
اأبوظبي - وام:

 أدى اليمين القانونية أمام صاحب 
آل  زايد  بن  محمد  الشــيخ  السمو 
الله"  الدولة "حفظه  نهيان رئيس 
.. عدد من ســفراء دولة اإلمارات 

الــدول  لــدى  المعينيــن  الجــدد 
الشقيقة والصديقة.

وتمنــى ســموه للســفراء الجدد 
فــي مهامهم،  والنجاح  التوفيــق 
جدية  بــكل  العمل  إلــى  ودعاهم 
دولة  عالقــات  لتعزيز  وإخــالص 

مع  المتحدة  العربيــة  اإلمــارات 
الدول المعينيــن لديها على جميع 
المستويات ومنح رعاية المواطنين 
اإلماراتيين في هذه الدول والعناية 
الراحة  وتوفير كل سبل  بشؤونهم 

لهم ..

 نيويورك-)د ب اأ(:
 اتهم المستشــار األلماني أوالف شولتس الرئيس الروسي 
بـ"اإلمبريالية  المتحــدة  األمــم  أمــام  بوتين  فالديميــر 
الصارخة" وتعهد ألوكرانيا بإمدادها بالمزيد من شــحنات 
األســلحة. جاء ذلك في نص الخطاب الذي يعتزم شولتس 
إلقــاءه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في الســاعات 
األولى من صباح اليوم األربعاء، وتم نشــره بشكل مسبق 

قبل انعقاد جلسة الجمعية.
وأضاف شولتس أن " بوتين لن يتخلى عن حربه وطموحاته 
اإلمبريالية إال إذا أدرك أنه لن يكســب هذه الحرب" وأردف 
أنه " ال يدمر بذلك أوكرانيا وحدها بل إنه يدمر بلده أيضا".

وأكد شــولتس أن هذا هو السبب في عدم القبول ب"سالم 
قادرة  أوكرانيا  بالعمل على جعل  تمليه روســيا"، وطالب 
على صد الهجوم الروســي " ونحن ندعم أوكرانيا في هذا 

بكل قوة ماليا واقتصاديا وإنسانيا وباألسلحة أيضا".

تون�س-)رويترز(:

 قال محامون إن شرطة مكافحة اإلرهاب 
الوزراء  رئيس  احتجــاز  قررت  تونس  في 
النهضة اإلسالمي  السابق والقيادي بحزب 
بعد  يوم  لمــدة  العريض  علــي  المعارض 
ســاعات من التحقيق معه بشبهة تسفير 

جهاديين إلى سوريا.
وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق 
البرلمان  ورئيــس  النهضــة  رئيــس  مع 
المنحل راشــد الغنوشي إلى منتصف نهار 
يوم الثالثاء بعد االنتظار نحو 14 ســاعة 

يوم االثنين داخل ثكنة بوشوشة.
لرويترز  الجماعي  المحامي مختــار  وقال 
بقطب  قــاض  أمام  ســيمثل  العريض  إن 

مكافحة اإلرهاب يوم األربعاء.

اأبوظبي-وام:

المتكامل  النقــل  مركز  أعلن   
التابع لدائــرة البلديات والنقل 
فــي إمــارة أبوظبــي عن أن 
إجمالي البالغــات التي تلقتها 

خالل  الطرق  مســاندة  خدمة 
العام 2022  األول من  النصف 
بلــغ نحــو 15 ألــف بــالغ، 
بلغ  استجابة  زمن  وبمتوسط 
أنحاء  10 دقائق فــي مختلف 
دورياتها  عبر  أبوظبــي  إمارة 

إلدارة  والُمجهزة  المتخصصة 
وتأمين  المروريــة  الحركــة 
الحــاالت الطارئــة وأعطــال 
خارج  وإزاحتهــا  المركبــات 
الرئيسية، وعلى  الطرق  شبكة 

مدار الساعة.

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

أبوظبي-وام:
 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
"حفظــه الله" برقية تهنئــة إلى فخامة بيديــا ديفي بهانداري 

النيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبالدها. رئيسة جمهورية 
كما بعث صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية 

تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.
وبعث صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم برقية 

تهنئة مماثلة إلى معالي شير بهادور ديوبا رئيس وزراء نيبال.

اإ�ضرائيل والبحرين تبداآن محادثات اتفاق 
تجارة حرة

القدس-)رويترز(:  قالت وزارة االقتصاد اإلسرائيلية يوم الثالثاء إن 
إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة.

وفي عــام 2021 لم يتجاوز إجمالي حجم التجارة بين إســرائيل 
والبحرين 7.5 مليون دوالر.

وقال مكتب وزيرة االقتصاد اإلسرائيلية أورنا باربيفاي إنها اجتمعت 
مع نظيرها البحريني في المنامة يوم االثنين لتدشــين مفاوضات 
البحرين في  إبرام االتفاق. وقالت باربيفاي "اتفاق تجارة حرة مع 
إطار تعزيز التعاون اإلقليمي األوســع سيعزز العالقات االقتصادية 
بين الدول ويزيد حجم االستثمارات ويزيل الحواجز التجارية ويوفر 

فرصا لرجال األعمال والشركات في إسرائيل والبحرين".
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»خدمة م�س��اندة �لط��رق« تتلقى 15 �ألف بالغ 
بمتو�سط زمن ��ستجابة 10دقائق
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 0.36   0.68  10,123.54 10,086.373,497.883,474.00

اأبوظبي-وام:

الترفيهية  ياس، الوجهــة   تضيء جزيــرة 
الرائــدة فــي أبو ظبــي، معالمهــا باللون 
األخضــر احتفاء باليــوم الوطني الـــ 92 
يصادف  والذي  السعودية،  العربية  للمملكة 

يوم 23 سبتمبر الجاري.
المناســبة عرضاً  وتنظم جزيرة ياس بهذه 
مميــزاً لأللعاب النارية يمكــن متابعته من 
واجهة ياس باي البحرية في تمام الســاعة 

9 مساًء.

الريا�س-)د ب اأ(:

 جددت المملكة العربية السعودية يوم الثالثاء دعمها 
التطرف، وإســهامها في  لمكافحة  الدولية  للجهــود 

تعزيز التواصل بين الحضارات والثقافات.
الدكتور  المكلــف  الســعودي  اإلعــالم  وقــال وزير 
ماجد بــن عبدالله القصبي، في بيانــه لوكالة األنباء 
األسبوعية لمجلس  الجلسة  الســعودية"واس" عقب 
إن "  العزيز  الملك ســلمان بن عبد  الوزراء برئاســة 
الراهنة في  الموضوعات  استعرض عدداً من  المجلس 
خالل  المملكة  أكدته  والعالم"، مجدًدا "مــا  المنطقة 
كازاخستان، من  األديان( في  لقادة  السابع  )المؤتمر 
دعمها الجهود الدولية لمكافحة التطرف، وإســهامها 
الحضارات والثقافات،  التواصل بين  الفاعل في تعزيز 
على  القائمة  الســامية  اإلسالمية  رسالتها  خالل  من 

السالم والعدل والتسامح واالعتدال".

ال�ضــعودية تجــدد دعمهــا للجهود 
الدولية لمكافحة التطرف

تون�س: احتجاز رئي�س الوزراء 
ال�ضابق علي العري�س

�ضولت�ــس يتهم بوتين اأمام الأمم المتحدة 
بـ »الإمبريالية ال�ضارخة«

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�ضة النيبال 
بذكرى يوم الد�ضتور

» تتمة ص8«« » تتمة ص8««

جزيرة يا�س ت�سيء معالمها باللون �لأخ�سر �حتفاًء 
باليوم �لوطني لل�سعودية

با�ضاغا: �ضنمار�س عملنا من 
بنغازي و�ضرت 

طرابل�س-)د ب اأ(:

المكلفــة من مجلس  الحكومة  رئيــس   وصل 
الثالثاء إلى  الليبي، فتحي باشــاغا، يوم  النواب 
مدينــة مطار بنينا بمدينة بنغــازي بعد اختتام 
جولتــه الخارجية التي التقــى خاللها عدداً من 
المسؤولين للتباحث بشأن العملية السياسية في 

ليبيا.
وألقى باشــاغا كلمة أكد خاللهــا أن حكومته 
كافة  سيخدم  الذي  الوطني  بالعمل  "ســتنطلق 
الليبيين في كل ربوع الوطن، ويحقق المصالحة 
الوطنية، رغم ما يواجهها من صعوبات"، وفق 
تعبيــره، مشــيًرا إلى أن هناك "أيــادي داخلية 
وإقليمية الزالت تســعى الستمرار الفوضى في 
ليبيا وإرباك المشهد السياسي فيها وتقسيمها، 
وعرقلــة المصالحة الوطنية لتحقيق مصالحها 

على حساب الشعب الليبي واستقراره".
 ولفت باشــاغا إلــى أن حكومته "ســتواصل 
بين  والمصالحة  االســتقرار  لتحقيق  مساعيها 
"الحكومة "حاولت  بالقول:  مضيًفا  الليبيين"، 
البقاء في العاصمة طرابلس لممارســة عملها، 
التي تقوم  الدمــاء والفتنة  ولكن تجنباً  إلراقة 
العودة سلمياً رغم  الوحدة تم إقرار  بها حكومة 
المعاناة التــي يتكّبدها أهالي العاصمة والغرب 

الليبي بشكل عام". 

اأبوظبي-وام:

 عززت األســهم المحلية مكاسبها 
فــي ختام تعامالت يــوم الثالثاء ، 
يربو  ما  السوقي  رأســمالها  وربح 
علــى 24.7 مليــار درهم وســط 
استهدفت  لألجانب  عمليات شرائية 
األسهم القيادية في قطاعات البنوك 

والعقار واالتصاالت.
وارتفع رأس المال السوقي لألسهم 
المدرجة من 2.794 تريليون درهم 
إلى 2.819  أمس  جلسة  نهاية  في 
يوم  بنهاية جلســة  تريليون درهم 

بواقــع 2.243  الثالثــاء، موزعة 
المدرجة  لألســهم  درهم  تريليون 
في ســوق أبوظبي لألوراق المالية 
و575.19 مليــار درهم لألســهم 

المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت األسهم المحلية سيولة 
بأكثر من 2.41 مليار درهم موزعة 
في  درهم  بواقــع 1.829 مليــار 
و583.49 مليون  أبوظبي  ســوق 
درهم في سوق دبي، وجرى التداول 
ســهم  نحــو 669.9 مليون  على 
على 23.2 ألف  يربو  ما  تنفيذ  عبر 

صفقة.

�لأ�س��هم �لمحلية تربح 24.7 مليار درهم 
بدعم م�ستريات �لأجانب

اأبوظبي- وام:

 استقبل ســمو الشيخ منصور بن 
زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير ديوان الرئاســة، يوم 
الوطن، معالي  قصــر  الثالثاء في 
وزراء  رئيــس  ســمايلوف  أليخان 
كازاخســتان، والوفد  جمهوريــة 
اللقاء ســبل  لــه. وبحث  المرافق 
المجاالت  كافة  في  التعاون  تطوير 
اإلمارات  دولــة  بين  والقطاعــات 
يدعم  كازاخستان، بما  وجمهورية 
للبلدين  والتنمية  واالزدهار  التقدُّم 
ناقش  الصديقين، كما  والشــعبين 
الجانبان عدًدا من القضايا والملفات 

ذات االهتمام المشترك.
وأكد ســمو الشــيخ منصــور بن 
زايــد آل نهيــان أهميــة العالقات 
االستراتيجية  والشــراكة  الثنائية 
بين  المتمّيز  األمّد والتعاون  طويلة 

اإلمارات وكازاخستان، 

من�سور بن زايد ي�ستقبل رئي�س وزراء كازاخ�ستان  من�سور بن زايد ي�ستقبل رئي�س وزراء كازاخ�ستان  

اأمام رئي�س الدولة.. عدد من ال�سفراء الجدد اأمام رئي�س الدولة.. عدد من ال�سفراء الجدد 
يوؤدون اليمين القانونيةيوؤدون اليمين القانونية

تباُدل 7 مذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين 

الظفرة-وام:

إلى دولة  الذرية زيارة  للطاقة  الدولية  الوكالة   أنهت 
أيام ركزت على تطورات  استغرقت خمسة  اإلمارات 
الوحدة األولى من محطة  التشغيل في  أمان عمليات 

براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.
أمان  فريــق مراجعة  بها  قام  الزيــارة، التي  وتأتي 
عمليات التشــغيل التابــع للوكالــة الدولية للطاقة 

الذريــة، كمتابعــة لنتائج زيارة البعثة ســابقاً في 
المســتجدات في  عام 2017، وبهدف االطالع على 

المحطة.
وأشاد الفريق الدولي بالتطورات الكبيرة المدخلة في 
النووية، مثل  للطاقة  براكــة  لمحطة  التحتية  البنية 
برنامج اإلدارة الميدانية، وبرنامج الخبرة التشغيلية، 

وإنشاء برنامج إلدارة الحوادث .

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ت�سيد باأمان عمليات 
�لت�سغيل في محطة »بر�كة«

» تتمة ص8««» تتمة ص8««

اأبوظبي-وام:

أغذية منصة »إي زاد« للمزادات   أطلقت مجموعة 
اإللكترونيــة لتــداول التمور حــول العالم، لتكون 
المنصة المبتكرة األولى في العالم في مجال تداول 

التمور وتسويقها.
تعكس منصة »إي زاد eZad.ae » حجم الشراكة 
بين القطاعين الحكومي والخاص بأبوظبي متمثلة 
في الفوعة للتمور جزء من مجموعة أغذية، وهيئة 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، السلطة المحلية 
في  والحيوي  الغذائي  واألمــن  بالزراعة  المختصة 
إمارة أبوظبي؛ ما يجعلها منصة تحظى بالشفافية 

والثقة والمصداقية.

»�أغذية« تطلق من�سة مبتكرة 
لتجارة �لتمور حول �لعالم

» تتمة ص8««
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 á«µjôeC’G á«dhódG ájOƒ¡«dG äÉª¶æŸG

 ≥«≤–  ‘  »ª«gGôHE’G  ¥ÉØJ’G  QhO

.á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG

 ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  QÉ°TCGh

 äÉª¶æŸG  QhO  á«ªgCG  ¤EG  ¿É«¡f  ∫BG

 ºYO ‘ á«µjôeC’G á«dhódG ájOƒ¡«dG

 ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàd ádhòÑŸG Oƒ¡÷G áaÉc

 ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G ºFÉYO ï«°SôJh

 Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡÷ÉH Gó«°ûe , á≤£æŸG

 QGƒ◊G õjõ©J πLCG øe É¡JGQOÉÑeh É¡H

 íeÉ°ùàdG  º«b  öûfh  ¿ÉjOC’G  ÚH

.¢ûjÉ©àdGh

 äÉª¶æŸG  ƒ∏ã‡  øªK  º¡ÑfÉL  øe

 Oƒ¡L  á«µjôeC’G  á«dhódG  ájOƒ¡«dG

 öûfh õjõ©àd IóFGôdG  äGQÉeE’G  ádhO

 IƒNC’Gh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«b

 ¤EG  øjÒ°ûe  ,  ⁄É©dG  ‘ á«fÉ°ùfE’G

 …òdG  ΩÓ°ù∏d  »ª«gGôHE’G  ¥ÉØJ’G  ¿CG

 ádhOh äGQÉeE’G ádhO ÚH ¬©«bƒJ ”

 Iƒ£N πµ°T ÚeÉY ƒëf πÑb π«FGöSEG

 ≥«≤ëàd É¡«∏Y AÉæÑdG Öéj á«îjQÉJ

 ¿hÉ©àdG õjõ©Jh á≤£æŸG ‘ ΩÓ°ùdG

 ôgOõe øeCG πÑ≤à°ùe πLCG øe ∑Î°ûŸG

.É¡Hƒ©°ûd

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

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

 á«Hô©dG äGQÉeE’G óah ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 ·CÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d 77 `dG IQhódG ‘ IóëàŸG

 150 øe ÌcCG ácQÉ°ûe ™bƒàŸG øe »àdGh ,IóëàŸG

 øe IÎØdG ∫ÓN ∂dPh ,É¡«a áeƒµMh ádhO ¢ù«FQ

.∑Qƒjƒ«f ‘ …QÉ÷G ÈªàÑ°S 26 ¤EG 20

 äGQÉeE’G ádhO á°SÉ«°S äÉjƒdhCG √ƒª°S ¢Vô©à°ù«°Sh

 ,‹hódG ¿hÉ©àdGh øeC’Gh ΩÓ°ùdG ÉjÉ°†≤d É¡àjDhQh

 ¬«≤∏«°S …òdG áeÉ©dG á«©ªé∏d ¬HÉ£N ÈY ∂dPh

.…QÉ÷G ÈªàÑ°S 24

 ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFQ â–h

 AÉ°†YC’G ∫hódG ™e äGQÉeE’G ádhO óah π°UGƒà«°S

 ¿CÉ°ûH øjôNB’G AÉcöûdGh IóëàŸG ·C’G ‹hDƒ°ùeh

 Ò¨J  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,áë∏ŸG  á«ŸÉ©dG  äÉjóëàdG

 ,áëFÉ÷G  ó©H  ‘É©àdGh  ,äÉYGõædG  πMh  ,ñÉæŸG

.»FGò¨dG øeC’G ΩGó©fGh ,á«fÉ°ùfE’G ÇQGƒ£dG ä’ÉMh

 â©∏£°VG ó≤a ,øeC’G ¢ù∏› ‘ Gƒ°†Y É¡àØ°üHh

 PEG  ,äÉjƒdhC’G  ∂∏J  ‘  RQÉH  QhóH  äGQÉeE’G  ádhO

 áeƒ¶æŸG  ôjƒ£Jh  ,äÉYGõædG  πM  ≈∏Y  ™é°ûJ

 á¡LGƒe  øe  øµªààd  ÜÉgQE’G  áëaÉµŸ  á«dhódG

 ICGôŸG ácQÉ°ûe õjõ©J ∂dòch ,áÄ°TÉædG äGójó¡àdG

 äÉYGõædG  πM  ‘  áaOÉ¡dGh  ájhÉ°ùàŸGh  á∏eÉµdG

.ΩÓ°ùdG äÉ«∏ªYh

 πª©dG Oƒ¡L õjõ©J ¤EG äGQÉeE’G ádhO ≈©°ùJ Éªc

 …QGô◊G  ¢SÉÑàM’G  IôgÉX  á÷É©Ÿ  ¿hÉ©àdGh

 É¡àØ°üHh  ,·C’G  áeƒ¶æe  ∫ÓN  øe  ,É¡JGÒKCÉJh

 á«bÉØJG ‘ ±GôWC’G ∫hódG ô“DƒŸ áØ«°†ŸG ádhódG

 z28 COP{ ñÉæŸG Ò¨àd ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G

.2023 ΩÉY ‘ ó≤©æ«°S …òdGh

 ,áÑ«°ùf  »cR  Éf’  ‹É©e  âdÉb  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

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

 iód äGQÉeE’G ádhód áªFGódG áHhóæŸGh á«°SÉ«°ùdG

 øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH{ :IóëàŸG ·C’G

 ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ,¿É«¡f ∫BG  ójGR

 á«©ªé∏d  77  IQhódG  ¤EG  ádhódG  óah  ¬Lƒà«°S

 äGQÉeE’G ádhO πé°ùd ∞«°†«d ,ΩÉ©dG Gòg áeÉ©dG

 ÚdhDƒ°ùe Ú«ŸÉY ÚæWGƒªc äGRÉ‚E’ÉH πaÉ◊G

.zÚ∏YÉah

 áeÉ©dG  á«©ª÷G  OÉ≤©fG  ¿EG{  :É¡«dÉ©e  âaÉ°VCGh

 ™ªàéª∏d áÑ°ùædÉH êôM âbh ‘ »JCÉj ,ΩÉ©dG Gòg

 øe ,Ió≤©e á«ŸÉY äGójó¡J ¬LGƒf å«M ,‹hódG

 »FGò¨dG  øeC’G  ΩGó©fG  ¤EG  ñÉæŸG  Ò¨Jh  áÄHhC’G

 á¡LGƒe ‘h ,πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCG QÉ°ûàfG ÉjÉ°†bh

 ™e πª©∏d äGQÉeE’G  ádhO ™∏£àJ ,äÉjóëàdG ∂∏J

 IQhódG  ∫ÉªYCG  ∫ÓN øe  ‹hódG  ™ªàéŸG  AÉ°†YCG

 ¿hÉ©à∏d áæ°VÉM áÄ«H ≥∏ÿ ,áeÉ©dG á«©ªé∏d 77`dG

 øµ“ ¿Éª°†dh ,ô¶ædG äÉ¡Lh ó«Mƒàdh ,ΩGóà°ùŸG

 ‘ á«°SÉ°SC’G É¡à«dhDƒ°ùÃ AÉaƒdG øe IóëàŸG ·C’G

.zøeC’Gh ΩÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØ◊G

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  øe  πc  √ƒª°S  ≥aGôjh

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

 ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©eh

 QƒàcódG ‹É©eh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

 ôjRh  »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM  ˆG  óÑY  øH  óªMCG

 ó«©°S óªfi âæH Ëôe ‹É©eh º«∏©àdGh á«HÎdG

 áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IôjRh  …Ò¡ŸG  ÜQÉM

 ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©eh

 ¢SQÉa øH π«¡°S âæH Éª°T ‹É©eh ádhO ôjRh ¿É«¡f

 ‹É©eh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  »YhQõŸG

 ‹É©eh ádhO ôjRh ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG

.ádhO ôjRh QôŸG ÚgÉ°T áØ«∏N

 á«eÉcQ Öë°S ¿ƒµJ á°Uôa : OÉ°UQC’G

Ωƒ«dG Iô£ªe
:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 Öë°ùdG  ô¡¶Jh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG

 ™e  ,»böûdG  πMÉ°ùdG  ≈∏Y  kÉMÉÑ°U  á°†ØîæŸG

 kÉböT Iô£ªŸG á«eÉcôdG Öë°ùdG ¢†©H ¿ƒµJ á°Uôa

 ¢ù«ªÿG óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,ô¡¶dG ó©H kÉHƒæLh

.á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y

 ìÉjôdG  ¿CG  -  á«eƒ«dG  ¬Jöûf  ‘ - õcôŸG  ôcPh

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

 á«dÉª°T  -  á«böT  á«HƒæL ¿ƒµJh  ,kGQÉ¡f  QÉÑ¨∏d

.¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 30 ¤EG 15 / á«böT

 ,êƒŸG ∞«ØN ¿ƒµ«°S »Hô©dG è«∏ÿG ¿CG ¤EG âØdh

 ÊÉãdGh 21:42 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a

 ÊÉãdGh 15:36 óæY ∫hC’G Qõ÷Gh **:** áYÉ°ùdG óæY

. 05:34 áYÉ°ùdG óæY

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15149 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 21 AÉ©HQC’G2 øWƒdG QÉÑNCG

 øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©Jh ºgÉØJ äGôcòe 7 ∫oOÉÑJ

øWƒdG ô°üb »a ¿Éà°ùNGRÉc AGQRh ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ójGR øH Qƒ°üæe

  IóëàªdG ºeC’G iód á«µjôeC’G áHhóæªdGh á«LQÉîdG AGQRh øe kGOóY »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

∑Qƒjƒ«f »a zá«dhódG äÉeRC’G áYƒªée{ `d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

∑Qƒjƒ«f »a á«dhódG ájOƒ¡«dG äÉª¶æªdG »∏ãªe »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

hôjG äQƒØeƒc ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

∑Qƒjƒ«f ‘ á«dhódG ájOƒ¡«dG äÉª¶æŸG »∏ã‡ ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

 ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG

 hôjG  äQƒØeƒc  IOÉ©°S  ‹hódG

 äÉeRC’G áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ∫ÉªYCG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh , á«dhódG

 áeÉ©dG á«©ª÷G øe 77 `dG IQhódG

.∑Qƒjƒ«f ‘ IóëàŸG ·CÓd

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  AÉ≤∏dG  åëH

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ∑Î°ûŸG

 ,á«dhódG  äÉeRC’G  áYƒª›h

 á≤£æŸG  ‘  ´É°VhC’G  ¤EG  áaÉ°VEG

 ,  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äGóéà°ùŸGh

 ∫hóéH á£ÑJôŸG äÉØ∏ŸG øe GOóYh

 ·CÓd  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ∫ÉªYCG

.IóëàŸG

 ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 ï°SGôdG äGQÉeE’G ádhO ΩGõàdG ¿É«¡f

 ádhòÑŸG á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G áaÉc ºYóH

 Ú«dhódG  øeC’Gh  º∏°ùdG  õjõ©àd

 ¤EG Üƒ©°ûdG ∫ÉeBGh äÉ©∏£J á«Ñ∏Jh

.ôgOõe πÑ≤à°ùe

 »àdG äÉjóëàdG ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ¢ùµ©J  Ωƒ«dG  ™ªLCG  ⁄É©dG  ¬LGƒJ

 »YÉª÷G ‹hódG πª©dG õjõ©J á«ªgCG

 áeRÓdG  ∫ƒ∏◊G  OÉéjEG  πLCG  øe

 á«ªæàdG  ≥«≤– ƒëf  »©°ùdGh  É¡d

 äÉ©ªàéŸG ‘ ΩGóà°ùŸG QÉgOR’Gh

 äÉeRC’G  áYƒª› Oƒ¡éH Gó«°ûe  ..

 øeC’G  ºFÉYO  AÉ°SQE’  á«dhódG

.™ªLCG ⁄É©dG ‘ QGô≤à°S’Gh

 äQƒØeƒc IOÉ©°S äOÉ°TCG É¡ÑfÉL øe

 äGQÉeE’G  ádhO  äGQOÉÑÃ  hôjG

 ⁄É©dG  ‘  IRQÉÑdG  á«fÉ°ùfE’G

 ™ªàéŸG Oƒ¡L ºYO ≈∏Y É¡°UôMh

.Ú«dhódG øeC’Gh º∏°ùdG ¿ƒ°üd ‹hódG

 âæH  Ëôe  ‹É©e  ..  AÉ≤∏dG  ö†M

 IôjRh …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi

 ‹É©eh  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG

 IóYÉ°ùe áÑ«°ùf »cR Éf’ IÒØ°ùdG

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 áªFGódG áHhóæŸG á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°û∏d

.IóëàŸG ·C’G iód ádhó∏d

 óæ¡dG á«LQÉN …ôjRh ™e kÉ«KÓK kÉYÉªàLG ó≤©j ójGR øH ˆGóÑY

∑Qƒjƒ«f »a É°ùfôah

øWƒdG öüb ‘ ¿Éà°ùNGRÉc AGQRh ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdGh ºgÉØàdG äGôcòe ∫oOÉÑJ ∫ÓNh ..

