماراتية شــابة 
يف  النجاح  وتحقيــق  التميز  إىل  تتطلّــُع 

تخصصات العمل املتنوعة.

وكيل وزارة ال�سناعة لـ»وام« :
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طوكيو – )وكاالت( :

 تر�جع �لدوالر نحو و�حد يف �ملئة عن �أعلى 

م�صتوى و�صل �إليه منذ 20 عاما �أمام �لعمالت 

�صي�صهد  �أ�صبوع  بد�ية  يف  �الأخرى  �لرئي�صية 

ويف  �ملركزية  �لبنوك  من  �لقر�ر�ت  ع�رش�ت 

)�لبنك  �الحتادي  �الحتياطي  مقدمتها جمل�س 

�الأربعاء وتبعها بنك  �الأمريكي( يوم  �ملركزي 

�ليابان وبنك �إجنلرت� يف �ليوم �لتايل.

و�رتفع موؤ�رش �لدوالر، �لذي يقي�س �أد�ء �لدوالر 

مقابل �صت عمالت رئي�صية، 0.09 يف �ملئة يوم 

�جلمعة �إىل 109.66، متما�صكا بعد �أ�صبوعني 

من  �ل�صابع  يف  �إىل 110.79  و�صل  متقلبني 

عام  منت�صف  منذ  مرة  الأول  �أيلول  �صبتمرب 

2002، و�إىل 107.67 بعد �صتة �أيام.

�لبيانات  ب�صبب  �مل�صتثمرون  وتاأرجح 

�القت�صادية �لتي �أ�صارت يف بع�س �الأحيان �إىل 

�أن بنك �الحتياطي �الحتادي قد يبطئ وترية 

رفع �أ�صعار �لفائدة لتقليل �ل�رشر �لذي يلحق 

�أن  ذلك  بعد  ليظهر  �لركود  باالقت�صاد وخطر 

�لت�صخم ال يز�ل يتز�يد ب�رشعة.

بنك  يف  �ال�صرت�تيجيون  �خلرب�ء  وقال 

�لكومنولث �الأ�صرت�يل يف مذكرة �إن �لتوقعات 

�ليورو  �إبقاء  �إىل  �صتوؤدي  �ل�صيئة  �القت�صادية 

و�جلنيه �الإ�صرتليني وعمالت �أخرى مثل �لدوالر 

�الأ�صرت�يل حتت �ل�صغط. مل يطر�أ تغري كبري على 

�لدوالر م�صجال 142.905 ين ياباين، لي�صتقر 

بعد �رتفاعه �إىل �أعلى م�صتوى له منذ 24 عاما 

عند 144.99 يف وقت �صابق من هذ� �ل�صهر.

و��صتقر �جلنيه �الإ�صرتليني عند 1.1426 دوالر 

�أمريكي بعد تر�جعه الأدنى م�صتوى له منذ 37 

عاما عند 1.1351 دوالر يوم �جلمعة.

ومل يطر�أ تغري يذكر على �ليورو عند 1.00075 

دوالر ليو��صل �أ�صبوعا من �لتعزيز بعد �لتاأرجح 

بني �أدنى م�صتوياته منذ 20 عاما عند 0.9864 

و�أعلى  �أيلول  �صبتمرب  من  �ل�صاد�س  دوالر يف 

م�صتوى له منذ �صهر تقريبا عند 1.0198 دوالر 

قبل �أ�صبوع.

دبيـ  )وام(:

�الأر��صي  د�ئرة  �لعقارية يف  �لت�رشفات  بلغت   

و�الأمالك بدبي يوم �الثنني �أكرث من 1.6 مليار 

درهم حيث �صهدت �لد�ئرة ت�صجيل 392 مبايعة 

مبايعة  منها 51  درهم،  مليون  بقيمة 900.8 

و341  درهم  مليون   199.97 بقيمة  لالأر��صي 

مليون  بقيمة 700.84  و�لفلل  لل�صقق  مبايعة 

درهم. وجاءت �أهم مبايعات �الأر��صي بقيمة 15 

تليها   3 �ل�صفا  و�دي  منطقة  يف  درهم  مليون 

ند  بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة  مبايعة 

�ل�صبا �الأوىل تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم 

يف منطقة جمري� �الأوىل . وت�صدرت منطقة �حلبية 

�إذ  �خلام�صة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات 

�صجلت 25 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها 

منطقة جبل علي �الأوىل بت�صجيلها 6 مبايعات 

بقيمة 22 مليون درهم وثالثة يف ند �ل�صبا �الأوىل 

بت�صجيلها 4 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�صقق و�لفلل جاءت 

درهم مبنطقة نخلة  بقيمة 36 مليون  مبايعة 

بقيمة  مبايعة  تلتها  �ملبايعات  كاأهم  جمري� 

12 مليون درهم يف منطقة مر�صى دبي و�أخري� 

�أم  منطقة  درهم يف  مليون  بقيمة 11  مبايعة 

�ل�صيف.

وت�صدرت منطقة �خلليج �لتجاري �ملناطق من 

حيث عدد مبايعات �ل�صقق و�لفلل �إذ �صجلت 28 

مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة 

�لر�بعة بت�صجيلها 26 مبايعة  �لرب�صاء جنوب 

بقيمة 15 مليون درهم وثالثة يف برج خليفة 

بت�صجيلها 24 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

مليون   741.14 قدرها  قيمة  �لرهون  و�صجلت 

درهم منها 23 رهن �أر��س بقيمة 376.32 مليون 

درهم و61 رهن فلل و�صقق بقيمة 364.82 مليون 

درهم وكان �أهمها مبنطقة �لرب�صاء جنوب �لر�بعة 

بقيمة 325 مليون درهم و�أخرى يف منطقة جمري� 

�الوىل بقيمة 270 مليون درهم.

�أما �لهبات فقد �صهدت ت�صجيل 15 هبة بقيمة 

جمري�  �أهمها مبنطقة  كان  درهم  مليون   37.6

�الأوىل بقيمة 15 مليون درهم و�أخرى يف منطقة 

و�دي �ل�صفا 5 بقيمة 10 ماليني درهم.

 م�سقطـ  )الوحدة(:

 بلغ �صعر نفط ُعمان �لر�صمي يوم �الثنني ت�صليم 

�صهر نوفمرب �لقادم 90 دوالًر� �أمريكيًّا و37 �صنًتا.

ا بلغ  و�صهد �صعر نفط ُعمان يوم �الثنني �نخفا�صً

�ملا�صي  �جلمعة  يوم  ب�صعر  مقارنًة  �صنًتا،   63

و�لبالغ 91 دوالًر� �أمريكيًّا.

جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �ملعدل �ل�صهري ل�صعر �لنفط 

�جلاري  �صبتمرب  �صهر  ت�صليم  �لُعماين  �خلام 

بلغ 103 دوالر�ت �أمريكية و21 �صنًتا للربميل، 

ا 9 دوالر�ت �أمريكية و72 �صنًتا مقارنًة  منخف�صً

ب�صعر ت�صليم �صهر �أغ�صط�س �ملا�صي.

برلني – )وكاالت( :

 قالت �حلكومة �الأملانية �إن �مل�صت�صار �أوالف 

�صولت�س من �ملتوقع �أن يوقع عقود� ب�صاأن �لغاز 

يوم  لالإمار�ت  زيارته  �مل�صال خالل  �لطبيعي 

�الأحد مع تطلع �أملانيا ل�رشكاء جدد ال�صتبد�ل 

و�رد�ت �لطاقة �لرو�صية.

وقال وزير �القت�صاد روبرت هابيك “معرو�س 

�حلكومة جتري حمادثات  ببطء.  ينمو  �لغاز 

د�ئما مع �لعديد من �لدول”، م�صري� �إىل رحلته 

لقطر و�الإمار�ت يف مار�س �آذ�ر.

�إن  �آذ�ر  مار�س  يف  لرويرتز  م�صادر  وقالت 

�ملحادثات ب�صاأن �لغاز �لطبيعي �مل�صال بني 

على  خالفات  عليها  �صيطرت  وقطر  �أملانيا 

�رشوط �أ�صا�صية من بينها مدة �أي تعاقد.

�أملانيا على حمطات غاز طبيعي  وت�صتحوذ 

م�صال يف �إطار جهودها لتنويع و�رد�تها بعيد� 

عن �لغاز �لرو�صي.

وكان هابيك يتحدث يف لومبني ب�صمال �أملانيا، 

حيث تاأمل �حلكومة يف ت�صغيل وحدة عائمة 

لتخزين �لغاز �لطبيعي �مل�صال و�إعادة حتويله 

�إىل حالته �لغازية بنهاية عام 2023 على �أقرب 

تقدير.

هذه  مثل  يف  ُنظهر  �أن  “يجب  هابيك  وقال 

و�لرتخي�س  �لتخطيط  ميكننا  �أننا  �الأوقات 

و�لبناء ب�صكل �أ�رشع من �ملعتاد يف �أملانيا”، 

م�صيفا �أن م�رشوعات �لغاز �لطبيعي �مل�صال يف 

فيلهلم�صهافن وبرون�صبويتيل مثال على ذلك.

�أن  وو�قعية…  جيدة  فر�صة  “هناك  وتابع 

من  �مل�صال  �لطبيعي  للغاز  �صفينتان  تتمكن 

نهاية  من  بدء�  �الأملانية  �لغاز  �صبكة  تغذية 

�لعام”.

بريوت – )وكاالت(:

يوم  بيان  يف  �ل�صوري  �ملركزي  �لبنك  قال   

�إىل  �لر�صمي  �إنه خف�س �صعر �ل�رشف  �الثنني 

�ل�صعر يف  3015 لرية للدوالر، يف حني بلغ 

�ل�صوق �ل�صود�ء �مل�صتخدم يف معظم �الأن�صطة 

�القت�صادية نحو 4440 لرية.

وكان �ل�صعر �لر�صمي للرية قبل �خلف�س 2814 

للدوالر.

وباخلف�س �لذي �أقدم عليه �لبنك �ملركزي يوم 

�الثنني تكون �لعملة �ل�صورية قد فقدت نحو 

�صبعة يف �ملئة من قيمتها.

و�أ�صبح �القت�صاد �ل�صوري، �لذي �أ�صابه �ل�صلل 

عقد،  من  �أكرث  منذ  �مل�صتمرة  �حلرب  ب�صبب 

�إذ يحاول  ب�صكل متز�يد  �لدوالر  معتمد� على 

قيمة  �نخفا�س  من  �أنف�صهم  حماية  �ل�صكان 

�لعملة و�لت�صخم.

�ل�صلع  �أ�صعار  �رتفاع  �إىل  �للرية  �نهيار  و�أدى 

�ل�صوريون  يو�جه  بينما  �مل�صاعب  وفاقم 

�صعوبة يف �رش�ء �لطعام و�لكهرباء و�أ�صا�صيات 

�أخرى.

وُي�صتخدم �صعر �ل�رشف �لر�صمي يف �لتعامالت 

�لر�صمية ويف �ملبادالت �ملحدودة ن�صبيا �لتي 

تنفذها �لدولة.

م�سقطـ  )الوحدة(:

�تفاقية   وقعت وز�رة �لرت�ث و�ل�صياحة على 

لتنفيذ  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  تعاون 

برنامج )ُعمان وجهتي( لتدريب �لطلبة على 

طلبة  ي�صتهدف  �ل�صياحي  �لقطاع  جماالت 

مد�ر�س �صلطنة عمان لل�صفوف )9- 12(.

وقع �التفاقية عن وز�رة �لرت�ث و�ل�صياحة عز�ن 

بن قا�صم �لبو�صعيدي وكيل �لوز�رة لل�صياحة 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  عن  وّقعها  فيما 

�لدكتور عبد�هلل بن خمي�س �أمبو�صعيدي وكيل 

لتنمية  �لتعاون  هذ�  ياأتي  للتعليم.  �لوز�رة 

�أفكار  يف  وبلورتها  �لريادية  �لطالب  قدر�ت 

�إبد�عية �بتكارية لتكون بد�ية �لطريق للعمل 

�الأهد�ف �لرتبوية  �لريادي لتحقيق جملة من 

�ملختلفة، و�صيكون �لعمل على تدريب �لطلبة 

على مهار�ت ريادة �الأعمال من خالل متكينهم 

الإن�صاء �رشكات طالبية يف �لقطاع يف جمال 

�ل�صيافة،  و  �لفندقة  �ل�صياحي،  �الإر�صاد   (

و�ملعار�س،  �ملوؤمتر�ت  �حلرفية،  �ملنتجات 

�صياحة �ملغامر�ت( وغريها لت�صهم يف تنميتهم 

ومتكينهم ورفع م�صتوى مهار�تهم �ملختلفة.
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الدوالر يتراجع عن اأعلى م�ستوى له منذ 20 عاماً 

1.6 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي 

�سعر نفط ُعمان ينخف�ض 63 �سنًتا

األمانيا توقع عقود غاز طبيعي م�سال في االإمارات

�سوريا تخف�ض �سعر ال�سرف الر�سمي اإلى 3015 ليرة للدوالر

تنفيذ برنامج )ُعمان وجهتي( لتدريب الطلبة على 

مجاالت القطاع ال�سياحي

منظمة ISC/²/ العالمية تمنح رئي�ض مجل�ض االأمن ال�سيبراني 

جائزة االإنجاز العالمية للعام 2022 

االقت�ساد الخليجي مر�سح للتقدم للمركز التا�سع عالمياً في 2022

اأ�سعار الذهب تتراجع عالمياً باأكثر من

 7 دوالرات

ارتفاع اأ�سعار النفط نتيجة تراجع الدوالر 

ومخاوف ب�ساأن المعرو�ض

موؤ�سر بور�سة م�سقط يغلق مرتفعاً 4.5 

نقطة بعد �سل�سلة التراجعات االأخيرة

عوا�سمـ  )وام(:

�أ�صعار �لذهب �لعاملية خالل تد�والت   تر�جعت 

يوم �الثنني، لتفقد �أكرث من 7 دوالر�ت، يف حني 

�رتفعت �لف�صة وحيدة خمالفة �الجتاه �لعام.

ووفقا لبيانات �الأ�صو�ق �لعاملية، �نخف�صت �أ�صعار 

بن�صبة  �لفورية  �ملعامالت  يف  �الأ�صفر  �ملعدن 

�إىل  لت�صل  دوالر�   7.31 يعادل  ما  �أو   %0.44

1668.17 دوالر لالأون�صة، وذلك بحلول �ل�صاعة 

»09:40 �صباحًا بتوقيت �الإمار�ت«.

ونزلت �لعقود �الآجلة للذهب ت�صليم �صهر دي�صمرب 

بن�صبة بلغت 0.43% تعادل 7.25 دوالر لت�صل 

�إىل 1688.7 دوالر لالأون�صة.

�رتفعت  �الأخرى،  �لنفي�صة  �ملعادن  وعلى �صعيد 

�لف�صة بن�صبة 0.17% �إىل 19.41 دوالر لالأوقية، 

�إىل   %0.96 بنحو  �لبالديوم  �نخف�س  حني  يف 

بن�صبة %0.26  �لبالتني  ونزل  دوالر،   2116.52

�إىل 903.8 دوالر.

�سنغافورة  – )وكاالت(:

 �رتفعت �أ�صعار �لنفط يف بد�ية �لتعامالت باآ�صيا 

يوم �الثنني بعد �أن �أدى هبوط �لدوالر و�ملخاوف 

�الأوروبي  �الحتاد  حظر  قبل  �ملعرو�س  ب�صاأن 

على �لنفط �لرو�صي يف دي�صمرب كانون �الأول �إىل 

تخفيف �ملخاوف من حدوث ركود عاملي قد يوؤدي 

�إىل �صعف �لطلب على �لوقود.

و�رتفعت �لعقود �الآجلة خلام برنت 60 �صنتا �أو 

0.7 يف �ملئة �إىل 95.91 دوالر للربميل بحلول 

�ل�صاعة 0330 بتوقيت جرينت�س بعد �رتفاعه عند 

�الإغالق يوم �جلمعة 0.5 يف �ملئة.

و�صجل �صعر خام غرب تك�صا�س �لو�صيط �الأمريكي 

85.50 دوالر للربميل مرتفعا 39 �صنتا �أو 0.5 

يف �ملئة.

و�نخف�صت تعاقد�ت برنت و�خلام �الأمريكي �أكرث 

ب�صبب  �ملا�صي  �الأ�صبوع  �ملئة  يف  و�حد  من 

�الحتياطي  جمل�س  رفع  يوؤدي  �أن  من  خماوف 

�الحتادي �صعر �لفائدة مرة �أخرى �إىل �إبطاء �لنمو 

�لعاملي.

