
�صنعاء-)د ب �أ(:

 وافقــت الحكومــة اليمنية المعترف بهــا دوليا، يوم 
الغذائي  لألمــن  طارئة  خطــة  اعتماد  األربعــاء، على 
القمح  حبوب  في  والسمكي، وخاصة  الزراعي  للقطاع 

الذي يشكل الغذاء الرئيسي لمعظم اليمنيين.
جاء ذلك خالل اجتماع لمجلس الوزراء برئاســة رئيس 
الحكومة، معين عبد الملك، عقد في مدينة عدن)جنوبا( 
وفقا لوكالة األنباء الرســمية "سبأ". وتتضمن الخطة 
الحكوميــة، تنفيذ عدد من التدخالت نحو تطوير البنية 
التحتيــة والموارد الزراعية "بمــا يحقق زيادة اإلنتاج 
الزراعي والســمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة 

الغذائية وخاصة في حبوب القمح".
بالبحث  التخطيط والمالية  الحكومة وزيــري  ووجهت 
عــن مصادر تمويــل لتنفيذ الخطــة، وإدراجها ضمن 

الموازنة العامة للدولة.

القاهرة-) د ب أ (:
الــوزراء  المصري  مجلس  رئيــس   أعلن 
إطالِق  األربعــاء  يوم  مدبولــي  مصطفى 

االستراتيجية الوطنيِة للملكيِة الفكرية.
الوزراء  مجلس  رئاســة  نشرته  بيان  وفق 
المصري عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" ، 
جاء ذلك خالل  خالل مشاركة  مدبولي في 
احتفالية كبرى بهذه المناســبة  والتوقيع 
على االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وأكد مدبولــي ، في كلمة خالل االحتفالية 
الخطوة  يعد  االستراتيجية  إطالق هذه  ، أن 
انعكاسا  نوعها في مصر، وتعد  األولى من 
حقيقيا الهتماِم الدولة المصرية البالغ بهذا 
تلعُبه  بأهميتــه، وإدراكاً لما  الملف، إيمانا 
منظومُة الملكيِة الفكريِة من أدوار في دفِع 
عجلِة االقتصــاد المصرّي، وتحقيِق أهداِف 

التنمية المستدامة .

�أبوظبي-و�م:

اإلمــارات  دولــة  وقعــت   
الفيدرالية  اثيوبيا  وجمهورية 
في  اتفاقيتين  الديمقراطيــة، 
المجرميــن  مجالــي تســليم 
والمساعدة القانونية المتبادلة 

في المسائل الجنائية.
مقر  فــي  االتفاقيتين  وقــع 
وزارة العــدل بأبوظبي كل من 

ســلطان  بن  عبدالله  معالــي 
بن عــواد النعيمي وزير العدل 
المنتياغدوونديمــو  ومعالــي 

وزير الدولة للعدل األثيوبي .
وأشــاد معالــي وزيــر العدل 
التوقيــع  مراســم  خــالل 
بالتعاون الثنائي مع جمهورية 
بين  الوثيقة  اثيوبيــا والعالقة 
تعزيز  على  والحــرص  البلدين 
المجاالت  فــي  التعاون  هــذا 

المتنوعة  والقانونية  القضائية 
تســليم  اتفاقية  بينهــا  ومن 
المساعدة  واتفاقية  المجرمين 
فــي  المتبادلــة  القانونيــة 

المسائل الجنائية.
وزارة  حــرص  معاليه  وأكــد 
العــدل على تعزيز التعاون في 
المجاالت القانونية والقضائية 

مع جمهورية أثيوبيا 

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

دبي-وام:
 قرر اتحاد اإلمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة 
الرياضي 2021  الدولة للموسم  كأس صاحب الســمو رئيس 
- 2022 بين فريقي الوحدة والشــارقة مســاء يوم الجمعة 
الموافق 21 أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة 

العين.

بوتين ز�د من خطر قيام حرب نووية
أ(: فيينا-)د ب 

 زعمت الحملة الدولية لمنع األســلحة النووية )أيكان( أن الرئيس 
الروســي فالديمير بوتين زاد بشــكل كبير من خطر نشوب صراع 

نووي بعد تهديداته يوم األربعاء.
وانتقدت المنظمة الحاصلة على جائزة نوبل بوتين بســبب تلميحه 

إلى نشاط نووي وسط غزو أوكرانيا.
النووية غير مقبولة في أي  وذكرت منظمة )أيكان( أن "التهديدات 
وقت ومن أي أحد. تهديدات الرئيس بوتين تزيد بصورة ضخمة من 
خطــر التصعيد إلى صراع نووي. هذا أمر خطير بشــكل ال يصدق 

وغير مسؤول".
وهدد بوتين في وقت ســابق من يوم األربعاء باســتخدام "جميع 

الوسائل المتاحة لحماية روسيا". 
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الإمارات واأثيوبيا توقعان اتفاقيتي تعاون ت�سليم المجرمين 
والم�ساعدة القانونية المتبادلة في الم�سائل الجنائية
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�لتغير %�ل�صــابق�لحالي �لتغير%  �ل�صــابق�لحالي
 0.52   1.06  10,070.24 10,123.543,460.523,497.88

دبي-و�م:

 أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
المجلس  رئيــس  دبي  عهد  ولــي  مكتوم  آل 
التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسســة دبي 
للمســتقبل، إطالق "برنامج دبي للروبوتات 
واألتمتــة"، وذلك بهدف دعم تطوير واختبار 
واألتمتة، وتسريع  الروبوتات  تقنيات  وتبني 
المتقدمة  التكنولوجية  التطبيقات  هذه  تبني 
الرئيسية،  االقتصادية  القطاعات  مختلف  في 
بما يســهم في تعزيــز ريادة دبــي إقليمياً 
وعالميــاً لتكــون واحــدة مــن أفضل مدن 

المستقبل وأكثرها استعداداً لتوظيف وتطوير 
تكنولوجيا المستقبل.

الشيخ حمدان بن  جاء ذلك خالل زيارة سمو 
لـ "مختبرات دبي  آل مكتوم  محمد بن راشد 

للمستقبل" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل.
وقال سموه: " أطلقنا برنامج دبي للروبوتات 
واألتمتة بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى  
9 % من الناتج المحلي خالل 10 ســنوات.. 
ونريد أن تصبح دبــي ضمن أفضل 10 مدن 
عالمية لتكنولوجيــا الروبوتات واألتمتة من 

خالل تبني وتطوير تكنولوجيا الروبوتات ..

دبي-و�م:

 اختار الشــباب العربي - للعام الحادي عشر على التوالي - 
دولة اإلمارات بلدا يرنو للعيش فيه و يريد لبلدانه أن تقتدي 
به وذلك حســب استطالع أصداء "بي ســي دبليو " الرابع 
عشــر لرأي الشباب العربي الذي صدر يوم األربعاء. وأظهر 
االستطالع أن اإلمارات هي البلد المفضل لحوالي ثلثي »57 
% « الشباب والشــابات العرب ممن تتراوح أعمارهم بين 
18 و 24 عاما متفوقة بذلك على الواليات المتحدة /24%/ 

وكندا /%20/ وفرنسا /%15/ وألمانيا /15 %/.
وأجرت شــركة أصداء بي سي دبليو وهي شركة استشارات 
العامة بالتعاون مع شركة " أي دي إس" للبحوث  العالقات 
واالستشــارات 3,400 مقابلة شخصية مع شبان وشابات 
عرب تراوحت أعمارهم بيــن 18و 24 عاما في 50 مدينة 
عبر 17 دولة عربية خالل الفترة من 13 مايو إلى 16 يونيو 
الماضيين وتوزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين.

��صــتطالع: �لإمار�ت �لبلد �لمف�صل للعي�ــش 
لدى �ل�صباب �لعربي 

م�صر تطلق �ل�صتر�تيجية �لوطنية 
للملكية �لفكرية

�لحكومــة �ليمنيــة تعتمــد خطــة 
طارئة لالأمن �لغذ�ئي 

نهائي كاأ�ش رئي�ش �لدولة بين �لوحدة 
و�ل�صارقة 21 �أكتوبر 
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برنامج لجعل دبي �سمن اأف�سل 10 مدن عالمية 
لتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة

�لرئي�ش �للبناني يب�صر بخو�تيم 
�صعيدة في ملف تر�صيم �لحدود 

�لبحرية �لجنوبية
بيروت-) د ب �أ (:

أّكــد الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون 
البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  في  األمور  أن 
الســعيدة  خواتيمها  في  أصبحت  الجنوبية 
ولبنان سيحصل على ما يستحق من ثروات.

اللبنانية  الرئاسة  عن  صادر  بيان  وجاء في 
الشيعي  اإلسالمي  المجلس  رئيس  نائب  أن 
األعلــى، الشــيخ علي الخطيــب، نقل عن 
الرئيــس بعد لقائهما في قصــر بعبدا قبل 
أصبحت  أن "األمور  األربعاء،تأكيــده  ظهر 
ترسيم  ملف  الســعيدة" في  خواتيمها  في 
الحــدود البحريــة الجنوبيــة،وأن لبنان " 

سيحصل على ما يستحق من ثروات".
يتخلى  أن  يســتطيع  أحد  أن "ال  إلى  ولفت 
اللبناني  الموقف  السيادي في ظل  عن حقه 
وراء  كله  اللبناني  الشــعب  الواحد ووقوف 
الموقف"، مؤكــدا "على ضرورة عدم  هذا 
الحكومي  الصعيديــن  على  فــراغ  حصول 

والرئاسي".
تأليف حكومة  الخطيب على "أهمية  وشّدد 
أن  وعلى  ممكــن  وقت  أســرع  في  جديدة 
إلنقاذ  والتعاون  المسؤولية  الجميع  يتحمل 
البلد وانتشــال الناس مــن الواقع المزري 

الذي يعانون منه".

رئي�سرئي�س الدولة يبحث مع ملك البحرين والأمير خالد بن �شلمان  الدولة يبحث مع ملك البحرين والأمير خالد بن �شلمان جوانب التن�شيق والعمل الم�شترك جوانب التن�شيق والعمل الم�شترك 
�أبوظبي-و�م:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
الله"  يوم  الدولة "حفظه  رئيس  نهيان  آل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحــب  األربعاء أخاه 
البحرين  آل خليفة عاهل مملكة  بن عيسى 

الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية للدولة.
بن  الملــك حمد  وتبــادل ســموه وجاللة 
األخوية  اللقاء .. األحاديث  خالل  عيســى 
اإلمارات  تعبر عما يجمع دولة  التي  الودية 
عالقات  من  وشــعبيهما  البحرين  ومملكة 
دوام  للبلدين  متمنيــن  متجــذرة  تاريخية 

التقدم والرفعة.
والعمل  التنســيق  اللقــاء جوانب  تنــاول 
وتنويع  بدعمه  الكفيلة  والســبل  المشترك 
جهود  يعزز  بما  المجاالت  جميع  في  آفاقه 
تحقيق  في  ويســهم  المســتدامة  التنمية 
المشتركة  ومصالحهما  شعبيهما  تطلعات 
انطالقا مــن الروابط األخوية المتينة التي 
المصير  بوحدة  وإيمانهمــا  البلدين  تجمع 

المشترك. 

نيويورك - )د ب �أ(:

 أعلــن الرئيس األمريكي جو بايدن 
األربعاء، تخصيص 9ر2 مليار  يوم 
حكومية  مساعدة  صورة  في  دوالر 
مســألة  لمواجهة  جديدة  أمريكية 
العالمية، جاء  الغذائي  األمن  انعدام 
لألمم  الجمعية  أمام  كلمته  فى  ذلك 

المتحدة في نيويورك.
ونقلت وكالــة بلومبرج لألنباء عن 
األربعاء:  يوم  قولــه  األبيض  البيت 
إن المبلغ الجديد يعد استجابة للقلق 

المتزايد إزاء الجوع فى العالم بسبب 
واألســمدة  الغذاء  أســعار  ارتفاع 
الناجمة فى جزء منها عن  والطاقة 

حرب روسيا في أوكرانيا.
البيت األبيض فــي بيان إن  وقــال 
المتحدة ســتنفق 2 مليار  الواليات 
دوالر لتقديم مساعدات إنسانية من 
وكالــة التنمية الدولية، بما في ذلك 
أموال للمساعدات الغذائية والرعاية 
في  النظيفة  الشرب  ومياه  الصحية 

الدول الضعيفة.

�أبوظبي-و�م:

حمدان  الشــيخ  ســمو  رعاية  تحت 
في  الحاكم  ممثل  نهيــان  آل  زايد  بن 
صقاري  نادي  رئيس  الظفرة  منطقة 
االثنين  يوم  صبــاح  تنطلق  اإلمارات 
القــادم فعاليات الــدورة الـ 19 من 
الدولي للصيد والفروســية  المعرض 
/أبوظبي 2022/ بمشــاركة ما يزيد 
من  تجارية  وعالمة  عن 900 شركة 
58 دولــة بتنظيم من نادي صقاري 
اإلمارات وذلــك خالل الفترة من 26 

سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر.
المنصوري  وتوّجه معالي ماجد علي 
رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض 
اإلمارات  صقاري  لنادي  العام  األمين 
لصاحب  والتقديــر  الشــكر  بخالص 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة حفظه اللــه لدعمه 
صون  وجهود  للمعــرض  الالمحدود 
التراث ولسمو الشيخ حمدان بن زايد 
منطقة  في  الحاكم  ممثــل  نهيان  آل 
الظفرة رئيس نادي صقاري اإلمارات 

راعي الحدث

دبي-و�م:

البحرين  باحثان مــن مملكــة   فــاز 
وإســبانيا بالجائــزة الدولية لألبحاث 
الموهوبين ،  رعايــة  في  التطبيقيــة 
العربية  المملكة  من  مدرستان  وكذلك 
الدولية  بالجائزة  واستراليا  السعودية 
رعاية  فــي  المدرســية  للمبــادرات 
من  األولى  الــدورة  ضمن  الموهوبين 
للموهوبين  العالمــي  المركز  جوائــز 
آل  راشد  بن  حمدان  لمؤسســة  التابع 
مكتوم لألداء التعليمي المتميز ، والتي 

تم االعالن عــن نتائجه خالل المؤتمر 
الصحفي الذي عقدته المؤسســة يوم 

األربعاء بمقرها في دبي.
المهيري، نائب  جمــال  الدكتور  وقال 
العام  األمنــاء واألمين  مجلس  رئيس 
لمؤسســة حمدان بن راشد آل مكتوم 
أن  المتميز : "يسعدنا  لألداء التعليمي 
نعلن عن الفائزيــن في جوائز المركز 
2022 والتي  للموهوبيــن  العالمــي 
الدوليــة لألبحاث  الجائزة  فئــة  تضم 

التطبيقية في رعاية الموهوبين

بايدن: تخ�سي�ص 2.9  مليار دولر لتقديم 
م�ساعدات غذائية عالمية

معر�ص اأبوظبي الدولي لل�سيد والفرو�سية 
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:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 áeÉîa ¤EG áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 iôcP áÑ°SÉæÃ , É£dÉe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ Ó«a êQƒL

.√OÓH ∫Ó≤à°SG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

 ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

.Ó«a êQƒL ¢ù«FôdG áeÉîa

 ∫BG  ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 Ó«HCG äôHhQ ‹É©e ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH , Ωƒàµe

.É£dÉe ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ¤EG áÄæ¡J á«bôHzˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ¿ÉjQƒJÉ°ûJÉN  øLÉgÉa  áeÉîa

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ ,É«æ«eQCG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

 ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

.¿ÉjQƒJÉ°ûJÉN øLÉgÉa ¢ù«FôdG áeÉîa

 ∫BG  ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 ∫ƒµ«f  ‹É©e  ¤EG  á∏KÉ‡ áÄæ¡J  á«bôH  ,  Ωƒàµe

.É«æ«eQCG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ ¿É«æ«°TÉH

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc 

 ¤EG áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 , õ«∏H ádhód áeÉ©dG áªcÉ◊G Ω’GõJ Ójhôa áeÉîa

. ÉgOÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

 ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

.Ω’GõJ Ójhôa áeÉîa

 ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh

 ¿ƒL ‹É©e ¤EG  á∏KÉ‡ áÄæ¡J  á«bôH  Ωƒàµe  ∫BG

.õ«∏H ádhO AGQRh ¢ù«FQ ƒ«æ«°ùjôH ƒ«fƒ£fCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J  

 øe á«£N ádÉ°SQ zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¿ƒªMQ »∏Y ΩÉeEG ¢ù«FôdG áeÉîa

.øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG ôjƒ£àH ≥∏©àJ ,¿Éà°ùµ«LÉW

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ádÉ°SôdG º∏°ùJ

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

 ,øWƒdG öüb ‘ AÉ©HQC’G Ωƒj √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG iód

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ó«©°S  »∏Y  âdhO  ‹É©e

.¿Éà°ùµ«LÉW AGQRh ¢ù∏›

 ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG øe GOóY AÉ≤∏dG åëH

 ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ ¿hÉ©àdG äÉbÓY ôjƒ£J πÑ°Sh

 ájQƒ¡ªLh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 Ωó≤àdGh QÉgOR’Gh á«ªæàdG ºYój ÉÃ ,¿Éà°ùµ«LÉW

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ‘

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

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

 ±öüe ßaÉfi »ª«ªàdG ≈ª©dÉH ⁄É°S óªfi ódÉN

 óªfi IOÉ©°S h …õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

.á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe …ójƒ°ùdG ∞«°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 Öë°ùdG ô¡¶Jh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG

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

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

 zá©ª÷G{ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQ .. ô¡¶dG ó©H kÉHƒæLh

 ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ  ∫ÉªàMG  ™e

 ádóà©e ¤EG  áØ«ØN ìÉjôdGh  ,á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG

.QÉÑ¨∏d IÒãe kÉfÉ«MCG á£°ûfh áYöùdG

 / á«böT á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL :ìÉjôdG ácôM

 ‘ êƒŸG ¿ƒµj ..¢S /ºc 40 ¤EG π°üJ 30 ¤EG 15

.ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15150 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 22 ¢ù«ªÿG2 øWƒdG QÉÑNCG

á«dhódGh á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG ≈∏Y äGóéà°ùªdGh ájƒNC’G äÉbÓ©dG ¿ÉãëÑj øjôëÑdG ∂∏eh ádhódG ¢ù«FQ

 øjôëÑdG ∂∏e ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL iód ádhódG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj Iô«éØdG ºcÉM ó«ÑY âæH á°ûFÉY áî«°ûdG IÉah »a …õ©j Iô«éØdG ó¡Y »dh

Ωƒàµe ∫BG á©ªL øH

 »°SÉFôdG IOÉ«≤dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

∑Qƒjƒ«f »a »æª«dG

¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ºcÉM

É«Hƒ«KCG á«LQÉN ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

¥Gô©dG á«LQÉN ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY É«fÉàjQƒe á«LQÉN ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN √ƒª°Sh.. Góæc á«LQÉN IôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

∑Qƒjƒ«f »a á«LQÉîdG AGQRh øe kGOóY »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 AÉ©HQC’G Ωƒj  zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U √ÉNCG

 Ωƒ≤j …òdG á≤«≤°ûdG øjôëÑdG áµ∏‡ πgÉY áØ«∏N

.ádhó∏d ájƒNCG IQÉjõH

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓL h √ƒª°S ∫OÉÑJh

 »àdG  ájOƒdG  ájƒNC’G  åjOÉMC’G  ..  AÉ≤∏dG  ∫ÓN

 øjôëÑdG áµ∏‡h äGQÉeE’G ádhO ™ªéj ÉªY È©J

 IQòéàe  á«îjQÉJ  äÉbÓY  øe  Éª¡«Ñ©°Th

.á©aôdGh Ωó≤àdG ΩGhO øjó∏Ñ∏d Ú«æªàe

 ∑Î°ûŸG πª©dGh ≥«°ùæàdG ÖfGƒL AÉ≤∏dG ∫hÉæJ

 ‘  ¬bÉaBG  ™jƒæJh  ¬ªYóH  á∏«ØµdG  πÑ°ùdGh

 á«ªæàdG  Oƒ¡L  Rõ©j  ÉÃ  ä’ÉéŸG  ™«ªL

 Éª¡«Ñ©°T äÉ©∏£J ≥«≤– ‘ º¡°ùjh áeGóà°ùŸG

 §HGhôdG  øe  ÉbÓ£fG  ácÎ°ûŸG  Éª¡◊É°üeh

 Éª¡fÉÁEGh øjó∏ÑdG ™ªŒ »àdG áæ«àŸG ájƒNC’G

.∑Î°ûŸG Ò°üŸG IóMƒH

 √ƒNCGh  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜôYCGh

 öUGhCÉH  ÉªgRGõàYG  øY  øjôëÑdG  ∂∏e  ádÓL

 π°Uh Ée iƒà°ùeh øjó∏ÑdG ÚH áî°SGôdG IƒNC’G

.äGQÉ°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y ôªãŸG Éª¡fhÉ©J ¬«dEG

 QhódÉH  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ŸG  ádÓL  OÉ°TCGh

 äGQÉeE’G  ádhO  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  πYÉØdG  …QƒëŸG

 ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H

 á«dhódG h á«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG

 øeC’G  äÉeƒ≤e  ï«°SÎd  IÒÿG  É¡«YÉ°ùe  h

 ⁄É©dG h á≤£æŸG ‘ ΩÓ°ùdG öûfh QGô≤à°S’Gh

 º«≤dG  õjõ©àd  á«ŸÉ©dG  É¡JGQOÉÑe  ÖfÉL  ¤EG

 ÚH ¿hÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdG ‘ á«fÉ°ùfE’G

.Üƒ©°ûdG

 á«é«∏ÿG  ÉjÉ°†≤dG  øe  GOóY  ¿ÉÑfÉ÷G  åëHh

 á«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG ≈∏Y äGóéà°ùŸGh á«Hô©dGh

 øe OóY ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh á«dhódGh

.∫OÉÑàŸG ΩÉªàg’G äGP πFÉ°ùŸG

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M

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

 ójGR øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S h á°SÉFôdG

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

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh …ò«ØæàdG »ÑXƒHCG

 óªM øH óªfi ï«°ûdG ‹É©e h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

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

.á°SÉFôdG ¿GƒjO ‘

 ƒª°S .. »æjôëÑdG ÖfÉ÷G øe AÉ≤∏dG ö†M Éª«a

 ádÓL πã‡ áØ«∏N ∫BG  óªM øH öUÉf ï«°ûdG

 ƒª°Sh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ŸG

 ∫hC’G ÖFÉædG ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG

 ¢ù«FQ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd

 á«ÑŸhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ á°VÉjô∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

 ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ñƒ«°ûdG øe OóYh á«æjôëÑdG

.øjôëÑdG áµ∏ªÃ

:ΩGh-IÒéØdG

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

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

 iód ádhódG ÒØ°S …Oƒª◊G »∏Y ˆGóÑY IOÉ©°S

 ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Ωób …òdG ,¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL

.¬æ««©J áÑ°SÉæÃ √ƒª°S

 ≥«aƒàdG ¬d É k«æªàe , …Oƒª◊ÉH √ƒª°S Ö qMQh

 ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©Jh ¬∏ªY ΩÉ¡e ‘

.á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

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

 OÉ°TQ QƒàcódG áeÉîa ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 »°SÉFôdG IOÉ«≤dG ¢ù∏› ¢ù«FQ »ª«∏©dG óªfi

.á≤«≤°ûdG á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G ‘

 ¢ûeÉg  ≈∏Y  ó≤Y  …òdG  ,  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL

 ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G øe 77 `dG IQhódG ∫ÉªYCG

 ¿hÉ©àdG  äGQÉ°ùe  åëH ,∑Qƒjƒ«f  ‘ IóëàŸG

 OóY ¤EG áaÉ°VEG ,Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG

 ΩÉªàg’G  äGP  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  øe

.∑Î°ûŸG

 äGQÉeE’G  ádhO  ºYO  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  √ƒª°S  ócCGh

 á«æWƒdG  √Oƒ¡Lh  »°SÉFôdG  IOÉ«≤dG  ¢ù∏éŸ

 ´ƒHQ  ‘ QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ≥«≤ëàd  á°ü∏îŸG

 Ö©°ûdG  ¬JÉ©∏£J  á«Ñ∏Jh  ,á«æª«dG  »°VGQC’G

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh á«ªæàdG ¤EG ≥«≤°ûdG »æª«dG

 ájƒNC’Gh á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ™ªŒ  »àdG  áî°SGôdG

 ádhO ΩGõàdG GócDƒe , á≤«≤°ûdG á«æª«dG ájQƒ¡ª÷Gh

 »æª«dG Ö©°ûdG IófÉ°ùeh ºYóH ï°SGôdG äGQÉeE’G

.ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y ≥«≤°ûdG

:ΩGh-»HO

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S Ωób 

 ï«°ûdG  Qƒ°†ëH  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG

 áÄ«g ¢ù«FQ  »böûdG  óªM øH ó°TGQ  QƒàcódG

 øH Ωƒàµe ï«°ûdGh ΩÓYE’Gh áaÉ≤ã∏d IÒéØdG

 É¡d  QƒØ¨ŸG ‘ AGõ©dG  ÖLGh ,»böûdG  óªM

.Ωƒàµe ∫BG ¬©ªL øH ó«ÑY âæH á°ûFÉY áî«°ûdG

 ¬JQÉjR ∫ÓN - IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ÈYh

 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  -  »HóH  AGõ©dG  ¢ù∏›

 ÓFÉ°S ,Ió«≤ØdG …hPh IöSC’ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 ,¬àªMQ ™°SGƒH Égóª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG

 É¡∏gCG  º¡∏j  ¿CGh  ,¬JÉæL  í«°ùa  É¡æµ°ùj  ¿CGh

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG É¡jhPh

 øH ó«ÑY øH ó«©°S ï«°ûdG AGõ©dG ¢ù∏› ö†M

 øH ó«©°S øH á©ªL ï«°ûdGh ,Ωƒàµe ∫BG á©ªL

 øH ó«©°S øH Ωƒàµe ï«°ûdGh ,Ωƒàµe ∫BG ó«ÑY

.Ωƒàµe ∫BG ó«ÑY

 IOÉ©°S  AGõ©dG  ÖLGh  Ëó≤J  ‘  √ƒª°S  ≥aGQ

.IÒéØdG ó¡Y ‹h Öàµe ôjóe »ªMõdG ⁄É°S

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

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

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

 á«LQÉN  AGQRh  øe  GOóY  ∑Qƒjƒ«f  ‘

 77 `dG IQhódG ∫ÉªYCG ‘ ácQÉ°ûŸG ∫hódG

 ≈∏Y πc IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d

.IóM

 Úfƒµ«e »µ«ÁO ‹É©e √ƒª°S ≈≤àdG ó≤a

 É«Hƒ«KEG á«LQÉN ôjRh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf

 á«LQÉN ôjRh Ú°ùM OGDƒa QƒàcódG ‹É©eh

 ôjRh »∏«Ø°TÉ«cQGO É«∏jEG  ‹É©eh ¥Gô©dG

 ¢Tƒ≤æŸG AÓ‚ ‹É©eh É«LQƒL á«LQÉN

 ÊÓ«e  ‹É©eh  É«Ñ«d  á«LQÉN  IôjRh

 Éµ«H ‹É©eh Góæc á«LQÉN IôjRh ‹ƒL

 ‹É©eh  Góæ∏æa  á«LQÉN  ôjRh  ƒà°ù«aÉg

 ¿Éà°ùµHRhCG á«LQÉN ôjRh ±hQƒf ÒÁOÓa

 ádhódG  IôjRh  »à°SƒLG  É«Ø«d  ‹É©eh

 ájöùjƒ°ùdG ájOÉ–’G á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d

 ôjRh  ¥hRôe  ódh  ⁄É°S  óªfi  ‹É©eh

 Ú«fÉàjQƒŸGh ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG

.êQÉÿG ‘

 ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG åëH äGAÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ácGöûdGh  »FÉæãdG

 É¡æeh  äÉYÉ£b  IóY  ‘  ∫hódG  √ògh

 »FGò¨dG øeC’Gh IOóéàŸG ábÉ£dGh ábÉ£dG

 á«MÉ«°ùdGh  á«ª«∏©àdGh  ájOÉ°üàb’Gh

.á«aÉ≤ãdGh ájQÉªãà°S’Gh

 á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  ¢VGô©à°SG  ”  Éªc

 Ò¨àdG  áëaÉµe  ∫É›  ‘  ádhòÑŸG

 ádhO  áaÉ°†à°SG  ™e  á°UÉN  »NÉæŸG

 COP28 ±GôWC’G ∫hódG ô“DƒŸ äGQÉeE’G

.»ÑXƒHCG ‘ πÑ≤ŸG ΩÉ©dG

 AGQRh  ‹É©ŸG  ÜÉë°UCGh  √ƒª°S  ¢ûbÉfh

 ≈∏Y áLQóŸG äÉØ∏ŸG øe GOóY á«LQÉÿG

 á«©ª÷G øe 77 `dG IQhódG ∫ÉªYCG ∫hóL

 äÉ¡Lh ∫OÉÑJ ”h ,IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©∏d

 á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGóéà°ùŸG √ÉŒ ô¶ædG

.á≤£æŸG ÉjÉ°†bh

 ï«°ûdG  ƒª°S ≈≤àdG  ,  π°üàe ¥É«°S ‘h

 á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY

 ≈∏°ù«H  ó«ØjO  IOÉ©°S  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 »ŸÉ©dG ájòZC’G èeÉfÈd …ò«ØæàdG ôjóŸG

 ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG åëH iôL å«M ,

 »ŸÉ©dG ájòZC’G èeÉfôHh äGQÉeE’G ádhO

 Oó©àe  πª©dÉH  ádhódG  ΩGõàdG  QÉWEG  ‘

 á«fÉ°ùfE’G  äÉeRC’G  á¡LGƒe  ‘  ±GôWC’G

 ΩRÓdG ºYódG Ëó≤J ≈∏Y πª©dGh áFQÉ£dG

.GQö†J ÌcC’G äÉ©ªàéª∏d

 º«gGôHEG  âæH ËQ ‹É©e äGAÉ≤∏dG  ö†M

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

 ˆG óÑY øH óªMCG QƒàcódG ‹É©eh ‹hódG

 h  á«HÎdG  ôjRh  »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM

 ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©eh º«∏©àdG

 ‹É©eh  ádhO  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG  ∑QÉÑe  øH

 ,ádhO ôjRh ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG

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

 ¿hDƒ°û∏d ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 iód ádhó∏d áªFGódG áHhóæŸG ,á«°SÉ«°ùdG

 óªfi  ÒØ°ùdG  IOÉ©°Sh  ,IóëàŸG  ·C’G

 ádhód áªFGódG áHhóæŸG ÖFÉf ,ÜÉ¡°T ƒHCG

.IóëàŸG ·C’G iód äGQÉeE’G

 »°ù«FQ ¿ÉÄæ¡j ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 ádhód áeÉ©dG áªcÉëdGh É«æ«eQCGh É£dÉe