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

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

 ¿Éî«dCG  ‹É©e  ,øWƒdG  öüb  ‘ AÉKÓãdG  Ωƒj

 ,¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ ±ƒ∏jÉª°S

.¬d ≥aGôŸG óaƒdGh

 áaÉc  ‘  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J  πÑ°S  AÉ≤∏dG  åëHh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  äÉYÉ£≤dGh  ä’ÉéŸG

 Ωtó≤àdG  ºYój  ÉÃ  ,¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ªLh

 ÚÑ©°ûdGh  øjó∏Ñ∏d  á«ªæàdGh  QÉgOR’Gh

 ÉjÉ°†≤dG øe G kOóY ¿ÉÑfÉ÷G ¢ûbÉf Éªc ,Ú≤jó°üdG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP äÉØ∏ŸGh

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

 á«é«JGÎ°S’G ácGöûdGh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG á«ªgCG

 äGQÉeE’G  ÚH  õq«ªàŸG  ¿hÉ©àdGh  qóeC’G  á∏jƒW

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿CG √ƒª°S É kØ«°†e ,¿Éà°ùNGRÉch

 ábGó°üdGh  IƒNC’G  §HGhQ  õjõ©J  ≈∏Y  á°üjôM

 πª©dG  º«≤ pd  É kî«°SôJ  ,ø rjó∏ÑdG  ™ªŒ  »àdG

.IóYGh á«∏Ñ≤à°ùe m¥ÉaBG íàah ∑Î°û oŸG

 óaƒdGh ±ƒ∏jÉª°S ¿Éî«dCG ‹É© pŸ √ƒª°S ≈æ“h

 ≥q≤ o– ,äGQÉeE’G ádhód áëLÉf IQÉjR ¬d ≥aGôŸG

 ôjƒ£J  ¤EG  á«eGôdG  É¡JÉjÉZh  á∏«ÑædG  É¡aGógCG

 ájƒªæJ  ™jQÉ°ûe  ¥ÓWEGh  rÚàdhódG  äÉbÓY

.ácÎ°ûe mäGQÉªãà°SGh

 ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG  ƒª°S ó p¡°Th

 äGôcòe  7  ∫ oOÉÑJ  ±ƒ∏jÉª°S  ¿Éî«dCG  ‹É©eh

 äGQÉeE’G ádhO ÚH ∫ƒcƒJhôHh ¿hÉ©Jh ºgÉØJ

.¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªLh IóëàŸG á«Hô©dG

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e ∫OÉÑJ ó≤a

 ™e  á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  ôjRh  »YhQõŸG

 áÄ«ÑdG  ôjRh  ∞«°ûµjôH  ‹ÉµjÒ°S  ‹É©e

 ¿Éà°ùNGRÉc ‘ á«©«Ñ£dG OQGƒŸGh É«Lƒdƒ«÷Gh

 ÚH  ºgÉØàdG  Iôcòe  ò«Øæàd  ≥jô£dG  áWQÉN  ,

 äGQÉe E’G  ádhód  á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  IQGRh

 á«©«Ñ£dG  OQGƒŸGh É«Lƒdƒ«÷Gh áÄ«ÑdG  IQGRhh

.¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ª÷

 ™e ,»YhQõŸG óªfi π«¡°S ‹É©e ∫OÉÑJ Éªc

 ¥Éã«e  ,»NGRÉµdG  É«Lƒdƒ«÷Gh  áÄ«ÑdG  ôjRh

.zö†N C’G öù÷G{ ácGöT èeÉfôH

 ™æjƒ°U  ôªY  IOÉ©°S  ∫OÉÑJ  ¬JGP  ¥É«°ùdG  ‘

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  π«ch  …ójƒ°ùdG

 ÖFÉf ∞«jÉÑjQƒJ äGôjÉc IOÉ©°S ™e ,áeó≤àŸG

 Iôcòe ,¿Éà°ùNGRÉc ‘ πeÉµàdGh IQÉéàdG ôjRh

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ÚH  ºgÉØJ

 ,á«NGRÉµdG  πeÉµàdGh  IQÉéàdG  IQGRhh  áeó≤àŸG

 »°SÉ«≤dG  ó«MƒàdGh  á«æØdG  íFGƒ∏dG  ∫É›  ‘

.¢ù«jÉ≤ŸGh OÉªàY’Gh á≤HÉ£ŸG º««≤Jh

 …OÉª◊G  øªMôdGóÑY ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°S  ∫OÉÑJh

 ,AGOC’G  Ú°ùëàd  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  π«ch

 Ωƒ∏©dG ôjRh ÖFÉf ¢û«fGƒc ∞««dÉZÒ°T IOÉ©°Sh

 ’ƒcƒJhôH  ,¿Éà°ùNGRÉc  ‘  ‹É©dG  º«∏©àdGh

.‹É©dG º«∏©àdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH

 ∞«°TQ C’G ÚH ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH ∫ƒcƒJhôH É k°ùeÉNh

 ∞«°TQ C’Gh  ,äGQÉe E’G  ádhód  á«æWƒdG  áÑàµŸGh

 øe  ¬d nOÉÑJ  ,  ¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ª÷  »æWƒdG

 ∫BG  óLÉe  ˆóÑY  IOÉ©°S  »JGQÉeE’G  ÖfÉ÷G

 ÖfÉ÷G øeh ,»æWƒdG ∞«°TQ C’G ΩÉY ôjóe »∏Y

 ôjRh ÖFÉf ∞«jÉÑæ«côj ¿ÉLôj IOÉ©°S »NGRÉµdG

.á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdG

 áaÉ≤ãdG  IQGRh  ÚH  ºgÉØJ  Iô qcòe  ∫ oOÉÑJ  ”h

 áaÉ≤ãdG IôFGOh ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªéH á°VÉjôdGh

 ,áMÉ«°ùdG  ∫É›  ‘  ,»ÑX  ƒHCG  -  áMÉ«°ùdGh

 »æ°Sƒ◊G  õjõ©dGóÑY  Oƒ©°S  IOÉ©°S  É¡dOÉÑJ

 ¿ÉLôj IOÉ©°Sh ,áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO π«ch

 ‘ á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdG  ôjRh  ÖFÉf  ∞«jÉÑæ«côj

.¿Éà°ùNGRÉc

 »YhQõŸG  óªfi  ˆóÑY  IOÉ©°S  ∫OÉÑJ  Éªc

 äGôjÉc IOÉ©°Sh ,zäGQÉeE’G ±ôZ OÉ–G{ ¢ù«FQ

 πeÉµàdGh  IQÉéàdG  ôjRh  ÖFÉf  ∞«jÉÑjQƒJ

 õcôe{  ácöT  ÚH  ¿hÉ©J  Iô qcòe  ,»NGRÉµdG

 RÉb  áªgÉ°ùŸG  -  ájQÉéàdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£J

.záYÉæ°üdGh IQÉéàdG ±ôZ OÉ–Gzh ,zójôJ

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e AÉ≤∏dG ó¡°Th

 ‹É©e h á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG

 ôjRh  »ª«©ædG  OGƒY  øH  ¿É£∏°S  øH  ˆGóÑY

 …OƒjõdG óªMCG øH ÊÉK QƒàcódG ‹É©eh ∫ó©dG

 QƒàcódG IOÉ©°Sh á«LQÉÿG IQÉéà∏d ádhO ôjRh

 iód äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S »≤jô©dG ó«©°S óªfi

 ™æjƒ°U  ôªY  IOÉ©°S  ,¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ªL

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  π«ch  …ójƒ°ùdG

 …OÉª◊G øªMôdGóÑY ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ,áeó≤àŸG

 ,AGOC’G  Ú°ùëàd  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  π«ch

 π«ch  »æ°Sƒ◊G  õjõ©dG  óÑY  Oƒ©°S  IOÉ©°S

 óªfi ˆGóÑY IOÉ©°S ,áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO

 ,zäGQÉeE’G  ±ôZ  OÉ–G{  ¢ù«FQ  »YhQõŸG

 ∞«°TQC’G ΩÉY ôjóe »∏Y ∫BG óLÉe ˆGóÑY IOÉ©°S

.»æWƒdG

 ¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ª÷  »ª°SôdG  óaƒdG  º°Vh

 IOÉ©dG ¥ƒa ÒØ°S QÉjOÉe ±ƒµ«Ñ∏«æ«e IOÉ©°S

 ádhO  iód  ¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ª÷  ¢VƒØeh

 ∞«jÉÑ«°ûjƒc ‹É©e ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ‹É©e ,AGQRƒdG ¢ù«FQ Öàµe ¢ù«FQ ¿Ééª«dÉZ

 ‹É©e  ,áYGQõdG  ôjRh  ∫ƒHôj  ∞««cƒ°TGQÉc

 ôjƒ£Jh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ∂«HÒc  ∞«jÉÑæ«µ°Sh

 ‹ÉµjÒ°S  ∞«°ûµjôH  ‹É©e  ,á«àëàdG  á«æÑdG

 ,á«©«Ñ£dG  OQGƒŸGh  É«Lƒdƒ«÷Gh  áÄ«ÑdG  ôjRh

 ,á«LQÉÿG  ôjRh  ÖFÉf  ¢SÉŸG  ±hQGój  IOÉ©°S

 ôjRƒd ∫hC’G ÖFÉædG ,OGQƒe ±ƒµ«HQƒL IOÉ©°S

.ábÉ£dG

 ‘ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¿Éch

 iód ±ƒ∏jÉª°S ¿Éî«dCG ‹É©e »∏Ñ≤à°ùe áeqó≤e

 QÉ£e{ ¤EG ¬d ≥aGôŸG óaƒdG ™e ¢ùeCG ¬dƒ°Uh

.»ÑXƒHCG ‘ zá°SÉFôdG

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

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

 ∑Qƒjƒ«f ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ‘ ácQÉ°ûŸG  ∫hódG  á«LQÉN AGQRh  øe  GOóY

 ·CÓd  áeÉ©dG  á«©ªé∏d  77  `dG  IQhódG  ∫ÉªYCG

.IóM ≈∏Y πc IóëàŸG

 IôjRh Éfƒdƒc øjôKÉc ‹É©e √ƒª°S ≈≤àdG ó≤a

 ájQƒ¡ªL  ‘  á«LQÉÿG  ¿hDƒ°ûdGh  ÉHhQhCG

 …ÉL  ΩÉ«æeGôHƒ°S  QƒàcódG  ‹É©eh  É°ùfôa

 ájQƒ¡ªL ‘ á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh QÉµfÉ°T

 ó∏«ØæjôZ ¢SÉeƒJ Góæ«d IÒØ°ùdG IOÉ©°Sh óæ¡dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒ∏d áªFGódG áHhóæŸG

.IóëàŸG ·C’G iód

 äÉbÓ©dG åëH äGAÉ≤∏dG √òg πª› ∫ÓN iôLh

 äÉYÉ£≤dG ‘ á«é«JGÎ°S’G ácGöûdGh á«FÉæãdG

 á«dÉŸGh ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G É¡æeh áaÉc

 á«aÉ≤ãdGh  »FGò¨dG  øeC’Gh  IOóéàŸG  ábÉ£dGh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  á«MÉ«°ùdGh  á«ª«∏©àdGh

.∫hódG √ògh

 äGP ÉjÉ°†≤dG øe GOóY äGAÉ≤∏dG â°Vô©à°SG Éªc

 AGò¨dGh ábÉ£dG ∞∏e É¡æeh ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

 »ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdG ‘ QGô≤à°S’G ≥«≤– á«ªgCGh

 á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  õjõ©J  πÑ°S  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

.»NÉæŸG Ò¨àdG áëaÉµŸ ádhòÑŸG

 á«LQÉN AGQRh ‹É©ŸG ÜÉë°UCGh √ƒª°S åëHh

 áªFGódG  áHhóæŸG  IOÉ©°Sh  óæ¡dGh  É°ùfôa

 IóëàŸG ·C’G iód á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒ∏d

 ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóŸG ÉjÉ°†≤dG øe GOóY

 IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d 77 `dG IQhódG

 äGóéà°ùŸG √ÉŒ ô¶ædG äÉ¡Lh GƒdOÉÑJ Éªc ,

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dGh

 øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  ..  äGAÉ≤∏dG  ö†M

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG

 ó«©°S  óªfi  âæH  Ëôe  ‹É©eh  áeó≤àŸG

 áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IôjRh …Ò¡ŸG ÜQÉM

 IóYÉ°ùe  ,áÑ«°ùf  »cR  Éf’  IÒØ°ùdG  ‹É©eh

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

 ·C’G iód ádhó∏d áªFGódG áHhóæŸG á«°SÉ«°ùdG

.IóëàŸG

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

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

 ™e  É«KÓK  ÉYÉªàLG  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 ¿hDƒ°ûdGh  ÉHhQhCG  IôjRh  Éfƒdƒc  øjôKÉc  ‹É©e

 QƒàcódG  ‹É©eh  É°ùfôa  ájQƒ¡ªL  ‘  á«LQÉÿG

 á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh QÉµfÉ°T …ÉL ΩÉ«æeGôHƒ°S

.óæ¡dG ájQƒ¡ªL ‘

 ∫ÉªYCG ¢ûeÉg ≈∏Y ó≤Y …òdG - ´ÉªàL’G ∫ÓN iôL

 ‘ IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G øe 77 `dG IQhódG

 ácGöûdGh »FÉæãdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY åëH - ∑Qƒjƒ«f

 ºYój ÉÃ Égôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh á«é«JGÎ°S’G

 …OÉ°üàb’G  QÉgOR’G  ≥«≤ëàd  çÓãdG  ∫hódG  Oƒ¡L

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh

 ‹É©eh Éfƒdƒc øjôKÉc ‹É©e ™e √ƒª°S åëH Éªc

 äÉØ∏ŸG øe GOóY QÉµfÉ°T …ÉL ΩÉ«æeGôHƒ°S QƒàcódG

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  É¡æeh  ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP

 á°UÉN  ¬àëaÉµŸ  á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  õjõ©J  πÑ°Sh

 ±GôWC’G ∫hódG ô“DƒŸ äGQÉeE’G ádhO áaÉ°†à°SG ™e

.πÑ≤ŸG ΩÉ©dG COP28

 ÚàMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùŸG  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉfh

 ‹hódG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 ábÉ£dG øeCG É¡æeh á«ŸÉ©dG äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘

.AGò¨dGh

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

 Iõ«‡ äÉbÓ©H §ÑJôJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG - ´ÉªàL’G

 ,  É°ùfôah  óæ¡dG  ™e  Iôªãe  á«é«JGÎ°SG  ácGöTh

 äÉ©∏£Jh  iDhQ  º¡jód  çÓãdG  ∫hódG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe

 ÉÃ º¡JÉ©ªà› ‘ ΩGóà°ùŸG ƒªædG ≥«≤ëàd ácÎ°ûe

.º¡Hƒ©°ûd AÉNôdGh QÉgOR’G ≥≤ëj

 …ÉL ΩÉ«æeGôHƒ°S QƒàcódG ‹É©e ócCG Éª¡ÑfÉL øe

 óæ¡dG ájQƒ¡ªL ‘ á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh QÉµfÉ°T

 ÉHhQhCG  IôjRh  Éfƒdƒc  øjôKÉc  ‹É©eh  á≤jó°üdG

 á«ªgCG ≈∏Y É°ùfôa ájQƒ¡ªL ‘ á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdGh

 ácGöûdG  õjõ©J  ‘  √QhOh  »KÓãdG  ´ÉªàL’G  Gòg

 ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  ™e  á∏eÉ°ûdG  á«é«JGÎ°S’G

.áaÉc Ió©°üdG

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  ..  AÉ≤∏dG  ö†M

 áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G

 ôjRh  IóYÉ°ùe  áÑ«°ùf  »cR  Éf’  IÒØ°ùdG  ‹É©eh

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

.IóëàŸG ·C’G iód ádhó∏d áªFGódG áHhóæŸG

 äGQÉeE’G óah ¢SCGôàj ójGR øH ˆGóÑY

 áeÉ©dG á«©ªé∏d 77 `dG IQhódG »a

 IóëàªdG ºeCÓd



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉeCG  á«fƒfÉ≤dG  Úª«dG  iOCG  

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

 äGQÉeE’G ádhO AGôØ°S øe OóY .. zˆG ¬¶ØM{

.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG iód Úæ«©ŸG Oó÷G

 ìÉéædGh ≥«aƒàdG Oó÷G AGôØ°ù∏d √ƒª°S ≈æ“h

 ájóL  πµH  πª©dG  ¤EG  ºgÉYOh  ,º¡eÉ¡e  ‘

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO äÉbÓY õjõ©àd ¢UÓNEGh

 ™«ªL ≈∏Y É¡jód Úæ«©ŸG ∫hódG ™e IóëàŸG

 Ú«JGQÉeE’G ÚæWGƒŸG ájÉYQ íæeh äÉjƒà°ùŸG

 πc ÒaƒJh º¡fhDƒ°ûH ájÉæ©dGh ∫hódG √òg ‘

.. º¡d áMGôdG πÑ°S

 ádhO  º«b  ó«°ùŒh º¡∏ªY ‘ iƒ°üb  ájƒdhCG

 ⁄É©dG ‘ áÑ«£dG É¡JQƒ°Uh É¡FOÉÑeh äGQÉeE’G

.º¡JÉWÉ°ûf πc ‘

 á∏Môe  ó¡°ûJ  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh

 IÒÑc  á«ªgCG  É¡«a  »£©J  ..  IójóL  ájƒªæJ

 ∞∏àfl ™e ájOÉ°üàb’G É¡JÉbÓYh É¡JÉcGöûd

 IÒÑc  äÉ«dhDƒ°ùe  ™°†j  Gògh  ,⁄É©dG  ∫hO

 kGócDƒe.. êQÉÿG ‘ á«°SÉeƒ∏HódG É¡JÉã©H ≈∏Y

 √ò¡H ΩÉ«≤dG ≈∏Y Oó÷G AGôØ°ùdG IQób ‘ ¬à≤K

 äGQÉeE’G  á°SÉ«°S  øY  ÒÑ©àdGh  äÉ«dhDƒ°ùŸG

 »àdG  ∫hódG  ‘  É¡◊É°üe  IóYÉb  ™«°SƒJh

.É¡«a äGQÉeE’G ádhO ¿ƒ∏ãÁ

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ΩÉeCG  Oó÷G AGôØ°ùdG  º°ùbCG  óbh

 º«¶©dG ˆÉH ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 ¿CGh  äGQÉeE’G  ádhód  Ú°ü∏fl  Gƒfƒµj  ¿CG{

 áfÉeCG  πµH  É¡◊É°üe  áeóN  ≈∏Y  Gƒ∏ª©j

.z¢UÓNEGh

 ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG .. Úª«dG AGOCG º°SGôe ö†M

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

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG

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

.á°SÉFôdG ¿GƒjO

 GhOCG  øjòdG  Úæ«©ŸG  AGôØ°ùdG  áªFÉb  â∏ª°Th

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉeCG  Úª«dG

 QƒàcódG  ..  øe  πc  IOÉ©°S  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ájQƒ¡ªL  iód  kGÒØ°S  ‹É©°ûdG  öUÉædG  óÑY

 iód  kGÒØ°S  óªMCG  õ©e  Ö«gh  óªMCGh  ,óæ¡dG

 »∏Y  ˆG  óÑYh  ,ájOÉ–’G  É«fÉŸCG  ájQƒ¡ªL

 ájQƒ¡ªL iód kGÒØ°S …Oƒª◊G ∞«°üN ˆG óÑY

 …ôµa Oƒªfi óªfi áæeBGh ,á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH

 ⁄É°S  QƒàcódGh  ,Góæ∏æa  ájQƒ¡ªL  iód  IÒØ°S

 á«dhódG  áª¶æŸG  iód  kGÒØ°S  …OÉ«ædG  π«¡°S

 kGÒØ°S »°ùeÉ°ûdG ó«©°S ˆG óÑYh ,á«fƒØµfGôØ∏d

 »Hô◊G óªMCG  óªfih ,∫ÉÑ«ædG  ájQƒ¡ªL iód

 óªfi  á°VhQh  ,GóædƒH  ájQƒ¡ªL  iód  kGÒØ°S

 ,ÉµjQÉà°Sƒc  ájQƒ¡ªL  iód  IÒØ°S  áÑ«à©dG

 ájQƒ¡ªL  iód  kGÒØ°S  »ã«eôdG  á©ªL  óªMCGh

 »°ùeÉ°ûdG OƒªM óªfih ,á«dGQó«ØdG ∫Éeƒ°üdG

 º«gGôHEG  óªMCGh  ,GóædôjEG  ájQƒ¡ªL  iód  kGÒØ°S

 ,É«LQƒL  ájQƒ¡ªL  iód  kGÒØ°S  »ª«©ædG

 ¿É«¡f ∫BG  ódÉN øH óªfi øH áØ«∏N ï«°ûdGh

 óªfih ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG iód kGÒØ°S

.á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G iód kGÒØ°S »HÉYõdG óªM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 AÉKÓãdG Ωƒj zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ¿ÉN  »∏Y  ‹É©e  ..  ôëÑdG  öüb  ¢ù∏›  ‘

 ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ ±ƒ∏«YÉª°SEG

.ádhó∏d πªY IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG á≤jó°üdG

 ¬∏ªM h ¿Éà°ùNGRÉc AGQRh ¢ù«FôH √ƒª°S ÖMQh

 ∞«jÉcƒJ  äQÉeƒL  º°SÉb  áeÉîa  ¤EG  ¬JÉ«–

 ¬d  ¬JÉ«æ“h  ¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ

 h  ¿Éà°ùNGRÉµdh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒaƒe

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe kGójõe É¡Ñ©°T

 øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG AÉ≤∏dG ∫hÉæJh

 É¡ªYO πÑ°Sh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ Ú≤jó°üdG

.É¡à«ªæJh

 ,±ƒ∏«YÉª°SEG ¿ÉN »∏Y ‹É©e ôµ°T .. ¬ÑfÉL øe

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 áeÉîa äÉ«– ¬«dEG  π≤fh ..  ∫ÉÑ≤à°S’G ø°ù◊

 √ƒª°ùd  ¬JÉ«æ“  h  ∞«jÉcƒJ  äQÉeƒL  º°SÉb

 äGQÉeE’G  ádhódh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  ΩGhO

.AÉªædGh Ωó≤àdG OGô£°VG É¡Ñ©°Th

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S .. ôëÑdG öüb ¢ù∏› ö†M

 á≤£æe  ‘  ºcÉ◊G  πã‡  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ¿É«¡f ∫ BG óªfi øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°Sh IôØ¶dG

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

 ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏›

 ƒª°S  ≥jôØdGh  á«fÉ°ùfE’G  h  ájÒÿG  ∫ÉªYCÓd

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

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

 óeÉM ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG ¿GƒjO ôjRh AGQRƒdG

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ∫BG ójGR øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh »ÑXƒHCG IQÉeE’

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

 óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh ºª¡dG ÜÉë°UC’

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ï«°ûdG ‹É©eh …ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ

 íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f

 ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch AGQRƒdG øe OóYh ¢ûjÉ©àdGh

.ÚæWGƒŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 AÉKÓãdG Ωƒj  zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ¢ù«FQ GRƒaÉeGQ πjÒ°S áeÉîa øe á«£N ádÉ°SQ

 äÉbÓ©H π°üàJ á≤jó°üdG É«≤jôaCG ÜƒæL ájQƒ¡ªL

 ¤EG  É¡bÉaBG  ™«°SƒJh  É¡à«ªæJ  ¢Uôah  øjó∏ÑdG

.ádOÉÑàŸG Éª¡◊É°üe Ωóîj ÉÃ ÖMQCG ä’É›

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ‘ ôëÑdG öüb ‘ - ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 »chÉ°T  ÊÉé«H  QƒàcódG  ‹É©e  -  »ÑXƒHCG

 ¢UÉÿG ¬Kƒ©Ñeh É«≤jôaCG ÜƒæL ¢ù«FQ QÉ°ûà°ùe

 πjÒ°S  ¢ù«FôdG  äÉ«–  √ƒª°S  ¤EG  π≤f  …òdG

 h  áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°ùd  ¬JÉ«æ“  h  GRƒaÉeGQ

 øe kGójõe É¡Ñ©°T h äGQÉeE’G ádhód h IOÉ©°ùdG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U πªM ¬ÑfÉL øe .QÉgOR’G h Ωó≤àdG

 ¢UÉÿG çƒ©ÑŸG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 ÜƒæL ¢ù«FQ ¤EG ¬JÉ«– GRƒaÉeGQ πjÒ°S áeÉîØd

 Ωó≤àdG OGô£°VG É¡Ñ©°Th √OÓÑd kÉ«æªàe É«≤jôaCG

 äÉbÓY .. AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G åëH .AÉªædGh

 ∞∏àfl ‘ Égõjõ©J πÑ°S h øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG

 ™«ªL ≈∏Y ΩÉeC’G ¤EG É¡©aO äÉ«fÉµeEGh ä’ÉéŸG

 ájQÉªãà°S’Gh  ájOÉ°üàb’G  á°UÉN  äÉjƒà°ùŸG

.øjó∏ÑdG ‘ á«ªæàdG Oƒ¡L ΩóîJ »àdG

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S.. ôëÑdG öüb ¢ù∏› ö†M

 IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ƒª°Sh ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°Sh

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

 ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe AÉæeCG

 ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdGh á«fÉ°ùfE’G h ájÒÿG

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

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh

 ¿GƒjO ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG

 ƒª°Sh »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ódÉN ï«°ûdG

 ï«°ûdG ƒª°Sh ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ódÉN

 ‹É©eh …ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ …ò«ØæàdG

 íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

 ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑch  AGQRƒdG  øe  OóYh  ¢ûjÉ©àdGh

.ÚæWGƒŸGh

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™∏WG 

 ¬°ù∏› ‘ ,  ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH  ,¿GƒjódÉH

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

 ∫Ó¡dG  áÄ«g äGQOÉÑeh á£°ûfCGh  èeGôHh §£N ≈∏Y

 á«dÉ◊G ™jQÉ°ûŸG ´ƒæJh á«fÉ°ùfE’G »JGQÉeE’G ôªMC’G

 á¡LGƒŸ áØ«©°†dG äÉÄØdG ófÉ°ùJ »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 IójGõàŸG  äÉLÉ«àM’G  á∏HÉ≤eh ájOÉ°üàb’G  ±hô¶dG

.É¡LQÉNh ádhódG πNGO ÊÉ°ùfE’G πª©∏d

 ôªMC’G ∫Ó¡dG øe óaƒd √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ÚeC’G »Ñ«æ÷G ˆGóÑY OƒªM IOÉ©°S á°SÉFôH »JGQÉeE’G

 óªfi IOÉ©°S h ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«¡d ∞∏µŸG ΩÉ©dG

 ∑QÉÑe ó°TGQ IOÉ©°Sh ΩÉ©dG ÚeC’G ÖFÉf º«¡ØdG ∞°Sƒj

 »YhQõŸG π«¡°S ó«©°Sh ΩÉ©dG ÚeC’G ÖFÉf …Qƒ°üæŸG

 …ôª°ûdG  ôªY  óªfih »eƒµ◊G  ∫É°üJ’G  IQGOEG  ôjóe

.¿ÉªéY ‘ ôªMC’G ∫Ó¡dG ôjóe

 ºYódGh ΩÉªàg’ÉH ,¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉ°TCGh

 øe ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g èeGôHh á£°ûfCG ¬H ≈¶– …òdG

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

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°UhzˆG  ¬¶ØM{  ádhódG

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

. zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 kGõ«ªàe  kÉé¡f  â£àNG  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 …ÒÿG  πª©dG  ¬LhCG  õjõ©J  ‘  kGOôØàe  kÉHƒ∏°SCGh

 É¡JGóYÉ°ùeh  IóFGôdG  É¡JGQOÉÑÃ  ôîØJh  ,ÊÉ°ùfE’Gh

 kÉ«ŸÉY kÉLPƒ‰ É¡æe â∏©L »àdG á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’G

 AÉ£©∏d IQÉæeh …ÒÿG πª©dG ∫É› ‘ ¬H iòàëj

 è¡f ƒgh ™ªLCG ⁄É©dG OÉ©°SEGh íeÉ°ùàdGh áªMôdGh

.AÉHB’Gh Ú°ù°SDƒŸG çQEGh

 ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S á©HÉàe √ƒª°S øªKh

 áÄ«g ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f

 Ωƒ≤J …òdG ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ,»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG

 õcGôŸ áªFGódG ¬JófÉ°ùeh π°UGƒàŸG ¬ªYOh áÄ«¡dG É¡H

 øe  ¬H  Ωƒ≤J  Éeh  ádhódG  äGQÉeEG  ∞∏àfl ‘ ∫Ó¡dG

 ájÒÿGh á«Yƒ£àdG á£°ûfC’G ∞∏àfl ÈY õ«‡ πªY

 ÒÑµdG  Qhó∏d  √ôjó≤J  øY  √ƒª°S  ÜôYCGh  .á«fÉ°ùfE’Gh

 ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ¬H Ωƒ≤J …òdG ôKDƒŸGh …ƒ«◊Gh

 πNGO É¡©jQÉ°ûeh É¡›GôHh É¡J’É› Oó©Jh »JGQÉeE’G

 áÄ«¡dG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG Oƒ¡éH Gó«°ûe .. É¡LQÉNh ádhódG

 äGóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh ÊÉ°ùfE’G πª©dG áeóN ‘ ºgQhOh

 ∞∏àfl ÈY á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG ‘ êÉàfi πµd

 á«dhódG Oƒ¡÷G õjõ©Jh äGQOÉÑŸGh ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG

 øªK  ¬ÑfÉL  øe   .çQGƒµdGh  äÉeRC’G  QÉKBG  ∞«Øîàd

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG »Ñ«æ÷G ˆGóÑY OƒªM IOÉ©°S

 ´ÓW’ÉH ≠dÉÑdG ¬eÉªàgGh áÄ«¡dG óaƒd ¿ÉªéY ºcÉM

 GócDƒe ,áYƒæàŸG É¡JGQOÉÑeh É¡›GôHh É¡©jQÉ°ûe ≈∏Y

 …ƒªæàdGh  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ¥ÉaBG  Rõ©j  AÉ≤∏dG  Gòg  ¿CG

 ÊÉ°ùfE’G πª©dG áª«b »∏©jh á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH

.¬∏FÉ°Sh Oó©Jh ¬J’É› Rõ©jh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15149 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 21 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 »ÑXƒHCG áWô°ûd ø«Ñ°ùàæe 3 OÉªàYG