ويوؤدي  �خلامني.  تعاقد�ت  �لدوالر  �صعف  ودعم 

هبوط �لدوالر �إىل جعل �ل�صلع �ملقومة بالدوالر 

�أقل تكلفة حلائزي �لعمالت �الأخرى.

و�أدى تخفيف قيود كوفيد-19 يف مدينة ت�صنغدو 

�إىل تهدئة �ملخاوف ب�صاأن  بجنوب غرب �ل�صني 

�لطلب يف ثاين �أكرب م�صتهلك للطاقة يف �لعامل. 

و�ل�صوالر  �لبنزين  من  �ل�صني  �صادر�ت  و�رتفعت 

مما خفف من �ملخزونات �ملحلية �ملرتفعة.

م�صتقبل  ب�صاأن  �لت�صاوؤالت  من  �لرغم  وعلى 

�القت�صاد �لعاملي قال �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة 

�لبرتول �لكويتية يوم �الأحد �إن زبائنها ما ز�لو� 

يطلبون نف�س �لكميات من �لنفط دون تغيري.

م�سقطـ  )الوحدة(:

�أغلق موؤ�رش بور�صة م�صقط خالل جل�صة �لتد�ول 

�صل�صلة  بعد  نقطة،   4.5 مرتفعا  �الثنني  يوم 

�لرت�جعات �لتي �صهدها خالل �جلل�صات �ملا�صية، 

و�أغلق �ملوؤ�رش عند م�صتوى 4470 نقطة.

عماين  ريال  �ألف   910 �لتد�ول  قيمة  وبلغت 

�لقيمة  تر�جعت  كما   ،%71.5 بن�صبة  منخف�صة 

�ل�صوقية �إىل ما يقارب 23.19 مليار ريال عماين، 

مقارنة مع �آخر جل�صة تد�ول.

�أ�صهم 34 �رشكة،  �لتد�ول خالل �جلل�صة على  مت 

 10 وتر�جعت  �رشكة،   13 �أ�صهم  منها  �صعدت 

�رشكات، فيما ��صتقرت 11 �رشكة عند م�صتوياته 

�ملوؤ�رش�ت  �ل�رشعي  �ملوؤ�رش  وت�صدر  �ل�صابقة. 

�لرئي�صية �ملرتفعة يوم �الثنني بن�صبة 1.3%، كما 

�صعد موؤ�رش �لقطاع �ملايل بن�صبة 0.2%، و�رتفع 

موؤ�رش �خلدمات بن�صبة 0.1%. فيما تر�جع موؤ�رش 

�مل�صتثمرون  و�جته   .%0.08 بن�صبة  �ل�صناعة 

�لعمانيون خالل جل�صة �أم�س لل�رش�ء، حيث بلغت 

ن�صبة م�صرتياتهم 94%، مقابل 84% ملبيعاتهم، 

وبلغت قيمة �ل�رش�ء 862 �ألف ريال عماين.

اأبوظبيـ  )وام(: 

منحت منظمة ISC/²/ �لعاملية لالأمن 

حمد  حممد  �لدكتور  �صعادة  �ل�صيرب�ين 

�لكويتي رئي�س جمل�س �الأمن �ل�صيرب�ين 

حلكومة �الإمار�ت جائزة �الإجناز �لعاملية 

»فئة �الحرت�ف �حلكومي« للعام 2022 

و�إفريقيا  �الأو�صط  و�ل�رشق  �أوروبا  عن 

وذلك تقدير�ً مل�صاهمته ودوره يف تعزيز 

ر�ئدة يف جمال  كدولة  �الإمار�ت  مكانة 

�الأمن �ل�صيرب�ين عامليًا وحت�صني قدر�تها 

�لوطنية لالأمن �ل�صيرب�ين.

يف  �الأعلى  تعد  �لتي  �جلائزة  وجاءت 

جلهود  تتويجا  �ل�صيرب�ين  �الأمن  جمال 

دولة �الإمار�ت ومكانتها �لعاملية �لر�ئدة 

يف جمال �الأمن �ل�صيرب�ين وجناحها يف 

�لدويل  �لتعاون  وتعزيز  �لقدر�ت  بناء 

لتح�صني �لدفاع �ل�صيرب�ين �لوطني و�آليات 

مبادرة  �إطالق  �إىل  �إ�صافة  �ال�صتجابة 

»بناء �لقدر�ت �ل�صيرب�نية �لوطنية« وهو 

قدر�ت  يح�صن  �جلو�نب  متعدد  برنامج 

�الإمار�ت �لوطنية على �ل�صمود �ل�صيرب�ين 

و�لتهديد�ت  �الخرت�قات  ومو�جهة 

�ملحتملة وفق �أحدث �ملمار�صات �لعاملية 

�ملتبعة يف هذ� �ل�صاأن.

هذ�  �إن  �لكويتي  حممد  �لدكتور  وقال  

حتمية  نتيجة  يعد  �لعاملي  �الإجناز 

للقيادة  �ل�صديدة  و�لروؤى  للتوجيهات 

فرق  تعاون جميع  �إىل  �إ�صافة  �لر�صيدة 

تعزيز  �أ�صهم يف  و�لذي  �لوطنية  �لعمل 

�الأمن  جمال  يف  �الإمار�ت  دولة  مكانة 

�لتناف�صية  موؤ�رش�ت  �صمن  �ل�صيرب�ين 

�لعاملية.

��صرت�تيجية  لديها  �الإمار�ت  �أن  و�أ�صاف 

و��صحة لالأمن �ل�صيرب�ين تهدف �إىل خلق 

�لدولة  يف  ومرنة  �آمنة  �صيرب�نية  بيئة 

طموحاتهم  على حتقيق  �الأفر�د  ت�صاعد 

�لتطور مبا يحقق  من  �ل�رشكات  ومتّكن 

جمتمع  وخلق  �لرقمية  �حلياة  جودة 

�إمار�تي رقمي �آمن وتعزيز هوية �إيجابية 

ذ�ت تفاعل رقمي هادف وهو ما نعمل 

على تطويره من خالل تعزيز �ل�رشكات 

�لوطنية  �ملهار�ت  وتطوير  �لدولية 

و��صتقطاب �لكفاء�ت و�خلرب�ت �لعاملية 

�ملتخ�ص�صة مبا ي�صهم يف تبادل �خلرب�ت 

�المن  �لوطنية يف جمال  �جلهود  ودفع 

�ل�صيرب�ين �إىل مر�حل متقدمة.

الريا�ض -)د ب اأ(:

 يتوقع �رتفاع �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

لدول �خلليج باالأ�صعار �جلارية 4ر%25 

نحو11ر2  ليبلغ  �جلاري،  �لعام  خالل 

تريليون  68ر1  مقابل  دوالر،  تريليون 

�رتفاع  من  م�صتفيد�   ،2021 يف  دوالر 

�إنتاج و�أ�صعار �لنفط.

من   %2 �خلليجي  �القت�صاد  و�صي�صكل 

�لبالغ   2022 يف  �لعاملي  �القت�صاد 

87ر103 تريليون دوالر، حمتال �ملرتبة 

�لتا�صعة عامليا، فيما كان ترتيبه �لـ12 

�لعامل  من  75ر%1  بح�صة   2021 يف 

29ر96  ذ�ته  �لعام  يف  ناجتة  �لبالغ 

تريليون دوالر.

ووفقا لر�صد وحدة �لتقارير يف �صحيفة 

“�القت�صادية” �ل�صعودية ، �لذي ن�رش يوم 
�الثنني، و��صتند �إىل بيانات �صندوق �لنقد 

�لدويل، فاإنه من �ملرجح �أن تبلغ ح�صة 

يف  �خلليجي  �القت�صاد  من  �ل�صعودية 

2022 نحو 3ر49% بناجت 04ر1 تريليون 

ليتجاوز  ريال”  تريليون  “9ر3  دوالر 

�لرتيليون دوالر الأول مرة تاريخيا.

و�صياأتي �رتفاع حجم �القت�صاد �خلليجي 

�القت�صاد  �صعود  من  رئي�صي  ب�صكل 

قيمته  مبا  8ر%24،  بن�صبة  �ل�صعودي 

3ر48  يعادل  ما  دوالر،  مليار  5ر206 

يف  �ملتوقعة  �الإجمالية  �لزيادة  من   %

�القت�صاد �خلليجي و�لبالغة 427 مليار 

دوالر خالل .2022

جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �القت�صاد �خلليجي 

كان ترتيبه �لـ13 عامليا يف 2020، ما 

يعني تقدمه �أربعة مر�كز خالل عامني.

حيث  من  �خلليج  دول  ترتيب  وعن 

�لناجت �ملحلي باالأ�صعار �جلارية خالل 

�ل�صعودية  خلف  �الإمار�ت  تاأتي   ،2022

بناجت حملي 4ر501 مليار دوالر، لي�صكل 

8ر23% من �لناجت �ملحلي لدول �خلليج.

قيمته  حملي  بناجت  ثالثا  قطر  وحتل 

من   % دوالر، ميثل 7ر10  مليار  7ر225 

�لناجت �ملحلي لدول جمل�س �لتعاون، ثم 

�لكويت ر�بعا بناجت حملي قدره 6ر186 

�لناجت  من   % 9ر8  م�صكال  دوالر،  مليار 

�ملحلي لدول �خلليج.

عمان  �صلطنة  �خلام�س،  �لرتتيب  ويف 

بناجت حملي قيمته 1ر110 مليار دوالر، 

ي�صكل 2ر5% من �لناجت �ملحلي �خلليجي، 

قدره  حملي  بناجت  �لبحرين  و�صاد�صا 

2ر44 مليار دوالر، ميثل 1ر2 %من �لناجت 

�ملحلي �خلليجي.
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  حسن 
ادم محمد ادارة العمليات التسويقية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4250027   : 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/ صالون العني 

الذهبية للرجال  

رخصة رقم : CN -  1122153 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ حذف حمد سعيد الويطي املحرمي 

تعديل شكل القانوين/ من مؤسسة فردية اىل مؤسسة مهنية

 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.

لخياطة  ديزاين  بريتي  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املالبس النسائية 

رخصة رقم : CN- 2399536 قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل إسم تجاري 

 -  PRETTY DESIGN LADIES DRESS TAILORING من/ 

 BY MBM  TAILORING بريتي ديزاين لخياطة املالبس النسائية إىل

تفصيل  أم  يب  أم  باي   -  AND SEWING WOMEN CLOTHES

وخياطة املالبس النسائية 

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 بأن/ السادة: املحمصة االوربية ذ.م.م - فرع 
رخصة رقم : CN- 4465722 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالكريم الزعبي )%100( تعديل 
الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل سعيد سامل سعيد الرميثي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالكريم الزعبي 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
  ALOROBIA ROASTERY L.L.C. - BRANCH / تعديل إسم تجاري من
 ALOROBIA ROASTERY  - SOLE املحمصة األوربية ذ.م.م - فرع إىل -
PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH  - املحمصة األوروبية - رشكة 

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

اإلجراءات املطلوبة 

ايرو  بليو  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للنقليات

رخصة رقم : CN -  2677076 قد تقدموا إلينا بطلب:
اضافة عبدالله عيل حسن عيل  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

محمد 100%
مبارك  عوض  نارص  عيل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الواحدي  
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: صقور الرافدين للصيانة العامة
رخصة رقم : CN- 1046736 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سيد افرين افسار عيل )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سيف حمود حمد خميس البوسعيدي 

تعديل نوع نرخصة/ من تجارية إىل حرفية 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 SUQOR ALRAFIDAIN FOR GENERAL من/  تجاري  إسم  تعديل 
 ENG إىل  العامة  للصيانة  الــرافــديــن  صقور   -  MAINTENANCE
 TECH GENERAL ELECTRICAL CONTRACTING - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C  - انج تك للمقاوالت الكهربائية العامة - رشكة  

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

اإلجراءات املطلوبة. 

املواد  لتجارة  األفضل  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الغذائية 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد   CN - 4336795  : رقم  رخصة 

 -  ALAFDAL FOODSTUFF TRADING من/  تجاري  إسم 

 ALAFDAL FOODSTUFF إىل  الغذائية  املــواد  لتجارة  األفضل 

ESTABLISHMENT - مؤسسة األفضل للمواد الغذائية 

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 بأن/ املادة: صيدلية بيتقل ماند 

رخصة رقم : CN- 2622136 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احالم سيلني سيلني )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عوشة مبارك محمد جمعه املحرييب

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

 - BEAUTIFUL MIND PHARMACY / تعديل إسم تجاري من

 BEAUTIFUL MIND PHARMACY - إىل  مايند  بيتفل  صيدلية 

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - صيدلية بيتفل مايند - 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: بروموت لتجارة الدراجات الهوائية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4260597 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حاتم شاه اكرم شاه من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ حاتم شاه اكرم شاه من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حاتم شاه اكرم شاه من رشيك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ حاتم شاه اكرم شاه من  %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص محمد سليامن ابراهيم البلويش 

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

تعديل إسم تجاري من / PROMOTE BICYCLES TRADING L.L.C  - بروموت 

 PROMOTE  BICYCLES TRADING - إىل  ذ.م.م  الهوائية  الدراجات  لتجارة 

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - بروموت لتجارة الدراجات الهوائية - 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/ زاهر 
حكيم للتصوير الفوتوغرايف  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4164673  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
سستمكو لالعامل املعدنية والحديدية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1091993  : 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 االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة رقم 

CN -  3741907 باالسم التجاري مؤسسة مجموعة أمنيات 

إلدارة املنشآت  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 

CN - 3741907  / الرقم : د ت / ش ت

CA - 4605012  : رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة:  نياز للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 3902630 قد تقدموا إلينا بطلب : 

عبدالحسني  سليامن  داود  عبدالله  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص منصور عيل نارص النعيمي

تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل نشاط/ حذف املقاوالت والصيانة واألعامل املتعلقة بها )50042( 

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: صالون األهرامات للرجال 
رخصة رقم : CN- 4137943 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة مانو سوبا اورد ليت ناربال سوبا 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مانو سوبا اورد ليت ناربال سوبا )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خديجه راشد احمد يوسف الخوري

تعديل نوع الرخصة/ من حرفية إىل تجارية
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

صالون   -  ALAHRAMAT GENTS SALON من/  تجاري  إسم  تعديل 
 ALAHRAMAT GENTS SALON - SOLE إىل  للرجال  االهرامات 
PROPRIETORSHIP L.L.C  - صالون األهرامات للرجال - رشكة الشخص 

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كاستا 
الستشارات اإلدارية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2924764  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
شاينينغ وول لالعامل الفنية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4098610  : 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.