º¡fGó∏H ∫Ó≤à°SG ôcòH  õ«∏H

 ¢ù«FQ øe á«£N ádÉ°SQ ≈≤∏àj ádhódG ¢ù«FQ

ójGR øH Qƒ°üæe É¡ª∏°ùJ ¿Éà°ùµ«LÉW

kÓ«d ÖWQ ΩÉY ¬LƒH ƒë°U ¢ù≤£dG

ádÉ°SôdG ¬ª∏°ùJ ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 AÉ©HQC’G Ωƒj zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÅWÉ°ûdG öüb ‘

 ÖFÉf Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH ódÉN

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ´ÉaO ôjRh

 øH  ódÉN  ÒeC’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  π≤fh

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG ¿Éª∏°S

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  äÉ«–  ..  ¿É«¡f  ∫BG

 ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG

 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G »µ∏ŸG

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG ‹h Oƒ©°S ∫BG

 ΩGhO  √ƒª°ùd  Éª¡JÉ«æ“h  áµ∏ªŸG  ´ÉaO  ôjRh

 É¡Ñ©°Th  äGQÉeE’G  ádhódh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG

 Éª«a .. ¬JOÉ«b πX ‘ QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe kGójõe

 Úeô◊G ΩOÉN ¤EG ¬JÉ«– Ö«WCG √ƒª°S ¬∏ªM

 É¡Ñ©°Th á∏µªª∏d kÉ«æªàe √ó¡Y ‹hh ÚØjöûdG

 åëHh  .AÉNôdGh  á©aôdGh  Iõ©dG  ΩGhO  ≥«≤°ûdG

 áî°SGôdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G

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

 »é«JGÎ°SE’G ¿hÉ©àdG ¬LhCG ∞∏àflh á≤«≤°ûdG

 äGP ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ Éª¡æ«H ≥«°ùæàdGh

 ï«°ûdG  ƒª°S  AÉ≤∏dG  ö†M  .∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G

 »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿ƒæëW

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

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

:ΩGh-IÒéØdG

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

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

 IóM  ≈∏Y  kÓc  -  á∏«eôdÉH  √ƒª°S  öüb  ‘

 ájQƒ¡ªL ÒØ°S  ∑ƒæ«°ûJƒd  …QófCG  IOÉ©°S  -

 ƒ°ùfƒØdCG ¢ùjƒd IOÉ©°Sh ádhódG iód É«°ShQÓ«H

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ÒØ°S  GQƒ¨fƒZ  ÉÑdCG  …O

 ƒÁRÉe Qƒªaƒd IOÉ©°Sh ádhódG iód á«µ«°ùµŸG

.ádhódG iód …ƒHÉÑÁR ájQƒ¡ªL ÒØ°S

 AGôØ°ùdÉH IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQh

 º¡d É k«æªàe ,√ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Gƒeób øjòdG

.º¡eÉ¡e AGOCG ‘ ìÉéædGh áeÉbE’G Ö«W

 õjõ©J  πÑ°S  åëH  äGAÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 ,º¡fGó∏ÑH äGQÉeE’G ádhO §HôJ »àdG äÉbÓ©dG

 ∞∏àfl  ‘  ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG  Ωóîj  ÉÃ

.ä’ÉéŸG

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

 ΩÉ©dG  π°üæ≤dG  ∞°üædG  ø°ùM  Oƒ©°S  IOÉ©°S

 √ƒª°S  ≈∏Y  ΩÓ°ù∏d  Ωób  …òdG  ,»æjôëÑdG

 áµ∏ªŸ ΩÉY π°üæ≤c ¬eÉ¡e ΩÓà°SG áÑ°SÉæÃ

.øjôëÑdG

 É k«æªàe ,ΩÉ©dG π°üæ≤dG IOÉ©°ùH √ƒª°S ÖMQh

 Ωóîj Éª«a  ¬∏ªY ΩÉ¡e  AGOCG  ‘ ≥«aƒàdG  ¬d

 áµ∏‡h äGQÉeE’G ádhO ÚH áªFÉ≤dG äÉbÓ©dG

.á≤«≤°ûdG øjôëÑdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S  øH  óªfi øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ó¡°T

 ìÉÑ°U , ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 øjöû©dGh á«fÉãdG IQhódG äÉ«dÉ©a ìÉààaG ,AÉ©HQC’G

 QÉ©°T  â–  …hGô∏d  ‹hódG  ábQÉ°ûdG  ≈≤à∏Ÿ

 õcôe ‘ ¬JÉ«dÉ©a ΩÉ≤J …òdGh ,zôëÑdG äÉjÉµM{

 á«ª«∏bEG ácQÉ°ûÃ ΩÉjCG áKÓK ôªà°ùjh ,ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcEG

.á©°SGh á«dhOh

 √ÓJ  ,º«µ◊G  ôcòdG  øe  äÉjBÉH  ìÉààa’G  πØM CGóH

 á«dÉ◊G  IQhódG  QÉ©°T  Iôµa  ó q°ùL  »Fôe  l¢VôY

 É¡îjQÉJh  ôëÑdG  äÉjÉµM  ™ªŒ »àdGh  ≈≤à∏ª∏d

 ∞∏àfl ‘h ,á«JGQÉeE’G á«Ñ©°ûdG IôcGòdG ‘ ôgGõdG

.á«Hô©dG ∫hódG

 ∫ÓN ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf ó¡©dG ‹h ƒª°S ™HÉJh

 É¡eób »àdGh áª¡ædG øa øY Iô≤a ,ìÉààa’G ¢VhôY

 á«FÉæZ á«æa á∏°Uh »gh ,ÚfÉæØdG øe áYƒª›

 ,≥jô©dG  …ôëÑdG  øØdG  Gòg  øe  êPÉ‰  âdhÉæJ

 â≤aGQ »àdGh ,iƒàëŸG áYƒæàŸG √QÉ©°TCGh ¬eÉ¨fCGh

.»°VÉŸG ‘ ájôëÑdG º¡JÓMQ ∫ÓN øjOÉ«°üdG

 »Fôe ¢VôY áÑMÉ°üÃ âJCG »àdG Iô≤ØdG âæª°†Jh

 ¥ƒ°ûdG  ≈∏Y  å– áYƒæe  ó«°TÉfCG  ,á°TÉ°ûdG  ≈∏Y

 èjRÉgC’G ¢†©H ÖfÉL ¤EG ,á∏«°UC’G º«≤dGh ,QÉjó∏d

.á«æjódG äÉÑ°SÉæŸG óé“ »àdG

 ó¡©e ¢ù«FQ ,º∏°ùŸG õjõ©dG óÑY QƒàcódG Égó©H Ωób

 ÒÑµdG ºYódG ≈∏Y É¡«a ócCG , káª∏c ,çGÎ∏d ábQÉ°ûdG

 óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

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

 ËôµJh  ,á«Hô©dGh  á«JGQÉeE’G  á«∏ëŸG  áaÉ≤ã∏d  ,

 á«æWƒdG ∫É«LC’G ºMÓJ ≈∏Yh ,ÚYóÑŸG ÉgRƒeQ

 ,ájƒ¡dÉH  RGõàY’Gh  ,çGÎdÉH  ôîØdG  ≈∏Y  »æÑŸG

 ,ôëÑdGh Ú«JGQÉeE’G ÚH Ió«WƒdG ábÓ©dG kÉ°Vô©à°ùe

 º°SGƒeh ¬ŸGƒ©Hh ¬H á£ÑJôe º¡JÉ«M âfÉc å«M

 á«Ñ©°ûdG äÉjÉµ◊G øe ÒãµdG Gƒé°ùf ¬æeh ,√OÉ«JQG

.á«aGôÿGh

 ¬Øjöûàd ó¡©dG ‹h ƒª°S ¤EG ôjó≤àdGh ôµ°ûdG Ωóbh

.IQÉàîŸG äÉ«°üî°ûdG ËôµJh ìÉààa’G πØM

 á«Øàfi Iójó÷G  IQhódG  »JCÉJ  {  :  º∏°ùŸG  ∫Ébh

 ÊÉ°ùfE’Gh  »Hô©dGh  »JGQÉeE’G  »FÉµ◊G çhQƒŸÉH

 ¥ÉªYCG ‘ ºµ©e ¢Uƒ¨æd ,´qƒæàŸGh ôNGõdGh »æ¨dG

 ,á«ÑFÉé©dGh á«ÑFGô¨dG ¬ŸGƒY kÉ©e OÉJôfh ,ôëÑdG

 ∫É«îŸG  øe  kÉª¡∏eh  kÉª¡e  kÉÑfÉL  RÈJ  É¡fƒc

 äÉjÉµ◊G  Rƒeôd  »còdG  πqãªàdGh  , u»æ¨dG  u»Ñ©°ûdG

 õeôJ Éeh ,äÉ©ªàéŸG ™bGƒH É¡WÉÑJQGh ,É¡ pàd’Oh

 ¢SÉædG IÉ«ëH §ÑJôJ m¿É©e øe ¬«dEG π«– hCG ,¬«dEG

 RÈj å«M ,áØ∏àfl Qƒ°U ‘ ôëÑdÉH º¡àbÓY ‘

 ±ô◊Gh èjRÉgC’Gh ¿ƒæØdGh ∫ÉãeC’Gh äÉjÉµ◊G ‘

 öUÉæ©dG  øe  ÉgÒZh  º°SGƒŸGh  QhQqódGh  ø¡ŸGh

.{ á«é«∏ÿGh á«JGQÉeE’G á«KGÎdG

 IQhódG ¬æª°†àJ Ée RôHCG ,¬àª∏c ∫ÓN º∏°ùŸG ∫hÉæJh

.áØ∏àfl ¢VhôYh áYƒæàe äÉcQÉ°ûeh äÉ«dÉ©a øe

 ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S π°†ØJh

 ¿ÉæØdG ºgh äÉ«°üî°ûdG øe OóY ËôµàH »ª°SÉ≤dG

 ±öT  ∞«°V/  êÉ◊G  á©ªL  º«gGôHEG  »JGQÉeE’G

 óªfi πMGôdG »àjƒµdG ôYÉ°ûdG á∏FÉYh ,/≈≤à∏ŸG

 ,/≈≤à∏ª∏d  ájQÉÑàY’G  á«°üî°ûdG/  »∏©dG  õjÉa

 äÉ«°üî°ûdGh øjRQÉÑdG IGhôdG øe áÑîf ¤EG áaÉ°VEG

 ó°TGQ  :ºgh ,á«Ñ©°ûdG  ájÉµ◊G ∫É› ‘ áYóÑŸG

 ó«ÑY  áØ«∏N  öUÉfh  ,»HÉYõdG  »°üë°ûdG  óªfi

 øH ó«ªMh ,»ã«eôdG ¢SGóc óªfi QƒÑãMh ,¢üÑ°TƒH

.¿ÉÑjP øH ⁄É°S øH áØ«∏N

 ï«°ûdG  ƒª°S  ∫ƒ qŒ  ìÉààa’G  πØM  ájÉ¡f  ó©Hh

 áëæLCG ‘ »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S

 ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸG ≈∏Y kÉ©∏£e ,≈≤à∏ŸG ¿ÉcQCGh

 »µ∏ØdG ⁄É©dGh ìÓŸG á«°üî°T ∫ƒM Qƒë“ …òdG

 π q°üØe mìöT ¤G ™ªà°SGh .óLÉe øH óªMCG »JGQÉeE’G

 äÉWƒ£flh äÉ«æà≤e øe ìÉæ÷G ¬æª°†àj Ée ∫ƒM

.Ò¡°ûdG ìÓŸG Gòg áfÉµeh QhO ÚÑJ äÉMhöTh

 áYƒæàŸG áëæLC’G øe OóY IQÉjõH √ƒª°S π°†ØJ Éªc

 ≈¡≤e :É¡æe ,≈≤à∏ŸG øe IQhódG √òg ‘ ácQÉ°ûŸG

 äÉ«ªëŸGh áÄ«ÑdG áÄ«gh ,≈≤à∏ŸG áÑàµeh ,…GhôdG

 ,∞«°TQC’Gh  ≥FÉKƒ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«gh  ,á«©«Ñ£dG

 áÑàµŸG ¤EG  áaÉ°VE’ÉH ,OhóM ÓH áaÉ≤K ´höûeh

 øH ¿GóªM õcôeh ,äGQÉeE’G çGôJ …OÉfh ,á«æWƒdG

 áYƒæàŸG ≥aGôŸG øe ójó©dGh ,çGÎdG AÉ«ME’ óªfi

 /QÉëH äÉjÉµM/ øcQ óæY √ƒª°S ∞bƒJh .iôNC’G

 ájôëÑdG èjRÉgC’G øe Oó©d kÉ°VôY √ƒª°S ™HÉJ å«M

 á«Ñ©°ûdG  IôcGòdG  øe  kGAõL  πµ°ûJ  »àdG  á«KGÎdG

. äGQÉeE’G ádhO ‘ ájôëÑdG

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ø∏YCG 

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe

 ,πÑ≤à°ùª∏d  »HO á°ù°SDƒe  AÉæeCG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ,záà“C’Gh  äÉJƒHhô∏d  »HO  èeÉfôH{  ¥ÓWEG

 »æÑJh  QÉÑàNGh  ôjƒ£J  ºYO  ±ó¡H  ∂dPh

 √òg »æÑJ ™jöùJh ,áà“C’Gh äÉJƒHhôdG äÉ«æ≤J

 ∞∏àfl ‘ áeó≤àŸG á«LƒdƒæµàdG äÉ≤«Ñ£àdG

 ‘ º¡°ùj ÉÃ ,á«°ù«FôdG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG

 IóMGh ¿ƒµàd kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG »HO IOÉjQ õjõ©J

 kGOGó©à°SG  ÉgÌcCGh  πÑ≤à°ùŸG  ¿óe  π°†aCG  øe

.πÑ≤à°ùŸG É«LƒdƒæµJ ôjƒ£Jh ∞«Xƒàd

 øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 »HO  äGÈàfl{ `d  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

.πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒŸ á©HÉàdG zπÑ≤à°ùª∏d

 äÉJƒHhô∏d »HO èeÉfôH Éæ≤∏WCG { :√ƒª°S ∫Ébh

 ¤EG ´É£≤dG Gòg áªgÉ°ùe IOÉjR ±ó¡H áà“C’Gh

 ójôfh ..äGƒæ°S 10 ∫ÓN »∏ëŸG œÉædG øe %9

 á«ŸÉY  ¿óe  10  π°†aCG  øª°V  »HO  íÑ°üJ  ¿CG

 »æÑJ ∫ÓN øe áà“C’Gh äÉJƒHhôdG É«Lƒdƒæµàd

 ÖgGƒŸG Úµ“h äÉJƒHhôdG É«LƒdƒæµJ ôjƒ£Jh

 äÉeóNh  äÉéàæeh  ∫ƒ∏M  QÉµàHGh  á«æWƒdG

.{ IójóL

 ≈∏Y õcôjh á«°ù«FQ äGQOÉÑe 5 èeÉfÈdG øª°†àjh

 ±ó¡jh ,ôjƒ£àdGh çÉëHCÓd á«∏Ñ≤à°ùe ä’É› 5

 ™aôd zäÉJƒHhQ{ ‹BG RÉ¡L ∞dCG 200 ÒaƒJ ¤EG

 äÉYÉ£≤dG  ‘  á«LÉàfE’Gh  IAÉØµdG  äÉjƒà°ùe

 áªgÉ°ùŸGh ,á«à°ùLƒ∏dGh á«YÉæ°üdGh á«eóÿG

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN »HO OÉ°üàbG á«°ùaÉæJ õjõ©J ‘