ø««dhO ø«Yôàîe

 åëÑj â°SQÉNƒH »a äGQÉeE’G ô«Ø°S 

É«fÉehQ ™e ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J

 á«ªjOÉcC’G ≥∏£J zá«ªbôdG á°SQóªdG{

ø««ªbôdG ø«ª∏©ª∏d á«ªdÉ©dG

3

á«fƒfÉ≤dG ø«ª«dG ¿hODƒj OóédG AGôØ°ùdG øe OóY ..ójGR øH óªëe ΩÉeCG

¿Éà°ùNGRÉc AGQRh ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ  É«≤jôaCG ÜƒæL ¢ù«FQ øe á«£N ádÉ°SQ º∏°ùàj ádhódG ¢ù«FQ

ôªMC’G ∫Ó¡dG äGQOÉÑeh èeGôHh §£N ≈∏Y ™∏£j ¿ÉªéY ºcÉM

¿Éà°ùNGRÉc AGQRh ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ»chÉ°T ÊÉé«H ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 zIFIA{  ÚYÎîª∏d  ‹hódG  OÉ–’G  óªàYG  

 áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »Ñ°ùàæe  øe  3 ájƒ°†Y

 øe  É kaGÎYG  ∂dPh  ´Îfl  ≈ª°ùe  â–  »ÑXƒHCG

 »Ñ°ùàæe  äÉYGÎNÉH  ÚYÎîª∏d  ‹hódG  OÉ–’G

 á«ŸÉ©dG äÉª¶æŸG ÒjÉ©Ÿ É k≤ah »ÑXƒHCG áWöT

.´GÎN’G äGAGÈd

 »°ù°SDƒŸG ôjƒ£àdGh á«é«JGÎ°S’G õcôe ¿CG  ôcòj

 á«°VGÎa’G  ¢TQƒdG  øe  á∏°ù∏°S  É kjQhO  ó≤©j

 ájôµØdG á«µ∏ŸG äÉeóN ∫ƒM É¡«Ñ°ùàæŸ á«Øjô©àdG

.‹hO ´Îfl ≈ª°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«Ø«ch

 ôjóe  »ØjöûdG  »∏Y  Ωƒàµe  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ócCGh

 ≥«≤ëàd »ÑXƒHCG áWöT »©°S ,»ÑXƒHCG áWöT ΩÉY

 »é«JGÎ°S’G ±ó¡dG ÈY á«°ù°SDƒŸG IOÉjôdG ájƒdhCG

 ájõgÉ÷Gh QÉµàH’Gh ´GóHE’G ï«°SôJ{ ‘ πãªàŸG

 ÚYóÑŸG  ájÉYQh  ºYO  ∫ÓN  øe  zπÑ≤à°ùª∏d

 áÄ«ÑdG  ÒaƒJh  äÉÄØdG  áaÉc  øe  øjôµàÑŸGh

 áª«≤dG äGP äGQÉµàH’G ôjƒ£àd IõØëŸGh áÑ°SÉæŸG

 áaÉc ™e ¿hÉ©àdÉH »WöûdG πª©dG ‘ áaÉ°†ŸG

 áeƒ¶æe ôjƒ£J ‘ ºgÉ°ùj É‡ ,á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 ádhO ‘ ´GÎN’Gh QÉµàH’G áÄ«Hh ájôµØdG á«µ∏ŸG

 ÉÃ  ,á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aC’  É k≤ah  äGQÉeE’G

 ájƒ°†Yh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡LƒJ  ™e  ≥aGƒàj

 ÚYÎîª∏d ‹hódG OÉ–’ÉH á∏eÉµdG äGQÉeE’G ádhO

 ºYOh Ú°ùªÿG ÇOÉÑeh ±GógCG ≥«≤ëàdzIFIA{

.ádhó∏d ójó÷G …OÉ°üàb’G êPƒªædG

 …Qƒ°üæŸG  ˆGóÑY ¿ÉØ∏N ó«ª©dG  ócCG  ¬à¡L øe

 ‘ »°ù°SDƒŸG ôjƒ£àdGh á«é«JGÎ°S’G õcôe ôjóe

 ºYódG ÒaƒàH »ÑXƒHCG áWöT ΩGõàdG »ÑXƒHCG áWöT

 øe º¡æ«µªàd ÚÑ°ùàæŸG áaÉµd ΩRÓdG õ«ØëàdGh

 ¤EG  k’ƒ°Uh ájQÉµàH’G  º¡JGQóbh º¡JGQÉ¡e ôjƒ£J

 ΩÉ¡°SEÓd ,á«WöûdG º¡JGQÉµàHGh º¡JÉYGÎNG ≥jƒ°ùJ

 õjõ©J É¡fCÉ°T øe »àdG ±QÉ©ŸGh äGQó≤dG AÉæH ‘

.äGQÉeE’G ádhO ™ªà› ¿ÉeCGh øeCG

:ΩGh-â°SQÉNƒH

 ádhO ÒØ°S »∏©dG óªfi ¿É£∏°S IOÉ©°S ™ªàLG 

 øjQƒ°S ‹É©e øe πc ™e ,É«fÉehQ iód äGQÉeE’G

 á«æÑdGh π≤ædG ôjRh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ,ƒfÉjóæjôZ

 ôjRh  ,ÉLhOQƒH  ¿É«à°SÉÑ«°S  ‹É©e  h  á«àëàdG

 á©HÉàŸ  É«fÉehQ  ‘ áæªbôdGh  QÉµàH’Gh  åëÑdG

 É«fÉehQh äGQÉeE’G ádhO ÚH ájƒdhC’G äGP ™jQÉ°ûŸG

 ‘ Éª«°S ’ á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S åëHh

 á«JGQÉeE’G áæé∏d á«fÉãdG IQhódG ∫ÉªYCG èFÉàf QÉWEG

 Ωƒj »ÑXƒHCG ‘ äó≤Y »àdG ácÎ°ûŸG á«fÉehôdG -

.»°VÉŸG ƒ«fƒj 22

 Éª¡eÉªàgG  äÉYÉªàL’G  ∫ÓN  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh

 πªY  ¢Uôa  ójó–  ∫ÓN  øe  äÉbÓ©dG  á«ªæàH

 á«àëàdG á«æÑdGh π≤ædG ∫É› ‘ ácÎ°ûe ™jQÉ°ûeh

.»YÉæ£°U’G AÉcòdGh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG h

 ‹É©eh  ƒfÉjóæjôZ  øjQƒ°S  ‹É©e  í°VhCGh

 Ëó≤àd  ÉªgOÓH  OGó©à°SG  ÉLhOQƒH  ¿É«à°SÉÑ«°S

 - á«JGQÉeE’G öUGhC’G »ªæj ÉÃ ºYódG ∫Éµ°TCG πc

.á«fÉehôdG

 πª©dG á∏°UGƒe »∏©dG ¿É£∏°S IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øe

 ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG ó«WƒJ πLCG øe

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

 øH óªfi äGQOÉÑe{ ióMEG á«ªbôdG á°SQóŸG â≤∏WCG 

 á«ŸÉ©dG á«ÁOÉcC’G{ ,zá«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 áj’h á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH ,zÚ«ªbôdG Úª∏©ª∏d

 øe IOÉØà°SÓd áaOÉg IQOÉÑe ‘ ,á«µjôeC’G ÉfhõjQCG

 Úª∏©ª∏d Ióªà©ŸGh IOƒ÷G á«dÉY ¿hÉ©àdG äGhOCG

.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘

 ∫ÓN øe º¡JGQób õjõ©J ≈∏Y á«ÁOÉcC’G πª©à°Sh

 Ió©H  Ú«ªbôdG  Úª∏©ŸG  ôjƒ£J  èeGôH  ÒaƒJ

 á«°ùfôØdGh ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG ∂dP ‘ ÉÃ äÉ¨d

 QGhOC’ ôjƒ£àdG äGQÉ°ùe øe ójó©dG ‘ ,á«fÉÑ°SE’Gh

.ºYódGh ¢ùjQóàdGh Ò°ù«àdGh IQGOE’G πãe Úª∏©ŸG

 ™°Vh øY »ŸÉ©dG ôjô≤àdG{ øY ¿ÓYE’G ” Éªc

 áYƒª› Ωõà©J …òdG ,z2023 ⁄É©dG ‘ Úª∏©ŸG

 ¿GóªM á°ù°SDƒe ájÉYQ â– √OGóYEG ƒµ°ùfƒ«dG πªY

 ∂dPh ,õ«ªàŸG »ª«∏©àdG AGOCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∑Qƒjƒ«æH  IóëàŸG  ·C’G  ô≤e  ‘

 ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM  ˆGóÑY  øH  óªMCG  QƒàcódG  ‹É©e

 á«HÎdG IQGRh óah º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh »°SÓØdG

 ,2022 zº«∏©àdG πjƒ–{ áªb Qƒ°†◊ º«∏©àdGh

 ¢ùjÒJƒZ  ƒ«fƒ£fCG  ‹É©e  Égó≤©d  ÉYO  »àdG

 ¿ÓYE’G Gòg »JCÉj Éªc .IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G

 äGQÉeE’G  ádhO  ¬àYQ  …òdG  çó◊G  ¢ûeÉg  ≈∏Y

 º∏©ŸG IOÉ«b ∫ÓN øe º«∏©àdG πjƒ–{ ¿Gƒæ©H

 ¿hÉ©àdÉHh ,ƒµ°ùfƒ«dG áª¶æe ácQÉ°ûÃ ,zQÉµàH’Gh

 ‹hódG  πª©dG  ≥jôa  AÉ°†YCGh  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ™e

. 2030 º«∏©àdG πLCG øe Úª∏©ŸÉH »æ©ŸG

ôªMC’G ∫Ó¡dG óah ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¿ÉªéY ºcÉM

 2022 ábQÉ°ûdG OGó©J ´hô°ûe ¥ÓWEG ∑QÉÑj …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ìÉÑ°U ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ó≤Y 

 ƒª°S  á°SÉFôH  »YƒÑ°SC’G  ¬YÉªàLG  AÉKÓãdG

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h

 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëHh  ,…ò«ØæàdG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG

 Öàµe ‘ ∂dPh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf

.ºcÉ◊G ƒª°S

 øe áYƒª› ¬YÉªàLG ∫ÓN ¢ù∏éŸG åëHh

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ »eƒµ◊G πª©dG äÉYƒ°Vƒe

 á«eƒµ◊G  äÉÄ«¡dGh  ôFGhódG  AGOCÉH  á«æ©ŸG

 Ò°S  á©HÉàeh  á«fƒfÉ≤dG  äÉ©jöûàdG  ôjƒ£Jh

.ájƒ«◊G äÉYhöûŸG ∞∏àfl ‘ πª©dG

 OGó©J  ´höûe  ¥Ó£fG  ¢ù∏éŸG  ∑QÉHh

 IÒ°ùe ºYO ¤EG ±ó¡j …òdG ,Ω2022 ábQÉ°ûdG

 ∫ƒ°UƒdG  ∫ÓN øe  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  §£ÿG

 ÊÉÑŸGh  ¿Éµ°ùdG  ∫ƒM  á∏eÉ°T  äÉfÉ«H  ¤EG

 ºYóJ  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  øe  ÉgÒZh  øcÉ°ùŸGh

 IÉ«◊G ÒaƒJh QGô≤dG PÉîJG ‘ ábQÉ°ûdG áeƒµM
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اأبوظبي-وام:

اإلماراتي،  األحمر  الهالل  هيئة  عززت 
جهودها اإلنسانية للحد من التداعيات 
يف  والفيضانات  للســيول  اإلنســانية 
رحالت  تســيري  وتواصل  باكســتان، 
جرسها الجــوي لنقل املزيد من املواد 
اإلنســانية  واالحتياجــات  اإلغاثيــة 

للمتأثرين خاصة يف إقليم السند.

إليصال  مكثفة  جهــودا  الهيئة  وتبذل 
االحتياجــات الالزمــة وتوزيعها عىل 
ترضرا،  األكثر  املناطــق  يف  املتأثريــن 
رغم التحديات اللوجستية الناجمة عن 
التحتية  بالبنية  لحقــت  التي  األرضار 
وتجريف الطرق املؤدية إىل تلك املناطق.

عىل  حاليا  املوجود  الهيئة  وفد  ووسع 
األيام  خالل  الباكســتانية،  الســاحة 
املاضية نطاق عملياته اإلغاثية لتشمل 

املناطــق األكثــر تأثرا مــن تداعيات 
الكارثة يف إقليم الســند، بالتنسيق مع 
الوفد  ويبذل  كراتيش،  يف  الهيئة  مكتب 
جهــودا حثيثــة يف عدد مــن املحاور 
العاجلة  االحتياجات  توفــري  أجل  من 
اإليواء  للمترضرين، خاصــة يف مجال 
والغــذاء وغريهــا مــن االحتياجات 

اإلنسانية الرضورية.
وجــددت الهيئة حرصها عىل مواصلة 

مساعيها اإلنســانية الخرية، لتخفيف 
وطــأة املعاناة عن كاهــل األرس التي 
وضحاها  عشــية  بني  نفسها  وجدت 
يف العــراء دون مأوى، وتعيش ظروفا 
إنســانية بالغة الصعوبة مشــرية إىل 
تنجيل  حتى  جهودها  ســتواصل  أنها 
الراهنة وتعــود الحياة إىل  ظروفهــم 
طبيعتهــا وإىل مــا كانــت عليه قبل 

الكارثة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
األربعاء ٢١ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٩

�س��فاء 360 م��ن كورون��ا وت�س��جيل 
370 �إ�سابة جديدة .. وال وفيات  

اأخبار الوطن 5

مجل�س ال�سحة الخليجي يعزز �سبل التعاون مع 
و�سائل الإعالم الإماراتية

دبي-وام:

 عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
العربية اجتماعا يف دبي مع  الخليج  لدول 
جميع وســائل اإلعالم بدولــة اإلمارات 
ووقاية  الصحــة  وزارة  مع  بالتنســيق 
املجتمــع وذلــك يف إطار مســاعيه نحو 
اســتمرار التعــاون والتواصل اإلعالمي 

املعريف والتوعوي.
مديرة  بوحميــد  وداد  اإلجتمــاع  حرض 
االتصال الحكومي بوزارة الصحة ووقاية 
اإلعالم  وسائل  ممثيل  من  وعدد  املجتمع 

املحلية املقروءة واملرئية واملسموعة.
ورحبــت وداد بوحميد يف بداية اإلجتماع 
الفعــال  دورهــم  مثمنــة  بالحضــور 
واملحــوري يف إيصال الرســائل الصحية 

الهادفة والبناءة.
وقدم ســعيد البوســعيدي مديــر إدارة 
الصحة  بمجلــس  املؤســي  التواصــل 
الخليجــي عرضاً حول مخرجات املجلس 
دول  ومقيمي  بمواطنــي  تعنــى  التــي 
يقدمه  مــا  عن  ونبــذة  كافة،  املجلــس 
املجلس مــن خدمات حول الرشاء املوحد 
املركزي،  والتســجيل  الوافدين  وفحص 
ومختلــف حمالته التوعويــة إضافة إىل 
جائحة  خالل  والتوعية  سالمتك  برنامج 

»كورونا«.

الصحة  ملجلس  أن  البوســعيدي  وأضاف 
الخليجي فكرة موسعة للخطط اإلعالمية 
التي يسري عليها وأهم أهدافه ومرتكزاته 
الحمالت  إىل  الفتا  لتحقيقها،  يسعى  التي 
التوعوية الســابقة واملســتقبلية ومنها 
»حملة مكافحــة املخدرات« التي أطلقها 
املجلس يف منتصف يونيو املايض و«حملة 

إلطالقها  يســتعد  التــي  الســن«  كبار 
منتصف أكتوبر القادم.

ويف ختــام اإلجتمــاع، طرحت وســائل 
ومقرتحاتهــا  استفســاراتها  اإلعــالم 
وخدمات  ومرتكــزات  بمهــام  املتعلقة 
ما  ملعرفة  متنوعــة  وتفاصيل  املجلــس 

يقدمه املجلس عن قرب.

دبي-وام:

الدورة السابعة   تستضيف دبي 
من املعرض وامللتقى الســنوي 
لطب األشعة الذي سيقام خالل 
الفرتة من 25 حتى 27 أكتوبر 
التجاري  دبــي  مركز  يف  املقبل 
العاملي ويشــارك فيه نخبة من 
الخرباء واألطباء املختصني بطب 
األشــعة والتصوير التشخييص 
من املنطقة والعالم وحوايل 30 
 25 رشكة رائدة مــن أكثر من 

دولة.
ويضم الربنامج العلمي للمؤتمر 
65 جلســة علمية ســتناقش 
أبــرز املواضيــع والتطــورات 
التكنولوجية يف مجاالت األشعة 
وستوفر  التشخييص  والتصوير 
املشــاركة  للــرشكات  منصة 
لعرض أفضل خدماتهم وااللتقاء 
مع أخصائيي األشعة ومصوري 
األشــعة ومديري املستشفيات 
واألكاديمــني  واألســاتذة 
والفنيني  والباحثــني واملقيمني 

وأطباء األورام.

وســريكز املؤتمر عىل مسارات 
علمية مختلفة ومتنوعة تشمل 
األشــعة  أخصائيــي  مؤتمــر 
والذي ســيمتد عىل مدار 3 أيام 
ملصوري  مخصصة  وجلســات 
إىل  باإلضافة  ليومني  األشــعة 
نــدوة افرتاضية خاصة بالطب 
النووي واملوجات فوق الصوتية 

والتي ستنعقد ليوم واحد.
التجــاري  املعــرض  ويوفــر 
للمؤتمــر فرصــة  املصاحــب 
متميزة للقاء كبار صناع القرار 
أبرز  يف املجــال والتعــرف عىل 
عالم  يف  واإلبتــكارات  التقنيات 
عبدالله  الدكتور  وعرب  األشعة. 
الرميثي رئيس شــعبة األشعة 
عن  الطبية  اإلمارات  جمعية  يف 
الفخــر بعقد الدورة الســابعة 
من املعرض وامللتقى الســنوي 
الشــهر  لطب األشــعة يف دبي 
هذا  دورة  ستشهد  حيث  القادم 
العام مشاركة نخبة من الخرباء 
واألطباء الذين سيديرون العديد 
من الجلسات الحوارية والندوات 
التي تساهم يف التطوير املستمر 

لسبل ممارسة اإلختصاص عىل 
الصعيدين املحيل واإلقليمي.

وقــال » نعمل يف هــذه الدورة 
تناقش  مواضيع  يف  التعمق  عىل 
التحديــات التــي تواجــه هذا 
عامليا  ومســتقبله  اإلختصاص 
ونتطلع يف شــعبة األشــعة يف 
إىل  الطبية  اإلمــارات  جمعيــة 
مقابلة زمالئنا يف املجال والعمل 

بيد عىل تطوير طب األشعة  يدا 
سويا«.

من جانبه قال هاشــم العويض 
رئيس جمعيــة اإلمارات لفنيي 
يهدف  الحدث  هذا  إن  األشــعة 
ما  التواصل  جســور  بنــاء  إىل 
بني مجتمع أخصائيي األشــعة 
من جميع أنحــاء العالم لتبادل 
املتعلقة بهذا  املختلفــة  األفكار 

أحدث  باســتخدام  اإلختصاص 
الذكاء  يقدمها  التي  اإلبتكارات 
اإلصطناعي والحلول املستقبلية 
األشــعة  طب  من  تعــزز  التي 

وقدراته.
الفرا  ســمر  أكدت  جانبها  من 
رئيســة وحدة التعليم وعضوة 
مجلس إدارة يف جمعية اإلمارات 
لجمعية  التابعة  األشعة  لفنيي 

الحدث  هذا  أن  الطبية  اإلمارات 
السنوي يعد أفضل منصة لتبادل 
مع  والتواصل  والخربة  املعرفة 
امليدانيني  املتخصصــني  كافــة 
منوهــة بــأن أجنــدة املؤتمر 
هــذا العام ســتكون أكثر ثراء 
وشمولية حيث تتضمن جلسات 
ومسابقات  مختلفة  وأنشــطة 
املتعددة  التعليمية  للملصقــات 
املشــاركني  لدى  تخلق  والتــي 

تجربة غنية ومميزة.
وامللتقى  املعرض  وسيستضيف 
الســنوي لطــب األشــعة هذا 
متخصصا  أعمال  مركــز  العام 
يف  يســهم  والــذي   »B2B«
بني  مسبقا  اإلجتماعات  جدولة 
املؤهلني  العارضني واملشــرتين 
وكافــة صناع  واملتخصصــني 
القرار يف مراكز األشعة واملرافق 
الدورة  ستســتضيف  الصحية 

السابعة من املؤتمر واملعرض.
ولفتــت شــارلوت بريدمــور 
للسياســة  التنفيذية  املديــرة 
وكليــة  جمعيــة  يف  املهنيــة 
باألشــعة  التصوير  أخصائيي 

يف اململكة املتحدة إىل مشــاركة 
ثالثــة متحدثني ذوي الخربة يف 
املؤتمر  خالل  مختلفة  جلسات 
ستتطرق إىل العالجات الرسيرية 
واملجــاالت العلمية والوظيفية 

للتخصص.
طب  وملتقى  معــرض  وينظم 
األشــعة يف اإلمارات سنويا من 
لتنظيم  »اندكس«  مؤسسة  قبل 
املؤتمــرات واملعارض - العضو 
وذلك  القابضــة«-  »اندكس  يف 
اإلمارات  شــعبة  مع  بالتعاون 
اإلمارات  وجمعيــة  لألشــعة 
لفنيــي األشــعة وبدعــم من 
أخصائي  »UIBC«وجمعيــة 
التصويــر باألشــعة يف اململكة 
املتحــدة والجمعيــة العلميــة 
الســعودية لألشــعة وجمعية 
أطباء األشعة األردنية وجمعية 
الباكستانية  اإلشــعاعي  الطب 
التشخيصية  األشــعة  ورابطة 
املؤتمر  يحظى  البحرينية..فيما 
و  »باير«  من  برعاية  واملعرض 
و  و«كانــون«   »InfInItt«

.»Del MeDICal«

دبي ت�ست�سيف معر�س وملتقى طب الأ�سعة 25 اأكتوبر

»�ل�سحة« تطلق حملتها �لوطنية �ل�سنوية 
للتوعية بمر�ض �الأنفلونز� �لمو�سمية

دبي-وام:
إلطالق  املجتمع  ووقايــة  الصحة  وزارة  تســتعد 
بمرض  للتوعيــة  الســنوية  الوطنيــة  حملتهــا 
»َحّصن نفسك.. املوســمية تحت شعار  اإلنفلونزا 

إحِم مجتمعك« يف الفرتة من 26 ســبتمرب الجاري 
وحتى نهاية ديسمرب املقبل .

تقام الحملة بالتعــاون مع مركز أبوظبي للصحة 
العامة وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة أبوظبي 
وبما ينســجم مع اســرتاتيجية الدولــة يف توفري 
أفــراد املجتمع من  تغطية صحية شــاملة تحمي 

األمـراض املعدية.

  أبوظبي-وام:
 تماشــيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
الدولة بهدف  الفحوصات يف  لتوسيع وزيادة نطاق 
املصابة بفريوس  الحاالت  املبكر وحرص  االكتشاف 
لهم  واملخالطني   »19  - »كوفيد  املســتجد  كورونا 
 202,967 إجراء  عــن  الوزارة  أعلنت   .. وعزلهم 
فحصا جديدا خالل الســاعات الـ 24 املاضية عىل 
وأحدث  أفضل  باستخدام  املجتمع  يف  فئات مختلفة 

تقنيات الفحص الطبي.
يف  والفحص  التقــيص  إجراءات  تكثيف    وســاهم 
مستوى  عىل  الفحوصات  نطاق  وتوســيع  الدولة 
الدولة يف الكشــف عن 370 حالــة إصابة جديدة 
بفريوس كورونا املســتجد من جنسيات مختلفة، 
للرعاية  وتخضــع  مســتقرة  حــاالت  وجميعها 
الحاالت  مجموع  يبلــغ  وبذلك  الالزمــة،  الصحية 

1,023,719 حالة. املسجلة 
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع عدم تسجيل 
أي حالــة وفاة خــالل األربع والعرشين ســاعة 
املاضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,342 

حالة.

الهالل الأحمر يعزز جهوده للحد من تداعيات ال�سيول 
والفي�سانات في باك�ستان

�سيادلة من 11 دولة ي�ساركون في ندوة »ال�سحة 
الج�سدية المتكاملة«

دبي-وام:
من  كبــري  عــدد  يشــارك   
ومتخصــيص  الصيادلــة 
 11 الصحيــة من  الرعايــة 
دولــة يف منطقــة الــرشق 
افرتاضية  ندوة  يف  األوســط 
و   23 يومي  ستقام  خاصة 
24 سبتمرب الجاري لتسليط 
الضوء عــىل أهمية »الصحة 
الجســدية املتكاملة« لتعزيز 
لدى  الرفاهيــة  مســتويات 

أفراد املجتمع.
تقام النــدوة - التي تنظمها 
 P&G-هيلث جــي  آند  »بي 
HealtH« قســم الرعاية 
لرشكــة  التابــع  الصحيــة 
»بروكــرت آنــد جامبــل« - 
العاملــي  اليــوم  بالتزامــن 
 25 يصادف  الذي  للصيادلة 

من سبتمرب الجاري.
الندوة  فعاليــات  وتتمحور 
الصحــة  مواضيــع  حــول 
التي  املتكاملــة  الجســدية 
تشــمل صحة الفم والصحة 
األم  وصحــة  العامــة 
املعديــة  غــري  واألمــراض 
يف  للصيادلة  الرئيي  والدور 
وتعزيز  األمراض  تشخيص 
للمرىض  املعرفية  القــدرات 
خدمات  توفري  يف  واملساهمة 

الرعاية الصحية.
بارلو  آشــيل  الدكتور  وقال 
الطبيــة  الشــؤون  مديــر 
جي  آند  »بــي  قي  والتقنية 
هيلث« آسيا واملحيط الهادي 
األوســط  والرشق  والهنــد 
الصيدليات  »تعترب  وأفريقيا: 
من  يتجزأ  ال  جــزءاً  اليــوم 
لتوفري  املتكاملة  املنظومــة 

الصحية.. الرعايــة  خدمات 
بمكانة  الصيادلــة  ويتمتع 
الهيكلية  هذه  عرب  استثنائية 
االتصال  نقطة  باعتبارهــم 
إليها املرىض  التي يلجأ  األوىل 
للحصــول عــىل الرعاية ما 
تأثريية  قــدرات  يمنحهــم 
مجال  يف  النطــاق  واســعة 

توفري الخدمات الصحية«.
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 رأس الخيمة-الوحدة:

شــهد ســعادة العميد عادل عبد الله النعيمي نائب 
مدير عام املوارد والخدمات املســاندة برشطة رأس 
البكر  محمد  نارص  الدكتور  العقيد  بحضور  الخيمة، 
الزعابــي مدير مركز تدريب رشطــة رأس الخيمة، 
29 منتســباً مــن ذوي االختصاص  حفل تخريج  
والخربة من عنارص رشطة رأس الخيمة، املشاركني 
ضمن دورة )إدارة األزمات وعمليات األمن الداخيل(، 
مع  بالتعاون  الرشطة،  تدريــب  بمركز  عقدت  التي 
لــوران بريو،  العقيد  الفرنســية،  الرشطة  خــرباء 

واملقدم جورج دياسينوس، محارضي الدورة.
باملفاهيم  مــزودة  التدريبية،  الــدورة  جاءت  حيث 
إدارة  والنظريــة يف مجــال  التطبيقيــة  والعلــوم 
لتأهيل  املختلفة،  الداخــيل  األمن  وعمليات  األزمات 
كــوادر رشطة رأس الخيمة، عــى القيام بمهامهم 
أفضل وجه من  إليهم عى  املســندة  ومســؤلياتهم 
األزمات  اوقــات  خالل  خاصــًة  والكفاءة،  الدقــة 
واملخاطر، والتصدي لكافة املســتجدات والطوارئ، 
للحفــاظ عى أمــن وســالمة األرواح واملمتلكات، 

الداخلية. تطبيقاً إلسرتاتيجية وزارة 

دورة  بمكتسبات  النعيمي،  الله  عبد  العميد  وأشــاد 
)إدارة األزمــات وعمليــات األمن الداخــيل(، التي 
عملــت طيلة برنامجها التدريبي عى تطوير قدرات 
مع  التعامل  يف  الخيمــة،  رأس  رشطــة  منتســبي 

خطط  بوضع  منهــا  والتعايف  واملخاطــر،  األزمات 
تكتيكية تســاعد يف مواجه كافة الصعاب وتذليلها، 
وتخطي األزمات واجتيازها بنجاح أمني متميز دون 

أدنى خسائر أو عواقب مكلفة.