لالدوات  الجديد  :الخاطف  السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 
االلكرتونية 

رخصة رقم : CN- 1148546 قد تقدموا إلينا بطلب : 
شيتاتودييل  محمد  شيتاتودي  شهربان  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله خالد صالح بن حمودش الحرضمي 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 NEW ALKATEF ELECTRONICS مــن  تــجــاري  ــم  إس تعديل 
  NEW إىل   االلكرتونية  ــالدوات  ل الجديد  الخاطف   -  EQUIPMENTS
 ALKATEF ELECTRONICS EQUIPMENTS - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C  - الخاطف الجديد لالدوات االلكرتونية - رشكة  

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

اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : القرص األبيض للديكور رخصة رقم 

: CN- 1061169 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة محمد محمد عبدالسالم الجزار 

تعديل وكيل خدمات/ حذف راشد عبدالله راشد عبدالله الدورسي

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 250000

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

األبيض  القرص   -  WHITE PALACE DECOR  / تجاري من  إسم  تعديل 

 WHITE PALACE DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP للديكور إىل

L.L.C  - القرص األبيض للديكور - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: تحسينات العامل الجبس 

رخصة رقم : CN- 2021808 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد عىل حمد املطوع الظاهري )70%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جليل ميمباد ابراهيم )30%( 

تعديل مدير/ إضافة جليل ميمباد ابراهيم

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد عىل حمد املطوع الظاهري

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

تعديل إسم تجاري من / TAHSEENAT GYPSUM WORKS - تحسينات 

العامل الجبس إىل TAHSEENAT GYPSUM WORKS L.L.C  - تحسينات 

ألعامل الجبس ذ.م.م 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة 

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201

�إعــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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يف التنفيذ رقم 209 /2021 / 7837 - تنفيذ عاميل
املنظورة يف الدائرة الجزئية العاملية الثامنة رقم 120

موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم 14206 لسنة 2020 عاميل جزيئ ، بسداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )380671.5 ( درهم  لصالح العامل

طالب التنفيذ : الورينتيو لوكا
عنوانه: اإلمارات إمارة ديب ومنطقة الربشاء جنوب 1-شارع ارجان بناية داماك لسنكون بارك ويست ,الطابق 1, 

شقه رقم 119  بجوار بلومارت سوبرماركت رقم مكاين 2237172898
املطلوب إعالنه: -1 اورينتال بريلز للتطوير العقاري ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

الكائنة يف  الخاصة وهي عبارة عن االرض رقم 1080  أموالكم  الحجز عىل  تم  بانه  نعلنكم  موضوع اإلعالن: 
منطقة ند الشبا االول ، اسم املبني FELLA ، رقم املبني : 1 ، رقم الوحدة C- 1109 ، نوع العقار: شقة سكنية 

.S_DATE& املساحة 413.32 م. بناءا عىل قرار املحكمة الصادر بتاريخ ،
- لإلطالع عىل تفاصيل الدعوى واللوائح واملذكرات وتقديم الدفاع والطلبات البد من استخدام خدمات محاكم 

ديب االلكرتونية والذكية. لالشرتاك يرجى الضغط عىل الرابط
تاريخ اإلعتامد       15-09-2022  10:20:47      اميان محمد البلويش  إعداد 

الثالثاء 20 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15148

 تاريخ اإلعالن 2022-09-15
رقم املهمة  / 254168 - 2022 رقم اإلعالن / 156363 - 2022  

اعالن محرض حجز بالنرش

حماكم دبي االبتدائية
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: قرص األوركيد ويلنيس سبا 
رخصة رقم : CN- 1216479 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل مدير/ إضافة شني يل يل 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة يف ايليمينتس جروب إلدارة الرشكات - رشكة الشخص 
 V ELEMENTS GROUP COMPANIES   MANAGEMENT -  الواحد ذ.م.م

 SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جينجي دويو دويو

 تعديل وكيل خدمات/ حذف سامل عبدالقادر سامل طالب الكثريي
تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
قرص   -  ORCHID PALACE WELLNESS SPA م��ن/  تجاري  إس��م  تعديل 
 ORCHID PALACE WELLNESS SPA - SOLE إىل  سبا  ويلنيس  االوركيد 
PROPRIETORSHIP L.L.C  - قرص األوركيد ويلنيس سبا - 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 

العامة  العقاري واملقاوالت  تورينت لالستثامر  التجاري:  جولدن  االسم 

ذ.م.م    

 عنوان الرشكة: املصفح م 11 - 0 السيد احمد عيل احمد ميزر واخرين 

  CN-4173305 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/مكتب ديب مسعود للمحاسبة واملراجعة ، كمصفي 

قانوين للرشكة بتاريخ 7-9-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     220041421

 تاريخ التعديل:   2022-9-19

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/ السادة : بوشبا للنقليات واملقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN4337880 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة هارون مسيح بهايت يونس هارون )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله نارص حسني عبدالله النعيمي 

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

 PUSHPA TRANSPORTING AND م��ن/  ت��ج��اري  إس��م  تعديل 

إىل  العامة  واملقاوالت  للنقليات  بوشبا   -  GENERAL CONTRCTING

 PUSHPA TRANSPORTING AND GENERAL CONTRCTING -

العامة  للنقليات واملقاوالت  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - بوشبا 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  ريونز بالندس كافيه ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 48 - ق 34 معرض 4 وحدة هيئة 
الهالل االحمر 

  CN-2475633 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الحسابات واالستشارات  لتدقيق  السادة/ مريال عبدالحبيب  تعيني   -  2
بناًء عىل  بتاريخ  7-9-2022  وذلك  قانوين للرشكة  اإلدارية،  كمصفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :   2205036547  
 تاريخ التعديل:  2022-9-19  

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/ السادة: صيدلية انفنتي 

رخصة رقم: CN- 3945632 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل مدير/ إضافة محمد جمعه الباز املريس 

الرسكيس  عبدالشايف  محمد  عبداملنعم  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف وليد محمد فيصل مبارك الجابري 

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

إىل  انفنتي  -صيدلية   INFINITY PHARMACY من/  تجاري  إسم  تعديل 

 -  INFINITY PHARMACY-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

صيدلية انفنتي - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: سكاي للحراسة والخدمات املتكاملة ذ.م.م   

 عنوان الرشكة: هييل، ندود جهام ، 12 :  الثاين عرش ، مبنى حارب مغري 

سامل حارب

  CN-4115506 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ االتحاد للمحاسبة واملراجعة ذ.م.م  كمصفي قانوين 

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

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:  2205037280  

تاريخ التعديل:   2022-9-19

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ صالون وايت 
اند جولد للرجال 

رخصة رقم :   CN - 2713228 قد تقدموا إلينا بطلب:
مؤنس  ابراهيم  محمد  وبيع/اضافة  تنازل  الرشكاء  تعديل 

شاهي زاده 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شهاب حمد سيف العبد 

النعيمي  
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.

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
الشخص  رشكة  املعامالت-  لتخليص  بروجينكس  رويال  ريان   : التجاري  االسم 

الواحد ذ.م.م  
 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق - 3 - 0 مبنى االمارات لالستثامر العقاري 

، مملوكة ل الفهيم
  CN-2836674 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

الشخص  رشكة  الحسابات،  لتدقيق  ميناوي  عدي  مكتب  السادة/  تعيني   -  2
عىل  بناًء  وذلك    2022-9-17 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي  ذ.م.م  الواحد 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

2250021532     :
 تاريخ التعديل:   2022-9-19

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

اسم الرشكة : ساتوروماكس لتجارة املعدات الطبية ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية ديب، بر ديب، الفهيدي

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1506942 رقم الرخصة 899828 

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة، 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 
فاك���س:   04   2389721 هاتف    ، العنز   هور  ديرة،  الشعايل،  عبدالله  ملك   -  204 رقم 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2389722 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  صيدون لتجارة معدات القياس والتحكم ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم 3C 3F 2B 1B ملك الشيخ عبدالعزيز بن نارص، القوز الصناعي، 

B استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1234807   رقم الرخصة 761088       
السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :14-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-14

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : الكا لتجارة االطارات وقطع غيار السيارات  ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 1005 ملك عبدالرحمن محمد راشد، ديرة، النهدة االوىل

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 73112 رقم الرخصة   225678       

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

، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :25-1-2015 تاريخ تصديق القرار : 2015-1-25

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 201 ملك عبدالرزاق عيل حسن الزرعوين، ديرة، هور العنز رشق ، هاتف 2650665 04 
فاكس: 2650645 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة :  ذا مينا كاتاليستس لإلدارة التسويقية ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 125 ملك راشد خليفة راشد بالهول املهريي، الربشاء االوىل، بر ديب. 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1369099  رقم الرخصة  816693       

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

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار :30-8-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-8-30

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
هات�����ف   ، االوىل  النهدة  خليفة،  ال  سليامن  بن  عيىس  بن  عبدالله  الشيخ  ملك   807
5876900 04 فاكس: 5876901 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  وايز ايديا لتجارة قطع غيار االالت واملعدات الثقيلة  ذ.م.م
b و 2 و 3 ملك بنك ديب التجاري ش.م.ع بر ديب، منخول، استدامة M  العنوان :   مكتب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1563766  رقم الرخصة  950662      

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :7-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   يس فويس للتجارة ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم SF22 ملك محمد سعد عبدالله الرشيف، ديرة، الضغاية

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1525011  رقم الرخصة   917162     

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :7-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : نجوم سبع الجديد للتجارة ش.ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 9 ملك محمد بن ثاين، ديرة، البطني.   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   998655  رقم الرخصة 585077       

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
تاريخ القرار  :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 رقم 
1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي:الجريودي للتدقيق واملحاسبة
 العنوان: مكتب رقم 204 - ملك عبدالله الشعايل، ديرة، هور العنز  

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

ش.ذ.م.م   الطبية   املعدات  لتجارة  ساتوروماكس   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

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 اعاله هاتف 2389721  04 فاكس: 2389722 04  مصطحباً معه كافة 

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

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، 

املركز التجاري االول  

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

والتحكم  القياس  معدات  لتجارة  صيدون   / لتصفية رشكة  لديها  التجاري  السجل 

ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :14-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-14

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

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

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

 اسم املصفي: مؤسسة املحيط - محاسبون قانونيون   
 العنوان:  مكتب رقم 201 ملك عبدالرزاق عيل حسن الزرعوين، ديرة، هور العنز 

رشق

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / الكا لتجارة االطارات وقطع غيار السيارات ش.ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :25-1-2015 تاريخ تصديق القرار : 2015-1-25

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

العنوان أعاله  ، هاتف 2650665 04 فاكس: 2650645 04 ، مصطحباً معه كافة 

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

اسم املصفي: رضوان عالم محاسبون قانونيون  
 العنوان:  مكتب 807 ملك الشيخ عبدالله بن عيىس بن سليامن ال خليفة، النهدة 

االوىل

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

التسويقية  ش.ذ.م.م   لإلدارة  كاتاليستس  مينا  ذا    / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :30-8-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-8-30

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

يف العنوان أعاله  ، هاتف 5876900 04 فاكس: 5876901 04 ،   مصطحباً معه 

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

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، 

املركز التجاري االول  

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /وايز ايديا لتجارة قطع غيار االالت واملعدات 

الثقيلة ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :7-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-7

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

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

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

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، 

املركز التجاري االول  

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة / يس فويس للتجارة ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :7-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-7

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

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

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

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، 

املركز التجاري االول  

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة / نجوم سبع الجديد للتجارة 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 

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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الجاهزة/   املالبس  لتجارة  املتألقة  الوردة   / أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن   
امارة  يف  محدودة،تأسست  الواحد  الشخص  رشكة  ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة   - ذ.م.م 
عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
التنمية االقتصادية وسجلته يف دائرة التنمية االقتصادية  تحت رقم )112027( وقرر الرشكاء 

حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 
أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 
هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 0   

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

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري :  �لوردة �ملتاألقة لتجارة �ملالب�ص �جلاهزة /  ذ.م.م  �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد 
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الكاتب العدل بال�شارقة

 ليكن معلوماً للجميع بأن السيدة/ عائشة سعيد حسيني هندية الجنسية والسيدة 
/ ساندرا سكسينا خمس هارولد ريشارد ، هندية الجنسية يرغبان يف البيع والتنازل 
عن كامل حصتهم البالغة %100 وذلك للسيد/ سلطان يوسف الحجي حسن امريي، 
بإمارة  تأسست  فردية  مؤسسة  منزل  مركز   / املسامة  املنشآة  يف  الجنسية  امارايت 
الشارقة مبوجب رخصة رقم 536935 وقد تم تغيري الشكل القانوين من رشكة فردية 

اعامل مهنية وكيل خدمات اىل رشكة فردية
وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن 

الكاتب العدل.
املشار  التصديق عىل االجراء  يتم  للعلم وانه سوف  اقتىض نرش هذا اإلعالن  فقد 
اليه بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض عىل ذلك عليه اتباع 

السبل القانونية حيال ذلك
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الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 تنازل/ بيع 
�عالن بالن�سر



تون�س  )د ب �أ( - 

اأبدت نا�شطات ومنظمات حقوقية يف تون�س خماوفها  من تراجع 

مقاعد الن�ش���اء يف الربملان مع اعتماد قان���ون انتخابي جديد 

النتخابات 17 كانون االأول/دي�شمرب املقبل، يفر�س نظام االقرتاع 

على االأفراد بدل القوائم.

وبينما �شمن القانون االنتخابي يف ثالثة انتخابات �شابقة اأعقبت 

ثورة 2011، ن�شبة ح�شور مقبولة للمراأة يف الربملان التون�شي فاإن 

التعديالت اجلديدة التي ت�شمنها القانون االنتخابي يف مر�شوم 

الرئي�س قي�س �شعيد، يجعل احلد االأدنى مهددا يف نظر منتقديه.

وُتفاخ���ر تون�س باأنها م���ن بني اأول ال���دول التي منحت حقوقا 

متقدمة وحم���ررة للمراأة منذ خم�شينات القرن املا�شي مع بناء 

دولة اال�شتقالل.

وي�شري الد�شتور اجلديد ال���ذي عر�شه الرئي�س �شعيد بعد اإعالنه 

التداب���ري اال�شتثنائية يف البالد قبل عام، ومت الت�شديق عليه يف 

ا�شتفتاء �شعبي يف 25 متوز/يوليو املا�شي اإىل اأن »الدولة ت�شعى 

لتحقي���ق التنا�شف بني املراأة والرجل يف املجال�س املنتخبة«، 

لكن هذه القاعدة �شتكون مو�شع �شك على اأر�س الواقع.

وقالت ب�رشى باحلاج حميدة نائبة �شابقة يف الربملان وع�شوة 

يف »اجلمعية التون�شية للن�ش���اء الدميقراطيات« لوكالة االأنباء 

االأملاني���ة )د. ب. اأ(  اإن »القان���ون ن�ش���ف كل املكا�شب ال�شابقة، 

�شيق�شي الفئات اله�شة والن�شاء وال�شباب و�شيمكن اأ�شحاب االأموال 

فقط من ال�شعود اإىل الربملان«.

ومك���ن مبداأ التنا�شف بني اجلن�ش���ني يف القوائم االنتخابية يف 

انتخابات 2014 من ف���وز الن�شاء بن�شبة فاقت 34 % من مقاعد 

الربمل���ان، وهي من بني االأعل���ى يف العامل، ويف 2019 تراجعت 

الن�شبة اإىل %26 .

لكن م���ع نظام االقرتاع على االأفراد ال���ذي و�شعه الرئي�س قي�س 

�شعيد، فاإن فر�س حتقيق ن�شب مماثلة لي�س م�شمونا.

وي�شع القانون حتديا اآخر اأمام املرت�شحات اإذ يتعني عليهن، مثل 

املر�شحني الذكور، جمع عدد ال يقل عن 400 تزكية من الناخبني.

وقالت رئي�شة اجلمعي���ة التون�شية للقان���ون الد�شتوري �شلوى 

احلمروين ل�«اإذاعة �شم�س اف ام« اخلا�شة، اإن �رشط جمع التزكيات 

بالتنا�شف بني الرجال والن�شاء، هو مبثابة عقوبة �شد الن�شاء، اإذ 

اأن املهمة �شتكون �شعبة على الن�شاء الأن ولوجهن للف�شاء العام 

اأ�شعب مقارنة بالرجال.

واأو�ش���ح ائتالف م���ن 10 منظمات ن�شوي���ة ، يطلق على نف�شه 

»الديناميكية الن�شوية« يف تعليق له على القانون االنتخابي، 

اأن اعتماد نظ���ام االقرتاع على االأفراد دون �شبط �شمانات تتيح 

للن�شاء م�شاركة وا�شعة وفعلية، يعد خرقا ج�شيما الأحكام الف�شل 

51 من الد�شتور اجلديد.

ومع اإقرار القانون بحذف التمويل العمومي للحمالت االنتخابية، 

ح���ذرت املنظمات يف بيان م�شرتك، من فت���ح الباب اأمام اإق�شاء 

الن�شاء من الرت�شح مقابل تعزيز فر�س »اأ�شحاب الوجاهة واملال 

املبني على عالقات القرابة وعلى العرو�شية والزبونية«.

وقالت باحلاج حميدة ل����)د. ب. اأ( »�شيغذي القانون االنتخابي 

اجلديد ال�رشاعات العرو�شية )القبلي���ة( ومن ميلك املال هو من 

�شيفوز«.

�لقاهرة )د ب �أ( -

 جنحت بعثة اأثار م�رشية يف الك�شف 

عن تابوت من حجر اجلرانيت الوردي 

ل� »بتاح-اإم-ويا«، اأحد كبار رجال 

الدولة، والذي كان يحمل األقابًا اإدارية 

هامة يف عهد امللك رم�شي�س الثاين.

ووفق بيان ل���وزارة ال�شياحة واالآثار  

االإثن���ني ،  ج���اء ذلك اأثن���اء اأعمال 

احلفائر التي جتريها البعثة ، التابعة 

لكلية االآثار جامعة القاهرة برئا�شة 

الدكتورة عال العجيزي، مبنطقة اآثار 

�شق���ارة جنوب املم���ر ال�شاعد لهرم 

امللك اأونا�س خ���الل مو�شم اأعمالها 

.2022-2021

واأو�ش���ح الدكتور م�شطف���ى وزيري 

االأمني العام للمجل�س االأعلى لالآثار، 

اأن البعثة كانت قد جنحت يف مو�شم 

احلفائر ال�شاب���ق لها يف الك�شف عن 

املقربة اخلا�ش���ة للمدعو بتاح-م-

ويا، ومع ا�شتمرار اأعمال احلفائر خالل 

البعثة  ا�شتطاعت  اجل���اري،  املو�شم 

العث���ور داخل املقربة عل���ى تابوت 

من حجر اجلرانيت ال���وردي، مغطى 

بالن�شو�س الت���ي تذكر ا�شم �شاحبه 

بتاح-اإم-ويا ومناظر متثل اأبناء االإله 

حور����س م�شحوبة بدع���وات حماية 

املتوفى.