.á∏Ñ≤ŸG Iöû©dG

 ó°TGQ  øH  óªfi øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 á«àëàdG É¡à«æH π°†ØH IQOÉb »HO ¿CG Ωƒàµe ∫BG

 ≈∏Y ,á°ü°üîàŸGh áHƒgƒŸG ÉgQOGƒch áeó≤àŸG

 ó¡°ûj  …òdG  »ŸÉ©dG  ¥ƒ°ùdG  Gòg  ‘ á°ùaÉæŸG

 ä’É› 5 ≈∏Y õ«cÎdG ∫ÓN øe kÉYöùàe kÉ«eÉæJ

 êÉàfE’G ‘ πãªàJ ôjƒ£àdGh çÉëHCÓd á«°ù«FQ

 ,Ú∏eÉ©àŸG  äÉeóNh  áMÉ«°ùdG  ,™«æ°üàdGh

 ,πª©dG  ±hôX  Ú°ù–h  ,á«ë°üdG  ájÉYôdGh

.π≤ædGh á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh

 ¥ÓWEG  AGQh  »°ù«FôdG  ±ó¡dG  ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ≥«≤– ‘ πãªàj èeÉfÈdG

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

 √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 ‘ ´GóHEÓd á«ŸÉY á¡Lh »HO ¿ƒµJ ¿CÉH zˆG

 øe âëÑ°UCG »àdG áà“C’Gh äÉJƒHhôdG äÉ≤«Ñ£J

 äGOÉ°üàbG ÌcCG ÚH »ª∏©dG ¢ùaÉæàdG øjOÉ«e ºgCG

 äÉ«æ≤àdG Qó°üJ á«FÉæãà°SG á°üæeh ,kÉeó≤J ⁄É©dG

 áaÉ°VEG ,⁄É©dG ∫hO ™«ªL ¤EG IôµàÑŸGh á«còdG

 »HO  ‘  πÑ≤à°ùŸG  OÉ°üàbG  ´ƒæJ  ºYO  ¤EG

 ≥∏îH º¡°ùJ  á∏eÉµàe á«aô©e IóYÉb  ôjƒ£Jh

 IÉ«M IOƒéH AÉ≤JQ’Gh ,IójóL ájOÉ°üàbG ¢Uôa

.™ªàéŸG

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¬Lhh

 äÉ«æ≤J ôjƒ£àd äGÈàfl ¢ü«°üîàH Ωƒàµe ∫BG

 åëÑdG  äÉ«∏ªY  ºYOh  ,áà“C’Gh  äÉJƒHhôdG

 ¬«LƒàdGh  ÖjôéàdGh  ôjƒ£àdGh  QÉÑàN’Gh

 ¤EG  áaÉ°VEG  ,É¡æ«H  Éª«a  πeÉµàdGh  ≥«Ñ£àdGh

 á«fhÉ©J ™jQÉ°ûe π«¨°ûàd áªYGO áMÉ°ùe ÒaƒJ

 ,á«dhC’G êPÉªædG AÉ°ûfEGh åëÑdG ôjƒ£J ¤EG ±ó¡J

.IôµàÑŸG äÉéàæŸG ÜQÉŒ ‘ Qƒ¡ª÷G ∑GöTEGh

 äÉcöûdGh á«∏ëŸG ÖgGƒŸG Úµ“ á«ªgCG ócCGh

 kÉÑ∏W ÌcC’G äGQÉ¡ŸGh äGhOC’G çóMCÉH áÄ°TÉædG

 èeGÈdG  øe  áYƒª›  ÒaƒJh  ,πÑ≤à°ùŸG  ‘

 ¿hÉ©àdÉH á°ü°üîàŸG πª©dG ¢TQhh á«ÑjQóàdG

 á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ∞∏àfl  ™e

 ádhO ‘ ôjƒ£àdGh çÉëHC’G õcGôeh äÉ©eÉ÷Gh

.⁄É©dGh äGQÉeE’G

 äÉcöûdGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™«ªL √ƒª°S ÉYOh

 ∞∏àfl ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG »HO ‘ á°UÉÿG

 ⁄É©dGh ádhódG ‘ á«ÁOÉcC’Gh á«ãëÑdG õcGôŸG

 áªYGO  á«fƒfÉbh  á«ª«¶æJ  áÄ«H  AÉ°ûfEG  ‘

 IóYÉb  ôjƒ£Jh  ,»HO  ‘  áà“C’Gh  äÉJƒHhô∏d

 äÉØ°UGƒŸGh  ÒjÉ©ŸG  á°SGQód  á«∏fi á«aô©e

 á«ªgCG kGócDƒe ,áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ∞∏àflh á«æØdG

 ‘ á«ŸÉ©dGh á«æWƒdG äÉ©eÉ÷G ™e ácGöûdG

 åëÑdG Oƒ¡L IOÉ«bh IóYGƒdG ÖgGƒŸG ºYód »HO

 á«LƒdƒæµàdG  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  »∏ª©dG

 á«°ùaÉæàH  AÉ≤JQÓd  IôµàÑŸG  ∫ƒ∏◊G  ∞«XƒJh

.»æWƒdG OÉ°üàb’G

 äGQOÉÑŸG  √òg  ò«ØæJ  ≈∏Y  ±GöTE’G  ºà«°Sh

 äÉLôfl øª°V É¡bÓWEGh É¡ª«¶æJ ºà«°S »àdG

 áà“C’Gh äÉJƒHhô∏d »HO ¢ù∏› πÑb øe èeÉfÈdG

 Ú«eƒµ◊G  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  kGOóY  º°†«°S  …òdG

 OGhQh áÄ°TÉædGh  á«∏ëŸGh á«ŸÉ©dG  äÉcöûdGh

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  Ú°ü°üîàŸGh  ∫ÉªYC’G

.áeó≤àŸG á«LƒdƒæµàdG

 äÉJƒHhô∏d »HO èeÉfôH äÉLôfl ò«ØæJ º¡°ùjh

 »HO  á°ù°SDƒe  ¬«∏Y  ±öûJ  …òdG  áà“C’Gh

 äÉYÉ£≤dG  øe  ójó©dG  ôjƒ£J  ‘  πÑ≤à°ùª∏d

 ∂dP  ‘  ÉÃ  »HO  ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸGh  ájƒ«◊G

 ,º«∏©àdGh  áë°üdGh  AÉ°†ØdGh  π≤ædGh  OÉ°üàb’G

.ÒãµdG ÉgÒZh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdGh

 ≈∏Y  áà“C’Gh  äÉJƒHhô∏d  »HO  èeÉfôH  Ωƒ≤jh

 »àdGh  ,áªcƒ◊G  É¡dhCG  ,á«°ù«FQ  QhÉfi  áKÓK

 AÉæÑd  á«∏µ«g  ºYO  äÉ«dBG  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  óæà°ùJ

 äÉJƒHhôdG  ôjƒ£àd  áÑ°SÉæŸG  áÄ«ÑdG  áfÉ«°Uh

 ¿hÉ©J ≈∏Y »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG AÉØ°VEGh ,áà“C’Gh

 á«ª«¶æJ áÄ«H ≥∏Nh ,áà“C’Gh äÉJƒHhôdG …Qƒ£e

 ÒjÉ©ŸG  ó«dƒJ  ÖfÉL  ¤EG  ,á«JGƒe  á«fƒfÉbh

.áeRÓdG áaô©ŸGh

 ºYO  ≈∏Y  ,èeÉfÈ∏d  ÊÉãdG  QƒëŸG  óæà°ùjh

 Éª¡JÉ°ü°üfl IOÉjRh ôjƒ£àdGh »ª∏©dG åëÑdG

 IOÉjRh  ,á«°ù«FôdG  ä’ÉéŸG  ‘  á«∏jƒªàdG

 ÚØXƒŸG OóY IOÉjRh ,á«∏ëŸG ÖgGƒŸG ácQÉ°ûe

 ôjƒ£àdGh åëÑdG ‘ äÉ°ü°üîàdG ÜÉë°UCG øe

.áà“C’Gh äÉJƒHhôdG ∫ÉéÃ

 áYÉæ°üdG ºYO ≈∏Y óªà©àa ,áãdÉãdG Iõ«côdG ÉeCG

 »æÑJ áØ∏µJ π«∏≤Jh ,äÉ«æ≤àdG èeOh »æÑJ ‘

 ≈∏Y  »°ù°SDƒŸG  ™HÉ£dG  AÉØ°VEGh  ,äÉJƒHhôdG

 ºYOh ,ôjƒ£àdGh åëÑdG ‘ …QÉªãà°S’G ¿hÉ©àdG

 ™aQ  ÖfÉL  ¤EG  ,áà“C’Gh  äÉJƒHhôdG  πeÉµJ

 ΩÉ©dG  ∫ƒÑ≤dGh  »LƒdƒæµàdG  èjhÎdG  iƒà°ùe

.äÉJƒHhôdG »æÑJ ä’ó©e IOÉjRh ,É«Lƒdƒæµà∏d

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15150 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 22 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

 ô«Ø°S ™e åëÑj ádhó∏d ΩÉ©dG ÖFÉædG

»FÉ°†≤dG ¿hÉ©àdG õjõ©J ¥Gô©dG

äÉ°SÉ«°ù∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG

 »≤à∏j ´ÉaódG IQGRƒH »YÉaódG ∫É°üJ’Gh 

kÉ«fÉHÉj kÉjôµ°ùY kGóah

 ôÑªaƒf 25 »YÉªédG ¢Sô©dG ¥Ó£fG

Iô«éØdG »a

3

 ¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉãëÑj ¿Éª∏°S øH ódÉN ô«eC’Gh ójGR øH óªëe

ájOƒ©°ùdGh äGQÉeE’G ø«H »é«JGôà°S’G

 ¢ShQÓ«Hh ∂«°ùµªdG AGôØ°S πÑ≤à°ùj Iô«éØdG ºcÉM

øjôëÑdG π°üæbh …ƒHÉÑªjRh

…hGô∏d »dhódG ábQÉ°ûdG ≈≤à∏e ¥Ó£fG ó¡°ûj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

 πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe ¬«∏Y ±ô°ûJ

áàªJC’Gh äÉJƒHhô∏d »HO èeÉfôH ≥∏£j óªëe øH ¿GóªM

¿Éª∏°S øH ódÉN ÒeC’G ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQAGôØ°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ºcÉM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,»°ùeÉ°ûdG  ∞«°S óªM QƒàcódG  QÉ°ûà°ùŸG åëH 

 ≈Ø£°üe ôØ¶e IOÉ©°S ™e ádhó∏d ΩÉ©dG ÖFÉædG

 ™«°SƒJ ádhódG iód ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL ÒØ°S …QƒÑ÷G

 ä’ÉéŸG ‘ ∑Î°ûŸG πª©dG õjõ©Jh ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG

 øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ á«FÉ°†≤dG

 õjõ©àd ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG á«ªæJ πÑ°Sh , Ú≤«≤°ûdG

 ÚH  áeÉ©dG  áHÉ«æ∏d  »FÉ°†≤dG  πª©dG  áeƒ¶æe

 ÖàµÃ iôL …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ∂dP AÉL .ÚÑfÉ÷G

 ¿É£∏°S QÉ°ûà°ùŸG Qƒ°†ëH »ÑXƒHCG ‘ ΩÉ©dG ÖFÉædG

 »∏Yh ,∫hC’G ΩÉ©dG »eÉëŸG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ó©jƒ÷G

 ,‹hódG »FÉ°†≤dG ¿hÉ©àdG IQGOEG ôjóe …OƒjõdG ó«©°S

 Ò°†N óªMCGh π°üæ≤dG ÖFÉf ¿Éª∏°S ódÉN óªMCGh

.á«bGô©dG IQÉØ°ùdÉH ÊƒfÉ≤dG º°ù≤dG øe ¢SÉÑY

 »°ùeÉ°ûdG  ∞«°S  óªM  QƒàcódG  QÉ°ûà°ùŸG  OÉ°TCGh

 ™ªŒ »àdG á«îjQÉàdGh ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ª©H

 ºgÉ°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG ôeC’G Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 ∫ÉéŸG  ‘  ∑Î°ûŸG  πª©dG  ¥ÉaBG  á«ªæJ  ‘

 ÉÃ QÉgOR’G øe ójõe ƒëf ÚÑfÉ÷G ÚH »FÉ°†≤dG

 á«FÉæ÷G ádGó©dG ∫É› ‘ øjó∏ÑdG ídÉ°üe ≥≤ëj

 ÇOÉÑe ï«°SôJ ó«©°U ≈∏Y ÉªgOƒ¡L øe Rõ©jh

 Éª«°S ’ ,IõLÉædG ádGó©dG ≥«≤–h ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S

 ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°Sh IGhÉ°ùŸGh ádGó©dG º«b õjõ©J ¿CG

 ‘ äGQÉeE’G  ádhO è¡f ‘ á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ πãÁ

 ádGó©dG ≥«≤– ¿CG ócDƒJ »àdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πX

 ¿ÉcQCG  øe …ôgƒL øcQ ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°S ï«°SôJh

.ájƒªæàdG á«∏ª©dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi  ìÓa  QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ≈≤àdG  

 ∫É°üJ’Gh äÉ°SÉ«°ù∏d óYÉ°ùŸG π«cƒdG ÊÉ£ë≤dG

 ¿ƒL á°SÉFôH É«fÉHÉj Góah ,´ÉaódG IQGRh ‘ »YÉaódG

 á°SÉ«°ùdG ÖàµÃ á«dhódG ¿hDƒ°ûdG ΩÉY ôjóe GQƒ«e

 .É«dÉM ádhódG Qhõj …òdG ´ÉaódG IQGRƒH á«YÉaódG

 ábGó°üdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 ¿ÉHÉ«dGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO §HôJ »àdG

 á«YÉaódGh ájôµ°ù©dG ¿hDƒ°ûdÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN

 ídÉ°üŸG  Ωóîj  ÉÃ  É¡à«ªæJh  Égõjõ©J  πÑ°Sh

 äÉØ∏ŸG øe GOóY ¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SGh .ácÎ°ûŸG

 øe Oó©H á°UÉÿG äGQƒ£àdGh á«dhódGh á«ª«∏bE’G

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â– 

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

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†Mh ,

 »YÉª÷G ¢Sô©dG ΩÉ≤j IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 ΩOÉ≤dG Èªaƒf øe 25 Ωƒj IÒéØdG IQÉeEG ‘ 24 `dG

.51`dG »æWƒdG Ωƒ«dÉH ádhódG ä’ÉØàMG ™e kÉæeGõJ ,

 ¢Sô©dG  áæ÷ ¢ù«FQ  »MÉª«dG  ó°TGQ  ó«ÑY  åMh

 ≈∏Y  Ú∏Ñ≤ŸG  ÜÉÑ°ûdG  ,IÒéØdÉH  »YÉª÷G

 ¢SGôYC’G ¤EG ΩÉª°†fÓd IÒéØdG IQÉeEG ‘ êGhõdG

 ∞«Øîàd »HÉéjEG  mºYO øe ¬eó≤J ÉŸ ,á«YÉª÷G

 ¤EG  ΩÉª°†f’ÉH  ÚÑZGôdG  É k«YGO  ,êGhõdG  ∞«dÉµJ

 ¿GƒjódG  ‘  π«é°ùà∏d  ΩOÉ≤dG  »YÉª÷G  ¢Sô©dG

.IÒéØdÉH √ô≤e ‘ …ÒeC’G

Üô©dG ΩÓYE’G AGQRh πÑ≤à°ùj …ô°üªdG ¢ù«FôdG

Üô©dG ΩÓYE’G AGQRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ …öüŸG ¢ù«FôdG