اأبوظبي-وام:
 حــرت معايل مريم بنت 
محمد سعيد حارب املهريي 
املناخــي  التغــري  وزيــرة 
االســتقبال  حفل  والبيئة 
الذي أقامه ســعادة لويس 
غونغورا  ألبا  دي  ألفونسو 
املتحدة  الواليــات  ســفري 
الدولة  لــدى  املكســيكية 
بمناســبة اليــوم الوطني 

لبالده.
الذي   - الحفل  كما حــر 
الريتــز  فنــدق  يف  أقيــم 
كارلتون أبوظبي - رؤساء 
الدبلوماســية  البعثــات 
واألجنبيــة  العربيــة 
املعتمدين لدى الدولة وعدد 
من أبناء الجالية املكسيكية 

املقيمة يف الدولة.
 

الرياض-وام:

 تشــارك » منشورات القاســمي » الدار املتخصصة 
بنرش وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب الســمو الشيخ 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  ســلطان  الدكتور 
األعى حاكم الشــارقة يف فعاليــات معرض الرياض 
 8 29 ســبتمرب حتى  الفرتة من  الدويل للكتاب خالل 

. 2022 أكتوبر 
األدب والنرش  الذي تنظمه هيئــة  املعرض  ويشــكل 
ثقافية  نافذة  السعودية  العربية  اململكة  يف  والرتجمة 
املؤسسات  من  والرتجمة  والنرش  األدب  صّناع  تجمع 
واملهتمني  القــراء  مع  والدولية  املحليــة  والرشكات 
إضافــًة إىل برنامجه الثقايف الــذي يتضمن عدداً من 
الحوارية  النوعية واملنصــات  الثقافيــة  الفعاليــات 
تغطي  التي  العمــل  التفاعلية وورش  واملحــارضات 
وصناعة  والنرش  والكتابــة  والقراءة،  الفن  مجاالت 

الكتاب والرتجمة.
يف  املشارك  القاسمي«  »منشــورات  لجناح  وسيكون 
املعرض حضــوٌر حافٌل بالعديد مــن اإلصدارات من 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  املؤرخ  تأليف 
بن محمد القاسمي مثل كتب تاريخ اليعاربة يف ُعمان 
النظري  1623م1747-م والذي القى رواجاً منقطع 
يف األوســاط الخليجية والعربية ،و قد بلغ عدد قراء 
هذا الكتاب يف نسخته اإللكرتونية أكثر من 350 ألف 

قارىء.
السمو  الحديثة لصاحب  اإلصدارات  كما سيتم عرض 
مثل: »الشــيخ املتصوف راشد بن مطر القاسمي« و 
»ســرية ســالطني كلوة« و »الغفلة إحدى عشائر آل 
أمراء  العربيــة« و » رصاع  اإلمارات  غزي يف دولــة 
والقرى  الشارقة  بيوت مدينة   « و  امللك«  الزند وزوال 
للبابا  املجاورة لها وســاكنوها« و »مرسوم بابوي« 
أورليان الثامن بابا الكنيســة الكاثوليكية و »من هو 

الهويل« .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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»�أغذية« تطلق

وتهدف »إي زاد » إلى ربط مشــتري 
التمور بالجملة من جميع أنحاء العالم 
للتمور  المنتجة  الدول  البائعين من  مع 
اإلمارات ، والســعودية،  دولــة  منها 

واألردن. 
 وتضمــن فرصة وصــول منتجاتهم 
لألســواق المحلية والعالمية، إذ تعتبر 
متجًرا إلكترونًيا شــامالً يضم خدمات 
متكاملة، بما يســمح بإجراء عمليات 
ربحية  وأعلى  والشراء بشفافية  البيع 

ممكنة وعادلة.
التجريبي  التشــغيل  مرحلــة  وخالل 
زاد  الماضي، نجحــت »إي  الموســم 
» في جــذب 1,200مشــتٍر للتمور، 
بيع 120 طًنا  مــن  المنصة  وتمكنت 
مع  تعاونها  إعــالن  التمور، وبعد  من 
إقباالً متزايًدا  زاد  إي  الهيئة، شــهدت 
المشترين والبائعين، ليتجاوز عدد  من 

المسجلين 2,400 بائع.
المنصة  توفرهــا  التي  المزايــا  ومن 
للمشترين تقديم شهادة معتمدة دولًيا 
علمية  معاييــر  وفق  التمــور  لجودة 
المعاينة  إلــى  الحاجة  موحــدة، دون 
بعد  ما  خدمات  مع  عناء السفر  وتكبد 

البيع اإلضافية.
القصيلي  علــى  مبارك  ســعادة  وقال 
المنصــوري المديــر التنفيذي لقطاع 
أبوظبي  هيئة  في  الزراعية  الشــؤون 
للزراعة والسالمة الغذائية نحن سعداء 
بإطالق منصــة »إي زاد » ، بوصفها 
قناة تسويقية الكترونية مبتكرة تمنح 
المواطنين  التمور  ومنتجي  المزارعين 

فرصــة إتمــام عمليات بيع وشــراء 
موضحاً أن  بســهولة  بالجملة  التمور 
تقليدية من  غير  تسويقية  قنوات  فتح 
التنافسية  القدرة  من  يعزز  أن  شــأنه 
المســتويين  على  اإلمــارات  لتمــور 
دخل  وتحســين  والعالمي،  المحلــي 
أصحــاب المــزارع، واالهتمام بإنتاج 

األصناف المرغوبة محلياً وعالمياً.
التمور  زراعة  تحويل  في  يســهم  مما 
يعزز  استراتيجي  اقتصادي  نشاط  إلى 

التنمية الزراعية المستدامة.
ولفــت المنصوري إلى أن الهيئة تولي 
التمور  وإنتاج  للنخيــل  خاصة  أهمية 
التاريخية،  مكانتهــا  مــن  انطالقــاً 
رافداً رئيســاً لمنظومة  وباعتبارهــا 

األمن الغذائي للدولة.
هذيلي  مبارك  سعادة  قال  جانبه  ومن 
المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون 
المؤسســية بمجموعــة أغذية، »إننا 
فخورون بإطــالق إي زاد، التي تعتبر 
نوعهــا ومبتكرة،  فريــدة من  منصة 
التمور  مشــتري  جمــع  على  تعمــل 
والبائعين من جميع أنحاء العالم تحت 
ن بائعي التمور  مظلة واحدة. حيث ُتمكِّ
مــن الوصول إلى األســواق العالمية، 
كما تمنح المشــترين من أنحاء العالم 
المنتجات  لشراء أفضل  مواتية  فرصة 
مضيفــاً أنه تــم هذا الموســم طرح 
أرض  على  الفعلية  المــزادات  مبادرة 
الواقع وذلك فــي أربع مواقع بمراكز 
تمكن  للفوعة، والتي  التابعة  االستالم 
للبيع  تمورهم  عــرض  من  المزارعين 

محلياً وعالمياً عبر منصة إي زاد.

جزيرة يا�س

وتكتسي المعالم السياحية والترفيهية 
في  ياس، بما  جزيــرة  تحتضنها  التي 
أبوظبــي، وياس  فيــراري  عالم  ذلك 
وارنر  أبوظبي، وعالــم  ووتروورلــد 
بــراذرز أبوظبي، و كاليــم أبو ظبي، 
وياس مول، وفنادق ياس بالزا، وفندق 
دبليو أبو ظبي - جزيرة ياس، واالتحاد 
أرينا، باألخضر لون العلم الســعودي، 
احتفــاًء بـــ 92 عاماً على تأســيس 

المملكة العربية السعودية.

»خدمة م�ساندة

كافة  المجانية  الخدمــة  هذه  وتغطي 
الطرق الرئيســية فــي اإلمارة وتوفر 
الفعالة  والمســاندة  الســريع  الدعم 
تأمين  عبر  وذلك  الطرق  لمســتخدمي 
والمعرقلة  المتضررة  المركبات  موقع 
حادث  أو  تعطل  بسبب  المرور  لحركة 
الالزم  الدعم  مروري، فضالً عن تقديم 
لمســتخدمي الطريق وتحريك أو قطر 
المركبــات خارج الطريق بما يســهم 
المروري وتقليل  في تخفيف االزدحام 

الخطورة في موقع الحدث.
هذه  أن  المتكامل  النقل  مركز  وأوضح 
مســتوى  تعزيز  الى  تهــدف  الخدمة 
الســالمة المرورية على شبكة الطرق 
االزدحام  وتخفيــف  االمــارة،  فــي 
شبكة  على  التنقل  وتحسين  المروري 
الطــرق باإلضافة الى تخفيف التبعات 
االقتصاديــة الناتجــة عــن الحوادث 

واالزدحامات المرورية.
وتســهم هذه الخدمة أيضــاً في الحد 
تتابعية  حــوادث  وقوع  احتمالية  من 
ثانوية ناتجة عــن الحوادث أو عرقلة 
الحركة المرورية، وكذلك إدارة الحركة 
أثنــاء الحوادث والفعاليات،  المرورية 
العمليــات في مركز  وموافــاة غرفة 
المتعلقة  بالمســتجدات  المرور  إدارة 

بالحركة المرورية على مدار الساعة.
هذه  خــالل  مــن  المركــز  ويعمــل 
الخدمــة أيضــاً علــى رصــد وإدارة 
البســيطة  لألحداث  المرورية  الحركة 
المرورية  الحركة  وإدارة  والثانويــة، 
وتنفيــذ اإلغالقــات المترتبــة عــن 
للتحويالت  الجسيمة، وكذلك  الحوادث 
عمليات  وأثناء  المرورية،  واإلغالقات 
صيانــة األنظمــة المروريــة وخالل 
أعطــال اإلشــارات الضوئيــة، فضالً 
للمركبات  والتأمين  الدعــم  تقديم  عن 

المتعطلة على الطرق.
العون  الخدمة  عمــل  فريق  يقدم  كما 
حاالت  فــي  الطريــق  لمســتخدمي 
االعطــال البســيطة للمركبــات مثل 
» توفيــر الوقود، وتغييــر اإلطارات، 
وشــحن بطارية » وتوفير آليات قطر 
المركبات إلخــالء المركبات المتعطلة 
مــن الطريق إلــى أقرب مــكان آمن، 
في  والمساندة  الدعم  تقديم  فضالً عن 
إدارة الحركة المرورية أثناء الفعاليات 
المحليــة والعالمية التي تســتضيفها 

إمارة أبوظبي .
وجرى مؤخرا توســيع نطاق الخدمة 
المركبات، فضالً  قطر  عمليات  لتشمل 
عن تطبيق نظام إلكتروني جديد إلدارة 

الحوادث.. كما جرى خالل عام 2018 
لتشمل  الخدمة  أعمال  نطاق  توســيع 
كالً من نفق الشيخ زايد وشارع الشيخ 
عــام 2019  راشــد، وفي  بن  محمد 
أعلن مركــز النقل المتكامل عن هوية 
الطرق؛ حيث  مســاندة  لخدمة  جديدة 
إمارة  الرئيسية في  الطرق  غطت كافة 
تصميم  إطالق  إلى  أبوظبي، باإلضافة 
مساندة  خدمة  لدوريات  ومبتكر  جديد 

الطرق.
�لأ�سهم �لمحلية

نحو  األجانب  المســتثمرون  وضــخ 
132.5 مليــون درهم في الســوقين 
كمحصلة شراء موزعة بواقع 19.56 
مليون لسوق أبوظبي و112.9 مليون 
تحقيقهم  بعــد  دبي، وذلــك  لســوق 
 585.1 بقيمــة  مشــتريات  إجمالي 
مليــون درهم، مقابــل مبيعات لنحو 

452.5 مليون درهم.
أبوظبــي  ســوق  مؤشــر  وارتفــع 
»فادكــس 15« بنســبة 10.37% 
ليغلق عنــد 10123.54 نقطة، فيما 
أبوظبي  ســوق  فوتسي  مؤشــر  زاد 
العام »فادجي« بنحو %0.39 ليقفل 
ارتفاع  عنــد 10135.47 نقطة، مع 
مؤشرات قطاعات االتصاالت 2.84% 
والمواد األساســية %1.13 والطاقة 

%1.49 والعقار 0.11%.
بارتفاع  أبوظبــي  أداء ســوق  وتعزز 
أســهم »طاقــة« بنســبة 5.45% 
و«أي آند – اتصاالت ســابقاً« 2.9% 
و«فيرتيغلــوب« %1.24 و«أدنــوك 
للحفر« %1.12 و«بروج« 1.02%، 

القابضة« بنحو  ارتفع »العالمية  كما 
النشــاط  قائمة  تصدره  %0.96 مع 
بعد استقطابه سيولة جاوزت 653.7 

مليون درهم.
العام  المؤشر  وفي ســوق دبي، صعد 
بنسبة %0.68 ليغلق عند 3497.88 
نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 
%1.56 واالستثمار %1.39 والبنوك 

%0.29 والنقل 0.34%.
أســهم  نمو  دبي  ســوق  ارتفاع  دعم 
العقار بقيــادة »إعمار العقارية« بعد 
متصدراً   1.56% بنســبة  صعــوده 
قائمة النشــاط بسيولة جاوزت 299 
مليون درهم، كما ارتفع ســهم »دبي 
و«ديوا«   1.31% بنسبة  اإلسالمي« 

بنحو 0.39%.

�لوكالة �لدولية

المدير  فيكتورســون،  كريستر  وقال 
للرقابــة  االتحاديــة  للهيئــة  العــام 
اإلمارات  دولــة  النوويــة: " تفخــر 
بعــرض تدابيرها لضمان أمان محطة 
براكة للطاقة النووية، وإن تعاوننا مع 
مهماً  كان  المســتمر  ودعمها  الوكالة 
النووية  للطاقة  محطــة  بناء أول  في 

في المنطقة العربية وتشغيلها".
اإلجراءات  بتقييم  الوكالــة  كما قامت 
واإلدارة، وتدريب  القيادة  مجاالت  في 
وتأهيل األفراد، والحماية من اإلشعاع، 
لحــاالت  واالســتعداد  والجاهزيــة 
أخرى  جوانب  إلى  الطوارئ، باإلضافة 

تخص األمان في المحطة.

مجموعة �لإمار�ت تقدم فر�ساً 
للمو�طنين بمعر�س »روؤية �لإمار�ت 

للوظائف «
دبي-وام:

دعت مجموعة اإلمارات الخريجني املواطنني إىل االستفادة 
يف  واملتنوعة  الجديــدة  واملهنية  الوظيفية  الفــرص  من 
قطاع الطريان التي توفرها املجموعة خالل مشــاركتها 
يف معرض "رؤية اإلمارات للوظائف" الذي يقام من 20 

22 سبتمرب الحايل يف مركز دبي التجاري العاملي. حتى 
وتشهد الدورة الجديدة من املعرض الذي يقام هذا العام 
تحت شــعار "مســتقبل العمل" حوارات موسعة حول 
السوق ما بعد  املتغرية باســتمرار وتحديات  العمل  بيئة 

الجائحة.
وتعمل مجموعة اإلمارات عى توظيف اإلماراتيني لشغل 
حاليا  وتقدم  اإلدارات  مختلــف  يف  املواقع  من  مجموعة 
500 وظيفــة ملواطني اإلمارات ترتاوح بني املبتدئني إىل 

مناصب اإلدارة العليا.
اإلماراتيني فرصة  العامة  الثانويــة  خريج  أمام  ويتوفر 
الطيارين  برنامج  التالية  الربامج  يف  العمل  طلبات  تقديم 
وبرامج  الطائرات  صيانــة  مهندس  وبرنامج  املواطنني 
والربنامج  العمــالء  الوطنيــة ومتخصيص خدمة  املنح 
الجامعات فيمكنهم  أما خريجو  الضيافة  الوطني لطاقم 
التالية برنامــج الخريجني  التقــدم للعمل يف املجــاالت 
املعلومات  تكنولوجيــا  خريجــي  وبرنامج  املواطنــني 
اإلمارات  مجموعة  تقــدم  كما  أول  برمجيات  ومهندس 
أيضاً برنامج تدريب داخيل يمنح الخريجني الجدد فرصة 
اكتساب خربة عملية مبارشة عرب مختلف اإلدارات داخل 

املجموعة.

�سرطة راأ���س الخيمة تخرج 29 منت�س��باً من دورة »اإدارة الأزمات 
وعمليات الأمن الداخلي«

»من�سور�ت �لقا�سمي« ت�سارك في معر�س 
مريم المهيري تح�سر حفل �سفارة المك�سيك بمنا�سبة �لريا�س �لدولي للكتاب  

اليوم الوطني

وفد �سعودي ي�سيد بدور مركز جمعة الماجد للثقافة في حفظ التراث
دبي-الوحدة:

عبد  امللك  وفد من مجمع  أشــاد   
العزيز للمكتبات الوقفية باململكة 
الذي  بالدور  الســعودية  العربية 
يقــوم بــه مركز جمعــة املاجد 
حفظ  يف  بدبي  والــرتاث  للثقافة 

الرتاث .
جاء ذلك خالل زيارة الدكتور فهد 
الوهبــي األمني العام ملجمع امللك 
الوقفية،  للمكتبــات  العزيز  عبد 
مركز  مديــر  النزهــة  وأحمــد 
بهدف  للمركز  املجمع،  يف  الرقمنة 
االطالع عى املعايري التي يتبعها يف 

حفظ املخطوطات .
جاد  كامل  محمد  الدكتور  ورحب 

مدير عــام مركز بالوفد بحضور 
قسمي  رئيسة  املطريي،  شــيخة 
وأنور  واإلعالم،  الوطنية  الثقافة 
العالقات  شعبة  رئيس  الظاهري 
املركــز، وتحدث معهم  يف  العامة 
املركز  به  يقــوم  الذي  الدور  عن 
ثمَّ  اإلنســاني،  الــرتاث  حفظ  يف 
عن  تعريفية  جولة  يف  اصطحبهم 

أقسام املركز.
الحفــظ  قســم  الوفــد  وزار 
واملعالجة والرتميم، واستمعوا إىل 
ــام  الدكتور بسَّ رشح مفصل من 
عن  القســم،  رئيس  داغســتاني 
والرتميم  والصيانة  الحفظ  طرق 
التي يتبعها املركز يف حفظ الكتب 

واملخطوطات والوثائق .

بالتعاون مع خبر�ء �ل�سرطة �لفرن�سية
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اأبوظبيـ  )وام(:

 ك�صف املركز الحتادي للتناف�صية والإح�صاء 

عن ارتفاع م�صاهمات القطاعات غري النفطية 

الإمارات  لدولة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

بالأ�صعار الثابتة اإىل 73.5% يف نهاية الربع 

الأول من العام اجلاري وذلك بعد النجاح الذي 

اأحرزته الدولة يف تنويع القاعدة القت�صادية 

وتعزيز القطاعات ذات القيمة امل�صافة العالية.

واأو�صح املركز، يف بيانات �صادرة يوم الثالثاء، 

اأن م�صاهمات ال�صناعات ال�صتخراجية »ت�صمل 

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  والغاز«  النفط 

الربع  نهاية  يف  تراجعت  الثابتة  بالأ�صعار 

ما  وهو   %26.5 اإىل  اجلاري  العام  من  الأول 

يف  القت�صادية  الدولة  �صيا�صات  مع  ين�صجم 

تقلي�ص العتماد على اقت�صاد النفط، وتر�صيخ 

والبتكار،  املعرفة  على  القائم  القت�صاد 

وتعزيز ال�صناعات الوطنية غري النفطية.

ووفق التناف�صية والإح�صاء، فاإن الناجت املحلي 

الإجمايل لدولة الإمارات بالأ�صعار الثابتة زاد 

درهم  مليار   399.198 اإىل   %8.44 بن�صبة 

مقارنة  اجلاري،  العام  من  الأول  الربع  خالل 

الأول  الربع  يف  درهم  مليار   368.11 بنحو 

من 2020، بينما زاد الناجت املحلي الإجمايل 

من   %22.36 بن�صبة  اجلارية  بالأ�صعار 

351.99 مليار درهم اإىل 430.7 مليار درهم.

الناجت  اأن  والإح�صاء  التناف�صية  واأو�صحت 

املحلي الإجمايل غري النفطي بالأ�صعار الثابتة 

زاد بن�صبة 8.84% اإىل 293.386 مليار درهم 

مقارنة  اجلاري  العام  من  الأول  الربع  يف 

الأول  الربع  يف  درهم  مليار   269.54 بنحو 

من 2020، بينما زاد الناجت املحلي الإجمايل 

غري النفطي بالأ�صعار اجلارية بن�صبة %16.09 

من 273.057 مليار درهم اإىل 316.99 مليار 

درهم.

وبح�صب التناف�صية والإح�صاء، و�صلت م�صاهمة 

اخلام  النفط  �صاملة  ال�صتخراجية  ال�صناعات 

الإجمايل بالأ�صعار  الناجت املحلي  والغاز يف 

الربع  يف  درهم  مليار   105.81 اإىل  الثابتة 

اجلملة  جتارة  م�صاهمة  و�صلت  فيما  الأول، 

املحركات  ذات  املركبات  واإ�صالح  والتجزئة 

درهم  مليار   49.84 اإىل  النارية  والدراجات 

التحويلية  وال�صناعات   ،%8 بن�صبة  بنمو 

والأن�صطة   %8 بارتفاع  درهم  مليار   42.54

بزيادة  درهم  مليار  والتاأمني 35.57  املالية 

8.3%، والت�صييد والبناء 32.29 مليار درهم، 

والإدارة العامة والدفاع وال�صمان الجتماعي 

الإجباري 22.3 مليار درهم.

نحو  العقارية  الأن�صطة  م�صاهمة  وبلغت 

21.57 مليار درهم بزيادة 6.9%، والتخزين 

 ،%31.6 بنمو  درهم  مليار   19.3 نحو 

والأن�صطة املهنية والعلمية والتقنية واأن�صطة 

درهم  مليار   17.7 والدعم  الإدارية  اخلدمات 

والطعام  الفنادق  واأن�صطة   ،%17.1 بارتفاع 

10.05 مليار درهم بزيادة 35.3% والكهرباء 

مليار   8.39 النفايات  واإدارة  واملياه  والغاز 

الأ�صماك  و�صيد  واحلراجة  والزراعة  درهم، 

6.46 مليار درهم والتعليم 5.88 مليار درهم.

الب�رشية  ال�صحة  اأن�صطة  م�صاهمة  وارتفعت 

اإىل 5.027 مليار درهم  واخلدمة الجتماعية 

مليار   2.69 ونحو   ،%16.5 بن�صبة  بنمو 

درهم لأن�صطة الأ�رش املعي�صية ك�صاحب العمل 

مليار   1.906 اإىل  اإ�صافة   ،%11.7 بارتفاع 

واأن�صطة  والرتويج  والرتفيه  للفنون  درهم 

درهم  مليار   1.9 بنحو  الأخرى  اخلدمات 

بارتفاع %5.9.

اأنقرة – )د ب اأ(:

اإن  الرتكية،  احلكومة  يف  بارز  م�صوؤول  قال   

بالده لي�ص لديها اأي خطط للتدخل الفوري يف 

�صوق الأ�صهم املتدهور، وذلك بعد عقد اجتماع 

ا�صتثنائي بني املنظمني و�رشكات ال�صم�رشة يف 

وقت متاأخر من م�صاء اأم�ص الثنني.

ونقلت وكالة “بلومربج” لالنباء يوم الثالثاء 

عن امل�صوؤول احلكومي، الذي طلب عدم الك�صف 

عن هويته، القول اإن املنظمني ل يرون وجود 

حاجة للتدخل الآن، كما اأنه ل توجد موؤ�رشات 

على وجود خماطر نظامية من التقلبات يف 

الأ�صواق.

توؤدي  اأن  املتوقع  من  اإنه  امل�صوؤول  وقال 

بع�ص  لدى  خ�صائر  ت�صجيل  اإىل  التطورات 

�رشكات ال�صم�رشة.

واأو�صح امل�صوؤول اأن ال�صلطات بداأت يف مراجعة 

املعامالت يف ال�صوق قبل 12 �صهراً.

عوا�صمـ  )وام(:

 ارتفعت موؤ�رشات الأ�صهم اليابانية وال�صينية 

يف ختام تعامالت يوم الثالثاء، فيما يرتقب 

اجتماعات جمل�ص  العامل  حول  امل�صتثمرون 

اليابان  وبنك  الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي 

املركزي خالل الأ�صبوع اجلاري.

واأغلق موؤ�رش نيكاي يف بور�صة طوكيو لالأوراق 

املالية مرتفعًا بن�صبة 0.44% تعادل 120.77 

نقطة ليغلق عند م�صتوى 27688.42 نقطة.

بن�صبة  نطاقا  الأو�صع  توبك�ص  موؤ�رش  و�صعد 

0.45% توازي 8.71 نقطة ليغلق عند م�صتوى 

1947.27 نقطة. وارتفع موؤ�رش »اإي اإ�ص اآي« 

 %0.22 بنحو  �صنغهاي  بور�صة  يف  املركب 

اأو ما يوازي 6.8 نقطة لي�صل عند 3122.41 

نقطة. ومنا موؤ�رش هاجن �صينج ال�صيني بن�صبة 

اإىل  لي�صل  نقطة   215.45 توازي   %1.16

م�صتوى 18781.42 نقطة.

دبيـ  )وام(:

العاملة يف جمال  اينوك -  اأعلنت جمموعة   

النفط والغاز و�صل�صلة القيمة يف قطاع الطاقة 

عرب  عمل  فر�صة   80 من  اأكرث  توفري  عن   -

قطاعاتها لالإنتاج والتوزيع والإدارة املوؤ�ص�صية 

يف املجموعة لت�صل ن�صبة التوطني بني كوادرها 

اإىل 50 يف املائة .

جاء ذلك خالل فعاليات الدورة الـ 21 من روؤية 

معر�ص الإمارات للوظائف 2022 الذي ت�صارك 

فيه املجموعة مبركز دبي التجاري العاملي يف 

الفرتة من 20 حتى 22 �صبتمرب اجلاري .

هذا  يف  م�صاركتها  من  املجموعة  وتهدف 

الإماراتية  الكوادر  توظيف  اإىل  الرائد  احلدث 

�صمن  تخ�ص�صات  عدة  واملوهوبة يف  ال�صابة 

الكيميائية  الهند�صة  فيها:  مبا  الطاقة  قطاع 

وامليكانيكية والكهربائية واملبيعات والت�صويق 

وتطوير الأعمال وال�صوؤون القانونية للم�صاهمة 

التنموية  ال�صرتاتيجية  بدور جوهري يف دعم 

ال�صيرباين يف  والأمن  املعلومات  وتكنولوجيا 

املجموعة.

وقال  �صيف حميد الفال�صي الرئي�ص التنفيذي 

ملجموعة اينوك: »متا�صيًا مع الروؤية احلكيمة 

للقيادة الر�صيدة بالدولة لدعم م�صرية التنمية 

الوطنية يف دولة الإمارات لت�صبح وجهًة رائدًة 

اأنحاء  �صتى  من  املواهب  اأ�صحاب  يق�صدها 

العامل فقد حر�صنا يف اينوك على ال�صتثمار يف 

املواهب الإماراتية ال�صاعدة وتوفري بيئة عمل 

مثالية متّكنهم من ت�صخري معارفهم وقدراتهم 

وازدهارها  الإمارات  دولة  منو  يف  للم�صاهمة 

وتقدّمها«.

الأعوام  خالل  اينوك  جمموعة  اأطلقت  وقد 

لدعم  الهادفة  املبادرات  من  �صل�صلة  املا�صية 

وتطوير املواهب الإماراتية وتنمية قدراتها مبا 

من  الأول  اخلريجني«  تطوير  »برنامج  فيها 

نوعه يف عام 2016.

توطني  ن�صبة  حققت  املجموعة  اأن  اإىل  ُي�صار 

بلغت 100يف املائة للوظائف �صمن ق�صم الإدارة 

التوطني  ن�صبة  و�صلت  بينما  لديها  التنفيذية 

بني مديري الإدارات اإىل 77 يف املائة.
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73.5% م�صاهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي للإمارات

تركيا ت�صتبعد التدخل الفوري في �صوق الأ�صهم المتدهور ارتفاع الأ�صهم اليابانية وال�صينية في ختام التعاملت

»اأينوك«: 50% ن�صبة التوطين بين كوادرها

»اإنفراكورب« تقدم رعايتها الذهبية لمعر�ض »�صيتي �صكيب« رئي�ض اأرامكو التنفيذي: خطط اأوروبا لمعالجة اأزمة الطاقة 

حلول ق�صيرة الأجل

95.2 دولر �صعر �صلة خامات »اأوبك«

اأرتفاع اأ�صعار النفط في الأ�صواق 

الذهب يتراجع عالمياً باأكثر من 3 دولرات 

في المعاملت الفورية

فييناـ  )وام(:

 اأعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط »اأوبك« اأن 

�صعر �صلة خاماتها و�صل اإىل 95.2 دولر للربميل 

اأم�ص.