واأ�ش���اف اأن التاب���وت يحتوي على 

غطاء على �ش���كل اآدمي  ي�شور وجه 

املت���ويف �شاح���ب املق���ربة حملى 

بالذقن امل�شتع���ار، ويقب�س �شاحب 

التابوت يف يدية امل�شمومتان على 

ال�شدر رمزي »الدج���د« لالإله اأوزير 

و«التيت« للربة اإيزي�س.

واأك���د وزيري اأن اأهمي���ة هذا الك�شف 

ترجع اإىل املنا�شب الهامة التي كان 

ي�شغلها �شاح���ب التابوت واخلا�شة 

للملك  اجلنائ���زي  املعب���د  ب���اإدارة 

رم�شي�س الثاين بطيبة، منها »الكاتب 

امللكي، وكبري امل�رشفني على املوا�شي 

ورئي����س اخلزان���ة يف معب���د امللك 

رم�شي�س يف اأمالك اآم���ون وامل�شوؤول 

عن القرابني االإلهية جلميع اآلهة م�رش 

العليا وال�شفلى«

واأ�شارت الدكتورة عال العجيزي رئي�س 

البعث���ة ، اأنه عرث عل���ى التابوت يف 

حجرة الدف���ن الرئي�شية داخل املقرب 

، واأن الدرا�ش���ات املبدئي���ة اأثبت���ت 

اأن���ه يوجد بغط���اء التابوت ك�رش ما 

ي�ش���ري اإىل اأن املقربة قد �شبق فتحها 

يف ع�شور الحق���ة للدفن، وتعر�شها 

لل�رشقة.

ولفت���ت اإىل اأن التاب���وت مل يبق فيه 

�شوى اأثار لراتنج ناجت التحنيط،  وقد 

عرث عل���ى اجلزء املك�شور من الغطاء 

يف ركن احلجرة بالقرب من التابوت، 

وقد متكنت العثة من ترميمه واإعادته 

اإىل مو�شعه االأ�شلي.

واأ�شارت اإىل اأن املقربة يوجد بها بئر 

للدفن عرث علي���ه يف منت�شف قاعة 

االأعمدة للمقربة ، ويبلغ عر�س مدخل 

البئر من اأعل���ى 20ر2 و10ر2 مرت  ، 

وعل���ى عمق �شبعة اأمتار  من اأر�شية 

�شالة االأعمدة .

وك�شفت عن العث���ور على فتحة يف 

اجلان���ب الغرب���ي ت���وؤدي اإىل �شالة 

مردومة بالرمال تبلغ اأبعادها 20ر4 

و50ر4 م���رت ، وعن���د تنظي���ف هذه 

ال�شالة واإزالة الرمال ظهرت حجرتان 

اآخرت���ان اإحداهما من اجلهة الغربية 

واالأخرى من اجلهة اجلنوبية، وكانتا 

خاليتني من الرم���ال ومل يعرث بهما 

على اأية لقى اأثرية.

 واأ�شاف���ت اأن���ه اأثن���اء تنظيف هذه 

ال�شالة عرث عل���ى فتحة يف اجلانب 

ال�شمايل من االأر�شية بها �شلم منحني 

يوؤدى اإىل حجرة الدفن الرئي�شية التي 

عرث بها على التابوت احلجري للمدعو 

بتاح-اإم-ويا.

فر�نكفورت  )د ب �أ(-

حظت التجارب االفرتا�شي���ة بدفعة قوية 

موؤخ���را ب�شب���ب تف�شي جائح���ة كورونا، 

حيث �شار من املمكن اأن يقوم املرء بينما 

ي�شتلقي على اأريكته، بت�شلق جبل اإيفر�شت، 

اأو زيارة متحف يف نيوي���ورك، اأو الغو�س 

بني ال�شعاب املرجانية يف املحيط.

ومل مير ذلك دون اأن يالحظه القائمون على 

قطاع ال�شفر والرتفي���ه حول العامل. حيث 

مل تع���د التكنولوجيا ُت�شتخ���دم الغرا�س 

الت�شويق فقط، بل كمنتجة لالحداث اأي�شا. 

ولكن، هل �شتظل تلك ال�شجة م�شتمرة؟ واإذا 

كان االأمر كذلك، فاإىل اأين �شتتجه؟

لالجابة على ذلك، يت�شارك باحثان اأفكارهما 

ب�شاأن م�شتقبل ال�شفر من خالل تقنية الواقع 

االفرتا�ش���ي، والباحثان هما: اأرمني بري�س، 

الباحث يف هذا املو�شوع بجامعة كيمبنت 

للعل���وم التطبيقية، وتري�شت���ان هورك�س، 

الذي يدر����س االجتاهات اجلديدة يف معهد 

امل�شتقبل بفرانكفورت.

مدريد كتجربة �فرت��ضية

بالنظر اإىل ال�شف���ر االفرتا�شي، �رشعان ما 

�شيت�شح اأن القطاع املعني بال�شفر يحاول 

فقط للتو حتقيق ذلك. فعلى �شبيل املثال، 

بداأت هيئ���ة ال�شياحة مبدري���د يف تقدمي 

جترب���ة افرتا�شية لال�شتمت���اع مب�شاهدة 

العا�شم���ة االإ�شباني���ة حتى قب���ل القيام 

بالرحلة الفعلية.

ويحتاج الزائر اإىل حج���ز موعد مدته 30 

دقيقة من خالل موقع الهيئة ال�شياحة على 

االإنرتن���ت، حيث يقوم باجلولة االفرتا�شية 

ع���ن طريق حمادثة هاتفي���ة عرب الفيديو 

تتم من خالل تطبيق »زووم« االلكرتوين. 

ومبج���رد االت�شال، يق���وم مر�شد �شياحي 

بالتجول يف �ش���وارع مدريد، ويتوقف عند 

االأماكن التي يكون هناك لدى الزائر بع�س 

االأ�شئلة ب�شاأنها.

و�رشعان ما تظه���ر �شور بانورامية بزاوية 

360 درج���ة، مع قيام املر�ش���د ال�شياحي 

بتكبري ال�شور يف بع����س االحيان، مثلما 

يحدث عند زيارة الق�رش امللكي، على �شبيل 

املثال. وتقدم اخلدمة بالفعل انطباعا اأوليا 

مفيدا ب�شاأن املدينة، اإال اأنها يف احلقيقة ال 

ترقى اإىل م�شتوى جتربة الواقع االفرتا�شي.

�إذن ما هي جتربة �لو�قع �الفرت��ضي؟

ويتطلب ال�شفر من خالل الواقع االفرتا�شي 

»بيئ���ة افرتا�شية ذات اأبع���اد ثالثية، يتم 

تنفيذها من خالل جهاز الكمبيوتر، ويراها 

املرء با�شتخدام نظارات الواقع االفرتا�شي«، 

بح�شب ما يو�شحه اأرمني بري�س من جامعة 

كيمبنت للعلوم التطبيقية يف اأملانيا.

ويك���ون م���ن ال����رشوري توف���ري حماية 

للم�شتخدم من ال�شوء اخلارجي كله، وذلك 

بوا�شطة نظارات الواقع االفرتا�شي، ليكون 

فيما ي�شمى ب� »الكهف«، اأو غرفة جمهزة 

بالكام���ل ب�شا�شات، لكي يك���ون امل�شاهد 

حماط���ا متاما بالع���امل االفرتا�شي. يقول 

بري�س: »كلما تغلغل ال�شخ�س امل�شافر يف 

اأج���واء  العامل ال���ذي مت اإدخاله فيه، كلما 

كانت التجربة امل�شطنع���ة اأكرث واقعية«. 

ويطلق اخلرباء على ذلك ا�شم »االنغما�س«، 

وهو يتطلب توفري �شور ذات دقة عالية جدا 

و�رشد مثري.

�لرحالت �الفرت��ضية عرب �لزمن

حتى لو كان بع�س خرباء ال�شياحة مازالوا 

ي���رون اأن ال�شفر من خالل تقني���ة الواقع 

االفرتا�شي، هو تطور متخ�ش�س، فال �شك اأن 

�شيئا ما ال يزال قيد التطوير. فعلى �شبيل 

املثال، ميكن للمرء من خالل �رشكة »تامي 

رايد«، التي تقوم بتوفري رحالت افرتا�شية 

عرب الزمن، اأن يذه���ب يف رحلة افرتا�شية 

ع���رب الزمن واأن ينغم�س يف حياة الع�شور 

ال�شابقة.

وميكن لال�شخا����س يف اأملانيا اأن يحظوا 

بفر�شة القيام برحلة افرتا�شية عرب الزمن 

يف كولوني���ا وبرلني ودري�ش���دن وميونخ 

الرحل���ة  اأن  اإىل  وي�ش���ار  وفرانكف���ورت. 

االفرتا�شية ع���رب الزم���ن يف برلني تاأخذ 

امل�شافر عرب برل���ني يف فرتة الثمانينيات 

من القرن املا�شي، عندما كان جدار برلني 

ال يزال يق�شم املدينة.

اأما يف منطقة الرور، وحتديدا مبدينة اإي�شن 

ال�شناعية، فهناك جولة ذات واقع خمتلط 

تتم يف املدينة وحتمل ا�شم »اإي�شن 1887«، 

حيث يتم اإر�شاد الزائرين هناك للتجول عرب 

املدين���ة با�شتخدام نظ���ام حتديد املواقع 

العاملي )جي بي اإ����س(، ونظارات خا�شة، 

م���ع ا�شتخدام تقني���ة ال�ش���ور املج�شمة 

)الهولوج���رام(، وهي تقني���ة ت�شاعد على 

اإنتاج واق���ع افرتا�شي جم�شم االبعاد، عند 

نقاط معينة على طول الطريق.

وفج���اأة، يظهر اأ�شخا�س من ع���ام 1887، 

يتحدثون اإىل ال�شخ�س امل�شافر عرب الزمن، 

بينما ت�ش���ري العربات التي جترها اخليول 

يف ال�ش���وارع. ويتمثل االختالف عن الواقع 

االفرتا�ش���ي يف هذه احلال���ة، يف اأن املرء 

يتحرك يف حميط افرتا�ش���ي، ومع ذلك ال 

يزال يدرك العامل احلقيقي، وهو االمر الذي 

ُيعرف بالواقع املعزز .

�لرحالت يف �لـ »ميتافري�س«

هل هناك م�شتقبل لكل ذلك؟ بح�شب م�شح 

جديد اأجرت���ه موؤخرا �رشك���ة »بيتكوم« 

لالبحاث، فاإن االأمر يبدو كذلك. ويعد ال�شيء 

الكبري التايل هو ع���امل ال� »ميتافري�س«، 

وهو امل�شاحة االفرتا�شية التي تتو�شع على 

االإنرتنت يف عاملنا اليوم، حيث ميكن للمرء 

فيه���ا التحرك والتفاع���ل يف بيئة ثالثية 

االأبعاد.

ووج���د اال�شتطالع ال���ذي اأجرت���ه �رشكة 

»بيتك���وم« اأن 21% ممن �شاركوا فيه ممن 

يبلغون من العمر 16 عاما فاأكرث، يتوقعون 

ا�شتك�شاف االأماكن الغريبة التي مل يزوروها 

من قبل، من خالل نظارات الواقع االفرتا�شي 

يف ع���ام 2030، وذلك ب���دال من ال�شفر اإىل 

هناك بالطرق التقليدية.

ورغم اأن الن�شبة االأعلى املوؤيدة لهذا الراأي 

كانت بني ال�شباب، يتف���ق 15% من الفئة 

العمري���ة التي تزيد على 64 عاما، مع هذا 

الراأي.

يومية .. �ضيا�ضية .. م�ضتقلة15

الثالثاء 20 �شبتمرب  2022 � الع�دد 15148 
�أخبار و�إعالنات

وفاة ر�ئد �لف�ضاء فاليري بولياكوف، �ضاحب 

�أطول مدة �إقامة في �لف�ضاء

موديرنا تو�فق على ��ضتخد�م لقاحها 

�ضد كورونا لتطوير لقاحات تعتمد على 

�لحم�س �لنووي �لريبوزي

مو�ضكو  )د ب �أ( –

 اأعلنت وكالة »رو�س كو�شمو�س« الرو�شية لالأن�شطة 

الف�شائي���ة وفاة رائد الف�ش���اء فالريي بولياكوف 

�شاحب الرقم القيا�شي الأطول فرتة يق�شيها اإن�شان 

يف الف�شاء، عن عمر ناهز 80 عاما.

وقالت »رو����س كو�شمو����س« اإن بولياكوف كان 

»بطال« بالن�شب���ة لالحتاد ال�شوفين���ي ال�شابق 

ولرو�شيا.

والتحق بولياك���وف، الذي تدرب كطبيب، بربنامج 

الف�شاء ال�شوفيتي يف اأوائل ال�شبعينيات من القرن 

املا�ش���ي. و�شاف���ر، كرائد ف�ش���اء، اإىل حمطة مري 

الف�شائية مرتني يف الثمانينيات والت�شعينيات.

وخ���الل مهمة الف�شاء »�شويوز ت���ي ام-18« يف 

الفرتة من عام 1994 اإىل 1995، اأم�شى بولياكوف 

437 يوم���ا و17 �شاعة و58 دقيق���ة يف الف�شاء. 

وال يزال يحم���ل الرقم القيا�ش���ي العاملي الأطول 

اإقامة فردية يف الف�شاء. وطيلة فرتة عمله، ق�شى 

بولياكوف اأكرث من 678 يوما يف الف�شاء.

وخالف���ا لغالبية زمالئه، مل يغام���ر رائد الف�شاء 

مطلقا باخلروج من املحطة لل�شري يف الف�شاء.

وكتب بولياكوف اأكرث من 50 ورقة بحثية علمية 

ع���ن الطب يف الف�شاء وعا����س اإىل جانب زوجته 

وابنته وحفيديه.

لو�س �جنلي�س  )د ب �(-

 �شمح���ت �رشك���ة موديرن���ا االأمريكي���ة لالأدوية 

با�شتخ���دام لقاحها �شد فريو�س كورونا يف جهود 

منظمة ال�شح���ة العاملية لتطوير لقاحات تعتمد 

عل���ى احلم�س النووي الريب���وزي، وهذا من �شاأنه 

تعزيز االنتاج والو�شول للدول الفقرية.

ونقلت وكالة بلومربج لالأنباء عن بيرتو تربالن�س، 

املدي���ر االداري ل�رشكة افريجني لعل���وم االحياء 

واللقاحات يف جنوب اأفريقيا القول ، اإن ال�رشكة ، 

التي تعمل مع منظمة ال�شحة العاملية ، ا�شتخدمت 

لق���اح موديرنا يف درا�ش���ات مقارنة على الفئران 

الختبار فعالية لقاحاتها. وقد تباطاأ الطلب على 

لقاحات كورون���ا يف اأنحاء العامل، حيث ت�شببت 

املتحورات االأحدث يف اال�شابة باأعرا�س اأقل حدة، 

مع ذلك الكثري من االأ�شخا�س يف الدول منخف�شة 

ومتو�شطة الدخل مثل جنوب اأفريقيا مل يح�شلوا 

بعد عل���ى اللقاح، وبذلك ه���م معر�شون ب�شورة 

اأكرب لال�شابة بكورونا. ومب�شاعدة موديرنا، ت�شعى 

�رشكة افرج���ني لتطوير لقاح يتم ت�شنيعه يف ما 

اليقل عن 15 من�شاأة اإنتاج حول العامل.

�لقانون �النتخابي في تون�س يثير مخاوف من تقلي�س فر�س �لمر�أة في �لو�ضول �إلى �لبرلمان

م�ضر: �لك�ضف عن تابوت من �لجر�نيت �لوردي في منطقة �آثار �ضقارة

هل يمكن �أن تكون رحالت �لو�قع �الفتر��ضي هي �التجاه �ل�ضائد لل�ضفر في �لم�ضتقبل؟

االطراف  بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

املذكورين اسامؤهم أدناه:

االمارات عن كامل  الجنسية:  البلويش   ال مندوس  األول: عبدالله محمد كرم  :الطرف  من 

حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:   سليامن اسامعيل سليم حسن الزعايب الجنسية: اإلمارات

 باالسم التجاري )الفراشة لتجارة املواد الغذائية( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )105203( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

هذا االعالن.