:ΩGh-IôgÉ≤dG

 ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa πÑ≤à°SG 

 öüe  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  »°ù«°ùdG

 öü≤H  AÉ©HQC’G  Ωƒj   á«Hô©dG

 AGQRh  IôgÉ≤dG  ‘  ájOÉ–’G

 ,º¡æY Üƒæj øeh Üô©dG ΩÓYE’G

 äÉYÉªàLG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dPh

 AGQRh  ¢ù∏éŸ  52  `dG  IQhódG

. IôgÉ≤dÉH Ió≤©æŸG Üô©dG ΩÓYE’G

 ∫ÓN  äGQÉeE’G  ádhO  πãe

 ¿ÉØ∏N  ó°TGQ  QƒàcódG  ,´ÉªàL’G

 ÖàµŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG »ª«©ædG

 áaÉ≤ãdG  IQGRh  ‘ ΩÓY’G  º«¶æJ

.ÜÉÑ°ûdGh

 ∫ÓN  …öüŸG  ¢ù«FôdG  ócCGh

 QhódG  á«ªgCÉH öüe ¿ÉÁEG  AÉ≤∏dG

 IófÉ°ùe ‘ ΩÓYEÓd »é«JGÎ°S’G

 QGô≤à°S’G  ≥«≤ëàd  ∫hódG  Oƒ¡L

 ∫hÉæJ ∫ÓN øe ∂dPh ,á«ªæàdGh

 »YƒdG ≥«ª©Jh á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dG

 ¤EG  kGÒ°ûe  ,Üƒ©°ûdG  iód  ΩÉ©dG

 äÉjóëàdGh  πZGƒ°ûdG  IóMh

 ⁄É©dG  ¬LGƒJ  »àdG  ácÎ°ûŸG

 »Yóà°ùj …òdG ôeC’G ƒgh ,»Hô©dG

 çóëàdÉH  »Hô©dG  ΩÓYE’G  ΩÉ«b

 á¡LGƒe ≈∏Y óYÉ°ùJ IóMGh á¨∏H

 ìôW  ºàj  ¿CGh  ,äÉjóëàdG  ∂∏J

 ≥«ªY  πµ°ûH  áØ∏àîŸG  ÉjÉ°†≤dG

 ≥FÉ≤◊ÉH  ΩƒYóeh  »Yƒ°Vƒeh

 í«ë°üdGh »©bGƒdG AÉæÑdG πLCG øe

 ,»Hô©dG ¿GóLƒdGh »©ª÷G π≤©∏d

 ΩÓYE’G øe áª∏µdG ¿CG ≈∏Y kGOó°ûe

 ΩÉeCG IÒÑc á«dhDƒ°ùeh áfÉeCG »g

 áëaÉµÃ ≥∏©àj Ée ‘h .Üƒ©°ûdG

 á«gGôµdG ÜÉ£Nh ±ô£àŸG ôµØdG

 ¬d  ¢Vô©àJ  …òdG  ¢†jôëàdGh

 Oó°T  ,á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  ∞∏àfl

 ⁄ Ωó¡dG ¿CG ≈∏Y …öüŸG ¢ù«FôdG

 ¿CGh  ,ájQÉ°†M ádÉ°SQ  ¿ƒµj ødh

 ¢VÉ≤fCG ≈∏Y ΩÉ≤J ’ á«æjódG º«≤dG

 øjódG ádÉ°SQ ¿C’ ,ÒeóàdGh ÜGôÿG

 ΩÓ°ùdGh  Òª©àdGh  AÉæÑdG  »g

 ød  …òdG  ôeC’G  ƒgh  ,á«ªæàdGh

 QGô≤à°S’Gh øeC’G ÒaƒàH ’EG ≥≤ëàj

 ‘ ,Üƒ©°û∏d …ƒæ©ŸGh »°SÉ«°ùdG

.øeBG …QÉ°†M ∫É› QÉWEG

 IOÉ°ùdG  OÉ°TCG  ;º¡ÑfÉL  øe

 IQhódG  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ,AGQRƒdG

 AGQRƒdG  ¢ù∏éŸ  /52/  ájOÉ©dG

 kÉ«dÉM  Ió≤©æŸG  Üô©dG  ΩÓYE’G

 á°Sƒª∏ŸG  äGRÉ‚E’ÉH  ,IôgÉ≤dÉH

 IOÉ«b  â– öüe Égó¡°ûJ  »àdG

 ≈∏Y »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG

 kÉjƒªæJh kÉ«°SÉ«°S ,Ió©°UC’G áaÉc

 »àdGh  ,kÉ«YÉªàLGh  kÉjOÉ°üàbGh

 áeCÓd  ¬H  iòàëj  kÉLPƒ‰  Ωó≤J

 QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  ‘  á«Hô©dG

 ≥«≤ëàd  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájDhôdGh

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 π≤K  õcôªc  öüŸ  Qó≤ŸG  QhódG

 øWƒdG QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d

.¬∏ªcCÉH »Hô©dG

 »a ºdÉ©dG »a ¿óe 10 π°†aCG øª°V »HO ™°Vƒd ±ó¡j

»LƒdƒæµàdG ´É£≤dG Gòg

 kGOGó©à°SG πÑ≤à°ùªdG ¿óe π°†aCG øe ¿ƒµà°S »HO :√ƒª°S 

á«eƒ«dG IÉ«ëdG »a äÉJƒHhôdG É«LƒdƒæµJ ∞«Xƒàd

ìÉààa’G πØM √Qƒ°†M ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h
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دبي - الوحدة:

 أقامــت جامعة دبي لقائها الســنوي األول 
املعلومات  وتقنية  الهندســة  كلية  لخريجي 
الــذي يعــد أول تجمع لخريجــي الكلية يف 

جامعة دبي.
ونظمت اللقاء إدارة عالقات خريجي الجامعة 
الهندسة  كلية  مع   بالتعاون  نظمته  حفل  يف 
وتقنية املعلومــات بهدف تعزيز العالقة بني 
عىل  الخريجني  وتشجيع  والكلية،  الخريجني 
املتعلقة  األنشطة  وترويج  املستمر  التواصل 
بالجامعة، فضالً عن توفري منصة للخريجني 

لتبادل خرباتهم الحياتية واملهنية. 
 حرض الحفل أكثر من 150 خريجا وخريجة 
من كلية الهندسة وتقنية املعلومات وأعضاء 
التدريســية واإلدارية، كما حرض  الهيئتــني 
الحفل الدكتور عيىس البستكي رئيس جامعة 
رئيس  نائب  األحمد  حســني  والدكتور  دبي، 
والدكتور  األكاديميــة،  للشــؤون  الجامعة 
وتقنية  الهندســة  كلية  عميد  منصور  واثق 
املعلومات، وآمنة املرزاق مديرة مركز التدريب 
الخريجني،  عالقات  ومكتب  املهني  والتطوير 

ونارص العبدول األمني العام لرابطة خريجي 
الجامعة ومجموعة من رؤســاء املؤسسات 
دعم  والخاصة ممن ســاهموا يف  الحكومية 

كلية الهندسة وتقنية املعلومات وطالبها.
 وتــم خالل الحفل تكريم 10 من الخريجني 
املتميزيــن يف مجــاالت عملهــم والداعمني 
الجامعة،  خريجي  ورابطة  الكلية  ألنشــطة 
كما تــم تكريم 11 من املتعاونني والداعمني 
صندوق  ومنهم:  الخريجــني  ورابطة  للكلية 
املعلومات  االتصــاالت وتقنية  تطوير قطاع 
يف الهيئــة العامة لتنظيم االتصاالت، جمعية 
مهنــديس الكهرباء واإللكرتونيــات العاملية 
اإلمــارات، هيئة كهربــاء ومياه دبي،  فرع 
أكاديمية  دبي،  واملواصــالت يف  الطرق  هيئة 
كل  دبي،  لرشطة  العامــة  القيادة  اتصاالت، 
من رشكات هواوي وإكسينجر وأي بي إم.   

وأعرب الدكتور عيىس البســتكي عن شكره 
وتقديــره للخريجني الذين يشــغلون العديد 
يف  والوظائف  املتقدمة  القياديــة  املراكز  من 
أن  إىل  مشــريا  الخاص  والقطاع  الحكومــة 
نجاحهــم وتميزهم إثبات لنجــاح الجامعة 

وتميزها. 

 صاللة-الوحدة:

العمانية  صاللــة  مدينة  يف  تواصلــت 
الثقايف  امللتقى  االربعاء فعاليــات  يوم 
الُعماني األول الذي يقام تحت شــعار 
)ُعمان املحبة والسالم( بحضور حشد 
بالثقافة والســالم من  املهتمني  مــن 

مختلف الدول العربية.
اليوم  مــع  بالتزامن  امللتقــى  ويقام 
العاملي للســالم الذي يصادف يوم 21 
رعاية  تحــت  عام،  كل  من  ســبتمرب 
السيد مروان بن تركي  السمو  صاحب 
قام  الذي  ظفــار  محافظ  ســعيد  آل 
املساهمة  والجهات  املشاركني  بتكريم 

يف امللتقى.
رفيع،  إماراتي  وفد  امللتقى  يف  وشارك 
بني  والتآخي  املحبــة  عــن  للتعبــري 

اإلمارات وسلطنة عمان.
الشــيباني  عبدالله  الدكتــور  وأهدى 
الوالء  لوثيقــة  التنفيــذي  الرئيــس 
واالنتماء بدولة اإلمارات، نســخة من 
ملحافظ  االلكرتوني  وموقعها  الوثيقة 
ظفــار، وهــي وثيقــة الكرتونية تم 
للشعب  هدية  إماراتية  بأياد  تصميمها 
االنتماء  للتعبري عــن معاني  العماني، 
جاللة  اىل  عمان  ســلطنة  شــعب  من 
ســلطان  طارق  بن  هيثم  ــلطان  السُّ

عمان.
وقــال الدكتور عبدالله الشــيباني إن 
اإلمــارات عام  انطلقت من  الوثيقــة 
الوالء واإلنتماء من  2011 تعبريا عن 
شــعب اإلمارات واملقيمني عىل أرضها 
اىل املغفور له الشــيخ خليفة بن زايد، 
عن  للتعبري  انتقلت  ثم  ثراه،  الله  طيب 
الســمو  اىل صاحب  الــوالء واإلنتماء 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

الله(. الدولة )حفظه 
للتســجيل  الكبري  االقبال  بعد  وأضاف 
بالوثيقة يف اإلمارات، تم تصميم نسخا 
الكرتونية منها لشــعوب دول الخليج 
للتعبري عن والءها وانتمائها لقياداتها.

وذكر الشــيباني أن تســليم نســخة 
الكرتونية من الوثيقة للشعب العماني، 
امللتقى  حضور  من  كبريا  تفاعال  القى 
الثقايف الُعماني، حيث أطلقها رســميا 
السمو  صاحب  فيها  التدوين  يف  وبادر 
تركــي محافــظ ظفار،  بن  مــروان 
ومعايل الشــيخ ســالم بن مســتهيل 
البالط  ديــوان  مستشــار  املعشــني 
علوي  بن  يوسف  ومعايل  الســلطاني 
وزيــر الخارجيــة العماني الســابق، 
وشــارك عرشات الحضــور من أبناء 
أرضها  عىل  واملقيمني  عمان  ســلطنة 
عىل  التوقيع  يف  الجنسيات  مختلف  من 
لقيادة  والتعبري عــن والءهم  الوثيقة 

السلطنة.
 وقال الشيباني هذه الوثيقة تهدف إىل 
تصميمها  وتم  العاملي،  السالم  تحقيق 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
أجمع  العالم  به  يحتــذي  مثاالً  لتكون 
وأمان  وأمن  بحــب  التعايــش معاً  ىف 
والديانات  الجنســيات  بــني  واحرتام 
والعقائد، وتعبريا عن الوالء واإلنتمـاء 

لقادة دول الخليج.
الوثيقة  هــذه  نهدي  بالقول:  وتابــع 
وموقعها االلكرتوني إىل شعب سلطنة 
الســلطان  جاللة  إىل  لريفعوها  عمان 
وعرفاناً  ووفاًء  حبــأً  طارق  بن  هيثم 
والوطن  اإلســالم  خدمة  يف  قدموه  ملا 
وإســهامات جاللتــه عــىل األصعدة 
املحلية والعربية والعاملية و من رعاية 

أبنائه يف جميع مجاالت الحياة.
الدكتورة  الشيخة  اإلمارات  وفد  وضم 
هند بنت عبد العزيز القاسمي والشيخ 
العامري  ركاض  بــن  الدكتور ســالم 

وسعادة سالم النار الشحي والدكتورة 
والدكتورة  العتيبة  مانع  بنت  اســماء 
عامة  وشــخصيات  الهاميل،  ميثــاء 

وسيدات أعمال من الدولة.
وألقى محمد بــن عيل النهاري رئيس 
كلمة  الُعماني  الثقــايف  الفكر  مجلس 
امللتقى  إقامة هذا  أهمية  أكد فيها عىل 
بالتزامــن مع اليوم العاملي للســالم، 
تبادل  إىل  امللتقى يهدف  أن  إىل  مشــريا 
وإرســاء  الثقايف،  والتنــوع  املعرفــة 
ثقافية  ومرشوعات  لربامج  األســس 
شــاملة  مقاربات  وعمل  مســتقبلية 

للثقافة يف الدول املشاركة بامللتقى.
ومحارضات  نــدوات  امللتقى  وتضمن 
وعروًضا  حوارية  وجلســات  ثقافية 
مرسحية للتعريــف باملعالم التاريخية 

والسياحية بمحافظة ظفار.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ٢٢ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٥٠

تعاف��ي 325 م��ن كورونا وت�س��جيل 
366 �إ�سابة جديدة .. وال وفيات

اأخبار الوطن 5

»كاراكال« تعر�ض اأ�س��لحة نارية وبنادق �سي��د عالمية الطراز 
في معر�ض اأبوظبي الدولي لل�سيد والفرو�سية 

اأبوظبي-الوحدة:

الرشكــة  كاراكال،  تحتفــل 
الرائــدة يف تصنيع األســلحة 
ملجموعة  والتابعة  الصغــرية 
 25 أكــرب  إحــدى  ايــدج، 
العالم،  يف  دفاعيــة  مجموعة 
الثامنة  للمــرة  بمشــاركتها 
عرش يف معرض أبوظبي الدويل 
باعتبارها  والفروسية  للصيد 
اإلمارات  دولة  يف  األول  املنتج 
والرشاشــات  للمسدســات 
والبنادق وبنادق القنص عالية 

األداء.
الدورة  يف  كاراكال  وتشــارك 
التاســعة عرشة مــن الحدث 
 26 من  الفرتة  يف  تقام  والتي 
مركز  يف  أكتوبر   2 إىل  سبتمرب 
للمعارض،  الوطنــي  أبوظبي 
القطاع،  راعــي  باعتبارهــا 
مجموعتها  تســتعرض  حيث 
التجارية من أحدث األســلحة 
الصغرية، كما تعرض منتجات 
الخفيفة،  للذخائــر  لهب  من 
والرشكــة  ليــوا،  وأســلحة 
التابعــة لها مريكل التي تنتج 

بنادق صيد أملانية فاخرة.
الرئيس  العامري،  حمد  وقال 
التنفيــذي لرشكــة كاراكال: 
تقدمــاً  كاراكال  »حققــت 
يف  األخرية  السنوات  يف  مذهالً 
تقديم أســلحة صغرية دقيقة 
يف  األداء  وموثوقــة وعاليــة 
وخارجها،  اإلماراتية  السوق 
مبادرات  تطبيــق  خالل  فمن 
يف  و«اصنــع   4.0 الصناعــة 