وذكرت »اأوبك« - يف ن�رشتها ال�صادرة يوم الثالثاء 

- اأن املعدل ال�صنوي ل�صعر ال�صلة بلغ نحو 69.89 

دولر للربميل خالل العام 2021، و41.47 دولر 

للربميل خالل 2020.

وتتكون �صلة اأوبك املرجعية للخامات من 13 خامًا 

ميثل كل منها نفط ال�صادرات الأ�صا�ص لكل دولة من 

البلدان الأع�صاء يف املنظمة.

لندنـ  )وكالت(:

خالل  اأرتفاعًا  العاملية  النفط  اأ�صعار  �صهدت 

تعامالت، يوم الثالثاء، 20 �صبتمرب مع ا�صتمرارية 

منظمة اأوبك وحلفائها يف خف�ص الإنتاج اأقل من 

ح�ص�صها.

الآجلة خلام برنت ت�صليم �صهر  العقود  و�صعدت 

اأو بن�صبة ارتفاع تعادل  نوفمرب بنحو 41 �صنتا، 

اإىل م�صتوى 92.41 دولر للربميل،  0.5%،لي�صل 

وحقق �صعر خام غرب تك�صا�ص الو�صيط الأمريكي 

للربميل،  دولر  �صعر 85.82  عند  اأكتوبر  ت�صليم 

بارتفاع بواقع ت�صعة �صنتات.

و�صينتهي التداول على عقد اأكتوبر يوم الثالثاء، 

نوفمرب  �صهر  لت�صليم  ن�صاطا  الأكرث  العقد  وبلغ 

85.53 دولر، بزيادة 17 �صنتا، اأو %0.2.

ويف موؤ�رش على �صح الإمدادات الأ�صا�صية، اأظهرت 

اأوبك وحلفائها بقيادة رو�صيا  وثيقة من منظمة 

اأوبك+ مل ت�صل  با�صم  التي تعرف  اأن املجموعة 

 3.583 بفارق  النفط  باإنتاج  اخلا�صة  لأهدافها 

مليون برميل يوميا يف اأغ�صط�ص  ، اأي مبا يقدر 

بنحو 3.5% من الطلب العاملي على النفط.

وتوقع »بنك اأوف اأمريكا« اأن يبلغ متو�صط اأ�صعار 

املقبل، مع  العام  للربميل يف  دولر  النفط 100 

تعايف الطلب ال�صيني وهبوط اإمدادات اخلام من 

رو�صيا.

وقال البنك اإن هناك احتماًل بن�صبة 86% لكي ترفع 

مليون   1.7 بواقع  النفط  من  ا�صتهالكها  ال�صني 

برميل يوميًا يف العام املقبل.

واأ�صار »بنك اأوف اأمريكا« اإىل اأن اأ�صعار النفط قد 

ترتفع بدعم من تقل�ص املعرو�ص من اخلام الرو�صي 

التنفيذ،  حيز  العقوبات  دخول  مع  الأ�صواق،  يف 

بح�صب ال�صواق العربية.

عوا�صمـ  )وام(:

 تراجعت اأ�صعار الذهب العاملية خالل تداولت يوم 

الثالثاء، لتفقد اأكرث من 3 دولرات يف املعامالت 

الفورية، يف حني ارتفعت معادن اأخري من بينها 

النحا�ص والف�صة. ووفقا لبيانات الأ�صواق العاملية، 

املعامالت  يف  الأ�صفر  املعدن  اأ�صعار  انخف�صت 

الفورية بن�صبة 0.23% اأو ما يعادل 3.88 دولر 

لت�صل اإىل 1671.94 دولر لالأون�صة، وذلك بحلول 

ال�صاعة » 09:54 �صباحًا بتوقيت الإمارات«.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب ت�صليم �صهر 

دي�صمرب بن�صبة بلغت 0.11% تعادل 1.9 دولر 

لت�صل اإىل 1680.15 دولر لالأون�صة.

ارتفعت  الأخرى،  النفي�صة  املعادن  �صعيد  وعلى 

الف�صة بن�صبة 0.58% اإىل 19.47 دولر لالأوقية، 

اإىل   %2.17 بنحو  البالديوم  انخف�ص  حني  يف 

2182.27 دولر، ونزل البالتني بن�صبة 0.31% اإىل 

919.15 دولر.

املنامةـ  )الوحدة(:

رعايتها  عن  اإنفراكورب  �رشكة  اأعلنت 

الذهبية ملعر�ص »�صيتي �صكيب« الذي 

يعترب اأكرب حدث عقاري يف تاريخ مملكة 

البحرين، والذي �صيقام خالل الفرتة من 

22 ـ 24 نوفمرب القادم مبركز البحرين 

العاملي للمعار�ص واملوؤمترات اجلديد يف 

منطقة ال�صخري. ويحظى برعاية كرمية 

من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�ص الوزراء .

ال�رشكة  وهي  اإنفراكورب،  و�صتقوم 

التحتية  البنية  باأن�صطة  املخت�صة 

تتجاوز  اأ�صول  تدير  والتي  الجتماعية 

قيمتها 3 مليار دولر امريكي،با�صتعرا�ص 

جمموعة من م�صاريعها العقارية البارزة 

املعر�ص  يف  اخلا�ص  جناحها  يف 

و«الهاربر  رو«  »الهابور  ت�صمل  والتي 

هايت�ص«يف مملكة البحرين ا�صافة اىل 

م�رشوع »كالفورنيا فيليج« املقام يف 

اإمارة دبي بالإ�صافة لتعريف امل�صتثمرين 

باأن�صطتها وحمفظتها الدولية.

اخلان،  ماجد  قال  ذلك،  على  وتعليًقا 

اإنفراكورب:  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 

لهذا  الدعم  وتقدمي  امل�صاركة  »ي�صعدنا 

احلدث العقاري املهم الذي يعترب الأول 

من نوعه على م�صتوى مملكة البحرين، 

و�صع  يف  املعر�ص  هذا  ي�صاهم  حيث 

العقارية  ال�صوق  خارطة  على  اململكة 

اأبرز  ا�صتعرا�ص  جانب  اإىل  العاملية 

الجنازات العقارية املميزة يف البحرين 

جلذب  اململكة  خطة  مع  ويتما�صى 

الزائرين من خالل تنظيم  اأكرب عدد من 

فعاليات نوعية يف خمتلف القطاعات«. 

القطاع  »يعترب  اخلان:  ماجد  واأ�صاف  

الداعمة  القطاعات  اأهم  من  العقاري 

مل�صرية النمو القت�صادي و�صي�صاهم هذا 

جلذب  وا�صعة  اأفاق  فتح  يف  املعر�ص 

ال�رشكة  جناح  �صي�صم  ال�صتثمارات. 

جمموعة من م�صاريعها العقارية البارزة 

وجتارية  �صكنية  وجهة  �صكلت  والتي 

رائدة يف اململكة«.

نائب  �صبيلر،  كري�ص  قال  جانبه،  من 

»نحن  ماركت�ص:  انفورما  لدى  الرئي�ص 

مع  ب�رشاكتنا  للغاية  متحم�صون 

اإنفراكورب التي تعد من اأبرز ال�رشكات يف 

مملكة البحرين ومتتلك حمفظة قيمة من 

امل�صاريع العقارية املميزة،  وهي تعترب 

�صكيب.  �صيتي  ملعر�ص  مميزة  اإ�صافة 

نحن متاأكدون باأن هذا احلدث �صي�صاهم 

لقطاع  الزخم  من  املزيد  اإ�صافة  يف 

العقار املزدهر يف اململكة نتيجة للدعم 

احلكومي الكبري الذي ي�صهده«. اإنفراكورب 

التحتية  البنية  منتجات  بتطوير  تقوم 

الجتماعية امل�صتدامة للم�صتثمرين يف 

جميع اأنحاء العامل، وحتقيق عوائد طويلة 

الأجل واإ�صافة قيمة دائمة للمجتمعات. 

الأ�صول  من  حمفظة  اإنفراكورب  متتلك 

دولر،  مليارات   3 حوايل  قيمتها  تبلغ 

البنية  تطوير  منو  ت�رشيع  اإىل  وتهدف 

ال�رشق  مناطق  امل�صتدامة عرب  التحتية 

الأو�صط و�صمال اإفريقيا وجنوب اآ�صيا.

الريا�ض- )وكالت(:

اأرامكو  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  قال   

ال�صعودية العمالقة للنفط يوم الثالثاء 

اإن اخلطط الأوروبية لتطبيق حد اأق�صى 

وفر�ص  للم�صتهلكني  الطاقة  لفواتري 

�رشائب على �رشكات النفط ل تقدم حلول 

الطاقة  لأزمة  جمدية  اأو  الأجل  طويلة 

عن  بعيد  حد  اإىل  الناجتة  العاملية، 

تراجع ال�صتثمارات يف الهيدروكربونات.

النا�رش  اأمني  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�صاف 

اأو  “جتميد  �صوي�رشا  يف  منتدى  اأمام 

و�صع حد اأق�صى لفواتري الطاقة قد ي�صاعد 

امل�صتهلكني على املدى الق�صري، لكنه ل 

يعالج الأ�صباب احلقيقية ول ميثل حال 

طويل الأجل”.

�رشائب  فر�ص  اأن  اجللي  “ومن  وتابع 

على ال�رشكات يف الوقت الذي تريد منها 

زيادة الإنتاج لي�ص باخلطوة املجدية”.

اأنحاء  جميع  يف  احلكومات  وخ�ص�صت 

اأوروبا مئات املليارات من اليورو لإنفاقها 

ال�رشيبية  التخفي�صات  تعزيز  على 

اأزمة  الدعم ملعاجلة  والإعانات وبرامج 

الطاقة التي اأدت اإىل ارتفاع الت�صخم، مما 

اأجرب ال�صناعات على اإغالق الإنتاج ورفع 

الفواتري قبل ال�صتاء.

التي  الأوروبي  الحتاد  اإطار خطط  ويف 

املا�صي،  الأ�صبوع  عنها  الإعالن  جرى 

�صُيقتطع بع�ص من الأرباح الهائلة التي 

حتققها �رشكات الطاقة و�صيعاد توزيعها 

لتخفيف العبء على امل�صتهلكني.

�رشكة  اأكرب  يراأ�ص  الذي  النا�رش،  وقال 

بني  من  اإن  العامل،  يف  للنفط  م�صدرة 

الأ�صباب اجلذرية لالأزمة هو ا�صتمرار نق�ص 

الهيدروكربونات  قطاع  ال�صتثمارات يف 

يف الوقت الذي ل تزال فيه بدائل الوقود 

الأحفوري غري متاحة ب�صهولة.

اأدى  اأوكرانيا  يف  “ال�رشاع  واأ�صاف 

بالتاأكيد اإىل تفاقم اآثار اأزمة الطاقة، لكنه 

لي�ص ال�صبب اجلذري لها”.

توقف  لو  حتى  “لالأ�صف،  قائال  وم�صى 

فاإن  جميعا،  نتمنى  كما  اليوم  ال�رشاع 

الأزمة لن تنتهي”.

“قليلة للغاية ومتاأخرة جدا”
وت�صخ اأرامكو ا�صتثمارات لزيادة الطاقة 

الإنتاجية للمملكة اإىل 13 مليون برميل 

النا�رش  لكن   ،2027 عام  بحلول  يوميا 

يف  العاملية  ال�صتثمارات  اأن  من  حذر 

الهيدروكربونات ل تزال “قليلة للغاية 

ومتاأخرة جدا وق�صرية الأمد جدا”.

وقت  يف  ال�صتثمارات  نق�ص  وياأتي 

الإنتاجية  الطاقة  فائ�ص  فيه  يرتاجع 

ول يزال الطلب “قويا اإىل حد ما” على 

الرغم من الرياح القت�صادية املعاك�صة 

العاتية.
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الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
لوكانزيم للحلويات واملعجنات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4157633   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  مؤسسة قرص الجزيرة للمقاوالت 

والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 1129185 قد تقدموا إلينا بطلب : 

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

 QASER AL JAZEERA GENERAL  / مــن  تــجــاري  إســم  تعديل 

CONTRACTING & MAINTENANCE EST - مؤسسة قرص الجزيرة  

 QASER ALJAZEERA GENERAL إىل  العامة  والصيانة  للمقاوالت 

 CONTRACTING MAINTENANCE - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C   - قرص الجزيرة للمقاوالت والصيانة العامة - 

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 

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

اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : كحلون ستار لخدمات الكتابة 
رخصة رقم : CN- 4533647 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جافيد رضا اخرت حسني )100%( 
تعديل مدير/ إضافة جافيد رضا اخرت حسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد سعد عتيق سامل الخمريي
 تعديل رأس املال/ من 50000 إىل 100000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 THE KAHLON STAR TYPING SERVICES /تعديل إسم تجاري من
 THE KAHLON STAR TYPING إىل الكتابة  الخدمات  ستار  كحلون   -
ستار  كحلون   -   SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

لخدمات الكتابة - 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 

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  رشكة بيور فيسكس للتعهدات الرياضية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: املصفح م 40 - 0 مبنى سمو الشيخ عمر بن زايد بن 

سلطان واخرين 

  CN-2139312 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  ام ايه بارترنز محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2022-9-19 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:  2205038203   

 تاريخ التعديل:   2022-9-20

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : بروفايل للتوظيف 
رخصة رقم : CN- 1271174 قد تقدموا إلينا بطلب : 

محمد  عبدالفتاح  العرب  عز  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
عبدالرحمن )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل سيف عبدالله املر النيادي 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 -  PROFILE RECRUITMENT ــن/  م تــجــاري  إســم  تعديل 
 PROFILE RECRUITMENT - SOLE إىل  للتوظيف  بروفايل 
الشخص  - رشكة  للتوظيف  بروفايل   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : الهدى لخدمات توصيل الطلبات

رخصة رقم : CN- 3743500 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الهدى   -  ALHUDA DELIVERY SERVICES / من  تجاري  إسم  تعديل 

لخدمات توصيل الطلبات إىل SETU BAQALA - بقالة سيتو 

تعديل نشاط/ إضافة بقالة )4711003(

 تعديل نشاط/ إضافة بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001( 

تعديل نشاط/ إضافة بيع السجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة )4723001(

 تعديل نشاط/ حذف الخدمات )70015( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: كراج ناينتي ناين لتصليح السيارات 

رخصة رقم : CN- 3718425 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد صالح محمد عبدالله املشيعي من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ محمد صالح محمد عبدالله املشيعي من %100 إىل 51% 

تعديل مدير / إضافة محمد صالح محمد عبدالله املشيعي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مبارك عبدالله نارص عمر )49%( 

تعديل رأس املال/ من 15000 إىل 50000 

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

كراج   -  NINETY NINE AUTO REPAIR GARAGE من  تجاري  إسم  تعديل 

 NINETY NINE AUTO REPAIR GARAGE ناينتي ناين لتصليح السيارات إىل

L.L.C - كراج ناينتي ناين لتصليح السيارات ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  مؤسسة الزلزال لهدم املباين والحفريات 

رخصة رقم : CN- 1136485 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة محمد عبدالرحمن الخطيب 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالرحمن الخطيب )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خميس غنام عبدالله غنام الكعبي تعديل رأس املال/ 

من NULL إىل 200000 

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

  AL ZALZAL BUILDING DEMOLITION & DRUDGING من/   تجاري 

 ALZALZAL BUILDING إىل     والحفريات  املباين  لهدم  الزلزال  مؤسسة   -

 DEMOLITION AND FOUNDATIONS DIGGINGCO - SOLE

- رشكة  األساسات  حفر  و  املباين  لهدم  الزلزال  PROPRIETORSHIP L.L.C  رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مكتب ماونت للطباعة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4173628  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : باك عرب للشتالت ذ.م.م رخصة 
رقم : CN- 1177919 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ ميان مبارك عىل ارائن من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ ميان مبارك عىل ارائن من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد جمعة حسن محمد البلويش تعديل 
رأس املال من 150000 إىل 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/  PAK ARAB PLANTS L.L.C - باك عرب للشتالت 
  PAK ARAB PLANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C ذ.م.م إىل

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

اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : ريم الخليج للنقليات العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1007953 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل مدير/  إضافة محمد قاسم محمد العبدي 

تعديل مدير/ حذف عامد حسن كحول 

 REEM AL KHALEEJ TRANSPORTING من/   تجاري  إسم  تعديل 

  REEM AL KHALEEJ إىل  ذ.م.م  العامة  للنقليات  الخليج  ريم   -   L.L.C

ريم   -  GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING L.L.C

الخليج للنقليات واملقاوالت العامة ذ.م.م 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: رشكة الخرباء الستشارات الكمبيوتر - ذ.م.م  

رخصة رقم: CN- 1020285 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة مالك عبدالكريم مصطفى عبدرزق 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ريتش جلوبل سريفيسيس هولدينج 1 أس يب يف ليميتد 

 REACH GLOBAL SERVICES HOLDING 1 SPV  LIMITED

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مشعل حمد عىل محمد كانو 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حارب مسعود حمد راشد الدرميك 

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

  EXPERTS COMPUTER CONSULTANTS-LLC من  تجاري  إسم  تعديل   

 EXPERTS COMPUTER إىل   ذ.م.م    - الكمبيوتر  الستشارات  الخرباء  رشكة   -

الخرباء  رشكة   -   CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الستشارات الكمبيوتر - رشكة  الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  رشكة الواحد والثالثون لالستثامر ذ.م.م 

للتنمية  املبادلة  رشكة  بناية  املــرور،  شارع  ابوظبي،  الرشكة:  عنوان   
املعمورة

  CN-1168693 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
فرع  قانونيون،  محاسبون  ورشكاه  عباس  اسعد  السادة/   تعيني   -  2
أبوظبي  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 19-9-2022   وذلك بناًء عىل 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :     284610-1-2022
 تاريخ التعديل:   2022-9-20

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

تالل  خياط   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

مزيد للرجال

 رخصة رقم : CN- 2773808 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 TELAL MEZYAD GENTS من/  تجاري  إسم  تعديل 

 HENDAM إىل  للرجال  مزيد  تالل  خياط   -  TAILORS

FOR GENTS TAILORS - هندام للخياطة الرجالية 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كايرو 
تاون للتجارة واالسترياد للتجارة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4191998   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : باي اس ديزاين للعبايات 

رخصة رقم : CN- 4563106 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير إضافة خالد سليامن سعيد خلفان املعويل

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خالد سليامن سعيد خلفان املعويل )1%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فاري لخدمات رجال األعامل - رشكة الشخص الواحد 

 VARY BUSINESSMEN SERVICES. SOLE  PROPRIETORSHIP ذ.م.م  

 L.L.C

تعديل مدير/ حذف ساره سليامن سعيد خلفان املعويل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ساره سليامن سعيد خلفان املعويل

 تعديل رأس املال  من NULL إىل 50000 

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

تعديل إسم تجاري من / BY S DESIGN FOR ABAYAS - باي اس ديزاين للعبايات 

إىل BY S DESIGN FOR ABAYAS L.L.C  باي اس ديزاين للعبايات ذ.م.م 

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

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

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

الهيدرولكس  ملعدات  دريلكو   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
وقطع الغيار 

رخصة رقم : CN- 2463587 قد تقدموا إلينا بطلب : 
مالك  من  املنصوري  مكتوم  مرشد  الخباب  مرشد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

إىل رشيك
تعديل نسب الرشكاء/ مرشد الخباب مرشد مكتوم املنصوري من %100 إىل 5% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة افضل شيالت باتامارتود )95%( 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 DRILLCOHYDRAULICS EQUIPMENT من/  تجاري  إسم  تعديل 
إىل  الغيار  وقطع  الهيدرولكس  ملــعــدات  دريلكو   -  AND PARTS
 -    DRILLCOHYDRAULICS EQUIPMENT AND PARTS L.L.C

دريلكو ملعدات الهيدرولكس وقطع الغيار 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 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة  

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
الواحد  الشخص  العامة-  رشكة  للتجارة  باك  ايديال    : التجاري  االسم 

ذ.م.م  
 عنوان الرشكة: مدينة ابوظبي الصناعية م 41 - 0 مبنى سلف ستورج 

إلدارة املستودعات ذ.م.م واخرين
  CN-2977699 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

واملراجعة    للمحاسبة  باسندوة  السادة/  مكتب مجدي عيل  تعيني   -  2
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ23-8-2022   وذلك بناًء عىل قرار محرض 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

2205033985
 تاريخ التعديل:   2022-9-20

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

�إعــــالنات
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�إعـــــــــالن �شطب قيد 
تعلن وزارة االقتصاد بأن الســـادة / رشكة الرسن آند توبرو انفوتيك ليمتد الجنسية : 

الهند  قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة أبوظبي «العنوان:   شارع 

الدفاع احمد طارش سلطان سعيد الهاميل/ واخرون ص.ب: 7371  واملقيدة تحت رقم 

)4000( يف سجل الرشكات األجنبية بالوزارة.  

التجارية  الرشكات  شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف  2010م  لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته 

الرتخيص لفروع ومكاتب املنشآت املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

 يرجى من الســـادة أصحاب الحق يف االعرتاض ان يتقدموا باعرتاضهم إىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 901 أبوظبي 

�إعالن 

�شركة جمموعة بريد �لإمار�ت

 الغاء ترخيص بريدي لرشكة نيربهود اكسربيس ش.ذ.م.م 

تعلن رشكة مجموعة بريد االمارات بأنه تم الغاء الرتخيص 

اكسربيس  نيربهود  رشكة  يف  املتمثل   )278( رقم  الربيدي 

ش.ذ.م.م 

بأن رشكة مجموعة بريد  بناًء عىل طلب املرخص له علامً 

االمارات غري مسؤولة عن اي حق للغري بعد هذا االعالن.

الأربعاء 21 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15149 الأربعاء 21 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15149

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد 
 جمموعة بريد �لإمار�ت

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201
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 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن ا السادة صالون املزين لحالقة الرجال 

رخصة رقم : CN- 1308674 قد تقدموا إلينا بطلب : 

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

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سهيل حارب زويد فرحان النعيمي 

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

 AL MOZAYAN GENTS HAIRDRESSING /من تجاري  إسم  تعديل 

 AL MOZAYAN GENTS صالون املزين لحالقة الرجال إىل - SALOON

 -  HAIRDRESSING SALOON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

صالون املزين لحالقة الرجال- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن ا السادة : حديد أبوظبي للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1141573 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خالد فارس مسعود جالد )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عواد محمود عىل حسن )50%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مطر ابراهيم محمد العريف الظاهري 

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

 - HADEED ABU DHABI GENERAL CONT  / تعديل إسم تجاري من

 HADEED ABUDHABI GENERAL حديد أبوظبي للمقاوالت العامة إىل

CONTRACTING L.L.C  - حديد ابوظبي للمقاوالت العامة ذ.م.م 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة :21 لغسيل السيارات 

رخصة رقم : CN- 4476900 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير إضافة ناديه جمعه راشد الجنيبي 

الجنيبي  راشد  جمعه  ناديه  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرحمن حمد محمد حمد 

الجنيبي

 تعديل مدير/ حذف عبدالرحمن حمد محمد حمد الجنيبي 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  جرين 
يارد ملستلزمات الحدائق

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4153221   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ مكتب 
املفرق للكتابة والتصوير

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1045140  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : ماجيك بورد النتاج الهدايا االعالنية 
- فرع 

رخصة رقم: CN- 3778774 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد رياض بركات )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد رياض بركات
 تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد صالح احمد صالح املشجري 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 MAGIC BOARD ARTS & GIFTS -   / من  تجاري  إسم  تعديل   
 MAGIC إىل  فرع   - االعالنية  الهدايا  النتاج  بورد  ماجيك   -   BRANCH
 -   BOARD  ARTS & GIFTS .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ماجيك بورد االنتاج الهدايا االعالنية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��راض  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 

تصاميم  السادة:  ب��أن/  اإلقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1290782 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 TASAMEEM GENERAL  / من  تجاري  إسم  تعديل 
إىل  العامة  للمقاوالت  تصاميم   -  CONTRACTING
سورب   -  SORB GENERAL  CONTRACTING

للمقاوالت العامة 
مراجعة  اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

بايكال  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للمقاوالت العامة   

رخصة رقم : CN -  2818235 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة خالد محمد احمد سيف 

الصوايف 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص مصبح سامل عبدالله 

الشاميس 
 فعىل كل من له حق أو اعراض 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.

الربزة  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    
للعقارات 

رخصة رقم :  CN -  1918340 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم  محمد  جاسم  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%
ابراهيم  محمد  احمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي
 فعىل كل من له حق أو اعراض 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.

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
مؤسسة نور افضل للحدادة والنجارة املسلحة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1152986   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: يف ال يت لالزياء ذ.م.م  
رخصة رقم : CN- 4191560 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ فضيله غسان مرعوش من رشيك إىل مدير
 تعديل نسب الرشكاء/ فضيله غسان مرعوش من  %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ فضيله غسان مرعوش من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ فضيلة غسان مرعوش من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد محمود عثامن كليب
الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من  قانوين/  شكل  تعديل   

الواحد ذ.م.م  
تعديل إسم تجاري من VLT FASHION LLC - يف ال يت لالزياء ذ.م.م  إىل 
 FASHION MATTERS CLOTHING - SOLE PROPRIETORSHIP

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

اإلجراءات املطلوبة

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  مطعم شكل شاندا ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1047214 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد نور ازيم نور العامل )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليل ابراهيم خلف اسامعيل

الرحامن عزيم محمد فضل  وبيع/ حذف محمد عزيز  تنازل  الرشكاء  تعديل   
احمد 

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

  SHAKAL SHANDA RESTAURANT L.L.C / تعديل إسم تجاري من 
 SHAKAL SHANDA RESTAURANT - مطعم شكل شاندا ذ.م.م إىل -
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - مطعم شكل شاندا - رشكة الشخص 

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

املطلوبة 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  إليس لتجارة 
االسامك 

رخصة رقم :  CN - 3662773 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمود عيل عباس محسن 

النويس 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد سعيد احمد خادم 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  مس 
يب للحلويات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3795420   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  سيلفر 
كريستال للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2122942  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بان/ السادة: تالل النهضة لتجارة خردة ومخلفات املباين 

رخصة رقم : CN- 1439555 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله سامل احمد صالح الكثريي من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله سامل احمد صالح الكثري من  %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمود سلطن حكيم بادشاه )49%(

 تعديل مدير/ إضافة محمود سلطن حكيم بادشاه

 تعديل رأس املال/ من NULL إىل 950000 

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

 TELAL AL NAHDA BUILDING SCRAP AND  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 TELAL AL تالل النهضة لتجارة خردة ومخلفات املباين  إىل - WASTE TRADING

تالل   -    NAHDA BUILDING SCRAP AND WASTE TRADING L.L.C

النهضة لتجارة خردة و مخلفات املباين ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة:  مطعم ساحل املدينة
رخصة رقم: CN- 2654298 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد زهري الدين امني الله )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن عباس كريم البلويش 

تعديل رأس املال من NULL إىل 40000
 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 SAHIL ALMADINA RESTAURANT  / تعديل إسم تجاري من 
 SAHIL ALMADINA RESTAURANT مطعم ساحل املدينة إىل -
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -  مطعم ساحل املدينة - رشكة 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ النجم االزرق 
رخ��ص��ة رق���م :   لبناء االجسام   

CN - 1183625 قد تقدموا إلينا بطلب:
بشري محمد  عبدالباسط  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عيل حسني 100%   
عيل  ربيع  محمد  ربيع  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  بيست وي 
لخدمات التوصيل   

رخصة رقم : CN -  2516999 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سنديه خلف محمد خلف 

اليامحي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلطان عبدالله بدر سيف 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ بروبر 
للعطور 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4605102  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعراض 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.



نيويورك -وكاالت 

�ن�ضم �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة �أنطونيو 

�ل�ضابعة  �لدورة  ورئي�س  جوتريي�س 

قادة  �إىل  �لعامة  للجمعية  و�ل�ضبعني 

�لعامل و�ضفر�ء �لنو�يا �حل�ضنة، يف دعوة 

عاملية لإنقاذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة 

وو�ضعها على �مل�ضار �ل�ضحيح لبناء عامل 

�أف�ضل »ل يتخلف فيه �أحد عن �لركب«.