االطراف  بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   

املذكورين اسامؤهم أدناه:

كامل  عن  االمارات   الجنسية:  الزعايب   سليم حسن  اسامعيل  سليامن  األول:  :الطرف  من 

حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  عمر فاروق محمد هاشم  الجنسية:  بنغالدش

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  املباين(  لصيانة  املدينة  )طري  التجاري  باالسم 

بعجامن برقم ملف )106464( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

هذا االعالن.

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

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

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

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

 وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب 
العدل.

فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء املشار اليه بعد 
أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب العدل 

التباع االجراءات القانونية

 ليكن معلوماً للجميع بأن السيد/ اشباك غالم دستا جري هندي الجنسية ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة %100 وذلك للسيد/ عبدالسليم كانيان 

كاندي قادر هندي الجنسية يف الرخصة 
خدمات املوعد لتنظيف املباين املرخصة برقم 217192 الصادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بحكومة الشارقة.
التعديالت االخرى: 

تم تغيري الشكل القانوين : من رشاكة اعامل مهنية اىل مؤسسة فردية بوكيل خدمات
 وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن 

الكاتب العدل.
فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء املشار اليه 
بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

 ليكن معلوماً للجميع بأن السيد/ مزمل ماناكات تييك بيديكاييل هندي الجنسية ، يرغب 
املر  نارص سعيد  ابراهيم  للسيد/  وذلك  البالغة 100%  كامل حصته  والتنازل عن  البيع  يف 
العامري، امارايت الجنسية يف الرخصة مطعم اوراق النعناع املرخصة برقم  781881 الصادرة 

من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة الشارقة.
التعديالت االخرى:

تم تغيري الشكل القانوين من مؤسسة فردية بوكيل خدمات اىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
تم تحويل الرخصة اىل فرع

الشخص  ذ.م.م رشكة  منت  مطعم  اىل  النعناع  اوراق  مطعم  من  التجاري  االسم  تغيري  تم 
الواحد فرع الشارقة    

وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب 
العدل.

فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء املشار اليه بعد 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتاض  أي  لديه  فمن  اإلعالن  هذا  تاريخ  من  أسبوعني 

الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

 ، عبدالحق  محمد  نبي  نور  محمد   / املدعو  فقد   

 )BY0628123( رقم  سفره  جواز  الجنسية  بنجالديش 

الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه إىل سفارة  بنجالديش  

أو إىل أقرب مركز رشطة مشكوراً.    

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

من :الطرف األول: احمد عيل محمد العبدويل  الجنسية: االمارات 
 اىل الطرف الثاين:  فريوز مانانشري بريانكويا مانانشري  الجنسية: الهند

 باالسم التجاري )رويال لغسيل وزينة السيارات( رخصة صادرة من دائرة 
تجارة  بغرفة  واملسجلة   )68667( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

من :الطرف األول:سيف راشد جمعه غانم الشاميس   الجنسية: االمارات 
 اىل الطرف الثاين:  محمد حسني محمد جامل  الجنسية:  بنغالديش

من  صادرة  رخصة  والتطوير(  للخياطة  االرتقال  )مشغل  التجاري  باالسم   
بغرفة  واملسجلة   )57987( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.
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مدريد ــ وام :
 واصــل ريال مدريــد انطالقته القوية 
يف رحلــة الدفــاع عن لقبــه بالدوري 
الفريق  القدم، وحقق  لكرة  اإلســباني 
بالفوز  التوايل  عىل  الســادس  انتصاره 
أتلتيكو مدريد 1-2 يف ديربي  عىل جاره 
العاصمة اإلســبانية ضمن منافســات 

الجولة السادسة من املسابقة.
إىل 18  ريــال مدريد رصيــده  ورفــع 

نقطة يف الصــدارة بفارق نقطتني أمام 
عند  أتلتيكو  رصيد  برشــلونة، وتجمد 
الثانية  بالهزيمة  مني  بعدما  10 نقاط 

يف املسابقة هذا املوسم.
الجولة، فاز  بنفس  أخرى  مباريات  ويف 
جريونــا 1-2 وريال  عىل  بيتيس  ريال 
اسبانيول 1-2 وخيتايف  سوسييداد عىل 
فياريال  أوساســونا 0-2 وتعادل  عىل 

مع إشبيلية 1-1 .

اأبوظبي ــ وام:
 

لم يجد اإليطايل كارلو أنشــيلوتي املدير 
الفنــي لريال مدريد اإلســباني كلمات 
إعجابــه وتقديره  بهــا عن مدى  يعرب 
املوسم  يف  الناجحة  وانطالقته  بالفريق 
املزيد  إال قوله: "ال يمكنني طلب  الحايل 

من هذا الفريق".
واضحة  كفــاءة  مدريد  ريــال  وأظهر 
ومنافســه  جاره  انتفاضة  مواجهة  يف 
العنيد أتلتيكو مدريد ليحافظ عىل الفوز 
الثمــني -2 - 1 مســاء األحــد يف قمة 
اإلسباني  الدوري  من  السادسة  الجولة 
ديربي  الفريــق  القدم، ليحســم  لكرة 
ملعب  عىل  لصالحه  اإلسبانية  العاصمة 
الكاملة  بالعالمــة  ويحتفظ  منافســه 

وصدارة جدول املسابقة.
الســادس  انتصاره  مدريد  ريال  وحقق 
ليرتبــع منفردا عىل صدارة  التوايل  عىل 
بســبب  التوقف  فــرتة  قبل  الرتتيــب 
األجنــدة الدولية، وعادل الفريق إنجازا 
كان بحوزته منــذ 35 عاما؛ حيث فاز 
للمرة  املســابقة  يف  بــأول 6 مباريات 

األوىل منذ 1987-1988.
وإىل جانب الفوز يف املباريات الـ6 األوىل 
الفريق  املوســم، حقــق  هذا  بالدوري 
برحلة  أيضــا  مباراتني  أول  يف  الفــوز 
أوروبا  أبطال  دوري  يف  لقبه  عن  الدفاع 
كما فاز بمباراة كأس السوبر األوروبي 
لريفع رصيــده إىل 9 انتصارات متتالية 

بمختلف املسابقات هذا املوسم.
ويقــول أنشــيلوتي " أشــعر بالفخر 
لتدريب هذا الفريق"، مشريا إىل الفوز يف 
جميع املباريات الرســمية التي خاضها 
اجتياز  عىل  الالعبني  وقدرة  املوسم  هذا 
الحايل  املوســم  يف  جديد  كبــري  اختبار 

الديربي. بالفوز يف 
غياب  عىل  مجــددا  مدريد  ريال  وتغلب 
مهاجمه املخرضم الفرنيس كريم بنزيما 
مستفيدا  الثمني  الفوز  لإلصابة، وحقق 
جيد  هجومي  خيار  من  أكثر  وجود  من 

لدى أنشيلوتي مثل فيدريكو فالفريدي، 
الذي ســجل هدفا أمس ليهز الشــباك 
التــوايل، وهناك  عىل  الثالثة  للمبــاراة 
املتألقان فينيســيوس  الربازيليان  أيضا 

جونيور ورودريجو.
وجــاء الفوز عىل أتلتيكــو أمس ليبعد 
الفريق الثاني للعاصمة اإلســبانية عن 
تجمد  املنافســة، مؤقتــا، حيث  دائرة 
للمركز  وتراجع  عند 10 نقاط  رصيده 

السابع.
املنافس  أنه  برشــلونة  املقابل، أكد  ويف 
هذا  الصدارة  عــىل  مدريد  لريال  األبرز 
املوســم حيث واصل الفريق انتصاراته 
عىل  وتغلب  املحيل  الــدوري  يف  املتتالية 

مضيفه ليتيش بثالثية نظيفة.
وواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجم برشــلونة انطالقته املميزة مع 

الفريق يف املســابقة حيــث أحرز اثنني 
إىل 8  الثالثة لريفع رصيده  األهداف  من 
باملسابقة،  له  أول 6 مباريات  أهداف يف 
لربشلونة  املكاسب  أبرز  من  أنه  ويؤكد 
النادي  معه  تعاقد  ســنوات؛ حيث  منذ 

من بايرن ميونخ األملاني هذا الصيف.
وعزز ليفاندوفسكي فرص برشلونة يف 
أصبح  حيث  الدوري  لقب  عىل  املنافسة 
الفريق هــو األفضل هجوما ودفاعا يف 
املوســم الحايل بعدما ســجل 18 هدفا 

مقابل هدف واحد فقط يف مرماه.
وأكد ليفاندوفسكي عمليا أنه قادر عىل 
الدوري  القياســية يف  األرقام  تحقيــق 
اإلسباني مثلما حقق من قبل مع بايرن 

يف الدوري األملاني.
وضاعف برشــلونة بهــذا الفوز محنة 
إلتــيش الذي أصبح الفريــق الوحيد يف 

أي  لم يحقق  الذي  املوسم  املسابقة هذا 
انتصــار حتى اآلن، حيث تجمد رصيده 
املركز األخري  عند نقطة واحدة فقط يف 
كما أنه األسوأ دفاعا بني فرق املسابقة 
يف  شباكه 16 مرة  اهتزت  حاليا؛ حيث 

6 مباريات.
ويف مباراة أخرى بنفس الجولة تخلص 
املتتالية  الهزائــم  قــادش من دوامــة 
وحقــق انتصاره األول بعــد 5 هزائم، 
نظيف هو  بهدف  الوليد  بلد  وتغلب عىل 

األول له أيضا يف املوسم الحايل.
بلباو  وأتلتيــك  بيتيس  ريــال  وواصل 
مدريد  ريال  عىل  للضغــط  محاوالتهما 
منهما  كل  حقــق  حيــث  وبرشــلونة 
املسابقة  يف  التوايل  عىل  الثاني  االنتصار 
ورفــع رصيدهمــا إىل 15 و13 نقطة 
عىل الرتتيب يف املركزين الثالث والرابع.
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الريا�سة
جولة »�سقوط الكبار« تمنح 

نابولي واأتاالنتا �سدارة 
الدوري االإيطالي

اأبوظبي ــ وام:

 عــىل الرغم من األداء القوي الــذي قدمه ميالن 
الفريق  سريو"، خرس  باستاد "ســان  ملعبه  عىل 
أمام نابويل ليكمل ليلة "سقوط الكبار" يف الدوري 

اإليطايل قبل فرتة التوقف بسبب األجندة الدولية.
املســابقة هذا  له يف  األوىل  بالهزيمة  ومني ميالن 
املوسم، وخرس أمام ضيفه نابويل 2-1 فيما خرس 
جاره انرت ميالن وصيف حامل اللقب أمام مضيفه 
أودينيــزي 2-1 وســقط روما عــىل ملعبه أمام 
أتاالنتا 1-0 ومنــي يوفنتوس بالهزيمة األوىل له 
يف املسابقة هذا املوسم ، وخرس بهدف نظيف أمام 
مضيفــه مونزا. وهذه هي املرة األوىل التي تخرس 
فيهــا هذه الفرق األربعة يف يــوم واحد بالدوري 

اإليطايل منذ عام 1955 .
وأســفرت هذه الهزائم عن خلــو املراكز األربعة 
األوىل يف جدول املســابقة مــن جميع هذه الفرق 
األربعة التي تســتحوذ مجتمعــة عىل 77 لقبا يف 

تاريخ الدوري اإليطايل.
يف  استاد "سان سريو"، فشل ميالن مجددا  وعىل 
موسم  منذ  نابويل  عىل  متتاليني  انتصارين  تحقيق 
الثالثة  بالهزيمة  الفريق  مني  2011-2010 كما 
ســان  ملعب  عىل  نابويل  مواجهة  يف  التــوايل  عىل 
ســريو لتكون املرة األوىل منذ 1979 التي يخرس 
فيها 3 مباريات متتالية أمام هذا الفريق عىل هذا 

امللعب.
الحفاظ  نابويل مضيفه ميــالن من فرصة  وحرم 
عىل ســجله الخايل من الهزائــم منذ فرتة طويلة؛ 
حيث أن الهزيمة  هي األوىل مليالن بعد 22 مباراة 
متتالية يف املســابقة بال هزيمة بداية من منتصف 

املوسم املايض.

أنشيلوتي مدرب ريال  اإليطايل كارلو  رفض 
حول  املثارة  األزمة  جدل  يف  مدريد، الدخول 
فينيسيوس  الربازييل  العبه  احتفال  طريقة 
الئقة،  غري  البعض  اعتربهــا  التي  جونيور 
مؤكــداً أنه ليــس والده أو شــقيقه، لكنه 

مجرد مدربه.
فينيســيوس وجهت ضــده عبارات  وكان 
عنرصيــة خالل األيام املاضيــة، حيث قال 
بيدرو برافو رئيس رابطة الالعبني املحرتفني 
يف إسبانيا، تعليقاً عىل احتفاله بالرقص بعد 
تسجيله لألهداف: "إذا كنت تريد أن ترقص 
الســامبا، فتذهب إىل قاعات سامبودرومو، 
هنــا ما عليــك فعله هو احــرتام زمالئك، 
القرد"، األمر  مثــل  الترصف  عن  والتوقف 
الــذي دفع ريال مدريــد والالعب الربازييل 
إلصــدار بيان رســمي رداً عىل ترصيحات 

برافو.
وقال أنشيلوتي يف املؤتمر الصحفي الخاص 
بمباراة ريال مدريد وأتلتيكو: " فينيسيوس 
بهذه  والفوز  اللعــب  كعادتــه، يريد  بخري 
املبــاراة، الالعب والنادي أصــدرا بياًنا، لذا 

اآلن دعونا نتحدث عن كرة القدم".
وتابع "يف إسبانيا ال أرى عنرصية، ما حدث 
فينيســيوس، هــي قضية ال  يؤثر عىل  لن 
نركز  املغلقة، نحن  الغرف  داخل  لها  نتطرق 
أمنحه نصيحة، أنا  املباراة، ولــم  فقط عىل 
مدربه فقط لســت والده وال شقيقه، فهو 

يلعب كرة القدم ببهجة".

بحال  أنشــيلوتي: "نحن  قال  املباراة  وعن 
ديربي،  لكونها  جيد، هــي مباراة خاصــة 
ســتكون  جهدنا،  قصارى  بذل  ســنحاول 
بديل  تنافســية ومفتوحــة". وعن  مباراة 
الفرنــيس كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، 
الذي يغيب عن الديربي بسبب اإلصابة، قال 
بنزيما،  لبديل  "بالنسبة  املخرضم:  اإليطايل 

لدي القرار لكنني لن أفصح عنه".
أتلتيكو  وبخصوص دييغو سيميوني مدرب 

مدريد، قال أنشــيلوتي: "لديه عالقة رائعة 
الرابط وهذا  بناء هذا  مع العبيه، قادر عىل 
جزء مهم بالنسبة للمدرب، ولكن نحن لدينا 
يتعب  الثاني  الشوط  خاصة، يف  اسرتاتيجية 
نقوم  ونحن  لإلرهــاق،  ويتعرض  املنافس 

باستغالل هذه النقطة".
ويحل ريال مدريد ضيفاً عىل أتلتيكو مدريد، 
بالجولة  مرتقبــة  مبــاراة  غــداً األحد، يف 

السادسة من بطولة الدوري اإلسباني.

اأن�سيلوتي رداً على اأزمة فيني�سيو�س: 
ل�ست والده
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يوفنتــوس   مبــاراة  شــهدت 
أقيمت  التــي  ومضيفــه مونزا 
لصالح  األحــد، وانتهت  بينهما 
رد، حدثاً  دون  بهــدف  األخــري 

تاريخياً بالدوري اإليطايل.
نتائجه  واصل  يوفنتوس  وكان 
وخرس  املوســم  هذا  املتواضعة 
الســابعة  مونزا، بالجولة  أمام 
اإليطايل،  الــدوري  بطولة  مــن 
بالسيدة  امللقب  الفريق  ليواصل 
النقاط،  نزيف  مسلسل  العجوز 
النقطة  عنــد  رصيده  ويتوقف 
الثامن  املركــز  يف  10، تضعــه 

بجدول ترتيب الكالتشيو.
الوحيد  مونــزا  وجــاء هــدف 
الدنماركي  العبــه  طريــق  عن 
الدقيقة  يف  كريســتيان غيثكيري 
املباراة، التي لعبها  74 من عمر 
يوفنتــوس بعرشة العبني فقط 
منــذ الدقيقــة 40 بعد تعرض 
أنخيل دي  العبــه األرجنتينــي 

ماريا للطرد.
يف  اســمه  مونزا  نــادي  وكتب 
ســجالت التاريخ بهــذا الفوز، 
األول  الفوز  يعترب هذا هو  حيث 
له بالدوري اإليطايل عرب التاريخ 
إىل  الصعود  بعدمــا تمكن مــن 
ألول  الحايل  املوســم  الكالتشيو 
يف 5  للهزيمة  تعــرض  مرة، إذ 

لقــاءات وتعــادل يف لقاء واحد 
خالل منافسات املوسم الحايل.