توفر  جانــب  إىل  اإلمــارات« 
تمكنت  االبتكارية،  العقليــة 
كاراكال مــن إنتاج مجموعة 
النارية  األسلحة  من  متنوعة 
املنافسة  القادرة عىل  املتقدمة 
لألسلحة  الدولية  الســوق  يف 
الصغرية بفضــل تصميماتها 
الفريــدة والرائــدة يف هــذه 
الصناعــة. ونحــن فخورون 
اإلماراتية  املنتجــات  بعرض 
الجمهور  أمام  عاملياً  املنافسة 
هذا العام«. وستعرض مريكل 
مجموعتهــا من بنادق الصيد 
إصــدارات خاصــة  وثالثــة 
 HELIX مــن بنادق الصيــد
املخصصــة مع أعمــال فنية 
املعالم  أشهر  من  مســتوحاة 
اإلمارات.  يف  الربيــة  والحياة 
ليوا  أســلحة  تعرض  حني  يف 

 CHayEH الصيــد  بندقية 
Z20 بثالثــة أنواع، وتعرض 
من  متنوعة  مجموعــة  لهب 

الذخائر ذات العيار الصغري.
كاراكال  ســتعرض  كمــا 
»روح  مسدســات  من  زوجاً 
بنقوش  املزين  اإلماراتيــني« 
تطعيمات  مع  العربي  بالخط 

24 قرياطاً. من الذهب عيار 
أيضــاً  كاراكال  وســتعرض 
الرئيسية،  الهجومية  بندقيتها 
CAR 816، بأطوال متعددة، 
 CaR الهجومية  والبندقيــة 
 CMP ورشــاش    ،817
ومســدس  متعددة؛  9بأنواع 
وبنــادق   ،CaRaCaL F

قنص بعيارات مختلفة.
أبوظبــي  معــرض  ويعتــرب 
أكرب  والفروسية  للصيد  الدويل 

والفروســية  للصيد  معرض 
يف  الــرتاث  عــىل  والحفــاظ 
األوســط  الــرشق  منطقــة 
الحدث  ويستقطب  وأفريقيا. 
ألف   105 من  أكثر  الســنوي 
زائر محيل وعاملي الستكشاف 
التقنيــات واالبتكارات  أحدث 
مجــاالت  يف  واالتجاهــات 
الفروســية والصيد والتخييم 
والحوديث.  التقليدي  والصيد 
»االســتدامة  شــعار  تحــت 
... طموح متجدد«،  والــرتاث 
يتيح املعرض يف دورته الحالية 
تعزيز  فرصة  كاراكال  لرشكة 
ارتباطها بالجمهور اإلماراتي، 
وتسليط الضوء عىل منتجاتها 
الرائدة،  الصغرية  األسلحة  من 
حضورها  تعزيــز  عن  فضالً 

وسمعتها عاملياً.

م�سادرة 1194 قطعة مقلدة في 
دبا �لفجيرة

الفجــرية-وام:  نجحت بلدية دبــا متمثلة يف إدارة 
الرتاخيص التجارية قسم حماية املستهلك يف ضبط 
وقطع  ومغشوشة  مقلدة  سلعة   1194 ومصادرة 
غيار الســيارات من فالتر زيت وهواء خالل شهر 

يناير وحتى أغسطس من العام الجاري.
ونفذت البلدية 42 جولة تفتيشية دورية ومفاجئة 
عىل املنشــآت ذات العالقة يف مدينــة دبا واملناطق 
التابعة لها، نتج عنها إنذار 21 منشأة وتحرير 11 
مخالفة يف حق أصحاب األنشطة التجارية تضمنت 
مقلدة  ســلع  وبيع  التجــاري  الغش  يف  أغلبيتهــا 
ومغشوشــة، وبيع ســلع بســعر مخالف للسعر 
األصيل،واالمتناع عن إصدار فواتري الرشاء للعميل.

  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 
 199,022 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  التقــي  إجراءات  تكثيف    وســاهم 
مستوى  عىل  الفحوصات  نطاق  وتوســيع  الدولة 
الدولة يف الكشــف عن 366 حالــة إصابة جديدة 
بفريوس كورونا املســتجد من جنسيات مختلفة، 
للرعاية  وتخضــع  مســتقرة  حــاالت  وجميعها 
الحاالت  مجموع  يبلــغ  وبذلك  الالزمــة،  الصحية 

املسجلة 1,024,085 حالة.

وفد اإماراتي يهدي ال�سعب العماني ن�سخة من 
»وثيقة الوالء«  

رابطة خريجي جامعة دبي تنظم لقاءها االأول 
لخريجي كلية الهند�سة وتقنية المعلومات

تعبير�ً عن �لتاآخي بين �لبلدين �ل�سقيقين

مجل�ض ال�سحة العالمي يمنح م�ست�سفى اآدم فيتال بدبي جائزة التميز في جراحة العظام  
دبي-الوحدة:

املتحدة  بالواليات  العاملي  الصحة  مجلس  منح 
آدم فيتال يف دبي »جائزة  االمريكية مستشفى 

التميز يف جراحة العظام والكسور«.
وقال املجلس يف قرار منح الجائزة إن مستشفى 
آدم فيتــال يف دبي  يعتمــد نموذجا متميزا يف 
تقديم الخدمات الطبية ملرىض العظام والعمود 
يضم  أنه  إىل  إضافة  املتكامل،  العصبي  الفقري 
االستشــاريني  من  التخصصات  متعدد  فريقا 
واألوروبي،  األمريكي  املجلــس  من  املعتمدين 
وأخصائيــي عالج األلم التدخــيل، وأخصائيي 
جانب  إىل  التأهيــل،  وإعادة  الطبيعــي  العالج 

كوادر صحية تتمتع بخربة واسعة.
وقــال محمــد عمر نــارص املديــر التنفيذي 
ملستشــفى آدم فيتال إن هذه الجائزة تســهم 
يف تحفيــز الســياحة العالجية بدبــي ودولة 

للخدمات  املتميز  املســتوى  اإلمارات، وتعكس 
الصحيــة بدبي، والذي يحد من ســفر املرىض 
اإلمكانات  كافــة  ويوفر  الخــارج،  يف  للعالج 
الطبيــة للمــرىض يف الدولــة مــن املواطنني 

واملقيمني والزائرين.
فيتال رعاية  آدم  يقــدم مستشــفى  وأضاف: 
الفقري  والعمود  العظــام  متطــورة لجراحة 
األسبوع  أيام  الساعة طوال  مدار  العصبي عىل 
يف مرفق مصمم بشــكل معارص يدعمه مركز 
تصوير تشخيي، يضم أحدث التقنيات العاملية 
املغناطييس،  بالرنني  التصويــر  أجهزة  ومنها 
واملوجات  السينية،  األشعة  املقطعي،  التصوير 
فوق الصوتية، إىل جانب مركز العالج الطبيعي 
والعمود  العظــام  وجراحة  التأهيــل  وإعادة 

الفقري ومركز الطوارئ.
 وتابع: يضم املستشفى غرف االقامة للمرىض 
بســعة ٦٠ رسيًرا و4 غرف عمليات رئيســية 

متطــورة تقنًيــا، كمــا يضم مركــًزا للطب 
الريــايض، والعالج الطبيعي وإعــادة التأهيل 
يقدم خدمات هي األوىل من نوعها يف املنطقة، 
إىل جانب معمــل للميكانيكا الحيوية لتخفيف 
وظيفة  واســتعادة  الشــفاء  وترسيع  األلــم 

العظام واملفاصل وتحسني األداء.
يف  متخصص  مركز  هو  فيتال  آدم  ومستشفى 
منذ  العصبي  الفقري  والعمود  العظام  جراحة 
عقود يف ميونيخ )أملانيا(، ويقدم الطب العضيل 
الهيــكيل املتقدم بناًء عىل نموذج رعاية أملاني، 
مايدعم خطط دبي ألن تكون واحدة من أفضل 
10 وجهــات للســياحة العالجيــة يف العالم. 
الذي  الزائر  الطبيب  برنامج  املستشفى  وينظم 
يســتضيف بعًضا من أشــهر جراحي العظام 
لتقديم  العالم  مســتوى  عىل  الفقري  والعمود 
رعاية عالية املســتوى للمــرىض يف دبي دون 
الحاجة إىل السفر إىل الواليات املتحدة وأوروبا.
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دبي-وام:
تسلم ســعادة الشــيخ مكتوم بن بطي 
آل مكتــوم مدير مكتب وزارة الخارجية 
القنصلية  الرباءة  دبي  يف  الدويل  والتعاون 
لســعادة أندرو تســيبو القنصــل العام 
لجمهوريــة جنــوب أفريقيــا يف دبــي 

مكتب  بمقر  وذلك  الشــمالية  واإلمارات 
الوزارة يف دبي.

بمناسبة  العام  بالقنصل  سعادته  ورحب 
تعيينــه وأشــاد بالعالقات السياســية 
واالســتثمارية  والتجارية  واالقتصادية 
له  متمنياً  الصديقني،  البلدين  تربط  التي 

التوفيق والنجاح يف مهام عمله الجديد.

دبي-الوحدة:
بن  سالم  الدكتور  الشيخ  رعاية  تحت 
الشــيخة  وحضور  العامري،  ركاض 
عائشــة بنت راشــد املعال، والدكتور 
رئيس  الشــيباني  الله محمــد  عبــد 
فريق  ،نظم  واالنتمــاء  الوالء  وثيقة 
شــكراً لعطائـــــك احتفــاالً باليوم 
الخوانيج  مجلس  يف  للتطــوع  العربي 
األمان  سفراء  الطلبـــة  لتكريم  بدبي 
العديد  يف  التطوعية  ملشاركتهم  تقديراً 
التي كان لها  الفعاليات املجتمعية  من 
بقانون  أقرانهم  توعية  يف  البارز  األثر 
االتحاد  بالتعاون مع   الطفل،   حماية 
العربــي للتطــوع ومجلس ســفراء 
األمان باإلدارة العامة لحقوق اإلنسان 

يف رشطة دبي.
تــم تكريــم 100 من ســفراء أمان 
بامليداليــات  والشــهادات التقديرية، 

الطالب  أمهــات  التكريم  شــمل  كما 
تقديراً لدورهــن الرائد يف إثراء العمل 
نفوس  يف  قيمــه  وغرس  التطوعــي 
أبنائهــم، وحرصهــن عــى تعزيــز 
األعمــال  يف  باملشــاركة  االرتبــاط 
مؤرش  رفع  يف  يساهم  بما  التطوعية، 
الوعي املجتمعي بالدور اإليجابي الذي 

يمثله العمل التطوعي.
  وقــال الشــيخ الدكتور ســالم بن 
ركاض العامــري إن دولــة اإلمارات 
بتوجيهــات ورؤية  املتحدة  العربيــة 
القيادة الرشيدة سباقة دائماً يف العمل 
تأسيســها، حيث عمل  منذ  التطوعي 
الوالد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، طيب الله ثراه، عى غرس 
العمل التطوعي يف نفوس أبناء شعبه، 
واســتمر عــى النهج ذاتــه أصحاب 
التطوع  أن  مضيفاً  الشــيوخ،  السمو 
ثقافة  إكسابهم  إىل  يؤدي  الطلبة  لدى 

مهاراتهم،  وتنمية  التطوعــي،  العمل 
العمل  نحو  إيجابية  اتجاهــات  وبناء 
بوجه عــام والتطوعي بوجه خاص، 
واملشــاركة يف خدمة املجتمع، وإعالء 

مفهوم املسؤولية املجتمعية.
راشد  بنت  عائشـــة  الشيخة  وأكدت 
املعال  أن دولــة اإلمارات تبنت أفضل 
املمارســات يف ترســيخ ثقافة العمل 
الرائدة  املبــادرات  وتقديم  التطوعي، 
تعزيز  يف  املرموقة  مكانتها  تعزز  التي 
مع  يتماىش  بمــا  املجتمعية،  القيــم 
القيادة  املســتلهمة من  اسرتاتيجيتها 
الرشــيدة لتحقيق اســتدامة وجودة 
الربامج التطوعية، وتعزيز قيمة الوالء 
الوطن واملجتمع  واالنتماء يف خدمــة 
وخربات  مهــارات  الطلبة  وإكســاب 
مجاالت  خالل  من  متنوعـــة  حياتية 
الطلبة  وتنشــئة  املختلفة،  التطــوع 
منــذ الصغر عى حب العمل التطوعي 

وخدمة املجتمع بشكل إيجابي.
املستشــار  عيل  بشــار  أمتدح  بدوره 
لعطائك  شــكراً  لفريــق  القانونــي 
التعــاون الوثيق مع مجلس ســفراء 
األمــان بــاإلدارة العامــة لحقــوق 
اإلنســان يف رشطــة دبــي، يف تنفيذ 
املبــادرة التي ترســخ دور الطللبة يف 
التطوعية،  باملبادرات  املشاركة  تفعيل 
تكرس  التطوعية  املبــادرات  إن  وقال 
يف  وتنمي  املبــدع  الطالب  شــخصية 
دواخله قيم الوالء واالنتماء والشعور 
باملسؤولية واملساهمة يف بناء الوطن، 
مشــيداً بالجهــود التــي بذلــت من 
األثر  أبلغ  لهــا  كان  والتي  الــركاء 
يف النجــاح الذي حققته الفعاليــــة، 
حيث وجه الشــكر إىل ، وثيقة الوالء 
واالنتمــــاء، فريــق غاية التطوعي، 
بكداش الطربوش للمثلجات وصحيفة 

نبض اإلمارات.