وجاء على �ملوقع �لر�ضمي للأمم �ملتحدة 

�خلا�ضة  »�لوقفة  خلل  جاء  ذلك  �أن 

باأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة« ، �لتي ت�ضلط 

�ضنويا �ل�ضوء على �لأهد�ف �لـ17 �لعاملية 

دي�ضمرب  يف  �لدول  عليها  �تفقت  �لتي 

2015،حيث تنعقد يف �لوقت �لذي يو�جه 

فيه �لعامل �أزمة تكلفة معي�ضية متفاقمة 

�أوكر�نيا  يف  �لع�ضكرية  �لعملية  ب�ضبب 

م�ضار  عطلت  �لتي   19 كوفيد  وجائحة 

�لتنمية، ل �ضيما يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخل 

�ملنخف�س.

وقال جوتريي�س »�لعامل لديه قائمة طويلة 

من �ملهام �لو�جبة«، مطالبا باملزيد من 

�لتمويل و�ل�ضتثمار من �لقطاعني �لعام 

و�خلا�س، لتلبية �لحتياجات �ملتز�يدة.

من جهته، �ضدد رئي�س �جلمعية �لعامة، 

ت�ضابا كورو�ضي،على �أنه �آن �لأو�ن وبات 

من �ل�رضوري �أكرث من �أي وقت م�ضى �إعادة 

تكري�س �أنف�ضنا لأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة 

بينما يتخلف �لعامل عن �لركب.

من جانبها، قامت رئي�ضة وزر�ء بربادو�س 

وبطلة �لأر�س لدى برنامج �لأمم �ملتحدة 

ت�ضم  لفتة  بحمل  موتلي،  ميا  للبيئة، 

على  �مل�ضتد�مة  للتنمية  �لـ17  �لأهد�ف 

مبا  �لعامة  �جلمعية  مذكرة  �ملن�ضة، 

يعنيه كل هدف من تلك �لأهد�ف للتنمية 

�مل�ضتد�مة، مبا يف ذلك �إنهاء �لفقر وحتقيق 

�مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني، وحماية كوكب.

كما �ضاركت �ل�ضاعرة و�لنا�ضطة ومنا�رضة 

�أماند�  للطفولة،  �ملتحدة  �لأمم  �ضندوق 

�لتي  �مللهمة  ق�ضائدها  �إحدى  جورمان، 

�لفقر  و�إنهاء  �لقادة  م�ضاءلة  ركزت على 

وحماية �لأر�س.

�أهد�ف  منا�رضو  ظهر  نف�ضه،  �لوقت  ويف 

’بلك  �لبوب  وجنوم  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 

بينك‘ �لكورية �جلنوبية يف ر�ضالة فيديو 

�إجر�ء�ت حمددة  �تخاذ  �إىل  �لعامل  تدعو 

�لتنمية  وتعزيز  �ملناخ  تغري  ملعاجلة 

�مل�ضتد�مة.

�حل�ضنة،  للنو�يا  �ليوني�ضف  �ضفرية  �أما 

�لتي كانت م�ضئولة عن  بريانكا �ضوبر�، 

��ضت�ضافة �حلدث، فذّكرت �حلا�رضين باأن 

�لطريق  لأننا عند منت�ضف  ينفد،  �لوقت 

�لنهائي لعام  �ملوعد  بلوغ  تقريبا نحو 

2030 لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة.

»نحن  �لعامة  �جلمعية  �أمام  وقالت 

جميعًا ن�ضتحق عاملًا عادًل و�آمنًا و�ضحيًا 

نعي�س فيه«

وا�شنطن -وكاالت 

كوريا  �أن  بولي�ضي«  »فورين  جملة  ر�أت 

قوة  باعتبارها  �لتطور  يف  �آخذة  �ل�ضمالية 

�لكمي  �لتطور  يف  يظهر  ما  وهو  نووية، 

و�لنوعي لأ�ضلحتها �لنووية، وكذلك من خلل 

تطوير �لت�ضل�ضل �لقيادي �لنووي يف حالة وفاة 

زعيم �لبلد كيم جوجن �أون.

كوريا  �أن  بولي�ضي«  »فورين  جملة  وذكرت 

�ل�ضمالية �أقرت يف وقت �ضابق من �ضهر �ضبتمرب 

حتديًثا  يعد  جديد�  نووًيا  قانوًنا  �جلاري 

لقانون  تقريًبا  عقد  منذ  نوعه  من  �لأكرب  هو 

�لت�ضل�ضل  يو�ضح  و�لذي  �لنووية  �لأ�ضلحة 

�لقيادي �لنووي يف حالة وفاة زعيم �لبلد كيم 

جوجن �أون يف هجوم معادي قبل �إطلق �أ�ضلحة 

بلده �لنووية.

يقدم  �جلديد  �لقانون  �أن  �إىل  �ملجلة  �أ�ضارت 

ياجن  بيوجن  بها  ت�ضعى  �لتي  للطريقة  روؤية 

�إىل �ضمان �لردع يف حالة مقتل زعيم �لبلد، 

�إذ ين�س �لتعديل �جلديد على �أنه »يف حالة 

�لقو�ت  و�ل�ضيطرة على  �لقيادة  تعر�س نظام 

من  هجوم  ب�ضبب  للخطر  �حلكومية  �لنووية 

قبل قو�ت معادية، يجب �إطلق �رضبة نووية 

تلقائيا وفور� لتدمري �لقو�ت �ملعادية مبا يف 

ذلك نقطة من�ضاأ �ل�ضتفز�ز و�لقيادة وفقا خلطة 

�لعملية �ملقررة م�ضبقا«.

�أو�ضحت �أن هذ� �لن�س جرى �ضياغته بعناية 

بالغة وبطريقة ل حتدد خليفة كيم جوجن �أون، 

�لبلد  �أي �ضخ�س عد� زعيم  �أن  �إىل  ول ت�ضري 

ميتلك �ضلطة �إعطاء �أمر نووي حتى يف حالة 

وفاته، وبدل من ذلك فاإن هذه �ل�ضياغة تقرتح 

�أن �لأو�مر �ضيتم تنفيذها تلقائيا وفقا للخطة 

ما  �ضخ�ضا  �أن  يعني  ما  م�ضبقا،  �ملو�ضوعة 

فقط  ولكن  �لنووي  �لزر  على  �ل�ضغط  ميكنه 

كامتد�د لإر�دة كيم جوجن �أون.

ور�أت »فورين بولي�ضي« �أن هذه �خلطة تعمل 

بخطة  �خلا�س  نف�ضه  �لنووي  �لنتقام  مببد�أ 

�ل�ضابق،  �ل�ضوفييتي  للحتاد  �مليتة«  »�ليد 

�إذ�  �إىل �ضن �رضبة نووية  و�لتي كانت تهدف 

��ضتهدفت �ل�ضو�ريخ �لغربية �لقيادة �لع�ضكرية 

ملو�ضكو.

قالت �إن توقيت �لإعلن عن هذ� �لتحديث لي�س 

�لرئي�س  �إد�رة  تتبع  �إذ  �مل�ضادفة؛  قبيل  من 

�ضوك  يون  حديثا  �ملنتخب  �جلنوبي  �لكوري 

يول نهجا مت�ضدد� جتاه كوريا �ل�ضمالية، وقد 

�ل�ضابقة  �لإد�ر�ت  خطط  من  موؤخًر�  �ضاعفت 

�أهد�ف  �ضد  �نتقامية  ب�رضبات  ت�ضمح  �لتي 

تهديد�  ميثل  ما  �ل�ضمالية،  �لكورية  �لقيادة 

وجوديا بالن�ضبة لبيوجن ياجن.

كوريا  �أن  �إىل  �لأمريكية  �ملجلة  �أ�ضارت 

�جلنوبية وغريها من خ�ضوم جارتها �ل�ضمالية 

كان لديهم �عتقاد باأنه بدون كيم جوجن �أون 

�ضتكون كوريا �ل�ضمالية غري قادرة على تنفيذ 

طريقة  لوجود  �لفتقار  ب�ضبب  �نتقامي  رد 

�أن  �إل  نووية جديدة،  �ضلطة  لتعيني  و��ضحة 

�لقانون �جلديد يجعل من �لو��ضح �أن كيم لديه 

»قيادة متجان�ضة« للقو�ت �لنووية للدولة.

مثل  مثلها  �ل�ضمالية،  كوريا  �أن  �إىل  لفتت 

جميع �لدول �لنووية، حتتاج �إىل خطة بديلة 

)خطة »ب«( حتى يعرف �خل�ضوم �أن �أي عجز 

�لنووي،  للقيادة لن ي�رض بال�رضورة بر�دعها 

در��ضات  )ملركز  جديدة  در��ضة  �أن  م�ضيفة 

�أ�ضلحة �لدمار �ل�ضامل �لتابع جلامعة �لدفاع 

�لوطني �لأمريكية( حددت �ل�ضكل �لذي ميكن �أن 

تبدو عليه هذه �خليار�ت: فدول مثل �لوليات 

�ملتحدة لديها خط خلفة لل�ضلطة �لنووية، من 

نائب �لرئي�س �إىل رئي�س جمل�س �لنو�ب، وما 

�إىل ذلك، فيما تقوم قوى �أخرى بتفوي�س م�ضبق 

ل�ضلطة ��ضتخد�م �لأ�ضلحة �لنووية حال �حلرب، 

�إذ ميكن للقادة تفوي�س �ل�ضلطة قبل �ل�رض�ع 

حت�ضبا لفقد�ن �لت�ضال �أو �لعجز �أثناء �حلرب، 

�لربيطانيون  �لوزر�ء  روؤ�ضاء  يتبعه  وهو نهج 

قادة  �إىل  �لأخري«  �مللذ  �إر�ضال »ر�ضائل  عرب 

�لغو��ضات �ملحملة ب�ضو�ريخ بالي�ضتية مزودة 

بروؤو�س نووية )وعددها 4 غو��ضات(، تلقائيا 

�إذ� �أ�ضبحو� عاجزين.

مركز  مدير  عن  بولي�ضي«  »فورين  نقلت 

�لقومي باأكادميية �ضلح �جلو  �لأمن  در��ضات 

�لأمريكي، �ضاين �ضميث، قوله �إن هذ� �لقانون 

�ل�ضطر�ر  من  �ل�ضمالية  كوريا  زعيم  يعفي 

لت�ضمية وريث لل�ضلطة، م�ضرية �إىل �أن �ل�ضوؤ�ل 

كوريا  لدى  هل  هو  حاليا  نف�ضه  يطرح  �لذي 

�أو�مر  عن  �لإبلغ  �إمكانية  فعليا  �ل�ضمالية 

خارج  كيم  كان  �إذ�  �لنووي  �ل�ضلح  �إطلق 

�مل�ضهد؟.

ر�أت �ملجلة �لأمريكية �أن بيوجن ياجن تاأمل �أن 

توؤدي �خلطة �جلديدة �إىل تفكري و��ضنطن و�ضول 

مرتني قبل ��ضتهد�ف قيادة �لبلد، �إل �أن هذه 

�ل�ضرت�تيجية ل تخلو �أي�ضا من �ملخاطرة؛ �إذ 

ميكن �أن توؤدي �إىل تفاقم �لقلق ب�ضاأن �حتمالت 

�لت�ضعيد �أو �ضوء �لفهم يف �أوقات �لأزمات.

و�أ�ضارت �إىل خيبة �أمل زعيم كوريا �ل�ضمالية 

ب�ضبب ف�ضل �ملفاو�ضات مع �لإد�رة �لأمريكية 

�ل�ضابقة، م�ضت�ضهدة على ذلك بقول جيني تاون 

�لزميلة �لبارزة يف مركز »�ضتيم�ضون«ـ )وهو 

موؤ�ض�ضة غري ربحية تهدف �إىل تعزيز �ل�ضلم 

و�لأمن �لدوليني(ـ �إن »كيم عانى حمليا ب�ضبب 

عودته خايل �لوفا�س من قمتي �ضنغافورة عام 

2018 وهانوي يف عام 2019«. وقالت: »�إذ� 

عدنا �إىل �ملفاو�ضات �لآن، فاإننا لن نبد�أ )مما 

�نتهينا �إليه( من هانوي. فمع كوريا �ل�ضمالية 

�لقوية �جلديدة، �ضتكون �لتكلفة �أعلى«.

الجمعية العامة للأمم المتحدة ت�ضلط ال�ضوء على قائمة المهام العالمية 

لإنقاذ اأهداف التنمية الم�ضتدامة

238 منظمة غير حكومية ودولية تطالب باتخاذ 

اإجراءات عاجلة لمواجهة الجوع العالمي المت�ضاعد
روما -وكاالت 

 قال �ملدير �لتنفيذى بجمعية رعاية �لأ�رضة �ليمنية مهنا �جلباىل 

»�إن 238 منظمة غري حكومية ودولية من 75 دولة وقعت خطابا 

وجهته �إىل قادة �لعامل �ملجتمعني يف �جلمعية �لعامة للأمم 

�ملتحدة حاليا، طالبو� فيه باتخاذ �إجر�ء�ت عاجلة لإنقاذ �لأرو�ح 

يف ظل ت�ضاعد ظاهرة �جلوع عامليا«.

�أ�ضاف �جلباىل - خلل موؤمتر �ضحفي عرب �لفيديو لل�ضحفيني 

يف جنيف، ونظمه برنامج �لغذ�ء �لعاملي، �ليوم /�لثلثاء/ - �أن 

�ملنظمات قدرت �أن �ضخ�ضا يفقد حياته كل �أربع ثو�ن من �جلوع، 

يف �لوقت �لذي يعانى حاليا ما ي�ضل �إىل 345 مليون �ضخ�س من 

�جلوع �حلاد، وهو �لرقم �لذي ت�ضاعف منذ عام 2019.

»فورين بولي�ضي«: القانون النووي الجديد لكوريا ال�ضمالية يمثل خطوة اإلى الأمام

�أخبار و�إعالنات
يومية .. �ضيا�ضية .. م�ضتقلة
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يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 
االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من : الطرف األول:  نديم اكرم محمد اكرم  الجنسية: باكستان
 اىل الطرف الثاين:  شاهد اقبال محمد اقبال  الجنسية:  باكستان 

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  املباين(  لصيانة  )الوحدة  التجاري  باالسم 
برقم ملف )72343( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة  االقتصادية بعجامن 

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

تاريخ نرش هذا االعالن.
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 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعلن 

جدارية جديدة بمقر الأمم المتحدة تركز 

على رعاية البيئة

نيويورك -وكاالت 

 �أزيح �ل�ضتار عن جد�رية جديدة على جد�ر مقر �لأمم 

�ملتحدة يف نيويورك قبل بدء �أ�ضبوع من �جتماعات 

�جلمعية �لعامة.

وُيظهر �لعمل �لذي تبلغ م�ضاحته 350 مرت� مربعا 

على  يركز  عاملا  كوبر�  �إدو�ردو  �لرب�زيلي  للفنان 

�أمريكا �جلنوبية وينتقل من رجل �إىل فتاة.

وقال كوبر� �إن �جلد�رية ت�ضور �أبا يقدم هدية لبنته، 

مما يعك�س ما ياأمل �أن يكون �إرثا جديد� من �لرعاية 

للبيئة.

ونقلت �لأمم �ملتحدة عن كوبر�: »�لر�ضالة تدور حول 

�لكوكب �لذي ن�ضلمه لأجيالنا �لقادمة. كيف نعتني 

بكوكبنا؟ لأن �مل�ضتقبل هو �لآن. لقد بد�أ �مل�ضتقبل 

بالفعل، ونحن جميعا م�ضوؤولون عنه«.

للمقر  جانبي  خارجي  جد�ر  على  �لعمل  ويقع 

�لرئي�ضي على �جلانب �ل�رضقي من مانهاتن وميكن 

روؤيته من فري�ضت �أفينيو.

ومن �ملقرر �أن تبد�أ �ملناق�ضة �لعامة �لـ77 للجمعية 

�لعامة للأمم �ملتحدة يف مقر �لأمم �ملتحدة �ليوم 

�أكرث من 140  �أن يح�رضها  �لثلثاء، ومن �ملتوقع 

رئي�س دولة وحكومة.

   اسم الرشكة :   نظام متقدم املستقبل للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
العنوان  :  مكتب رقم 2001 ملك باسل ابراهيم منصور، بر ديب، بزنس باي

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1108677     رقم الرخصة 682308  

     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 :12-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-12

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن  يف  مكتب 
فاكــــس:  ،  هاتف 2389721  04  العنز   ديرة، هور  الشعايل،  عبدالله  - ملك  رقم 204 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2389722 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : جيون للرخام  ش. ذ.م.م
العنوان :   مستودع رقم 9 ملك خليفة جمعه سعيد النابودة ، ديرة، ام رمول  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1358534   رقم الرخصة   811743      

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  :17-6-2022  تاريخ تصديق القرار: 2022-6-17   

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 الرشكة :  يت الفا   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم 130 - 0 ملك صندوق ديب للدعم املايل، القوز الثالثة

الشكل القانوين : رشكة  ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري  1676355  رقم الرخصة   681339      

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  :1-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-1

 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 :  ايديبل للتجارة العامة   ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية ديب، بر ديب، الفهيدي  

الشكل القانوين :   رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري    1544401  رقم الرخصة    934975     

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :25-4-2022 تاريخ تصديق القرار: 2022-4-25

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم  805 - ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ، بورسعيد 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  4329271 فاكس:   -04  4329270  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة : سويس ليد إلدارة الفعاليات  ذ.م.م 
b العنوان : مكتب رقم 3 - 4 ملك محمد سعيد حارب ، ديرة، بورسعيد، استدامة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1503630 رقم الرخصة  896399       

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 :27-7-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-7-27

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
هاتــــــف   ، 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 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   العامة  للتجارة  املستقبل  متقدم  /نظام  رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :12-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-12

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  

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

التجاري لديها لتصفية رشكة /جيون للرخام ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :17-6-2022  تاريخ تصديق القرار: 2022-6-17   

 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  

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / يت الفا ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :1-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-1

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: كويا محاسبون قانونيون   
الصغرية  املشاريع  لتنمية  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   -  805 رقم   :مكتب  العنوان 

واملتوسطة ، بورسعيد  

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

لديها لتصفية رشكة /ايديبل للتجارة العامة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :25-4-2022 تاريخ تصديق القرار: 2022-4-25

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

العنوان أعاله هاتف 4329270 04- فاكس: 4329271 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 

التجاري لديها لتصفية رشكة / سويس ليد إلدارة الفعاليات ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :27-7-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-7-27

 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. 
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زادت حدة األزمات اشــتعاال بني تشايف 
اإلسباني  برشــلونة  مدرب  هرينانديز 
ومدافعــه جريارد بيكيــه، بعدما ابتعد 
مع  األساســية  املشــاركة  عن  األخري 
دقائق  يف  فقــط  ظهوره  الربســا، مع 
معدودة خــال املباريات، وهو ما دفع 

تشايف التخاذ قرار ضد الاعب.
وانضم تشــايف إىل قائمــة أعداء مدافع 
تذمر  الثاني، بعدما  والقائد  برشــلونة 
األخــري من قلة دقائق لعبه، األمر الذي 
ســيلعب  أنه  عىل  للتأكيد  تشــايف  دفع 
مستقباً أقل من أي وقت سابق، يف توتر 

واضح بني عاقة الزميلني السابقني.
ولــم يبدأ بيكيه أساســياً يف أي مباراة 
الحايل، وتحول  املوسم  خال  لربشلونة 
الدفاع بعد  الخامــس يف خط  الخيار  إىل 
رونالد أراوخو وإيريك غارســيا وجول 

كوندي وأندرياس كريستينسن.
"ســبورت"  صحيفــة  وكشــفت 

بيكيه )35  جــريارد  الكاتالونيــة، أن 
عاماً( تذمر مــن قلة دقائق لعبه عقب 
ميونخ،  بايــرن  أمام  الفريــق  هزيمة 
غضباً،  استشاط  الذي  تشــايف  وسمعه 
ستلعب  واآلن  له  يقول  أن  قبل  وأوقفه 

أقل مما كنت تلعبه.
املدرب  بني  الصحيفة: العاقة  وواصلت 
ومدافعه املخرضم باتت متوترة للغاية، 
التخلص من  يريد  الــذي  النادي  وكذلك 
راتب بيكيــه الضخم واملبالغ التي يدين 
السابق )52 مليون  الدويل  للمدافع  بها 

يورو( تمثل رواتب متأخرة.
ويلقى جوردي ألبا القائد الثالث للفريق 
ذات املعاملة من تشــايف، إذ وضعه عىل 
الجاري،  املوســـم  البــدالء خال  دكة 
أليخاندرو  مانحــاً الفرصــة للصغــري 
بايرن  مباراة  بالبدء أساسياً، ويف  بالدي 
ماركوس  الجديد  بالوافد  دفع  ميــونخ 

ألونسو.

عوا�صم  ــ وام:

الثالثة  األربعاء النسخة  اليوم   تستأنف 
من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم 
التوقف.. أكثر من 3 أشــهر من  ..بعد 

نشاطها بجولتني حاسمتني خال األيام 
لألدوار  املتأهلني  لتحديد هويــة  املقبلة 
والنهائي/  النهائــي  /نصــف  النهائية 
والهابطني لألقسام األدني من البطولة.

املوزعة  النسخة،  هذه  فعاليات  وكانت 
بـ4 جوالت  عىل 4 /أقســام/، انطلقت 
املايض، فيما  يونيو  يف  ومتصلة  متتالية 
ســتقام الجولتان الخامسة والسادسة 
الثاثاء  بداية من األربعــاء وحتى يوم 

املقبل.
شــهدت  األوىل  األربع  الجوالت  وكانت 
التأهل  حســم  عدم  األول  قســمها  يف 
لم  كما  النهائية  األدوار  إىل  فريــق  ألي 
إىل  أي فريق رسميا  تســفر عن هبوط 
دوري القســم الثاني، وإن تأكد خروج 
وإنجلرتا  اللقب  حامل  فرنسا  منتخبات 
بلوغ  املنافســة عىل  وبولندا وويلز من 
نتائج  عن  النظر  بغض  النهائية  األدوار 

الجولتني األخريتني.
ونرصــد يف هذا التقرير أبرز املواجهات 
من  والسادسة  الخامســة  الجولتني  يف 
البطولة وموقف كل فريق يف املنافســة 

خاصة يف دوري القسم األول.
املنتخب  يلتقــي  األوىل،  املجموعــة  يف 
نظــريه  الكرواتــي /7 نقــاط/ مــع 
الدنماركــي /9 نقاط/ ويواجه منتخب 
النمساوي  نظريه  فرنسا /نقطتان/ مع 
تلتقي  ثم  الخميس  /4 نقاط/ بعد غــد 
والنمســا مع  فرنســا  الدنمــارك مع 

كرواتيا يوم األحد املقبل.
ولم يعد بإمكان املنتخب الفرنيس حامل 
اللقب التأهــل إىل األدوار النهائية لكنه 
بالقســم  مكانه  عىل  للحفاظ  يتطلــع 
األول وعدم الهبوط للثاني، فيما يتطلع 
النهائيات  إىل  للتأهل  الدنماركي  املنتخب 
عرب هاتني الجولتني بعدما ضمن البقاء 

يف القسم األول.
الدنماركي  املنتخب  فرص  تعتمد  وفيما 
التأهــل للنهائيات عــىل نتائجه هو  يف 

األول، ستكون فرص  املقام  يف  نفســه 
كل مــن كرواتيــا والنمســا يف التأهل 
ناحية  مــن  كليهما  بنتائج  مرهونــة 

ونتائج املنتخب الدنماركي.
املنتخب  الثانيــة، يلتقي  املجموعة  ويف 
نظــريه  اإلســباني /8 نقــاط/ مــع 
املنتخب  السويرسي /3 نقاط/ ويواجه 
التشــيكي /4 نقاط/ نظــريه الربتغايل 
/7 نقــاط/ يــوم الســبت املقبــل ثم 
تلتقي ســويرسا مع التشيك والربتغال 
مع إســبانيا يوم الثاثــاء املقبل حيث 
ســتكون املباراة بني الربتغال وإسبانيا 

من أبرز املواجهات يف هاتني الجولتني.
وضمن املنتخب اإلسباني، الفائز باملركز 
الثاني يف النســخة الثانية من البطولة، 
يواجه  لكنــه  األول  القســم  البقاء يف 
منافســة رشســة من نظريه الربتغايل 
التأهل  عىل صــدارة املجموعة وبطاقة 
لنصف النهائي، وهو ما سيحســم من 
الثاثاء  يوم  بينهما  لقاء القمــة  خال 

املقبل.

التشــيكي  املنتخبني  كما يمتلك كل من 
عىل  للمنافســة  فرصة  والســويرسي 
التأهــل إىل نصف النهائي، ولكن رصيد 
كل منهمــا وقوة املنتخبني اإلســباني 
الســويرسي  الفريقني  تدفع  والربتغايل 
تجنب  عــىل  الرتكيــز  إىل  والتشــيكي 

الثاني. الهبوط للقسم 
نقاط/   6/ األملانــي  املنتخبان  ويواجه 
واإليطــايل /5 نقــاط/ مهمة صعبة يف 
املجموعة الثالثة التي يتصدرها املنتخب 
يستطيع  حيث  برصيد 7 نقاط  املجري 
التأهل  بطاقة  خطــف  املجري  املنتخب 
يف  مفاجآته  واصل  إذا  النهائــي  لنصف 

هذه املجموعة.
اإليطــايل نظــريه  املنتخــب  ويلتقــي 
اإلنجليــزي كما يواجه املنتخب األملاني 
الخامســة  الجولة  يف  املجــري  نظريه 
إنجلرتا  تلتقي  املقبل، ثــم  الجمعة  يوم 
مــع أملانيا واملجر مع إيطاليا يف الجولة 

السادسة يوم االثنني املقبل.
الرابع  املركز  اإلنجليزي  املنتخب  ويحتل 

فقط،  نقطتني  برصيــد  املجموعــة  يف 
وفقد فرصة التأهل لنصف النهائي لكن 
هدف الفريــق حاليا هو تجنب الهبوط 

الثاني. للقسم 
وانحــرت املنافســة عــىل بطاقــة 
التأهل مــن املجموعة الرابعة إىل نصف 
 10/ الهولندي  املنتخبــني  بني  النهائي 
نقــاط/ والبلجيكــي /7 نقــاط/ فيما 
بولندا /4  منتخبي  بلــني  الراع  يدور 
نقاط/ وويلز /نقطة واحدة/ عىل تجنب 

الثاني. الهبوط للقسم 
والهولندي  البولندي  املنتخبان  ويلتقي 
نظريه  البلجيكي  املنتخــب  يواجه  كما 
الجولة  الخميــس يف  الويلــزي بعد غد 
عىل  الســتار  يســدل  فيما  الخامســة 
مباريات هذه املجموعة يوم األحد املقبل 
مع  وويلز  بلجيكا  مع  هولندا  بمباراتي 
بولندا حيث تستحوذ املباراة بني هولندا 
اهتمــام كبري نظرا ألنها  وبلجيكا عىل 
قد تكون حاسمة عىل الصدارة وبطاقة 

التأهل لنصف النهائي.
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الريا�صة
روديغر: بنزيما مثل الرئي�س 

في ريال مدريد.. وزيارة 
منزلية وراء ان�صمامي للنادي

أكــد أنطونيو روديغر العب فريق ريال مدريد، أن 
الفرنــيس كريم بنزيما مهاجــم املرينغي، بمثابة 
الرئيس داخل صفوف الفريق، مشرياً إىل أن زيارة 
ملنزله كانت  أنشــيلوتي  ريال مدريد كارلو  مدرب 
ســبباً رئيســياً يف انضمامه إىل صفــوف الفريق 
نقلتها  تريحــات  يف  روديغر  اإلســباني. وقال 
صحيفة "ماركا" اإلســبانية "بالنسبة يل لم يكن 
هنــاك إمكانية أو خيــار ثالث، إمــا التجديد مع 

تشيليس أو الخروج لريال مدريد".
وتابــع "ذات يــوم كنت يف بيتي وســمعت أحداً 
يطرق باب املنزل، حني فتحت كان أنشــيلوتي هو 
من جــاء، دخل جلس معي عىل املائدة، كان بقمة 
ألي  يســبق  ســاعتني، لم  ملدة  وتحدثنا  التواضع 
أو قام بيشء من  الطريقة  أن عاملني بهذه  مدرب 

هذا القبيل".
كروس  توني  مثل  العبني  أشــاهد  وأضاف "حني 
ومودريتش، وكريم بنزيما أشعر بالهدوء والثقة، 
تعــودوا عىل لعب النهائيات، أصبــح لعب مباراة 

نهائية كبرية أمراً طبيعياً بالنسبة لهم".
لزمائه  واألغاني  املوسيقى  تشغيل  إمكانية  وعن 
بغرف املابــس يف ريال مدريد مثلما كان يفعل يف 
تشيليس، قال روديغر مازحاً "ال يوجد إمكانية يف 
ريال مدريد، بنزيما هو الرئيس"، يف إشارة إىل قوة 

بنزيما داخل صفوف الريال.
وأتم روديغر، قائاً "نستمتع كثرياً بيننا كاعبني 
يف ريــال مدريــد ال يوجد مجموعة ســهلت عيل 
الريال، بيبي كان  يف  ما حدث معي  انسجامي مثل 
أكرب قدوة يل هنا، تمنيت دائماً أن أكون مثله، كنت 
أتابــع مبارياته بدون انقطــاع وأرى كيف يقوم 
بإيقــاف خصومه ومنافســيه، بيبي كان الاعب 
عىل  ألحصل  ســاعة، فقط  انتظرته  الذي  الوحيد 

قميصه".