"أوبتــا"  شــبكة  وبحســب 
فريــق  فــإن  لإلحصائيــات، 
اإلنجاز  نفس  حقــق  كاتانزارو 

مــن قبل، حيث يعتــرب هو أول 
انتصاراته  أوىل  يحقــق  فريــق 
تاريخه  عرب  اإليطــايل  بالدوري 

عىل حساب يوفنتوس أيضاً.
وكتب فوز مونزا االنتصار األول 

له عىل اليويف يف كل املســابقات، 
إذ التقيــا من قبــل مرة واحدة 
بطولة  عــام 1987 يف  فقــط 
يوفنتوس  إيطاليــا، وفاز  كأس 

وقتها بهدف دون رد.

خ�سارة يوفنتو�س اأمام مونزا تكتب حدثاً تاريخياً 
بالدوري االإيطالي

ريال 
مدريد 

يفوز على 
اأتلتيكو 

ويت�سدر 
الدوري 

االإ�سباني

واصــل ثنائــي باريس ســان جريمان 
األرجنتيني ليونيل مييس والربازييل نيمار 
القياســية،  األرقام  دا ســيلفا، تحطيم 
بشكل  الكروية  مســريتهم  سواء خالل 

عام، أو مع العمالق الفرنيس.
وكان ميــيس افتتح التســجيل لباريس 
عند  ليــون  مباراة  يف  ســان جريمــان 
منافســات  ضمن  األحد،   ،5 الدقيقــة 
الجولــة الثامنــة من بطولــة الدوري 
الربازييل  زميله  صناعــة  الفرنيس، من 

نيمار دا سيلفا.
شــبكة "أوبتا" لإلحصائيات،  وبحسب 

فقد صنع كل مــن مييس ونيمار لآلخر 
5 أهداف يف الدوري الفرنيس هذا املوسم، 
أخــرى يف مختلف  ثنائية  أي  مــن  أكثر 
الدوريات الكربى. ورفع مييس رصيده إىل 
4 أهداف يف الدوري الفرنيس هذا املوسم 
و6 أهداف يف كل املســابقات، علماً بأنه 

سجل 6 أهداف املوسم املايض بالكامل.
يذكــر أن مييس ونيمار ســبق وتزامال 
يف برشــلونة ملــدة 4 ســنوات، قبل أن 
جريمان  ســان  لباريس  نيمــار  يرحل 
عــام 2017، ويلحق به مييس يف صيف 
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مي�سي ونيمار يوا�سالن تحطيم 
االأرقام القيا�سية



إلى  للشباب  األردن  منتخب  تأهل 
القدم،  لكرة  آسيا  كأس  نهائيات 
بعدما تعادل مساء  األحد مع تايوان 
في  البترا،  ملعب  على  أهداف،  دون 
المجموعة  ضمن  مبارياته  ختام 
األردن  منتخب  وحسم  الرابعة. 
رفع  بعدما  المجموعة،  صدارة 
حصدها  نقاط،   "10" إلى  رصيده 

من 3 انتصارات وتعادل وحيد.
في  الفوز  األردن  منتخب  وحقق 
تركمانستان  على  المشوار  بداية 
ماريانا  شمال  جزر  على  ثم   ،3-1
0-16، وسوريا 1-2، قبل أن يتعادل 

الليلة مع تايوان.
المركز  في  سوريا  منتخب  وحل 
 "9" برصيد  بالمجموعة،  الثاني 

نقاط.كأفضل مركز ثاني
إلى  للشباب،  عمان  منتخب  وتأهل 
عاما،   20 دون  آسيا  كأس  نهائيات 
المزمع إقامتها في أوزبكستان العام 

المقبل.
ضيفه  على  تفوقه  بعد  وذلك 
التايالندي )0-1( في استاد السعادة، 

مباريات  من  الثالثة  الجولة  لحساب 
المجموعة السابعة.

وكان الشوط األول قد انتهى بتسجيل 

الوحيد، عن  هدفه  العماني  المنتخب 
في  المشايخي  عاهد  الالعب  طريق 
الدقيقة 20، من ضربة حرة مباشرة 

مرمى  حارس  يسار  على  نفذها 
تايالند. 

بذلك  العماني  المنتخب  وحسم 

بعد  السابعة،  المجموعة  صدارة 
فوزه على الفلبين في الجولة األولى، 
وتايالند في الثالثة، بينما خسر أمام 

الثانية. أفغانستان في الجولة 
إلى  السعودي  المنتخب  وتأهل 
20 عاًما،  تحت  آسيا  كأس  نهائيات 
أوزبكستان  في  إقامتها  المقرر 
أن تغلب مساء ال األحد  2023، بعد 
رد،  دون  بهدف  الصيني  نظيره  على 
بن  سعود  األمير  مدينة  استاد  على 

جلوي الرياضية. 
محمد  لألخضر  الفوز  هدف  وسجل 
سليمان في الدقيقة 5+45، ليتصدر 

مجموعته برصيد 9 نقاط. 
جدير بالذكر أن السعودية استضافت 
التي  األولى،  المجموعة  منافسات 
المالديف،  ميانمار،  "الصين،  ضمت 
البلد  أوزبكستان  إلى  باإلضافة 
المضيف للنهائيات، والذي ال تحتسب 

نتائج مشاركته بالتصفيات". 

ـ وام: دبيـ 
 

بن  سالم  المهندس  الشيخ  أكد 
القاسمي،  صقر  بن  سلطان 
رئيس االتحاد اآلسيوي والعربي 
اهتمام  للمبارزة،  واإلماراتي 
المبارزة  برياضة  اإلمارات  دولة 
القيادة  توجيهات  خالل  من   ،
الرشيدة بتعزيز سمعة الدولة في 
المحافل الرياضية الدولية، ودعم 
لتعزيز  ضامنة  كونها  الشراكة 

رفاهية وضمان نشاط األفراد.
سلطان  بن  سالم  الشيخ  وأشار 
جهود  أن  إلى  القاسمي 
والعربي  اآلسيوي  االتحاديين 
برؤى  تتكامل  المبارزة  لسالح 
مع  عملية  وخطى  وبرامج 
االتحادات  ومبادرات  جهود 
يعزز  بما  والقارية،  الدولية 
نجاح وانتشار تلك اللعبة عالمياً 
وتذليل كافة العقبات التي تحول 
قاعدة  ازدهارها، وتوسيع  دون 

ممارستها.
خالل  كلمته  في  ذلك  جاء 
لقادة  الدولي  لالجتماع  افتتاحه 
القارية  المبارزة  ورؤساء 
األربعة  الدولية  واالتحادات 

للمبارزة وهي االتحاد اإلفريقي، 
دول  األوروبي، واتحاد  واالتحاد 
اآلسيوي  واالتحاد  األمريكيتين 

الذي عقد في دبي.
برئاسة  االجتماع  خالل  وتم 
الشيخ المهندس سالم القاسمي 
والمنجزات  الجهود  استعراض 
الماضية،  الفترة  المحققة خالل 
مع إثراء النقاشات والطروحات 
لتعزيز  الهادفة  والتوصيات 
الدولية،  اللعبة  تلك  مسارات 
تعاني  التي  الدول  في  باألخص 
المادي  التمويل  نقص  من 
السيما  والتجهيزات  والمرافق 

في بعض الدول اإلفريقية.
واتفق رؤساء االتحادات القارية 
على تبادل الخبرات بانتظام، مع 
طرح أفكار جديدة حول مساعدة 
والمتوسطة  الصغيرة  الصناديق 
مراكمة  عن  فضالً  النامية، 

الخبرات التطويرية الهادفة.
المهندس  الشيخ  واستعرض 
سالم بن سلطان القاسمي جهود 
تترأسه  الذي  اآلسيوي  االتحاد 
اإلمارات قائال " في فترة قصيرة 
استطاع االتحاد اآلسيوي إطالق 
المثيرة  المشاريع  من  العديد 

لالهتمام باألخص خالل البطولة 
فبراير  في  الماضية  اآلسيوية 
عقد  تم  بطشقند، كما  الماضي 
النوادي  لدعم  خيري  منتدى 
حظاً  األقل  الدول  في  الصغيرة 
والتمويالت  التجهيزات  في 
في  الصناديق  ودعم  المادية 
األنشطة  عن  فضالً  الدول،  تلك 
وبطوالت  لفعاليات  األخرى 
عقد  فيها  بما  اآلسيوي  االتحاد 
السيدات  قدرات  لتعزيز  ندوة 
المبارزة  لمباريات  التحكيم  في 
تعزيز  وكذلك   ، كوااللمبور  في 
للمباريات  محكما   61 مهارات 
التحكيمية،  قدراتهم  وتحسين 
في  الدورات  تلك  عقدت  حيث 

منغوليا والهند وأوزبكستان.
القاسمي،  الشيخ سالم  وأوضح 
للمبارزة  اآلسيوي  االتحاد  أن 
حول  دوليا  مؤتمرا  سيقيم 
يومي 24  طشقند  في  المبارزة 
يحضره  الحالي،  سبتمبر  و25 
االتحادات  رؤساء  فيه  ويشارك 
للمبارزة  والناشئة  الصغيرة 
رؤساء  مشاركة  مع  القارة  في 
الدولية  االتحادات  وممثلي 

والقارية.

 

الفائزين  عن  اإلماراتية،  المحترفين  رابطة  أعلنت 
الثالثة لدوري  الجولة  الجماهير، في  بمبادرة دوري 
للموسم  الجديدة  اآللية  وفق  للمحترفين،  أدنوك 
الرياضي )2023-2022(، تحفيًزا للمشجعين على 

دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجوالت.
حضوراً  األكثر  لألندية  جوائز  الرابطة  وخصصت 
و"النادي  المضيف"  "النادي  فئتي  في  جماهيرياً، 

الضيف" بكل جولة.
المضيف، نادي  النادي  فئة  في  األول  بالمركز  وفاز 
الجزيرة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما حصل 
بجائزة  الثاني،  المركز  على  األهلي  شباب  فريق 

قيمتها 40 ألف درهم.
نادي  حصد  الضيف"،  "النادي  فئة  صعيد  وعلى 
درهم،  قيمتها 40 ألف  األول، بجائزة  المركز  العين 
فيما حصل فريق الوحدة على المركز الثاني، بجائزة 

قيمتها 30 ألف درهم.
الحد  يكون  بأن  مهمين،  شرطين  الرابطة  وحددت 
األدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، 

و700 للنادي الضيف.
عن  أعلنت  اإلماراتية، قد  المحترفين  رابطة  وكانت 
إلكترونياً،  للمحترفين  أدنوك  دوري  تذاكر  طرح 
تواصالً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع 
التذاكر إلكترونياً لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.

الثانية  الجولة  مباريات  شهدت 
األولى ، تراجع  الدرجة  دوري  من 
عدد األهداف المسجلة عن الجولة 
المواجهات  خلو  عدم  األولى، مع 

من هز الشباك.
في  هدفا   23 تسجيل  وجرى 
الدرجة  لدوري  االفتتاحية  الجولة 
األولى، قبل التراجع إلى 21 هدفا 
في الجولة الثانية، بمعدل تهديفي 
المباراة  في  هدف   2.62 بلغ 

الواحدة.
من  فريقا   13 العبو  وتمكن 
 4 فشلت  فيما  األهداف،  تسجيل 
فرق في الوصول إلى الشباك، وهي 
الفجيرة  العروبة،  سي،  اف  جلف 
عن  التعادل  نتيجة  والذيد، وغابت 

مباريات الجولة الثانية.
عن  الجولة،  مباريات  وأسفرت 
فوز سيتي على جلف إف سي )-1

بينونة )3-1(،  على  0(، والعربي 
 ،)1-0( العروبة  على  واإلمارات 
الفجيرة  على  هيسبانيا  وفرسان 

.)1-0(
الذيد  على  الحمراء  الجزيرة  وفاز 
الرمس  الحصن على  )0-3(، ودبا 
الحمرية  على  ومسافي   ،)3-2(
التعاون  على  ومصفوت   ،)2-1(

.)2-1(
الحمراء،  الجزيرة  نادي  ويتصدر 
على  متفوقا  المسابقة  جدول 
وفي  األهداف،  بأفضلية  العربي 

رصيد كل منهما 6 نقاط، ثم يأتي 
سيتي واإلمارات برصيد 4 نقاط.

وتتساوى 8 أندية برصيد 3 نقاط، 
سي، دبا  إف  التعاون، جلف  وهي 
الحصن، مصفوت، العروبة، الذيد، 
ثم  ومسافي،  هيسبانيا  فرسان 
منهما  ولكل  والفجيرة  الرمس 
أندية   3 وتتشارك  واحدة،  نقطة 
في قاع الترتيب دون نقاط، وهي 

الحمرية وحتا وبينونة.
وأدى حتا والحمرية، مباراة واحدة 
السابقتين، حيث  الجولتين  خالل 
خالل  الراحة  في  الحمرية  بقي 
الجولة األولى، فيما لم يشارك حتا 

في مواجهات الجولة الثانية.
الهدافين،  صراع  صعيد  وعلى 
العب  الجابري  فارس  يتصدر 
أن  بعد  الترتيب،  جدول  العربي، 
دبا  في  فريقه  أهداف  أحد  سجل 
 3 إلى  رصيده  ورفع  الحصن، 

أهداف.
برصيد  العبين   5 ويتساوى 
هدفين، وهم جويل ايرنيست العب 
العب  الفيس  ايجور  مصفوت، 
المزليني  الحمراء، سليم  الجزيرة 
العب  ديوب  الرمس، محمد  العب 
فيلهو  وكارلوس  سي،  اف  جلف 

العب التعاون.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالثالثاء ٢٠ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٨

تراجع تهديفي في جولة دوري 
الدرجة الأولى 

�سامل القا�سمي ي�ستعر�ض جناحات الحتاد 
الآ�سيوي للمبارزة 

شباب  مدرب  جارديم،  ليوناردو  البرتغالي  أشاد 
مساء الجمعة،  والوحدة  فريقه  قدمه  األهلي، بما 
في  راشد  إستاد  على  جمعتهما  التي  المباراة  في 

الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. ختام الجولة 
"أسعد  المباراة:  بعد  الصحفي  المؤتمر  في  وقال 
شوطي  طوال  قوي  بأداء  الجمهور  الفريقان 
المباراة، ونجحنا في استغالل المساحات بالشوط 

األول واللعب على المرتدات".
بالشوط  االستحواذ  في  األفضل  "كنا  وأضاف: 
على  كبيرة  خطورة  تشكيل  في  ونجحنا  الثاني، 
 10 حوالي  من  ثان  هدف  وتسجيل  المنافس، 

تمريرات بين العبي فريقي".
كارفالهال،  كارلوس  البرتغالي  قال  المقابل،  في 
نستحق  وكنا  جيدا،  أداء  "قدمنا  الوحدة:  مدرب 
وارتكبنا  القدم،  كرة  لكنها  األقل،  على  التعادل 

بعض األخطاء تسببت في خسارتنا )1-2(".
مستقبال،  األخطاء  تلك  تصحيح  "علينا  وأضاف: 
والتوقف فرصة جيدة لذلك، ونتمنى تحقيق نتائج 

إيجابية عندما تستأنف المسابقة مجددا".