امللكة  رحيل  صــدى  يزال  ال 
ملكة   - الثانيــة  إليزابيــث 
بريطانيــا – يرتدد من خالل 
واســعة،  عاملية  فعل  ردود 
فهي أطــول ملوك بريطانيا 
ورمز  الحكم  ســدة  يف  بقاء 
مدى  عــى  ملكيتها  وقــار 
ســبعني عاما. لقد تجى بعد 

إنســاني عميق يف الكثري من ردود األفعال تلك ال سيما 
ترصيحات القادة والزعماء. نذكر منها ترصيح األمني 
العــام لألمم املتحدة أنطونيــو غوترييش حيث يقول 
االطمئنان طوال  يبعــث عى  أمرا  »وقد كان وجودها 
عقود من التغيري الشامل«. وإشادة أخرى هي تلك التي 
صدرت من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حني 
دائم يف حياتنا- وســتظل  » لقد كان لها حضور  قال: 
تاريخ  األبــد جزءا مهمــا من  إىل  للكنديني  خدمتهــا 
بالدنا«. وممــا يعزز محورية امللكة إليزابيث يف تاريخ 
الغرب املعارص مقولة رئيس الوزراء اإلســباني بيدرو 
سانتشيث »كانت شخصية ذات أهمية عاملية، وشاهدة 

التاريخ الربيطاني واألوروبي«. عى 
ولعل يف إشــادة كاميــال، قرينة ملــك اململكة املتحدة 
تشارلز الثالث، ما يضيف بعدا خاصا إىل اإلرث القيادي 
للملكــة إليزابيث الثانية حيث قالت »ال ُبّد أنه كان من 
الصعب جدا بالنســبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم 
تكن هناك نســاٌء رئيســات وزراء أو رئيسات. كانت 
هي الوحيــدة، لذلك أعتقد أنها لعبت دورها الخاص«. 
للمهتمني  وعليه فإن هذا اإلرث يبر بدروس عظيمة 
يف ســرب وتوصيف القيادة امللكية للمرأة، ال سيما وأن 
دورها  تحديات ملســت  واجهتها  التي  التحديــات  من 
اإلنســاني كأم وجدة وليس فقط دورها الرســمي يف 
مكانة  اختزال  يمكن  وال  الربيطانية.  امللكية  هرم  أعى 
الطويلة وحسب،  أعوام حكمها  إليزابيث يف عدد  امللكة 
فهــذه األعوام الســبعون كانت محّملــة بالكثري من 
األحداث الجســيمة والتغريات السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية عى مســتوى بريطانيا وأوروبا والعالم. 
عاملية جســيمة  أحداثا  إليزابيث  امللكــة  لقد عارصت 
منهــا ما زعزع أنظمة ملكية كثــرية حول العالم، إال 
أن النظــام امللكي يف بريطانيــا بقي صامدا ومحافظا 
عى قدر كبري من شــموخه، ولربمــا للملكة إليزابيث 
فضل كبري يف هذه االســتمرارية.  والحقيقة أن الكثري 
الزعماء والقادة تجــاوزت ديباجات  من ترصيحــات 
الرثاء الرســمية املعتادة. فوصف زعماء العالم لقيادة 
إليزابيث بقيم مثــل الراحة والفخر والطمأنينة  امللكة 
والكياسة  واالحرتام  والفضيلة  والنبل  والبهجة  والود 
والكرامة والثبات هو دليل عى فصول غائبة يف بحوث 

القيادة عموما والقيادة السياسية خصوصا.
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معر�ض �أبوظبي

الدائمــة لجهود تطوير دور   للُمتابعة 
المعــرض فــي مجال الحفــاظ على 
في  دوره  وتعزيز  الثقافــي  الموروث 
وتقديم  الُمستدام  والصيد  البيئة  صون 

التراث.
وقال معاليه في كلمة له خالل المؤتمر 
األربعاء  يــوم  ُعقد  الــذي  الصحافي 
الحدث  فعاليات  عن  لإلعالن  بأبوظبي 
: "مــّرت عشــرون عامــاً.. وتحديداً 
فــي ســبتمبر 2003 حينما انطلقت 
الدورة األولى من المعرض والتي ُتّوج 
نجاحها بزيارة المغفور له الشيخ زايد 
ثراه،  الله  نهيان طّيب  آل  بن ســلطان 
عقدين  مــدى  على  ُمنطلقاً  ُمشــّكلة 
لمسيرة صون التراث وترسيخ مفاهيم 
الوطنية."  بالهوية  واالعتزاز  األصالة 
شــارك في المؤتمر الصحافي كّل من 
الســيد عمر فؤاد أحمــد عضو اللجنة 
العليــا الُمنظمة مدير معرض أبوظبي 
الدولــي للصيــد والفروســية ومدير 
اإلمارات  صقاري  نادي  في  المشاريع 
المهيري  الدكتور حميد محمد  والعميد 
والمتفجرات  األســلحة  مديرية  مدير 
بــوزارة الداخلية عضــو اللجنة العليا 
الُمنّظمة والعميد سالم حمود البلوشي 
مدير إدارة األســلحة والمتفجرات في 
عضو  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 

الُمنّظمة. اللجنة العليا 
المنصوري  علي  ماجد  معالي  وكشف 
عن إنجاز قفزة نوعية على كافة الصعد 
بمناســبة االحتفاء بالعام العشــرين 
للمعــرض وهــذا ما تؤكــده األرقام 
تّم تحقيقهــا حيث تضاعف عدد  التي 
أكثر من 22 مّرة وتوّسعت  العارضين 
إذ  نحو 10 أضعاف  المعرض  مساحة 

انطلقت الدورة األولى بُمشــاركة 40 
عارضاً من 14 دولة على مساحة نحو 
في / اليوم  لُنعلــن  مربع  6000 متر 

يزيد  ما  مشاركة  أبوظبي 2022/ عن 
على 900 عارٍض وعالمة تجارية من 
58 دولة، على مســاحة تزيد عن 60 
بذلك  المعرض  ألف متر مربع وليحقق 

نسبة نمو هي األعلى في تاريخه.
وعلــى صعيد تطور المحتوى الثقافي 
عدد  يتجــاوز  والمعرفي  والتعليمــي 
الندوات  في  والُمشاركين  الُمحاضرين 
وورش العمــل واألنشــطة لهذا العام 
باإلضافــة  ومُختــص  خبيــر   100
لمــا يزيد عــن 130 من الرّســامين 
في  الُمشاركين  والفنانين  والحرفيين 
قطاع "الفنون والحرف اليدوية" فضالً 
عن جمــع ُكبرى العالمــات التجارية 
والشــركات الُمتخصصة في قطاعاته 
الـــ 11 على أرض موقع واحد لتبادل 
المعارف والخبــرات وإطالق منتجات 

وخدمات جديدة وتوسيع األعمال.
حضوراً  العام  هذا  المعرض  ويشــهد 
خليجياً ُمتمّيزاً على مســتوى الجهات 
العارضــة  والشــركات  الرســمية 
والصقارين وُعّشاق الصيد والرياضات 
العالقات  ُعمــق  يعكس  بما  التراثيــة 
الشقيقة  الخليجية  الدول  بين  المميزة 
الذي  الُمشــترك  الثقافــي  والتــراث 

يجمعها.
المعرض  مــن  مــدى 7 أّيام  وعلــى 
نحو 150 نشــاطاً  الجمهور  بانتظار 
وعروضاً وفعاليات  عمل  حّياً وورشة 
شّيقة في "ساحة العروض" باإلضافة 
ألنشــطة تعليمية وُمسابقات مبتكرة 
وعــروض تراثية ورياضية مباشــرة 

تستقطب الجميع.
وُتعتبر الُمشاركة في المزادات الفريدة 

وللخيول  والصقور  لإلبــل  نوعها  من 
على  ُقرب  عن  للتعــّرف  ثمينة  فرصة 
اإلماراتي  التراث  ركائز  أهم  بعٍض من 

والعربي والتقاليد األصيلة.
من  المزيــد  المعــرض  أعلــن  كمــا 
والثقافية  والفنية  التراثية  الُمسابقات 
الُمتخّصصة في دورته الجديدة شملت 
27 فرعاً وفئــة وتّم رصد 45 جائزة 
العام نحو 200  بها هذا  لها ويتنافس 

ُمشارك من عّدة دول.
�لإعالن عن �لفائزين

 وفئــة الجائــزة الدوليــة للمبادرات 
المدرسية في رعاية الموهوبين، والتي 
تهدف إلى تشــجيع أفضل الممارسات 
والجهــود المتميزة فــي مجال تربية 
في  واإلســهام  الموهوبين  ورعايــة 
بمجال  الخاصــة  المشــاريع  تطوير 
حول  الموهوبيــن  ورعايــة  تربيــة 
الجوائز حملة  اســتهدفت  العالم. كما 
تربية  مجال  فــي  الباحثين  الدكتوراه 
ورعاية الموهوبين إلى جانب العاملين 
المبادرات  أصحــاب  من  المدارس  في 
تربية ورعاية  في  الخاصة  والمشاريع 

الموهوبين".
وقــد تلقــت الجوائــز العديــد مــن 
المشاركات من دول كثيرة حول العالم، 
تحكيم  هيئة  قبل  من  التقييم  تم  حيث 
دوليــة ضمــت خبــراء عالميون في 
المجــال. وتأتي هذه الجوائز في إطار 
الجهود الذي تبذلها مؤسســة حمدان 
بن راشــد آل مكتوم لــألداء التعليمي 
الموهوبين  المتميز في دعــم ورعاية 
والنهوض بالتعليم وتشجيع التميز في 
كافة المجاالت وفي قطاع التعليم على 
قادرة  أجيال  لتخريج  الخصوص  وجه 
علــى مواكبة العلــم وتحقيق التنمية 

المستدامة في كافة القطاعات.
الصحفي  المؤتمــر  فــي  تحدث  وقد 
التقييــم الدولية والتي  أعضــاء لجنة 
ضمت كل من االستاذ في جامعة الملك 
فيصــل بالمملكة العربية الســعودية 

البروفسيور د.
عبداللــه الجغيمــان رئيــس اللجنة ، 
واالســتاذة فــي جامعــة ريغنزبيرغ 
"هايــدرون  البروفيســور  بألمانيــا 
والدكتور   ، اللجنة  عضو  ســتروجر" 
مساعد  باكســال – عضو  مايرا  رودا 
العميــد للبحــوث والدراســات العليا 
اإلمارات  وأستاذ مشــارك في جامعة 

العربية المتحدة .
وتلقت الجوائز مشــاركات نوعية من 
العديــد من الدول حــول العالم، حيث 
شــهدت 9 مشــاركات فــي الجائزة 
رعاية  في  التطبيقية  لألبحاث  الدولية 
مشــاركة  الى  انقســمت  الموهوبين 
البحرين ومشــاركتين من  من مملكة 
جمهورية مصر العربية و4 مشاركات 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ومشــاركة واحدة من كل من اسبانيا 

وماليزيا.
بايدن: تخ�صي�ض

دوالر  توجيه 780 مليــون  وســيتم 
في  المزارعيــن  مســاعدة  لتمويــل 
مستدامة  زراعة  أساليب  إلى  الوصول 
الغذاء، من  توصيل  أنظمة  وتحســين 
تســهم  أخرى. كما  مشــروعات  بين 
الواليــات المتحدة بمبلغ 150 مليون 
للزراعة  العالمي  البرنامــج  في  دوالر 

واألمن الغذائي
إلى 9ر6  الجديــدة  األموال  وتضــاف 
مليــار دوالر أعلنــت عنهــا الواليات 
الغذائي  األمن  لتحقيق  بالفعل  المتحدة 

هذا العام.
واتهــم بايدن روســيا بمحاولة القاء 
اللوم فــى نقص الغذاء على العقوبات 
المفروضــة عليها، قائــال إن األعمال 
الرئيس  بهــا  يقوم  التى  العســكرية 
فالديمير بوتين هى المسؤولة عن هذا 

الوضع.
وحــذر الرئيس األمريكــي جو بايدن 
من قلة الوقــت المتاح لمواجهة أزمة 
المناقشــة  المنــاخ خالل خطابه في 
للجمعية  والســبعين  السابعة  العامة 
العامة لألمم المتحدة في نيويورك يوم 
لدينا  يبق  بايــدن: "لم  األربعاء. وقال 
نعيش  أننا  جميعا  طويل. نعلــم  وقت 

بالفعل أزمة مناخ".
�لرئي�ض �للبناني

األمريكي في ملف  الوســيط  أن  يذكر 
ترســيم الحــدود البحريــة الجنوبية 
لبنان  زار  آموس هوكشــتاين كان قد 
وقدم  الجاري  أيلول/ســبتمبر   9 في 
اقتراحــات جديــدة للبنــان في ملف 
المســؤولين  على  الترســيم،وعرض 
نتائــج  التقاهــم  الذيــن  اللبنانييــن 
االتصــاالت التي أجراهــا مع الجانب 
المتعلقة  النقاط  وبعض  االســرائيلي 
بالمفاوضات. واستمع إلى وجهة نظر 
لبنان حيــال بعض النقاط التي يجري 
الترسيم،  ملف  البحث في شــأنها في 
بالخط 23  يتمســك  لبنان  أن  علمــاً 

وبحقل قانا كامال.

�لإمار�ت و�أثيوبيا
وتطوير  لتنمية  التعاون  ومد جســور 
الثنائية بين الجانبين، مشيرا  العالقات 
الخبــرات ومتابعة  تبادل  أهميــة  إلى 

المشــتركة  االتفاقيات  تنفيذ  عمليات 
بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

التوقيع مــن جانب  حضــر مراســم 
اإلمارات سعادة المهندس عبد الرحمن 
بأعمال وكيل  القائم  الحمــادي  محمد 
وزارة العدل وســعادة القاضي جاسم 
التفتيش  دائرة  مدير  عصيبة  أبو  سيف 
عبد  القاضــي  وســعادة  القضائــي 
الرحمن مراد البلوشــي القائم بأعمال 
للشــؤون  المســاعد  الوزارة  وكيــل 
القانونية و المستشــار عبدالله حسن 
االتفاقيات  قســم  رئيس  المرزوقــي 
الدولية والمستشــارة منــى الجابري 

رئيس قسم التعاون القضائي الدولي.
االثيوبي  الجانــب  مــن  حضــر  كما 
سفير  وشي  يفو  ديت  سليمان  سعادة 
جمهوريــة إثيوبيــا الفيدراليــة لدى 

الدولة وباقي أعضاء الوفد.
وتضمنت االتفاقيتان مجاالت عدة من 
ضمنها تســليم المجرميــن والجرائم 
التسليم  طلب  ورفض  للتسليم  القابلة 
وأســبابه والنص صراحــة على عدم 
وكيفية  المواطنيــن  تســليم  جــواز 
تقديــم طلب التســليم والمســتندات 
بالتسليم  الخاصة  واإلجراءات  الالزمة 
خاللها  من  التي  الختاميــة  واألحكام 
تبيــن كيفية دخــول االتفاقيتين حيز 
واالنهاء والمســاعدة  والتعديل  النفاذ 
المســائل  في  المتبادلــة  القانونيــة 
المســاعدة  رفض  وحاالت  الجنائيــة 
وتنفيذها  الطلبات  ومحتوى  وشــكل 
واألدلة  المعلومات  اســتخدام  وقيود 
ونقل  واإلدالء بالشــهادة  وســريتها 
وتبليــغ  الموقوفيــن  األشــخاص 
والضبــط  والتفتيــش  المســتندات 
والتوافق  المصادرة  في  والمســاعدة 

مع االتفاقيات األخرى.

م�صت�صفى كليفالند كلينك ت�صلط 
�ل�صوء على مر�ض �لزهايمر

�لإمار�ت ت�صارك في �لجتماع �لوز�ري �لخليجي 
-�ل�صيني �لم�صترك  بنيويورك

أبوظبي-الوحدة:
 سلطت مستشفى كليفالند كلينك بمناسبة اليوم العاملي 
ملرض الزهايمر الضوء عى تدابري إدارة عارض »التجول« 

لدى األفراد املصابني .
وقالت شــينا ماير خبرية العالج املهني ومديرة برنامج 
إعادة التأهيــل الرسيري يف مركز كليفالند كلينيك إن ما 
األعراض  أحد  أو وجهة« هو  بـ«التجول بال هدف  يعرف 
مشرية  الزهايمر  بمرض  املصابني  األفراد  بني  الشــائعة 
إىل بعض الطرق العملية البســيطة التــي يمكنها تقليل 

املخاطر املرتبطة بهذه الحالة املرضية.
العاملية  الصحة  ملنظمة  وفقاً  أنه  ماير  وأوضحت شــينا 
يعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعاً ومن بني 
بالَخَرف عى مستوى  مليون شــخص مصاب   55 نحو 
الزهايمر ترتاوح بني  بداء  املصابني  أن نسبة  ُيقدر  العالم 
%60 إىل %70 باإلضافــة إىل ما يقرب من 10 ماليني 
حالة َخَرف جديدة كل عام ، وتوقعت أن يرتفع هذا العدد 
بالتزامن مع ارتفاع نســبة السكان املسنني يف عدد كبري 

البلدان. من 
املصابني  لدى  التجــول  عارض  معالجة  أهميــة  وأكدت 
بالزهايمر نظراً لآلثار السلبية التي يمكن أن تنتج عنه .