ناكاجيما  شــويا  الياباني  الاعــب  يكد  لم 
البطاقة  نال  امللعــب حتى  تطأ قدماه أرض 
الصفــراء ثم تم طرده بالحمراء بعد تدخله 

الخشن عىل العب الفريق الخصم.
ووصفت تقارير إعامية الاعب الذي شارك 
بـ"أسوأ  ســبور  أنطاليا  الرتكي  فريقه  مع 
ظهور ألول مرة عــىل اإلطاق"، بعدما تم 
طــرده من امللعب ولم يمر عىل مشــاركته 

سوى 9 ثوان فقط. 
من  ناكاجيما )28 عامــا( القادم  وحصل 
بورتو ألنطاليا سبور، عىل البطاقة الحمراء 
الرتكي  الفريق  مع  األوىل  مشــاركته  خال 

أمام نادي أضنة دمري سبور.
وجاء قرار حكــم املباراة بطرد الاعب بعد 
التدقيق مع حكم "الفار"، مستبدال البطاقة 
بأخرى  أوال  رفعها  قــد  كان  الصفراء التي 

حمراء.
"الصــن"  صحيفــة  ذكــرت  وحســبما 
املباراة  مخــرج  ســلط  الربيطانيــة، فقد 

الكامــريا عــىل عائلته التي بــدت يف حالة 
املبكر، بينما  ناكاجيمــا  خروج  من  صدمة 

ظهرت والدته وهي تبكي.
وانتهى اللقاء بني الفريقني بفوز أضنة دمري 

ســبور عىل فريق ناكاجيمــا بثاثة أهداف 
دون مقابل، ليحتل أنطاليا سبور املرتبة 13 
يف ترتيب الدوري الرتكي بعد 7 مباريات فاز 

خالها مرتني وخرس 5 لقاءات.

نال البطاقة الحمراء خالل 9 ثوان واأبكى اأمه 

»دوري اأمم اأوروبا« ي�صتاأنف ن�صاطه اليوم

 

 

 

ليفاندوفســكي  روبرت  أعرب 
سعادته  عن  برشــلونة  مهاجم 
الفريق  صفــوف  بني  بالتواجد 
لم  أنه  الكتالوني، مشــدداً عىل 
يتوقــع ردود األفعال اإليجابية 
ناحيتــه مــن جانــب جماهري 

الربسا.
يف  ليفاندوفســكي  وقــال 
صحيفة  نقلتهــا  تريحــات 
"منذ  اإلســبانية  "ســبورت" 
برشلونة شعرت  يف  األوىل  أيامي 
أنني يف املكان املناسب، أنا فخور 
بتواجدي مع الربسا، ولم أتوقع 
يف  باســمي  الجماهري  تغني  أن 
الرسعة، كل هذا  بهذه  نو  كامب 
منذ  هنا  وكأنني  أشعر  يجعلني 

فرتة طويلة".
وواصل "أتحدث اللغة اإلسبانية 
أن  اآلن، يمكنني  أفضل  بشــكل 
أطلب الطعــام بنفيس، وأتعرف 
تدريجياً،  واملدينة  الثقافــة  عىل 
الحياة  مع  جيد  بشــكل  أتكيف 

اليومية يف برشلونة".
يف  الشــباب  زمائــه  وعــن 
ليفــا "بيدري  برشــلونة، قال 
حريصون  وفاتي  وفريان  وجايف 
والســؤال  التحدث  عــىل  دائماً 
أفيدهــم  أحــاول  باســتمرار، 
بخرباتــي ألني أرى مدى رسعة 

تطورهم مع الفريق".
للحديث  ليفاندوفسكي  وتطرق 
بايرن  من  برشلونة  خسارة  عن 
رد  دون  بهدفني  األملاني  ميونخ 
أوروبا، حيث  أبطــال  دوري  يف 

أن  يجب  ال  مواجهة  قال "كانت 
أن نحقق  نخرسهــا، كان يجب 
ذلك  نستطع  لم  كنا  الفوز، وإذا 
فكان البد أال نخرس، لكنه درساً 
لنهاية  منــه  ســنتعلم  بالطبع 

املوسم". 
وواصل "ارتكبنا بعض األخطاء 
األول، وبعد  الهدف  فاســتقبلنا 
التعادل، ولكننا  نريد  كنا  الهدف 

استقبلنا هدفاً آخر".

ليفاندوف�صــكي: لم اأتوقــع رد فعل جماهير 
بر�صلونة

الأزمات ت�صتعل بين ت�صافي وبيكيه 
والمدرب يتخذ قراره

لم  ليفربول  صحفية، بأن  تقارير  أفادت 
يفقــد األمل يف التعاقد مــع العب ريال 

مدريد فيدي فالفريدي.
صحيفة "أس" اإلســبانية، أن  وذكرت 
جديد  بعرض  للتقــدم  يخطط  ليفربول 
لنجم ريال مدريد، بعدما تم رفض عرض 

بقيمة 85 مليون إسرتليني.
فالفريدي مســتويات مثرية مع  ويقدم 
األهداف  من  رصيده  مدريد، ورفع  ريال 
إىل 5 هــذا املوســم، عندما هز شــباك 

أتلتيكو مدريــد )1-2( أول أمس األحد، 
ضمن منافسات الدوري اإلسباني.

ويشعر فالفريدي بالراحة يف خط الوسط 
أو مركز الظهري، لكنه يشغل حاليا مركز 
املدرب اإليطايل  الجناح األيمن يف خطــة 
كارلــو أنشــيلوتي. وأضافــت "أس": 
أشد  ليفربول يورجن كلوب من  "مدرب 
املعجبني بتعدد قدرات فالفريدي، ما دفع 
الريدز لجــس نبض ريال مدريد بمزايدة 

ضخمة أواخر فرتة االنتقاالت املاضية".

ليفربول لم يفقد الأمل في 
�صفقة فالفيردي

نزاع في اإدارة 
يوفنتو�س حول 

م�صير األيجري

أليجري،  اإليطايل ماسيميليانو   تســبب مصري 
املديــر الفني ليوفنتوس، يف نــزاع داخل إدارة 

السيدة العجوز خال األيام املاضية.
النتائج، حيث  الفريق بشدة من تراجع  ويعاني 
يحتــل املركز الثامن يف جــدول ترتيب الدوري 
اإليطايل ب8 نقاط، باإلضافة إىل خســارة أول 
أبطال  بــدوري  املجموعات  دور  يف  مباراتــني 

أوروبا.
ووفقــا لصحيفــة »كوريــري ديا ســريا« 
إدارة يوفنتــوس اجتمعت،  اإليطاليــة، فــإن 
أليجري، بوجود  مصري  املايض، لحسم  الجمعة 

الريايص فيديريكو  أنيييل واملدير  أندريا  الرئيس 
ماوريتســيو  التنفيذي  واملديــر  تشــريوبيني 

أريفابيني ونائب الرئيس بافل نيدفيد.
نيدفيد  أن  إىل  اإليطاليــة  الصحيفة  وأشــارت 
اقــرتح يف االجتماع إقالــة أليجري، لكن أنيييل 

رفض.
وكشــفت أن أنيييل تحدث مــع أليجري، أمس 
الفريق  بــأن  واطمئن  الهاتــف  اإلثنــني، عرب 
يف  انقسامات  أي  وجود  دون  موحدا  ســيبقى 
للميض  عىل  العمل  املابس، وســيواصل  غرفة 

النتائج اإليجابية. قدما صوب 



النطالق  المصرية   األندية 
 -  2022( الجديد  الموسم 
عديدة،  بصفقات   )2023
الصفوف  ترميم  أجل  من 
والمنافسة المثيرة في الدوري 

الممتاز.
األولية  القوائم  وشهدت 
بالجملة  تغييرات  لألندية 
بخروج  مدوية،  ومفاجآت 
العبين كبار أصبحوا بال فريق، 
قبل  الحسم  كلمة  وينتظرون 

نهاية االنتقاالت الجارية.
الصفقات  أبرز  ونستعرض 
المجانية، التي تترقب مصيرها 
في ميركاتو الدوري المصري:

يتصدر القائمة حازم إمام قائد 
الذي  الزمالك،  أيمن  وظهير 
بعد  البيضاء  القلعة  عن  رحل 

مشوار طويل دام 14 عاما.
وتلقى حازم عدة عروض لكنه 
رسمي  بشكل  انتقاله  يتمم  لم 
الموسم  انطالق  قبل  ناد  ألي 
الجديد، بينما وقع عمر السعيد 

)زميله( لفيوتشر.
اإليفواري  على  األمر  وينطبق 
أيسر  جناح  سيسيه  رزاق 
مع  عقده  انتهى  الزمالك، الذي 
بالرحيل  اسمه  وارتبط  الفريق 
يوقع  لم  لكنه  األهلي،  للبنك 

ألي فريق حتى اآلن.

من  العديد  أيضا  القائمة  تضم 
البورسعيدي،  المصري  العبي 
ولم  االستغناء عنهم  تم  الذين 
أبرز  فريق. ومن  ألي  ينضموا 
الجناح  حمودي  أحمد  هؤالء 
عاما،  الـ30  صاحب  األيمن 
قناوي  شديد  أحمد  بجانب 
المخضرم،  األيسر  الظهير 

الذي أكد رفضه االعتزال.
جمال  إسالم  إلى  باإلضافة 
السابق،  الزمالك  مدافع 
وإسالم صالح الذي رحل أيضا 

عن الفريق البورسعيدي.
إنبي  أن  الالفتة  الظواهر  ومن 

إبراهيم  قائده  عن  استغنى 
حال  نفس  وهو  يحيى، 
عن  استغنى  الذي  المصري 
بخالف  صالح،  إسالم  قائده 
حازم  عن  الزمالك  استغناء 

إمام.
عادل  أمير  الالعب  أن  رغم 
بعد  على  كان  )ياكوبسن( 
للزمالك  االنتقال  من  خطوات 
لم  أنه  إال   ،2021 صيف  في 
مع  مميزة  مستويات  يقدم 
الفريق  عن  ورحل  سموحة، 

مجانا ليصبح العبا حرا.
عبد  محمود  مع  األمر  وتكرر 

وسط  العب  )زيزو(  العزيز 
السابق،  العرب  المقاولون 
الذي رحل عن صفوف الزمالك 
الثاني  يناير/كانون  شهر  في 

الماضي.
معروف  النيجيري  وأصبح 
الزمالك  وسط  العب  يوسف 
رحيله  بعد  أيضا،  حرا  السابق 
ينضم  لم  إذ  األهلي،  البنك  عن 

ألي فريق آخر.
عن  جمعة  أحمد  أيضا  ورحل 
العبا  وأصبح  إنبي،  صفوف 
حرا، لكنه يقترب من االنضمام 

لغزل المحلة.

فيينا  ــ وام:

رودولفو  األرجنتيني  أشاد   
الفني  المدير  أروابارينا 
القدم  لكرة  اإلمارات  لمنتخب 
المنتخب   العبو   قدمه  بما 
أنديتهم  مع  مشاركاتهم  خالل 
األولى  الثالث  الجوالت  في 
أدنوك  دوري  بطولة  من 

للمحترفين.
جاء ذلك خالل معسكر الفريق 
في  حاليا  المقام  التدريبي، 
استعدادات  ضمن  النمسا، 
الرتباطاته  الوطني  منتخبنا 

المقبلة.
 24 المعسكر  في  ويشارك 
الفريق  يستعد  حيث  العباً؛ 
ألولى مبارياته الودية المقررة 
يوم  باراجواي  منتخب  أمام 
برنامج  ضمن  المقبل  الجمعة 

إعداد الفريق.
أن  على  أروابارينا  وحرص 
هذا  أهمية  لالعبين  يؤكد 
مراحل  بداية  في  المعسكر 
إعداد الفريق، ورحب أروابارينا 
المنضمة  الجديدة  بالعناصر 
وأكد  المنتخب،  لقائمة  حديثاً 
على  قادرة  المواهب  هذه  أن 
الالعبين  مع  سريعا  االنسجام 
وتقديم  بالفريق  القدامى 
التي  المطلوبة  اإلضافة 
يحتاجها المنتخب في مختلف 

المراكز.
الشابة  العناصر  وأبدت 
لصفوف  باالنضمام  سعادتها 
المنتخب للمرة األولى، وأعرب 
ثالثي نادي العين سعيد جمعة 

البلوشي  وخالد  وليد  وفالح 
األهلي  شباب  نادي  والعب 
أحمد جميل عن بالغ امتنانهم 
أن  مؤكدين  االختيار،  لهذا 
الفريق  صفوف  في  وجودهم 
لتقديم  كبيراً  دافعاً  يمنحهم 

األفضل وإثبات وجودهم.
العب  يعقوب  جاسم  وقال 
عاد  الذي  النصر،  نادي 
المنتخب،  لصفوف  مجدداً 
اللحظة  هذه  ينتظر  كان  إنه 
بداية  منذ  وسعى  فترة  منذ 
الموسم لتقديم كل ما بوسعه 
أن  وأكد  مستواه،  الستعادة 
يمنحه  المنتخب  مع  اللعب 
وجود  ظل  في  أكبر  ثقة 
على  تساعده  مميزة  عناصر 

الظهور بشكل مختلف.
حوار فني »اأرجنتيني - 

اأرجنتيني«  على اأر�ض النم�سا
منتخبنا  مواجهة  ستكون 
التجريبية  مبارياته  أولى  في 
المقام  الخارجي  بمعسكره 
نظيره  أمام  بالنمسا،  حالياً 
منتخب باراجواي يوم الجمعة 
مدينة  ملعب  على  المقبل، 
شمال  في  نوستاد  واينر 
نوع  من  مواجهة  النمسا، 
المدربين  اثنين من  بين  خاص 
رأس  على  األرجنتينين 

الجهازين الفنيين للمنتخبين.
اإلمارات،  منتخب  ويخوض 
رودولفو  األرجنتيني  بقيادة 
أروابارينا، حاليا معسكر إعداد 

خارجيا بالنمسا، يستمر حتى 
يلعب  الحالي،  سبتمبر   27
أمام  وديتين  مباراتين  خالله 
وفنزويال،  باراجواي  منتخبي 
للبطوالت  إعداد  خطة  ضمن 
دورة  رأسها  وعلى  المقبلة، 
العربي "خليجي  الخليج  كأس 
غرب  اتحاد  وبطولة   "25
آسيا  كأس  ونهائيات  آسيا 

.2023
باراجواي  منتخب  ويدخل 
إطار  في  الودية  المباراة  هذه 
األرجنتيني  مدربه  تحضيرات 
شيلوتو  باروس  جييرمو 
منتخب  بناء  برنامج  لتنفيذ 
جاهزاً  يكون  للمستقبل، 
حيث  المقبلة،  لالستحقاقات 

المغربي  المنتخب  سيواجه 
بعد  بالنمسا  تالية  مباراة  في 

مواجهة اإلمارات.
أروابارينا "47  من  كال  ويعد 
باروس  جييرمو  و  عاماً" 
زميلين  عاماً"،   49" شيلوتو 
كالعبين  تزامال  سابقين 
الدوري  في  وكمدربين 
في  وتحديدا  األرجنتيني، 
بوكاجونيورز،  فريق  صفوف 

بطل األرجنتين.
في  كالعبين  زمالتهما  بداية 
لعب  حيث   ، جونيورز  بوكا 
بطل  صفوف  في  أروابارينا 
من  الفترة  خالل  األرجنتين 
 ،2000 عام  إلى   1993
في  شيلوتو  لعب  حين  في 
من  الفترة  خالل  النادي  نفس 

1997 إلى 2007.
منهما  كل  تناوب  وكمدربين 
الفريق  نفس  تدريب  على 
التوالي،  على  جونيورز،  بوكا 
ألروابارينا  كانت  البداية 
إلى   2014 من  الفترة  خالل 
بتسليم  يقوم  أن  2016، قبل 
المهمة إلى شيلوتو الذي تولى 
الفترة  خالل  الفريق  تدريب 
ويعد   2018 إلى   2016 من 
االنطالقة  اإلمارات  منتخب 
ألروابارينا  االولى  الدولية 
للمنتخبات  فني  كمدير 
التي  المهمة  وهي  الوطنية، 
الجاري  العام  في  بدأها 
بالنسبة  األمر  نفس   ،2022
مع  مهمته  تعد  الذي  شيلوتو 
األولى  هي  باراجواي  منتخب 
في قيادة المنتخبات الوطنية.

 

نجوم  كأس  بطولة  في  مشواره  قطر  نادي  استهل 
خالل   ،3-1 بنتيجة  الوكرة  على  مهم  بفوز  قطر 
بن  حمد  ملعب  على  اإلثنين،  أقيمت  التي  المباراة 

خليفة بالنادي األهلي، ضمن المجموعة األولى.
وسجل أهداف قطر كل من اإلسباني خافي مارتينيز 
في الدقيقة 25، وسيبستيان سوريا في الدقيقة 38، 

وماثيوس جوسا في الدقيقة 90.
في  للوكرة  الوحيد  الهدف  محمود  إسماعيل  وأحرز 

الدقيقة 74 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة
بهذا الفوز، يكون نادي قطر قد حقق بداية جيدة في 
أيضا "السد، السيلية،  األولى، التي تضم  المجموعة 

الوكرة، األهلي، أم صالل".

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةاألربعاء ٢١ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٩

منتخبنا يواجه الأورغواي يوم اجلمعة يف حوار اأرجنتيني

 اتحاد جدة  يتربع على قائمة أكثر الفرق حضوراً 
روشن  دوري  من  جوالت   4 أول  في  جماهيرياً 

للمحترفين.
المباراتين  في  االتحاد  جماهير  حضور  عدد  وبلغ 

اللتين استضافهما على أرضه 58605 مشجع.
أن  الثاني، بعد  المركز  في  النصر  جماهير  وجاءت 
في  وضمك  الوحدة  أمام  الفريق  مبارااتي  شاهد 

مدرجات ملعب مرسول بارك 34284 مشجعا.
بقائمة  الثالث  المركز  في  الهالل  جماهير  وحلت 
فيما  مشجع،  ب24800  الجماهيري  الحضور 

جاءت جماهير العدالة رابعة ب23642 مشجعا.
الملك  مدينة  ملعب  في  التعاون  مواجهتا  وشهدت 
مواجهتي  في  مشجعا   18532 ببريدة  عبدالله 
النصر وضمك، وضعوا الفريق في المركز الخامس.

الحضور  قائمة  في  سادسا  جاء الفتح  أقل  وبعدد 
وضعت  فيما  مشجعا،  ب18412  الجماهيري 
جماهير الشباب فريقها سابعا في قائمة الحضور 
الجماهيري ب15420 مشجعا، بفارق ضئيل عن 

جماهير الخليج ب15186 مشجعا.

التحاد والن�سر الأكثر ح�سوراً 
جماهيرياً في الدوري ال�سعودي

انطالقة قوية لقطر في كاأ�ض 
النجوم اأمام الوكرة

�سفقات مجانية تنتظر الح�سم في الدوري 
الم�سري

أبوظبي ــ وام:

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رشح 
الضوء على منافسات الجولة الثالثة من 
مسابقة دوري أدنوك للمحترفين والتي 
الماضية،  الجمعة  عنها  الستار  أسدل 
بين  الصدارة  صراع  مواصلة  وشهدت 
الشارقة والجزيرة، ورشح كل من علي 
جيسيوس  مبخوت /الجزيرة/، وايجور 
/شباب األهلي/ ولوان بيريرا /الشارقة/ 

لنجومية الجولة.

الرسمي،  موقعه  على  له  تقرير  وفي 
فريقي  بمستوى  القاري  االتحاد  أشاد 
خالل  والشارقة،  الجزيرة  الصدارة 

مباراتيهما أمام العين وعجمان.
العين  أمام  لقاء القمة  الجزيرة  وحسم 
صدارته  ليواصل   2-1 عليه  وتغلب 
مع  بالشراكة  اإلماراتي  للدوري 
مضيفه  على  بدوره  فاز  الذي  الشارقة 

عجمان 2-3 في الجولة ذاتها.
الجزيرة  نجح   : القاري  االتحاد  وذكر 
وتفوق  العين  ضيفه  عقبة  تجاوز  في 

عبدالله رمضان  بهدفين سجلهما  عليه 
مقابل   ،/52/ مبخوت  وعلي   /19/
هدف جاء بواسطة كودجو البا /39/، 
عجمان  على  الشارقة  فاز  حين  في 
سهيل  سعود  سجلها  أهداف  بثالثة 
/35 بالخطأ في مرماه/ ولوران بيريرا 

/65/ وباكو الكاسير /72/.
آخر  هدفاً وصنع  مبخوت  علي  وسجل 
على  الجزيرة  فوز  في  بقوة  ليساهم 
العين بهدفين مقابل هدف وحيد، وهو 
شباب  العب  جيسوس  إيجور  فعله  ما 

كان  كما  الوحدة،  مرمى  في  األهلي 
لوان بيريرا أحد أبرز نجوم لقاء فريقه 
أحد  بتسجيله  عجمان  مع  الشارقة 
كأفضل  الثالثي  ليبرز  الثالثة  األهداف 

العناصر في الجولة.
مبخوت /الجزيرة/ قائمة  علي  وتصدر 
البا  يليه  أهداف،   6 برصيد  الهدافين 
ثم  أهداف،   5 برصيد  كودجو/العين/ 
أوليفيرا / جيلبيرتو  من  لكل  3 أهداف 
الكاسير / الوصل/ ولوان بيريرا وباكو 

الشارقة/ برصيد 3 أهداف.

تحفيز الالعبين الجدد في مع�سكر النم�سا

»الآ�سيوي« ير�سح الثالثي »مبخوت وجي�سيو�ض وبرييرا« لنجومية 
دوري اأدنوك للمحرتفني

خطوة  على  أقدم  السوداني  الهالل   نادي 
العالمة  لحماية  مسبوقة،  غير  قانونية 
التجارية الخاصة به، عقب قيام أشخاص 
مباراة  يوم  شعاره،  تحمل  منتجات  ببيع 
جورج  سانت  أمام  األخيرة  الفريق 

اإلثيوبي، في دوري أبطال إفريقيا.
ب"فيسبوك"  صفحته  عبر  الهالل  وقال 
النيابة  أمام  جنائيا  بالغا  النادي  "فتح   :
تحت  2022-75م  بالرقم  التجارية 
التجارية،  العالمات  قانون  المادة 27 من 
التجارية  للعالمة  المقلدين  مواجهة  في 

المستشار  بواسطة  بالنادي  الخاصة 
القانوني".

بتعويض  الهالل  وأضاف: "طالب مفوض 
سوداني،  جنيه  مليون   50 بمبلغ  مبدئي 
بالنادي  لحقت  التي  األضرار  حصر  لحين 

التقليد". جراء هذا 
أوامر  التجارية  النيابة  "أصدرت  وأتم: 
وأوامر  المقلدين  مواجهة  في  قبض 

مصادرة لبضائعهم وأوامر تفتيش".
خاصة  شركة  مع  تعاقد  الهالل  أن  يذكر 
بتوزيع  لها  مسموح  حصري،  كوكيل 

وتسويق منتجات النادي.

الهالل ال�سوداني ي�سكو منتهكي 
»العالمة التجارية«..

بعد  �سوريا  �سباب  تكريم منتخب 
بلوغ كاأ�س اآ�سيا

دم�سق-الوحدة:
العام، حفل  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أقام 
الفني تحت  للشباب، وجهازه  لمنتخب سوريا  تكريم 
نهائيات  إلى  تأهله  بعد  فوتا،  مارك  الهولندي  قيادة 
كأس آسيا، التي ستحتضنها أوزبكستان عام 2023. 
اآلسيوية  النهائيات  إلى  سوريا  منتخب  وتأهل 
التصفيات  من  الرابعة  المجموعة  في  ثانياً  بحلوله 

بفارق نقطة واحدة عن األردن.
العام  الرياضي  لالتحاد  الرسمي  الحساب  ونشر 
الالعبون  »عبر  االثنين  مساء  فيسبوك  موقع  في 
لهم  حافزا  شكل  الذي  بالتكريم  سعادتهم  عن 
المستوى  إلى  الوصول  بغية  بقوة  التدريبات  لمتابعة 
بإرادة  متسلحين  النهائيات  خوض  قبل  المطلوب 
المحفل  هذا  في  بقوة  للمنافسة  كبيرين  وتصميم 
البسمة  ترسم  ملفتة  نتائج  وتحقيق  المهم  القاري 

على وجوه عشاق وجمهور الرياضة السورية«.
أفضل  بين  الرابع  المركز  في  سوريا  شباب  وجاء 
ينص  الذي  البطولة  لنظام  الوصافة، وفقا  منتخبات 
األول  المركز  صاحب  آسيا  كأس  إلى  يتأهل  أن  على 
منتخبات   5 أفضل  جانب  إلى  مجموعة  كل  في 

الثاني في المجموعات العشر . حاصلة على المركز 



الفجرية ــ وام:

توجيھات   بناء عــى 
الشيخ  السمو  صاحب 
محمــد  بــن  حمــد 
الرشقي عضو املجلس 
الفجرية  حاكم  األعى 
صالح  الشيخ  ، أصدر 
بــن محمــد الرشقي 
الصناعة  دائرة  رئيس 
راعــي  واالقتصــاد 
الرياضية يف  الحركــة 

إمــارة الفجرية قراراً بتجديد الثقــة يف مجلس إدارة 
سعادة  والثقافة، برئاسة  للشــطرنج  الفجرية  نادي 
الدكتور عبد الله عيل آل بركت رئيســا ملجلس اإلدارة 
ومحمــد عبد اللــه محمــد الزعابي نائبــاً للرئيس، 
وعضويــة كل من إبراهيم جالل أكرب جمعه البلويش، 
املطرويش، وجاسم هيكل عبد  الله محمد  ومريم عبد 
الرحمن البلويش، وذلك ملدة أربع ســنوات مقبلة من 

تاريخ صدور القرار.
إىل  والتقدير  بالشــكر  النادي  إدارة  مجلــس  وتوجه 
الغالية يف اإلدارة  الثقة  أصحاب السمو الشــيوخ عى 
الجديدة لنادي الفجرية للشطرنج والثقافة، ما يشجع 
عى االستمرار يف بذل أقىص جهد لتعزيز الدور الريادي 
الذي يقوم به النادي يف نرش ثقافة ورياضة الشطرنج 

بإمارة الفجرية.