ليوناردو جارديم ي�سرح طريقة 
فوزه على الوحدة

جماهير الجزيرة والعين الأكثر 
ح�سوراً في الجولة الثالثة

منتخبات الأردن و�سوريا وعمان وال�سعودية  لل�سباب يبلغوا نهائيات كاأ�ض اآ�سيا

التعاقد  من  اإلماراتي  الوحدة  اقترب 
العب  لوريرو  آالن  البرازيلي  مع 
الصيفي  الميركاتو  خالل  إيفرتون، 

الحالي.
عاًما(   31( لوريرو  آالن  ويمتلك 
خالل  الوحدة  يحتاجها  فنية  قدرات 
الموسم الجاري، ليحل بدياًل للبرتغالي 

فابيو مارتينز.
بنادي  الشباب  لوريرو في فريق  وبدأ 
إلى  وانضم  البرازيلي،  مادوريرا 
األوروجوياني،  مالدونادو  ديبورتيفو 
لكنه عاد الحًقا إلى البرازيل، وخاض 
أول مباراة احترافية له مع فاسكو دا 

القدم،  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  اختار 
األولى  اإلعداد  لتكون محطة  النمسا 
للمشاركة في 3  اإلماراتي  للمنتخب 
بطوالت إقليمية وقارية مهمة خالل 

العام المقبل 2023.
الخليج  لكأس  "األبيض"  ويستعد 
مدينة  في  المقرر  الـ25،  العربي 
يناير/كانون  خالل  العراقية  البصرة 
الثاني المقبل، وبطولة غرب آسيا في 
جانب  إلى  مارس/آذار،  خالل  أرضه 
لم  آسيا 2023، التي  كأس  نهائيات 

يعلن عن مكان وموعد إقامتها.
برنامج  مدة  إجمالي  وسيكون 
من  بداية  يوما،   44 المنتخب  إعداد 
المدرب  النمسا، تحت قيادة  معسكر 

األرجنتيني رودولفو أروابارينا.
"األبيض"  إعداد  برنامج  وأنطلق 
لمدة 11  أمس، ويستمر  النمسا  في 
يوما، يخوض فيه المنتخب مباراتين 
وديتين مع باراجواي وفنزويال يومي 

23 و27 من الشهر الجاري.
ويضم المعسكر 24 العبا، هم:

عيسى،  خالد  الشامسي،  "محمد 
علي خصيف، سالم سلطان ومحمد 
خالد  الحمادي،  خليفة  العطاس، 
وعبد  الظنحاني  خالد  الهاشمي، 
كايو  يعقوب،  جاسم  هيكل،  العزيز 
جمعة،  سعيد  جميل،  أحمد  كانيدو، 
بندر األحبابي، علي سالمين، طحنون 
الله حمد، ماجد راشد،  الزعابي، عبد 

خالد  وليد،  فالح  رمضان،  الله  عبد 
عبد  جمعة، حارب  البلوشي، محمد 
ستكون  ثم  مبخوت".  وعلي  الله 
المحطة الثانية من اإلعداد، بمعسكر 
العاصمة  في  أيام   7 لمدة  داخلي 
نوفمبر/ و19   13 بين  أبوظبي 

ويخوض  المقبل،  الثاني  تشرين 
خالله المنتخب مباراتين وديتين أمام 

منتخبي األرجنتين وكازاخستان.
اإلعداد  من  الثالثة  المرحلة  وتقام 
ديسمبر/  26 بين  يوما،   12 لمدة 
يناير/ و6   2022 األول  كانون 

كانون الثاني 2023، بهدف التحضير 
النهائي لـ"خليجي 25" المقررة من 

6 إلى 19 يناير.

44 يوماً تجهز منتخبنا الوطني لكرة القدم الأبي�ض  
لبطولت 2023

الوحدة  يقترب من لعب اإيفرتون
جاما عام 2009.

وانضم لوريرو إلى أودينيزي اإليطالي 
إلى  ذلك  بعد  وانتقل   ،2012 في 
نابولي عام 2015، واستمر معه حتى 
لصفوف  انتقل  عندما   ،2020 عام 

إيفرتون.
لوريرو،  الدولي، كان  المستوى  وعلى 
 20 تحت  البرازيل  منتخب  من  جزًءا 
لهذه  العالم  بكأس  فاز  والذي  عاًما، 

المرحلة العمرية عام 2011.
األول  البرازيلي  المنتخب  مع  ظهر  ثم 
عام 2018، عندما توج منتخب بالده 

بكأس كوبا أمريكا عام 2019.



ـ وام: اأبوظبيـ 
 

أكدت الشــيخة حياة بنت عبد العزيز آل 
خليفة رئيس لجنة رياضة املرأة يف اتحاد 
اللجــان األوملبية الوطنية العربية رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الطاولة أن جائزة 
الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة املرأة 
هي أكرب حافز وداعم للمرأة الرياضية يف 
العالم العربي، وأفضل تتويج ملســرتها 
الناجحــة، ودافع مســتمر لها لتحقيق 

املزيد من األلقاب واإلنجازات.
وأشارت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل 
خليفة إىل أن نجاح النسخة السادسة من 
النسخ  ملا تحقق يف  تتويجا  يأتي  الجائزة 
أنه تأســيس  املاضية من نجاحات، كما 
سليم وفعال ملعطيات الجائزة األمر الذي 
يســاهم يف إزكاء روح التنافس الرشيف 
بــن الرياضيات العرب مــن أجل الفوز 

باأللقاب وصعود منصات التتويج.
وكانــت جائــزة الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك لرياضة املرأة قد احتفت بالفائزات 
أقيم  بنسختها السادســة يف حفل مميز 
أمس األول السبت يف فندق قرص اإلمارات 
بحضور ســمو الشيخ نهيان بن زايد آل 
نهيان رئيــس مجلس أبوظبي الريايض، 
ونخبة من الشخصيات الرياضية العربية 

حيث شهدوا تكريم بطالت العرب.
وقالت الشــيخة حياة بنــت عبد العزيز 
أنباء  لوكالة  آل خليفــة يف ترصيحــات 
اإلمــارات / وام/ : » نحــن اآلن أمــام 
يف  املرأة  لرياضــة  وفعال  الفــت  تطور 
العربي، بفضل ما تلقاه من دعم  الوطن 
الرياضية يسهم يف تطوير  يف مســرتها 
اإلبداعية ويزيد من حماســتها  قدراتها 
عىل تحقيق األلقاب واإلنجازات، وجائزة 
لرياضة  مبــارك  بنت  فاطمة  الشــيخة 
التطور، وأقوى  املرأة خر مثال عىل هذا 
دافع مــن أجل تحقيــق األفضل، حيث 
التــي تجمــع تحتها كل  املظلة  باتــت 
العربيات يف مختلف  املبدعات  الرياضيات 

التخصصات«.

اأبوظبي-الوحدة:

تــوج فريق نادي الفجــرة للفنــون القتالية لفئة 
الشــباب للجودو بلقب بطولة كأس االتحاد للجودو 
ملوســم 2022 – 2023 التــي دشــن بهــا اتحاد 
املصارعة والجودو موســمه الريــايض الذي انطلق 
من صالــة الهيئة العامة للرياضــة بالفجرة أمس 
الفئة ممثلة  تلــك  األول ، بمشــاركة 90 العبا من 
الريايض ،  النرص ،الشارقة  اندية  لعدد 6 أندية وهي 
الشارقة للدفاع عن النفس ، اتحاد كلباء ، خورفكان 
، والفجــرة، وقد جــاء تتويج الفريــق الذهبي يف 
املركــز األول برصيد 8 ميداليــات منها 4 ميداليات 
ذهبيــة وفضية و3 ميداليــات برونزية ، ويف املركز 
الريايض  الشــارقة  نادي  فريق  حــل  الفيض  الثاني 
برصيد ذهبيــة وفضية و3 ميداليات برونزية وجاء 
وفضية  ذهبية  برصيد  خورفــكان  نادي  فريق  ثالثا 
بذهبية  النــرص  نادي  فريــق  ورابعا  وبرونزيتــن 
للدفاع  كلباء والشارقة  اتحاد  وبرونزية ،ثم  وفضية 

عن النفس.
وحقق امليداليات الذهبية الفردية ملختلف االوزان كل 
مــن جربوا عبدالله )خورفــكان( يف وزن تحت 60 
نوار )الفجرة( يف وزن تحت 66 كج،  كج، وعوض 
وتار يوسف )الفجرة( يف وزن تحت 73 كج، سعيد 
النقبــي )الفجرة( يف وزن تحت 81 كج، ســلطان 
تحــت 90 كج، ادجار  وزن  الهوتي )الفجــرة( يف 
جــرو )النرص( يف وزن تحــت 100 كج، ومنصور 

عبدالرحمن )الشارقة( يف وزن فوق 100 كج.
ويف ختام البطولة وبحضور الســادة نارص التميمي 
الرس  أمن  العام لالتحاد ومحمد جاســم  الرس  امن 
املســاعد تم تبادل الدروع التذكارية بحضور العميد 
احمد حمدان الزيودي املدير التنفيذي لنادي الفجرة 
وحضور عيىس بن هويدن عضو االتحاد رئيس لجنة 
أنديــة املنطقة الرشقية والشــمالية وعىل اليماحي 
الفائزين  بتتويج  الشــباب  فئة  ممثل  املجلس  عضو 

عىل مستوى األندية واملدربن مسكا للبطولة.
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اأبوظبي ــ وام :
 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بن 
اإلمارات  فــرق  الله” وفد  “حفظــه 
للمــواي تــاي والكيــك بوكســينج 
بمناسبة تتويجهم بعدد من البطوالت 
لعام  والدولية  اإلقليميــة  واأللقــاب 

الشيخ  سمو  بحضور  2022 .. وذلك 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وهنــأ ســموه - خالل اللقــاء الذي 
البحــر - الالعبن  قــرص  يف  جــرى 
الرياضين  ولزمالئهم من  متمنياً لهم 
يف  والتألق  التوفيق  دوام  اإلماراتيــن 

حصد األلقــاب والبطوالت التي تعزز 
اإلنجازات  اإلمــارات من  دولة  رصيد 
يف مختلــف أنواع الرياضات. كما هنأ 
والكيك  تاي  للمــواي  اإلمارات  اتحاد 
بوكســينج، مثمناً جهوده يف االرتقاء 

بهذه الرياضات.
شــكره  عن  الوفد  عرب  جانبهــم  من 

وتقديره لالهتمام الذي يبديه صاحب 
بالرياضين  الدولــة  رئيس  الســمو 
ودعمــه القطاع الريــايض يف الدولة 
والذي يشــكل حافزاً ملواصلة تحقيق 
بأفضل  الدولــة  وتمثيل  اإلنجــازات 
الساحة  صورة وترسيخ مكانتها عىل 

الرياضية العاملية.

الفجيرة يحرز لقب بطولة ك�أ�س 
االتح�د للجودو

الذيب 40 يعتلي قمة  ال�ســراعية 22 قدماً و�سلطان اخلري 
32 يت�سدر فئة ال�سباب

دبي-الوحدة:

 حقق سباق الجولة األوىل من 
بطولة دبي للقوارب الرشاعية 
فاتحــة  املحليــة 22 قدمــا 
الريايض  املوســم  فعاليــات 
البحري الجديد 2022-2023 
مبرشة  وبداية  الفتــا  نجاحا 

ملوسم حافل.
وإقيــم الحــدث والكرنفــال 
دبي  نادي  نظمه  الذي  البهيج 
البحرية  للرياضــات  الــدويل 
يــوم أول من أمس -األحد- يف 
معالم  أجمل  وبن  جمرا  بحر 
الواجهة البحرية يف إمارة دبي 
إىل  عىل مسار وصلت مسافته 
يزيد عــىل 5 أميال بحرية  ما 
من جزيرة داريا قبالة منتجع 
النهاية  بولغاري وحتى نقطة 
جمــرا 4 بالقــرب من جزر 

العالم وفندق برج العرب
الذيب  القارب  نجم  وســطع 
عبدالله  عــي  زايد  40 ملالكه 
النوخذة  وبقيادة  الحوســني 
محمد طارق الحوسني والذي 
نجــح يف الوصول أوال إىل خط 
النهايــة متفوقــا عىل جميع 
بصدارة  ليظفــر  املشــاركن 
فئة  وإعتــالء قمة  الرتتيــب 
الناشئن تحت 16 عاما، بينما 
الخر  ســلطان  القارب  نجح 
32 ملالكــه نــارص املرزوقي 
محمــد  النوخــذة  وبقيــادة 
صالــح املرزوقــي يف التفوق 
فئة  يف  املشاركة  القوارب  عىل 

الشباب تحت 21 عاما.
بعدة  مــر  قد  الســباق  وكان 
محطــات كان من بينها قرار 
اللجنة املنظمة إرجاء إنطالقته 
إىل ما بعد فرتة الظهرة بسبب 
حالة البحر ووفقت  اللجنة يف 
قرارها حيث إنطلقت القوارب 
بأمان  األخرض  العلم  رفع  يعد 

نحو خــط النهايــة وأبحرت 
نحــو هدفها كال يف مســاره 
وبرسعات مناســبة لتصل اىل 

عوامات خط النهاية تباعا.
فئــة  منافســات  وشــهدت 
الناشــئن تحــت 16 عامــا  
الذيب  القــارب  طاقــم  فوز 
متقدمــا  األول  40 باملركــز 
ذيبــان 88  القاربــن  عــىل 

وبقيادة  القبييس  سالم  ملالكه 
القبييس  طــارش  النوخــذة 
)الثاني( والريم 90 ملالكه عبد 
الله املرزوقي وبقيادة النوخذة 

سلطان املرزوقي.
أما منافسات فئة الشباب تحت 
21 عاما فقد شــهدت تفوق 
الخر 32  القــارب ســلطان 
والذي تقدم عىل القاربن تواق 

العديد  ملجموعــة  التابع   13
جاسم  فهد  النوخذة  وبقيادة 
معيوف )الثاني( وإقالع 118 
يونس  أحمد  النوخــذة  ملالكه 

الحمادي )الثالث(.
تابــع الســباق جمــال زعل 
بن كريشــان املهــري عضو 
الدويل  دبي  نادي  إدارة  مجلس 
ومحمد  البحرية  للرياضــات 

املدير  الفالحي  عبدالله حــاب 
املري  سيف  ومحمد  التنفيذي 
الرياضية  الشئون  إدارة  مدير 

باإلنابة مرشف السباق.
وأشاد جمال زعل بن كريشان 
االدارة  مجلس  عضو  املهري 
والتفاعل  الكبرة  ، باملشاركة 
من  البحر  أهــل  مــن  الالفت 
عىل  وحرصهم  ونواخذة  مالك 
املشاركة وإنجاح سباق إفتتاح 
مميزا  وكان  الجديد  املوســم 
من  الكبرة  املشــاركة  والفتا 
 16 تحت  الناشــئن  رشيحة 
عامــا  مما يبرش بمســتقبل 
الرتاثيــة  للرياضــات  واعــد 
املحلية يف ظــل اإلهتمام الذي 
توليه القيادة الرشــيدة ودعم 
إرث  للمحافظة عىل  املسئولن 

اآلباء واألجداد.
محمد  الصاعد  النوخــذة  قال 
قاد  الــذي  الحوســني  طارق 
الذيب 40 إىل  القــارب  طاقم 
الجولة  ســباق  إعتــالء قمة 
األوىل من بطولة دبي للقوارب 
أن  املحلية 22 قدما  الرشاعية 
رس التفوق يف الســباق وأمام 
أكثر مــن 40 قاربا من فئتي 
إىل  يعود  والشــباب  الناشئن 
املسار ومكان  إختيار  حســن 
اإلنطالقة يف خط البداية وقبل 
ذلك جهــد الفريق والطاقم يف 
ملنافسات  والتحضر  التدريب 

املوسم.
ســجل ســباق دبي للقوارب 
الرشاعيــة املحليــة 22 قدما 
الجولــة االوىل مــن بطولــة 
املوسم  فعاليات  وفاتحة  دبي 
مشــاركة   2022-2023
اكثر  متنهــا  عىل  43 قاربــا 
بحارة  مــن  مــن 200 فردا 
القاب  عىل  تنافسوا  املستقبل 
الناشئن تحت 16 سنة  فئتي 

والشباب تحت 21 عاما

فيالفيلها-  وام :
 

توج فريــق أبوظبي للزوارق الرسيعة بلقب 
الفورموال 2 ، وذلك  لــزوارق  العالم  بطولة 
بعد ختام منافســات الجولــة الرابعة التي 
أقيمت منافساتها عىل شواطئ فيال فيلها يف 

الربتغال.
وأسدل الستار عىل املنافسات مساء أمس بعد 
وصول البطــل اإلماراتي منصور املنصوري 
عىل زورق “أبوظبــي 36 “ إىل النقطة رقم 
55 يف صدارة الرتتيب العام للبطولة، وبرغم 
حلولــه يف املركز الثاني يف الســباق الرئييس 
الرابعة، إال أنه ضمــن الصدارة يف  للجولــة 
الثاني  العالم، يف حــن حلق باملركز  الرتتيب 
والذي  سيليو  سامي  بقيادة  الشارقة  زورق 
وصل للنقطــة 37 بينما ذهب املركز الثالث 
إىل زورق ستيفان هاجن والذي وصل للنقطة 

.36
وعانــق املنصوري أول لقب له يف املنافســة 
العاملية يف املوسم الثاني له مع فريق أبوظبي 
ليرضب بقوة ويحافظ عىل اللقب للموســم 
الثانــي عىل التوايل والرابع لفريق أبوظبي يف 
ميدالية  أول  إىل تحقيق  البطولة، باإلضافــة 

ذهبيــة لفريق أبوظبي هــذا الصيف، يف ظل 
بمختلف  الدولية  بالبطوالت  حافل  موســم 

قارات العالم.
وحفلت الجولة الختامية مساء أمس بأحداث 
مثرة منذ البداية شــهدت اتخاذ سلسلة من 
التحكيمية، عىل ضوء وقوع بعض  القرارات 
ضوء  املختلفة. وعىل  واألعطــال  املخالفات 
ذلــك تم إلغاء قــرار فوز األملاني ســتيفان 
هاجن باملركز الثاني يف جولة الختام وإعالنه 

الفحص  نتيجة  إىل  الرجوع  للعالم، بعد  بطال 
الفني التي تسببت يف إلغاء نتيجته يف السباق 

الرئييس بالجولة الرابعة.
وتصــدر املنصوري الرتتيــب العام للبطولة 
منذ الجولة الثانيــة بعد وصوله للنقطة الـ 
35 واستمر يف الصدارة يف الجولة الثالثة بعد 
أن رفــع رصيده للنقطة رقم 40، ثم حافظ 
الختام  العام يف جولة  الصدارة والرتتيب  عىل 

بالوصول للنقطة 55.