اأبوظبي، الوحدة:

 أعلن اتحاد اإلمارات للجوجيتســو عن تنظيم كأس أم 
اإلمارات للجوجيتسو يومي  24 25- سبتمرب الجاري يف 
الرياضية، وسط مشاركة  زايد  بمدينة  أرينا  جوجيتسو 
عى  واألكاديميات  األندية  مختلــف  من  الالعبات  مئات 

مستوى الدولة. 
وتقام املنافسات ضمن 3 فئات هي الناشئات تحت 16 
عاما، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاما. 
بمكانة  التــي تحظى  البطولة  أن تشــهد  املتوقع  ومن 
اســم  بما تحمله من  األندية  االتحــاد وكل  لدى  كبرية 
غــال عى نفوس الجميع، الكثري مــن الندية والحماس 
مع مشاركة عدد من الالعبات املصنفات واملنتسبات إىل 

املنتخب الوطني. 
ويقام مهرجان أم اإلمارات للجوجيتسو الذي يستهدف 
األطفال والرباعم مــن عمر 4 – 13 عاما يوم الجمعة 
تواكب حرص  الجاري، يف خطوة  املوافق 23 ســبتمرب 
االتحــاد ورؤيته حول االســتثمار يف الفئــات العمرية 

الصغرية باعتبارها تمثل مستقبل الرياضة للدولة. 
وعــن انطالقــة البطولة يقول ســعادة يوســف عبد 
إدارة اتحــاد اإلمارات  البطران عضــو مجلــس  اللــه 
اإلمــارات  أم  كأس  بطولــة  للجوجيتســو:« تعتــرب 
للجوجيتســو املنصة املثالية األبرز لتسليط الضوء عى 
البطالت  وصناعة  الصاعدة  النسائية  الرياضية  املواهب 
ملد املنتخبات الوطنية بالعبات قادرات عى املنافسة عى 

أعى املستويات والوصول إىل منصات التتويج«. 
وأضاف:« شهدت البطولة منذ انطالقتها قبل عدة أعوام 
الفني  املســتوى  يف  التطور  صعيد  عــى  نوعية  قفزات 
الذي  املحوري  الــدور  إبراز  يف  والتنظيمي، وســاهمت 
تلعبــه بنات اإلمارات يف الســاحة الرياضية، وقدرتهن 
عى اإلبداع والتميز عى البســاط، لذلك كان االتحاد من 
أوائل الجهات الرياضية التي دعمت الرياضة النســائية 
إىل أبعد الحدود، ووفرت لها أفضل بيئة مثالية الكتشاف 
يف  للتألق  اســتعداداتهن  وتطويرهــا، وتعزيز  املواهب 
املنافســات املحلية والعاملية، ورفع اسم اإلمارات عاليا 

يف املحافل الرياضية املختلفة.
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اأولبيا-  ــ وام :

أبوظبي  املال نجم فريق   توج راشــد 
الحركات  فئــة  البحرية  للرياضــات 
اإلســتعراضية بلقب الجولة النهائية 
املائية،  للدراجات  العالــم  بطولة  من 
التــي اســتضافتها مدينــة أولبيــا 

اإليطالية يف جزيرة رسدينا.
جولة  يف  الكاملة  للعالمة  املال  ووصل 
للنقطة 100  لريفع رصيــده  الختام 
املونديال يف  معلنا عن فــوزه بذهبية 
هذه الفئة، ليهدي الرياضة اإلماراتية 

إنجاز جديدا يف الرياضات البحرية.
وحافــظ املــال عى اللقب للموســم 
أبوظبي  التــوايل لفريق  الخامس عى 
يف فئة الحركات اإلستعراضية بعد أن 
الختام،  األداء األفضــل يف جولة  قدم 
ووصل للرصيد األعى من النقاط لدى 

اللجنة التحكيمية.
مدير  الرميثي  ســالم  هنأ  جهته  من 
عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية 
البطل راشــد املال عــى اإلنجاز الذي 
حســاب  عى  الالفت  وتألقه  حققه، 

كافة املشاركني يف هذه الفئة.
يواصل مسلســل  املال  إنجاز  أن  وأكد 
التفــوق لفرق النــادي يف الرياضات 
آخرها  املختلفة، والتي كانت  البحرية 
األول  باملركز  أبوظبــي  فريــق  فوز 
الزوارق  الذهبيــة لفئــة  وامليداليــة 

الرسيعة فورموال 2.
فوز  من  فقط  واحــد  يوم  بعد  وقال 
العالم  بذهبيــة  املنصوري  منصــور 
يف منافســات الفورمــوال2، اكتملت 
املال  أيضــا، بحصد راشــد  فرحتنــا 

االســتعراضية  الحــركات  لذهبيــة 
أبرز  الريــادة لفريقنا يف  واســتمرار 

البطوالت الدولية البحرية.
وأضــاف الرميثي فوز فريق أبوظبي 
يعد انتصارا للرياضة اإلماراتية، وهو 

املتواصلني  والدعم  االهتمــام  يعكس 
من القيادة الرشيدة لقطاع الرياضات 
البحرية الــذي أصبح زاخرا باألبطال 
الفنية  والكــوادر  العامليني  والنجوم 

أبناء الوطن. املوهوبة من 

�شالح بن محمد ال�شرقي يجدد الثقة في 
مجل�س اإدارة نادي الفجيرة لل�شطرنج

ر�سحنا ال�سارقة لأنه الأكرث متثياًل للدولة يف اآخر خم�س �سنوات
دبي-الوحدة:

القرقاوي  اســماعيل  اللــواء م  عرب 
رئيس االتحاديــن االماراتي والعربي 
لكرة الســلة عن اســفه لغياب اندية 
االمــارات عن البطولــة العربية 34 
الفرتة  الكويت خالل  التي ســتقام يف 
من 5 اىل 15 اكتوبر القادم بمشاركة 
يعكس  قيايس  رقــم  وهو  16 فريقا 
عى  العربية  الفرق  وتســابق  حرص 
الكبري   الريايض  الحدث  التواجد يف هذا 
عى  الرشــيدة  قيادتنا  حرص  مؤكدا 
العربية والقارية  املحافــل  التواجد يف 
والدولية وترجمة ما نحققه من تقدم 
القطاع  ومنها  الصعد  كافة  عى  كبري 
الرشيدة  القيادة  توليه  الذي  الريايض 
عى  ايجابا  انعكــس  كبريا  اهتمامــا 
مشاركاتنا الخارجية وقادنا اىل نتائج 
عندما  وأضــاف:  عديدة  وانجــازات 
العريق  الشارقة  نادي  بمخاطبة  قمنا 
والذي يحظــى بدعم ورعاية صاحب 

الســمو الشــيخ الدكتور سلطان بن 
األعى  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 
عى  سموه  وحرص  الشــارقة  حاكم 
جميع  يف  األلعــاب  بكافة  االهتمــام 
اندية االمارة الباســمة وترجمة لهذا 
الدعم واالهتمام كان من الطبيعي ان 
الثقافة  عاصمة  بلقب  االمارة  تحظى 
الرياضيــة العربيــة  التي ستشــهد 
احتفــاال كبريا  بهذه املناســبة خالل 
شهر نوفمرب القادم  من هنا  انطلقنا 
يف اختيــار الفريــق لعــدة اعتبارات 
املؤسســة  هذه  عراقة  عــى  فعالوة 
الرياضية والثقافية الضخمة وخاصة 
بعني  وضعنا  الســلة  كــرة  مجال  يف 
التمثيل  الفريق عــى  االعتبــار قدرة 
املرشف للدولــة يف حدث ريايض كبري  
يســتضيفه األشقاء الكويتيون الذين 
ويهمنا  تاريخية  عالقــة  بهم  تربطنا 
أساســيني  النجاح  داعمني  نكون  ان 
هو  الشــارقة  وان  خاصة  البطولــة 
أكثــر انديتنا  تمثيال للدولة يف املحافل 

الخارجيــة وبالتحديد العربية يف اخر 
خمس ســنوات والحاصل عى اللقب 
الخليجــي عامــي 2018 و 2019 
العام املايض يف  اان شــارك  وسبق له 
البطولة العربية االخرية باإلسكندرية 

التي واجهته  الصعبة  الظــروف  رغم 
قبل الســفر اىل عروس البحر األبيض 
املتوســط ونذكر الجميع أن الشارقة 
الفائز  الوحيد  االماراتــي  الفريق  هو 
بالبطولــة العربيــة التــي اقيمت يف 
ابو ظبي عــام 2011 0  العاصمــة 
املشــاركة  ان  قائال  القرقاوي  وتابع 
القادمة  العربيــة  االندية  بطولــة  يف 
االحتكاك  فرصــة  النديتنــا  يوفــر 
بفرق قويــة وعريقة يف مجال اللعبة 
يف  ايجابا  عليها  ينعكــس  الذي  االمر 
هناك  ان  اىل  مشريا  املحلية  املسابقات 
رغم  مشــاركتها  أعلنت  عربية  اندية 
الظروف القاسية التي تعيشها بالدها 
يف مقدمتها الظروف املالية 0 واختتم 
االندية  مطالبا  ترصيحاته  القرقاوي 
االماراتيــة بإعادة  النظر يف مســألة 
الخارجية  املشــاركات  االعتــذار عن 
البطوالت  يف  التواجــد  عى  والحرص 
ابناء  احد  اتحادها  يقود  التي  العربية 

االمارات.

دبي ــ وام:

 اســتضاف ميــدان املرموم أمــس تحديات 
اللقايا لهجن أصحاب الســمو الشيوخ ضمن 
تمهيــدي املرموم الذي يقــام تخليداً لذكرى 
املغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وجــاءت التحديــات ضمــن ثانــي جوالت 
التمهيدي واشــتملت عى 14 شوطاً ملسافة 
الظبي يف  أربعة كيلومــرتات، ونجحت هجن 
الجلوس عى القمة من خالل الشوط الرئييس 
للقايا البكار املحليات وذلك عندما قدم املضمر 
الوهيبــي /الظبي/ بزمن  رغش  حمد  محمد 
األفضل يف  كان هو  وقدره 6:02:7 دقيقــة 

اللقايا. جميع تحديات سن 
وأعلنت هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد 
عن نفســها بقوة من خالل ثاني األشــواط 
للقايا الجعــدان املحليات تحت قيادة املضمر 
يخاف/  قاد /ما  الــذي  عبدامللك  أحمد  مختار 

للصدارة يف توقيت بلغ 6:12:5 دقيقة .
السلم خفايا  وكشــفت /أرسار/ لهجن سيح 
البكار  للقايــا  الثالــث واملخصص  الشــوط 
تحت  الصدارة  عى  تألقــت  أن  بعد  املهجنات 
مروشد  ســعيد  محمد  ســعيد  محمد  قيادة 

وذلك يف زمن بلغ 6:20:0 دقيقة.
آل  بطي  بــن  محمد  الشــيخ  هجن  وجددت 
الرابع حيث  حامد تألقها من خالل الشــوط 

نجح /فجاج/ بقيادة مختار أحمد عبدامللك يف 
الحصول عــى قمة اللقايا الجعدان املهجنات 

يف توقيت وقدره 6:14:9 دقيقة.
اليوم  صباح  املرمــوم  ميدان  عى  وتواصلت 

الثالثــاء فعاليــات تمهيدي املرمــوم وذلك 
لهجن  اليذاع  ســن  تحديات  إقامة  خالل  من 

أصحاب السمو الشيوخ عى مدار أربعة عرش 
شوطاً ملسافة أربعة كيلومرتات.

وهيمنت هجن الظبي عى الصدارة من خالل 
الشوط الرئييس لليذاع البكار املحليات والذي 
قاد من خاللــه محمد حمد رغش الوهيبي /

الظبي/ للقمة بزمن بلغ 6:08:7 دقيقة.
محمد  الشــيخ  قوياً لهجن  وجاء الظهــور 
ثاني  خالل  من  املعال  راشــد  بن  ســعود  بن 
تألق  حيث  املحليات  الجعدان  لليذاع  األشواط 
املضمــر عيىس خلفان بالشــاوي يف قيادة /
نهــار/ للصدارة يف توقيت وقــدره 6:12:1 

دقيقة.
ثالث  العاصفة  وكسبت /الشــاهينية/ لهجن 
املهجنات  البكار  لليذاع  واملخصص  التحديات 
بعد أن قاد غياث الهاليل /الشاهينية/ للصدارة 

بزمن بلغ 6:14:5 دقيقة.
وكان النجاح من نصيب هجن زعبيل واملضمر 
لليذاع  الرابع  الشوط  يف  مروشد  محمد  راشد 
ظفر /شــاهني/  والذي  املهجنات  الجعــدان 

بصدارة يف توقيت بلغ 6:10:3 دقيقة.
وحاز /مشيب/ لـ الشيخ منصور بن إبراهيم 
بن أحمد املعال وبقيادة املضمر جمال ســعيد 
جميع  يف  األفضــل  التوقيت  عى  الشــمطي 
الشوط  األشــواط بعد أن حصل عى صدارة 
الســادس لليــذاع الجعــدان بزمــن وقدره 

6:06:1 دقيقة.

را�سد املال يتوج بطاًل للعامل يف مونديال الدراجات املائية

هجن العا�سفة والظبي تتاألقان في تحديات ال�سغار بتمهيدي المرموم

فتح باب الت�سجيل ل�سباق النوف للمحامل ال�سراعية »43 قدماً«

القرقاوي ياأ�شف لغياب اأندية الإمارات عن عربية ال�شلة بالكويت

»كاأ�س اأم الإمارات” للجوجيت�شو ينطلق 
الجمعة في اأبوظبي بمهرجان ال�شغار

اإنجاز جديد لريا�شة الإمارات.. 

أبوظبي ــ وام :

 أعلن نــادي أبوظبي للرياضات 
التسجيل  باب  فتح  عن  البحرية 
لسباق النوف للمحامل الرشاعية 
ينظمه  الــذي  43 قدماً،  فئــة 
النادي تحــت رعاية كريمة من 
آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
نهيان ممثــل الحاكم يف منطقة 

الظفرة .
 24 يــوم  الســباق  وينطلــق 
سبتمرب الجاري ملسافة 22 ميال 
بحريا مــن جزيرة النوف، ومن 
املنتظر أن يشهد إقباال كبرياً عى 
األول  السباق  املشــاركة، كونه 
العودة  الكبرية بعد  الفئــة  لهذه 
امتدت  التي  الصيفية  الراحة  من 

ألكثر من ثالثة أشهر .
ووجه ماجد عتيق املهريي مدير 

إدارة الرياضات البحرية يف نادي 
البحرية  للرياضــات  أبوظبــي 
الشكر إىل ســمو الشيخ حمدان 
بــن زايد آل نهيــان عى رعاية 
سموه للسباق التي تضاعف من 
قيمة الحدث وتحفز الجميع عى 
املشاركة والتواجد يف هذا املحفل 

الرتاثي الكبري.
وتوقع املهريي أن يشهد التسجيل 
السباق  لكونه  إقباالً كبرياً نظرا 
الراحة،  من  العــودة  بعد  األول 
فضالً عن أن ســباقات فئة 43 
قدمــاً دوما تشــهد مشــاركة 
أن  إىل  وتفاعالً كبريين، مشــريا 
جيد  بشكل  حاليا  يستعد  النادي 
للسباق، وسوف يخضع الجميع 
للفحوصــات الفنية والتأكد من 
مالءمــة املحامــل للمواصفات 

والقياسات الفنية لهذه الفئة .



    

 أظهرت دراسة حديثة أن بدء حملة التطعيم 
بالتطعيم  التوصيــات  وغياب  كورونا  ضد 
للنســاء الحوامل يف بــادئ األمر كان لهما 

تأثري كبري عىل خطط اإلنجاب يف أملانيا.
الســكان  ألبحاث  االتحادي  املعهــد  وأعلن 
اليوم الثالثاء يف فيســبادن أن متوسط عدد 
األطفال لكل امرأة انخفض بشكل كبري عن 
مســتوى السنوات السابقة منذ بداية العام 

الجاري.
املواليــد بني 5ر1 و  وبينمــا تذبذب معدل 
عام 2015 حتى  امرأة من  لكل  6ر1 طفل 
عام 2021، فقد انخفض إىل ما يرتاوح بني 
3ر1 و4ر1 طفل لكل امرأة يف األشهر األوىل 

من عام 2022.
ووفقا للدراسة، فإن أحد األسباب الرئيسية 
البداية  النســاء يف  أن  هو  املعدل  النخفاض 
تخلوا عن خططهــن إلنجاب أطفال عندما 
التطعيــم يف ربيع عام 2021،  بدأت حملة 
حيث لم يكــن التطعيم يف البداية موىص به 

للنساء الحوامل. وقال مارتن
املعهــد: “من  يف  األبحاث  بويــارد، مديــر 

التطعيم  النساء يرغبن يف  أن بعض  املنطقي 
قبل أن يصبحن حوامل”.

وأوضــح الباحث أنه يمكن مالحظة توازي 
زمني واضح بني بدء حملة التطعيم وتراجع 
معدل املواليد بعد تســعة أشهر. يف الثالثني 
عاما املاضية - باستثناء التأثريات املوسمية 

- لم يتم رصد مثل هذا الرتاجع يف األرقام.

لها  بويــارد: “جائحة كورونــا كان  وقال 
تأثري كبري عىل الســلوك اإلنجابي عىل املدى 
دول  أيضا يف  يمكن رصده  ما  القصري، وهو 
أيار/مايو  أنه يف  أوروبية أخــرى”، مضيفا 
2022 كانــت هناك عالمــات عىل حدوث 
زيــادة طفيفــة يف معدل املواليــد يف أملانيا 
)48ر1(، ما قد يشري إىل نهاية هذا اإلرجاء.

جــرت طائرة كانتاس املتجهة إىل ســيدني يوم االثنني عىل 
العودة إىل ملبورن بعــد وقت قصري من إقالعها بعد ذعر 

يف الجو.
وكان أنصــار نادي كولينغوود لكــرة القدم، بما يف ذلك 
األمريكية، من  القدم  كرة  اتحاد  ومفوض  النادي  رئيس 

بني الركاب عىل متن الطائرة..
وأفاد متحدث باســم كانتاس إن الطائرة اضطرت للعودة 

فوق فيكتوريا بســبب ورود تقارير عن رائحة غري عادية يف 

الطائرة.
وقال املتحدث إن الطائرة عادت إىل ملبورن بسالم ودون 

وقوع حوادث، بحسب موقع “أسرتاليا بالعربي”.
بعد  الطائرة  إطفاء بفحص  ورجال  مهندســون  وقام 

هبوطها يف املطار.
إنه يف غضون 30 دقيقة  باســم كانتاس  املتحدث  قال 
تمكنــت رشكة الطــريان من نقل بعــض مؤيدي نادي 

كولينغوود إىل رحالت أخرى.

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

قصة بشعة وغريبة بعض اليشء، تلك التي تحكى عن الجثة الشهرية 
لرجل من كروغان!

يعود االكتشــاف الغريب للجثة إىل يونيو 2003 يف مستنقع )أرض 
رطبــة( بأيرلندا.   هذا الجســد املحفوظ تماًمــا، لرجل من العرص 

الحديدي، يعود تاريخه ألكثر من 2000 عام.
وبحســب )futura.sciences( كان عمــر الرجل لحظة 
موتــه أقل من 20 عاًمــا، وكان طول الرجــل 1.98 مرت بناًء عىل 
حســابات ارتفاع الذراع، مما جعله أطول رجل مستنقع تم العثور 

عليه يف أيرلندا.
يذكــر أن حموضة املاء والرد ونقص األكســجني يف املســتنقعات 
تحافظ عىل جلد الجثث، أما أسباب وفاته، فإنه مات متأثرا بطعنة يف 

صدره، ثم برتت رأسه وقطع جسده إىل قسمني.

يوجد ما ال يقل عن 20 مليون مليار نملة عىل كوكب األرض، عىل ما 
أظهرت دراســة جديدة توّفر تقديرا قد يكون أقل من العدد الحقيقي 

لهذه الحرشات.
وُيعتر تعــداد النمل الذي يعيش يف العالم أمرا مهما يســمح بتقويم 
العواقب التي قد يحدثها أي تعديل عىل موطنها، بما يف ذلك تغري املناخ.

يؤدي النمل دورا مهما حيثما كان إذ يعمل كوسيلة لنرش بذور النباتات 
وكمضيف لبعض الكائنات الحية وكمفرتس أو فريســة لحيوانات أو 

حرشات أخرى.
Pro-  ويف هذه الدراسة الجديدة التي ُنرشت االثنني يف املجلة العلمية
 ceedings of the national academy of
sciences، حلل الباحثون نتائج 465 دراســة حددت عدد النمل 

محليا، عىل االرض.
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تم بيع مبنى يف شــارع الشانزليزيه 
مقابل أكثر مــن 600 مليون يورو 
)600 مليــون دوالر(، يف صفقــة 
الشــارع  عقارية قياســية ملبنى يف 

البارييس الشهري.
وباعت مجموعة جروباما ايموبيليه 
بعد  عىل  يقع  املبنى، الذي  الفرنسية 
النرص، إىل  قــوس  من  150 مــرتا 
صندوق جديد هو “شيفال باريس”، 

حسبما قالت املجموعة يف بيان.
لألنباء  بلومــرغ  وكالــة  ونقلــت 
مجموعة  رئيس  دونيــه،  اريك  عن 
جروباما ايموبيليه قوله إن الســعر 
الذي  السابق  القيايس  الرقم  يتجاوز 
تم  يــورو، الذي  بلــغ 613 مليون 
الشــارع  يف  آخر  مبنى  مقابل  دفعه 

الشهري.

ايموبيليه  جروباما  إن  دونيه  وذكر 
يف  املبنى، الواقع  اشــرتت  قد  كانت 
العام  يف  الشــانزليزيه  150 شارع 
صافيا  مكسبا  سجلت  2009 وإنها 
يتجاوز 400 مليــون يورو يف هذه 
واجهة  إن  الرشكة  الصفقة. وقالت 
تتجــاوز 60 مرتا، هي  املبنى، التي 
الواجهات يف  أطــول  واحــدة مــن 

الشارع.
“لوفيغــارو”  صحيفــة  وذكــرت 
الفرنســية أن صنــدوق “شــيفال 
باريــس” الــذي تديــره مجموعة 
مانجمنــت” لديه  أســيت  “ميمكو 
كداعم  صندوق “بروكفيلد” الكندي 
أنــه يعتزم  إىل  رئيــيس، وأشــارت 
يف  يورو  نحو 800 مليون  استثمار 

املرشوع، بما يف ذلك أعمال التجديد.
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حكومية  غري  من 200 منظمة  أكثر  حّذرت 
الثالثاء من أن التقديرات تفيد بأن شــخصا 
يمــوت كل أربع ثــواٍن يف العالم، ودعت إىل 
تحّرك دويل حاســم من أجــل “إنهاء أزمة 

الجوع املتصاعدة يف العالم”.
بأن “منظمات من  بيان  الهيئات يف  وأفادت 
وّقعت عىل رسالة مفتوحة عّرت  75 بلدا 
الجوع  فيها عــن غضبها من مســتويات 
املرتفعة بشدة و)قّدمت( توصيات من أجل 
أن “عددا مرّوعا من  التحّرك”، محذرة من 

الناس يبلــغ 345 مليونا يعيش حاليا يف حالة 
جوع شــديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف 

منذ العام 2019”.
بعدم  العالم  قادة  تعّهدات  البيان “رغم  وأضاف 
الـ21،  القرن  السماح إطالقا بوقوع مجاعة يف 
إال أن املجاعة باتت وشــيكة أكثر يف الصومال. 
حول العالم، هناك 50 مليون شخص عىل حافة 

املجاعة يف 45 بلدا”.
وبينما أشــارت املنظمات إىل تقديرات تفيد بأن 

مــا 
يقرب من 19700 شخص يموتون 

من الجوع كل يوم، ذكــرت بأن ذلك يرتجم إىل 
موت شخص من الجوع كل أربع ثوان.

انطالق  ملناسبة  املفتوحة  الرسالة  ونرشت هذه 
أعمال االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم 
املتحدة التي يشارك فيها كبار القادة السياسيني 
وممثلني عن املجتمع املدني خالل أسبوع يشهد 

أهم تجّمع دبلومايس يف العالم.

تحذير.. شخص واحد يموت في العالم 
من الجوع كل 4 ثوان

ما ال يقل عن 20 مليون مليار نملة تعيش 
في العالم

جثة رجل كروغان الشهيرة تحافظ على شكلها 
ألكثر من 2000 عام

األمنية  الســلطات  أعلنــت 
عفيف  رشطة  ملركز  التابعة 
عىل  العثــور  بالســعودية، 
جثمــان “مفقــود عفيف” 
متوفياً إىل جانب سيارته بعد 

أن تاه بالصحراء.
وأوضح أحد أقارب “مفقود 
العثور عىل  عفيف” أنه تــم 
بجــوار  جثمانــه متوفيــا 

مركبته يف منطقة صحراوية 
مســاء  املحافظــة  رشق 

االثنني.
قد  الفقيــد  أرسة  وكانــت 
أعلنت عن فقدانه منذ تسعة 
املنزل  غــادر  أن  بعــد  أيام 
إبالغ  وتم  سيارته،  مستقالً 
عن  حينها  املختصة  الجهات 
ذلك ومناشدتهم البحث عنه.

أسرته أبلغت عن غيابه .. شاب سعودي تاه 
بالصحراء ووجد ميتًا بجوار مركبته

الفضاء الوطنية  إدارة  أعلنــت 
املريخية  العربة  أن  الصينيــة، 
Zhurong اكتشــفت آثار 
ميــاه عــىل ســطح الكوكب، 
يف  محيط  وجود  إىل  يشــري  ما 
املنطقة، حسب  بهذه  الســابق 

»روسيا اليوم«.
وكالــة  تقريــر  يف  وجــاء 
لألنباء:  الصينية  »شــينخوا« 
الصينيون  الباحثــون  »أجرى 
التضاريس  عىل  شاملة  دراسة 
الهبوط،  منطقة  يف  النموذجية 

بما يف ذلك املخاريط املقعرة«.
التــي  الصــور  وباســتخدام 
الكامريا، اكتشــف  التقطتهــا 

للماء  حاملة  معادن  الباحثون 
الصلبة  الرقيقــة  القــرشة  يف 
موقع  من  بالقــرب  للصخور 

الهبــوط، ما يثبــت أنه »منذ 
الكثري  هناك  عــام، كان  مليار 

من املياه السائلة«. 

آثار ماء على المريخ

رائحة غريبة تجبر رحلة لـ »كانتاس« على االلتفاف والعودة من حيث أقلعت

 عثــر علماء آثار عــىل “قناع 
تاريخه  يعود  ذهبي  جنائزي” 
يف  مــن 3000 عام  أكثــر  إىل 
رضيــح قديم ألحــد النبالء يف 
حارضة  تشنغتشــو،  مدينــة 
أعلنت  مــا  املقاطعــة، وفــق 
مقاطعة  يف  املحلية  الســلطات 

خنان بوسط الصني.
وقال معهد تشنغتشــو للرتاث 
طول  اآلثــار، إن  وعلم  الثقايف 
ســم،   18.3 يبلــغ  القنــاع 
وعرضــه 14.5 ســم، ويزن 
حــوايل 40 جرامــاً، وقــد تم 
العثور عليه يف رضيح مكتَشف 

تعود  مدينة  أطــالل  مؤخراً يف 
لعهــد أرسة شــانغ )-1600

1046 قبل امليالد(.
وقــال هوانغ فو تشــنغ، من 
املعهد املذكور:” إن حجم القناع 
أن يغطي وجه  أنه يمكن  يعني 

شخص بالغ بشكل أسايس”.
وتعتر هذه القطعة األثرية من 
بــني العديد من القطع الذهبية 
الذي  الرضيح،  من  املكتشــفة 
من 200  أكثر  فيه  اكُتشــفت 
قطعة كانت مدفونة فيه، بما يف 
واليشم،  الرونز  من  قطع  ذلك 

بحسب وكالة “شينخوا.

العثور على »قناع جنازة« ذهبي قديم في الصين
“عصا”  كــر  مشــهد  أثار 
الريطانية  امللكــة  نعش  فوق 
العديد  الثانية  إليزابيث  الراحلة 
املغزى  عــن  التســاؤالت  من 
كبري  قام  األمر، حيث  هذا  من 
اللورد  امللكــي  أمنــاء البالط 
تشــامرلني بكر عصا فوق 
نعش امللكــة الراحلة ووضعه 

فوق النعش.
الجنائزية  املراســم  وشهدت 
الرسمية املهيبة بعض التقاليد 
الريطانية  للملكيــة  الفريدة 
مقطوعتــان  عــزف  منهــا 
ألحــان  مــن  كالســيكيتان 
املوســيقار يوهان سباستيان 
باخ، كما قام كبري أمناء البالط 
امللكي اللورد تشامرلني بكر 
عصا فوق نعش امللكة الراحلة.

ويعــرف هــذ التقليد باســم 

إشــارة  العصا”، وهو  “كر 
كبري  خدمة  نهاية  عىل  رمزية 
أمناء البالط امللكي، وبعد كر 
اللورد  وانتهــاء خدمة  العصا 
تشارلز  امللك  ســيعني  الحايل، 
جديداً  لورداً  األصول  حســب 
خاصاً به وسيحصل عىل عصا 
املنصب. وفقاً ملوقع  يف  جديدة 

“سكاي نيوز عربية”.
األمنــاء، أكر  كبــري  ويعــد 
امللكي، وهو  البالط  يف  منصب 
مســؤول عــن اإلرشاف عىل 
جميــع اإلدارات واملوظفــني 
امللكيــة  األحــداث  وتنظيــم 
والعمل كحلقة وصل بني امللك 

ومجلس اللوردات.

ما سر كسر »عصا« فوق نعش الملكة الراحلة 
إليزابيث؟ 
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