رئي�س الدولة ي�ستقبل وفد فرق الإمارات للمواي تاي 
والكيك بوك�سينج

»اأبوظبــي البحري« يحلق بلقبــه الرابع في مونديال 
زوارق الفورمول 2 بالبرتغال

نج�ح افتت�ح �سب�ق�ت مو�سم »بحر دبي«

اتح�د الك�راتيه يبداأ تفعيل م�سروع 
رع�ية الموهوبين

دبي ـ وام:
 بدأ اتحــاد اإلمارات للكاراتيه تفعيــل اتفاقية التعاون 
والرشاكة املربمــة مع أكاديمية منتور الرياضية لرعاية 
املوهوبن مــن مواليد 2006، وحتــى مواليد 2012، 
وذلك بعد أن قامت اللجنة الفنية باالتحاد بدراسة بنودها 

املختلفة واستعراض أهدافها.
بــاإلرشاف عىل خطط  الفنية  اللجنــة  االتحاد  وكلــف 
كافة  بمــا يحقق  تنفيذها  الفنية، وآليــات  االتفاقيــة 
قاعدة  وتوسيع  اللعبة  نرش  رأســها  وعىل  مستهدفاتها 
ممارســيها دعما للمنتخبات الوطنية يف مختلف الفئات 

العمرية.
الكاراتيه  إدارة اتحــاد  جاء ذلك خــالل اجتماع مجلس 
برئاســة ســعادة اللواء/ م/ نارص عبد الرزاق الرزوقي 
رئيــس االتحاديــن اإلماراتي واآلســيوي النائب األول 
لرئيس االتحاد الدويل، وحضور راشــد عبد املجيد آل عي 
النائب األول، ود. عبد الله البادي األمن العام املســاعد، 
واألعضاء د. حصة بن حيدر، ومحمد حربوك الشــحي 
املدير املــايل، وإبراهيم النعيمي، إضافة إىل كل من محمد 
عباس املدير التنفيذي لالتحاد، وهشام رسي املدير الفني 

لالتحاد.

حيــاة اآل خليفة : جائزة فاطمة بنــت مبارك لريا�سة 
المراأة اأكبر حافز على الإبداع والتميز 



    

نــر الفنان املــري عمر متــويل صورة 
إمام، بعد  الزعيــم عادل  جديدة تجمعه مع 
األنبــاء املتداولة حول إصابة األخري بمرض 

الزهايمر.
التي  الصــورة  عــي  متــويل  عمر  وعلــق 
نرها أمس األحــد عرب صفحته يف تطبيق 

“انستغرام”: “ربنا يخليك لينا”.
وتجدر اإلشارة إىل أنه يف وقت سابق، كشف 
الزعيم تطورات  إمام شــقيق  املنتج عصام 
حالتــه الصحيــة وما أثري عنهــا يف اآلونة 

األخرية.
بربنامج “كلمة  هاتفية  مداخلة  خالل  وقال 
أخــرية “ الــذي تقدمــه اإلعالميــة مليس 
الحديدي عىل شاشــة “ON”: “الواحد مل 
شــوية  كل  عليها  وتعودنا  الشــائعات  من 

شائعة شكل ومش عارفني نعمل إيه؟”.
النهاردة  بنتكلــم  قاعدين  “كنــا  وأضاف: 
وبنهرج وبيقي يــا عصام ده موتوني قبل 
كــده خمس أو ســت مرات هيقولــوا إيه 

تاني؟”.
أنباء إصابته  إمام  عادل  الزعيم  سماع  وعن 

بالزهايمــر قال عصام: “مــش متابع هو 
ليه  إنت  ســألني  لكن  كتري  ميديا  سوشيال 
بتطلــع ترد وتتكلم عني؟ قلت له ملا يقولوا 

قالي هرتد  وأرد  اطلــع  عندك زهايمر الزم 
عىل إيه؟ إذا كان موتوني قبل كده خمس أو 

ست مرات”.

 لقي 27 شــخصا مرعهم وأصيب 20 آخرون، يوم األحد، جراء 
تحطم حافلة كانت تقــل مرىض مصابني بمرض”كوفيد19-”، 

التي  الحافلة  أن  جنوب غربي الصني. وذكرت تقارير إعالمية 
كانت تقل مرىض كورونا، كان عىل متنها 47 شخصا، مما 
يعنــي أن كل املوجوديــن فيها وقت الحــادث إما قتلوا أو 

أصيبوا.
وقالــت الرطة الصينية يف بيــان إن الحافلة انقلبت عىل 
طريق رسيع يف مقاطعة قويتشو، بدون اإلشارة إىل أي صلة 

بالحجر الصحي، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وذكرت وســائل إعالم محليــة أن الركاب كانوا “أشــخاص 

مرتبطــني بالوباء” كان يتم نقلهم مــن قوييانغ، عاصمة املقاطعة، إىل 
مقاطعة ليدو، التي تبعد حواىل 200 كيلومرت جنوب رشق البالد.

وانقلبت الحافلة يف حواىل الســاعة 2:40 صباحا، وفقا لتقرير 
عــىل اإلنرتنت صادر عــن ذراع ملجموعة “قويتشــو ديي” 
اإلعالمية. ويف أعقاب الحادث، طالب قادة املقاطعة بفحص 

إجراءات نقل مصابي الجائحة وإجراءات العزل.
وأبلغت قوييانغ عن نحو 180 حالة إصابة جديدة الجمعة.

الصني عىل سياسة صارمة “صفر كوفيد”، التي  وحافظت 
الوثيقني ملحاولة احتواء انتشــار  املصابني واملخالطني  تعزل 

املرض.

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

يف مــا بعد ظهرية يوم حــار، نصب غيوم روزريــه ميكروفوناً يف 
مزرعة عضوية بشــمال قطر، لتســجيل حفيف الريح يف األعشاب 
العاليــة وزقزقة العصافري وطنني الحرات وهدير اآلالت الزراعية 

والسيارات والطائرات، ليحّولها يف نهاية املطاف إىل عمل فني.
الفرنيس، البالغ 44 عامــاً، أن لديه مهّمة، هي أن  الفنــان  ويؤكد 
يجعــل العالم يتمّهل قليالً وينصت من جديــد. وطّور روزريه هذا 
»الفن الصوتي« يف قطــر، وقال إّن بطولة كأس العالم لكرة القدم 
التي تنطلق يف قطر يف 20 نوفمرب، قّدمت دفعاً قوياً للمشــهد الفني 

املحي.

بث التلفزيون الرســمي األردني مســاء األحد لقطات مصورة للحظة 
اصطدام سيارة إسعاف بجرس مشاة منهار عىل طريق املطار بالعاصمة 
عّمان. وأوضح التلفزيون األردني أن الحادث وقع بعد اصطدام شاحنة 

بجرس للمشاة ما أدى النهياره.
ويظهر يف الفيديو الذي التقط بكامريا هاتف، قدوم ســيارة اإلسعاف 
ملــكان الحادث برسعة، فتفاجأ ســائقها بالجــرس املنهار عىل طريق 
املطار، وحاول إيقاف املركبة بالضغط عىل املكابح، إال أن ذلك لم يفلح 

باصطدامه يف الجرس.
ولم يذكر التلفزيون الرســمي وال وكالة األنباء الرســمية “برتا” أي 

تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو املصابني.
وذكــرت قناة “اململكة” التلفزيونية أنه ســجل وقــوع إصابات بعد 

سقوط جرس مشاة عىل طريق املطار.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166
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يؤكد بحث نر يف مجلة »إينفايرمينتال ريســريتش« 
العلميــة، أن إعــادة تجميــد قطبي األرض الشــمايل 
والجنوبــي عن طريــق تقليل ضوء الشــمس القادم 
سيكون قابالً للتطبيق ومجدياً من الناحية االقتصادية. 
وبحســب العلماء، ســتقوم الطائــرات النفاثة برش 
الجوي عند  الغالف  يف  املجهرية  الهباء الجوي  جزيئات 
خطوط عرض 60 درجة شــماالً وجنوباً عرب ضخها 

عىل ارتفاع 43 ألف قدم.
الجزيئات سوف تنجرف ببطء نحو القطب، مما يؤدي 
الشمس  أشعة  قليالً، ومنع  تحتها  الســطح  تظليل  إىل 

من مواصلة تذويب الجليد.
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صورة جديدة لعادل إمام بعد إشاعة 
إصابته بالزهايمر
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حسم عضو هيئة كبار العلماء 
عبدالله  الشيخ  الســعودية  يف 
الدائــر حول  الجــدل  املنيــع 
من  تأتي  التي  األموال  مسألة 
بعض  يف  تقام  التي  التحديات 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
توك”،  الـ “تيــك  وأبرزهــا 
من  نوعــاً  تعد  إنهــا  وقال 
الناس  أمــوال  وأكل  القمار 

بالباطل املنهي عنه.
عبدالله  الشــيخ  وأوضــح 
من  النوع  هــذا  أن  املنيــع 
العمــل “ال يجوز بأي حال 

من األحوال، ســواء كان اللعب 
مع شــخصني مــن نفس الجنس أو جنســني 
مختلفني”. وفقاً لصحيفة »عكاظ« السعودية.

وأشار عضو كبار العلماء إىل أن القمار هو غرم 

مؤكــد 
املبلغ  وغنيمــة محتملة، والغــرم هو 

املتحــدى عليه وحصــول أحدهما عــىل املبلغ 
محتمل.

عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ المنيع: 
أموال تحديات »التيك توك« »قمار«

سيارة إسعاف تهب إلنقاذ المصابين فتصطدم 
بجسر مشاة في األردن فنان فرنسي يناشد العالم أن يتمّهل قلياًل 

لينصت لـ »زقزقة العصافير«

إىل  جديــدة  دراســة  توصلت 
كوكب  مــدار  يف  التحــول  أن 
املشرتي يمكن أن يجعل سطح 
للحياة  مالءمــة  أكثر  األرض 
ممــا هو عليــه بالفعل، وفق 
دوريــة »سبيس«.وبحســب 
الدراســة فإن معظم الكواكب 
لها مدارات بيضاوية الشــكل. 
الكوكــب  يقــرتب  وعندمــا 
من  مزيداً  يتلقــى  نجمه،  من 

الحرارة، ما يؤثر عىل املناخ.

الشمس  حول  املشرتي  ويدور 
يف مدار بيضوي الشكل، وتشري 
بديلة  لرتتيبات  محاكاة  عملية 
أجراها  الشــميس،  لنظامنــا 
كاليفورنيا  جامعــة  علمــاء 
يكون  عندما  أنه  ريفرســايد، 
أكثر  املشــرتي  كوكب  مــدار 
اآلن، أو  عليه  هو  انحرافاً مما 
»غريب األطوار«، فإنه يتسبب 
كبرية  تغيريات  حدوث  أيضاً يف 

يف مدار كوكبنا.

تغيير مدار المشتري يجعل األرض أفضل

اعتقال  املغربية  الرطة  أعلنت 
10 أشخاص عىل خلفية عملية 
نصب مرتبطــة بتجارة الزئبق 

األحمر.
الرطة  عنــارص  إن  وقالــت 
بمنطقة يعقوب املنصور بوالية 
أمن الرباط، تمكنوا من توقيف 
10 أشــخاص بينهــم مفتش 
بشــبكة  الرتباطهم  رشطــة 
النصب  يف  متورطــة  إجرامية 
صفــة  وانتحــال  واالحتيــال 
واالحتجاز  القانــون  ينظمها 
“روســيا  حســب  والرسقة، 

اليوم”.
وذكــر بالغ للمديريــة العامة 

املشتبه  أحد  أن  الوطني  لألمن 
قادر  أنه  الضحيــة  أبلغ  فيهم 
عــىل تزويــده بمــادة الزئبق 
مجال  يف  الســتعمالها  األحمر 
“الرقيــة”، مقابــل مبلغ مايل 
وذلك  درهــم؛  مليون  يناهــز 

مساعد  اســتدراج  يتم  أن  قبل 
بتســليم مبلغ  للضحية مكلف 
للخطف  تعرض  حيث  االتفاق، 
باقــي  بمســاعدة  والرسقــة 
املتهمــني الذين انتحل بعضهم 

“صفات ينظمها القانون”.

المغرب.. اعتقاالت في قضية نصب متعلقة بـ»الزئبق األحمر«

 الصين: مقتل 27 مريض »كورونا« في »حادث سير«

أقدم  الصينيــون  علماء اآلثــار  اكتشــف 
مســتحرضات التجميــل املكتشــفة حتى 
مســحوق  عن  عبارة  العالم. وهي  يف  اآلن 
الرصاص، الذي كانت تستخدمه حسناوات 
الصني يف القرن الثامن قبل امليالد.واكتشف 
الحفر يف  املســتحرض خالل عمليــات  هذا 
مقاطعــة شــينيس الواقعة شــمال غرب 
الصني. وهذا املسحوق أقدم من مثيله الذي 

عثر عليه يف اليونان بقرون عدة.
وتحضري  اخرتاع  العلماء بشــأن  ويختلف 
يعتقد  التجميل. فمنهم من  مســتحرضات 
جلبت  املستحرضات  هذه  صناعة  تقنية  أن 
البعض اآلخر  أو مر. أمــا  اليونــان  من 

فيعتقدون أنها صناعة صينية. 

مسحوق الرصاص أقدم مستحضرات التجميل
وقع  مــروع  حادث  تســبب 
بني شــاحنتني مساء األحد يف 
طريــق العرضيات – املجاردة 
الطريق  إغالق  إىل  بالسعودية، 
ملدة 6 ساعات وسط محاوالت 
املرورية  الجهــات  من  حثيثة 
فتح  وإعادة  الشاحنتني  إلزالة 

الطريق.
الواردة  التفاصيل  وبحســب 
عىل  وقع  اصطدام  حادث  فإن 
بمحافظة  “الكديس”  كوبري 
الســاعة  قرابة  العرضيــات 
مساء األحد، وتسبب  السابعة 
الطريــق، وتوجيه  يف إغــالق 
أخرى. وفقاً  لطرق  ســالكيه 
ملوقع صحيفة “سبق” الذي لم 
الحادث  عن  نتج  إذا  فيما  ير 

وقوع ضحايا أو مصابني.
عن  املحــاوالت  تســفر  ولم 
انفراج اإلغالق ملا يزيد عن عىل 

الكثافة  رغم  6 ساعات، وذلك 
املروري  واالرتــداد  املرورية، 
العايل الذي يزيد عىل الكيلومرت 
ووجــود  الجهتــني،  مــن 
الذي  الطريق  عىل  مســافرين 
يربــط منطقَتي مكة والباحة 
بمنطقة عسري، ووجود عوائل 
فتح  إعادة  بانتظــار  وأطفال 

الطريق، وإزاحة الشاحنَتني.
العرضيات  طريــق  أن  ُيذكــر 
األرواح  يحصــد  يــزال  ال 
بالرغم مــن مطالبات عابريه 
الطريق، ووصفهم  بازدواجية 
النقل  وزارة  فروع  مجهودات 
ازدواجية  عــىل  تعمــل  التي 

الطريق بالبطيئة.

حادث مروع في السعودية يغلق طريقًا رئيسيًا 
ألكثر من 6 ساعات
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