ففــي حني يمكن أن يكون التجــول داخل بيئة خاضعة 
للرقابــة آمناً إىل حد مــا إال أن اآلثار املرتتبة عليه خارج 
البيئات اآلمنة قد تكون خطرية ويمكن أن يكون للتجول 

عواقب نفسية.

نيويورك-وام:

 شــاركت اإلمارات العربية املتحــدة يف االجتماع الوزاري 
املشــرتك بني مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصني 
الشعبية الذي ُعقد يف نيويورك عى هامش أعمال الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، حيث تركزت النقاشات حول القضايا 

اإلقليمية والدولية األكثر إلحاحاً.
وتحــدث معايل خليفة شــاهني املرر، وزيــر دولة، خالل 
االجتمــاع مؤكداً عمق العالقات التي تربط دولة اإلمارات 
بجمهوريــة الصــني الشــعبية باعتبارها أهــم الركاء 
التجاريني لدول مجلــس التعاون والريك التجاري األكرب 
للدولــة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي أكثر 
مــن 60 مليار دوالر يف عــام 2021. وأعرب معاليه عن 
تطلّع دولة اإلمارات »إىل مضاعفة التبادل التجاري وتعزيز 
والتكنولوجيا  الطاقــة  مثــل  التعــاون يف مجاالت هامة 
والثقافة، وإثراء املناقشات حول هذه املسائل خالل انعقاد 

القمة املشرتكة بني دول مجلس التعاون والصني«.
وأشــاد معاليه بالدور اإلقليمي والــدويل الفّعال للصني يف 
مجلس األمن ومساهمتها يف صون السلم واألمن الدوليني، 
وقال معاليه: »نثّمن روح التعاون البّناء والتوافق بني بلدينا 
يف مختلــف امللفات وباألخص القضايــا العربية، ونتطلع 
التعاون خالل عضوية دولة اإلمارات يف  إىل اســتمرار هذا 
الهجمات  إدانتها  عى  الصني  شاكراً  الدوام«،  وعى  املجلس 
التي شــنتها ميليشــيا الحوثي اإلرهابية عــى العاصمة 
أبوظبي وعى اململكة العربية الســعودية ..كما أكد معاليه 

تمسك دولة اإلمارات بسياسة »صني واحدة«.

»الخارجية« تت�س��لم الب��راءة القن�سلية 
لقن�سل عام جنوب اأفريقيا

�لملكة �ليز�بيث �لثانية: تو�صيف 
قيادة  

»�س��كراً لعطائك« يكرم 100 من مجل���س �س��فراء الأمان 
واأمهاتهم ب�سرطة دبي   بقلم ـ د. فاطمة محمد خمي�ض  
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اأبوظبيـ  )وام(:

 جتاوزت �سيولة اأ�سواق الأ�سهم املحلية حاجز 

يوم  تعامالت  ختام  يف  درهم  مليار   2.3

الأربعاء، تركزت معظمها على الأ�سهم الكربى يف 

قطاع البنوك واملالية والطاقة والعقارات.

وتوزعت ال�سيولة بواقع 1.94 مليار درهم يف 

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و369.7 مليون 

التداول على  درهم يف �سوق دبي املايل، بعد 

610.5 مليون �سهم عرب تنفيذ اأكرث من 22 األف 

»فادك�س  اأبوظبي  �سوق  موؤ�رش  واأغلق  �سفقة. 

15« عند م�ستوي 10070.24 نقطة، فيما و�سل 

موؤ�رش فوت�سي �سوق اأبوظبي العام »فادجي« 

موؤ�رش  واأقفل  نقطة،   10093.97 م�ستوي  اإيل 

�سوق دبي العام عند 3460.52 نقطة.

باأكرث  مكا�سبه  يف  »طاقة«  �سهم  وا�ستمر 

جتاوزت  ن�سطة  تداولت  و�سط   %13.6 من 

�سهم  ارتفع  كما  درهم،  قيمتها 279.7 مليون 

»ملتيبالي« 1.6% و«بنك اأبوظبي التجاري« 

بن�سبة  القاب�سة«  »العاملية  وارتفع   ،%1.53

م�ستقطبًا  الن�ساط  قائمة  ت�سدره  مع   %0.28

�سيولة بنحو 351.3 مليون درهم.

اإعالن  مع   %1.08 �سات«  »الياه  �سهم  وزاد 

بقيمة  موؤقتة  نقدية  اأرباح  توزيع  ال�رشكة 

196.6 مليون درهم عن الن�سف الأول من العام 

اأكتوبر 2022 جلميع  ُتدفع بحلول 14   ،2022

امل�ساهمني امل�سجلني بتاريخ 30 �سبتمرب 2022، 

ومبا يعادل 8.06 فل�س لل�سهم.

ويف �سوق دبي، ارتفع �سهم هيئة كهرباء ومياه 

دبي »ديوا« و«تيكوم« بن�سبة 0.77% و%0.42 

على التوايل، وت�سدر »اإعمار العقارية« الن�ساط 

»دبي  تاله  درهم،  مليون   139.5 م�ستقطبًا 

الإ�سالمي« بنحو 74.18 مليون درهم، و«دبي 

لال�ستثمار« 42.11 مليون درهم.

الريا�ض  – ) د ب اأ (:

 ارتفعت ال�سادرات غري النفطية ال�سعودية خالل 

7ر26   اإىل  لت�سل  املا�سي  يوليو  متوز/  �سهر  

مليار ريال، م�سجلة منواً بلغ 4ر26 % على اأ�سا�س 

�سنوي، مقارنة بنحو 1ر21 مليار ريال يف نف�س 

ال�سهر من العام املا�سي.

واأ�سارت الهيئة العامة لالإح�ساء، يف بيان لها 

على موقع “تويرت”، يوم الأربعاء” اأن اإجمايل 

ال�سادرات و�سل اإىل 8ر140  مليار ريال”.

وقالت الإح�ساء “اإن اإجمايل الواردات �سجل 1ر55  

مليار ريال، بينما و�سل حجم التجارة اإىل 9ر195  

7ر85  التجاري  امليزان  و�سجل  ريال،  مليار 

مليار ريال”. واأهم ال�سلع امل�سدرة “املنتجات 

املعدنية 5ر114  مليار ريال، منتجات ال�سناعات 

الكيماوية 6ر9  مليار ريال، واللدائن واملطاط 

5ر7  مليار ريال، وعربات وطائرات وبواخر 8ر3  

مليار ريال، واملعادن العادية 6ر1  مليار ريال”،

والأجهزة  “الآلت  امل�ستوردة  ال�سلع  اأهم  بينما 

واملعدات الكهربائية 8ر9 مليار ريال، وعربات 

ومنتجات  ريال،  مليار  2ر7  وبواخر  وطائرات 

ال�سناعات الكيماوية 5ر5 مليار ريال، واملعادن 

هيئة  واأ�سارت  ريال(”.  مليار  3ر5  العادية 

الإح�ساء، اإىل اأهم الدول ال�رشيكة لل�سادرات هي 

“ال�سني 1ر22 مليار ريال، وكوريا اجلنوبية 16 
مليار ريال، والهند 14 مليار ريال، واليابان 14 

الأمريكية 8ر6   املتحدة  والوليات  ريال،  مليار 

اأهم الدول ال�رشيكة  مليار ريال”، بينما جاءت 

للواردات هي ال�سني 12 مليار ريال، واأمريكا 2ر4  

مليار ريال، والإمارات 8ر3  مليار ريال، والهند 

5ر3  مليار ريال، واأملانيا  ملياري ريال. وكانت 

�سجلت  قد  النفطية  غري  ال�سعودية  ال�سادرات 

م�ستوى  اجلاري،  العام  من  الثاين  الربع  خالل 

قيا�سيا بعد بلوغها  2ر86  مليار ريال.

دبيـ  )الوحدة(:

اجلمارك  مع  بالتعاون  دبي،  جمارك  اختتمت   

 30 منه  ا�ستفاد  تدريبيًا،  برناجمًا  الفرن�سية، 

�سابطًا ومفت�سًا جمركيًا من جمارك دبي، ا�ستمر 

ملدة 4 اأيام.

اأحمد  ا�ستقبل  التدريبي،  الربنامج  ختام  ويف   

حمبوب م�سبح املدير العام جلمارك دبي، الرئي�س 

واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

واحلرة، ناتايل كينيدي القن�سل العام جلمهورية 

اجلمركي  امللحق  هونا�س  رفيق  بدبي،  فرن�سا 

الإقليمي، �سايل جرجور م�ساعد امللحق اجلمركي، 

اإدارة  بحرية  ا�ستخبارات  برييز حمللة  ج�ستني 

مكافحة التهريب املديرية العامة لال�ستخبارات 

نائب  هريباوت  واأوليفر  اجلمركية،  والتحقيقات 

مدير وحدة ا�ستهداف احلاويات يف ميناء لو هافر، 

وعدد من املديرين التنفيذيني، ومديري الإدارات 

يف جمارك دبي، واملفت�سني امل�ساركني بالربنامج.

واأكد اأحمد حمبوب م�سبح، اأن الربنامج يعك�س 

يجمع  الذي  امل�سرتك،  والتعاون  الروابط  عمق 

جمارك دبي مع اجلمارك الفرن�سية. وقال: حتر�س 

ال�سرتاتيجية  خطتها  اإطار  ويف  دبي،  جمارك 

2021-2026، الرامية اإىل ريادة اجلمارك الآمنة 

التفتي�س  كادر  مهارات  وتعزيز  ل�سقل  عامليًا، 

اجلمركي، وتبني �سل�سلة متكاملة من الإجراءات 

التهريب،  حماولت  لكافة  للت�سدي  والتقنيات 

ابتداًء من تقنية الإنذار املبكر، املتمثل يف نظام 

حمرك املخاطر الذكي، لت�سخي�س كافة ال�سحنات 

امل�ستبه فيها م�سبقًا، و�سوًل اإىل عمليات التفتي�س، 

حيث يتم تزويد املراكز اجلمركية باأحدث اأجهزة 

التفتي�س املتطورة. 

واأ�سار اإىل التطوير امل�ستمر يف مبادرة »�سياج«، 

املنافذ  على  الرقابة  ت�سديد  اإىل  تهدف  التي 

البحرية حلماية املجتمع والقت�ساد، بالعتماد 

على التقنيات احلديثة، مثل الذكاء ال�سطناعي، 

املمنوعة،  املواد  لك�سف  املتطورة  والأجهزة 

بال�ستعانة بطائرات بدون طيار، وزوارق جمهزة 

باأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع ال�سفن 

قبل دخولها اإىل موانئ املنطقة ال�ساحلية، كاإجراء 

حتملها  قد  خماطر  اأي  عن  لالإبالغ  ا�ستباقي 

ال�سفينة.

وعمليات تفتي�س احلاويات املتطورة، من خالل 

يتميز  الذي  وال�سحنات  احلاويات  فح�س  نظام 

ال�ساعة،  يف  حاوية   150 فح�س  على  بقدرته 

والتعرف اإىل اأرقام احلاويات ب�سكل اآيل، اإ�سافة اإىل 

ارتباطه احلي بنظام التخلي�س اجلمركي املتكامل 

مر�سال 2، دون احلاجة للتدخل الب�رشي.

ال�سنوات  ناتايل كينيدي: »�سهدنا خالل  وقالت 

القليلة املا�سية، منواً بارزاً يف التجارة املتبادلة 

بني الإمارات وفرن�سا، حيث حققت اأكرث من 5.6 

الإمارات  تعد  واليوم   ،2021 يف  يورو  مليارات 

ال�رشيك التجاري الأبرز لفرن�سا يف ال�رشق الأو�سط، 

ف�سادرات فرن�سا اإىل الإمارات، ت�سكل 34.5 % من 

الأو�سط،  ال�رشق  اإىل  الفرن�سية  ال�سادرات  جممل 

واأقول بفخر اإن الإمارات بلد الفر�س، هي من بني 

الـ 10 دول الأبرز التي تقوم ال�رشكات الفرن�سية 

بت�سدير الب�سائع اإليها«. 

القوية،  القت�سادية  العالقات  هذه  اإن  وقالت 

قائمة بف�سل بيئة الأعمال اجلذابة يف دبي، التي 

واأ�سارت  والبتكار،  والتجارة  ال�ستثمار  تدعم 

اإىل  البوابة  اليوم  اأن ميناء جبل علي، يعد  اإىل 

ال�رشق الأو�سط واآ�سيا، وو�سيلة الربط بني ال�رشق 

والغرب، ما ي�سمح ملاليني احلاويات يف الو�سول 

الت�سهيالت  بف�سل  تاأخري،  دون  مقا�سدها،  اإىل 

اجلمركية،  املعامالت  اإجناز  و�رشعة  التجارية، 

اأكرب عدد من  الإمارات ت�ست�سيف  اأن  اإىل  م�سريًة 

ال�رشكات الفرن�سية يف ال�رشق الأو�سط، وعددها 

يقرب من 600 �رشكة، و�رشكة تابعة، يعمل فيها 

اأكرث من 30،000 موظف. 

اإدارة  بكونها  دبي،  جمارك  »ت�ستهر  واأ�سافت: 

كفاءة  بكل  تت�سدى  ومتميزة،  بارزة  جمركية 

ملحاولت تهريب املخدرات عرب احلدود، حلماية 

والجتماعية،  ال�سحية  اأ�رشارها  من  املجتمع 

وذلك بف�سل تطويرها امل�ستمر لقدراتها الب�رشية 

والتقنية«.

0

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 22 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15150 
12 متابعـات و�إعالنات

�سيولة الأ�سهم المحلية تتجاوز 2.3 مليار درهم في جل�سة 

منت�سف الأ�سبوع

ال�سعودية:ارتفاع ال�سادرات غير النفطية بن�سبة 26.4 % 

خالل يوليو الما�سي

اختتام برنامج تدريبي م�سترك لجمارك دبي وفرن�سا

 البحرين: البدء في تخ�سي�ض بع�ض المناق�سات  الحكومية للموؤ�س�سات 

ال�سغيرة والمتو�سطة 

257 مليون برميل اإنتاج �سلطنة عمان من النفط في الأ�سهر الثمانية 

الأولى من العام

ارتفاع �سعر �سلة خامات »اأوبك« اإلى 

96.5 دولر

ارتفاع الأ�سهم الأمريكية في م�ستهل 

التعامالت

اأ�سعار الذهب ت�سعد عالمياً باأكثر من 5 دولرات

فييناـ  )وام(: 

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط »اأوبك« اأن 

�سعر �سلة خاماتها التي ت�سم متو�سط اأ�سعار 13 

اإنتاج الدول الأع�ساء جتاوز 96 دولرا  خاما من 

للربميل. وذكرت »اأوبك« - يف ن�رشتها ال�سادرة 

يوم الأربعاء اأن �سعر �سلة خامتها ارتفع اإىل 96.5 

دولر للربميل اأم�س بعد اأن بلغ 95.2 دولر يف 

اليوم ال�سابق. وبلغ املعدل ال�سنوي ل�سعر ال�سلة 

 ،2021 العام  يف  للربميل  دولر   69.89 نحو 

و41.47 دولر للربميل يف 2020.

وتتكون �سلة اأوبك املرجعية للخامات من 13 خاما 

ميثل كل منها نفط ال�سادرات الأ�سا�س لكل دولة من 

البلدان الأع�ساء يف املنظمة.

نيويوركـ  )وام(:

 ارتفعت موؤ�رشات الأ�سهم يف بور�سة وول �سرتيت 

الأمريكية يف م�ستهل تعامالت يوم الأربعاء قبل 

�ساعات قليلة من قرار الفيدرايل الأمريكي ب�ساأن 

اأ�سعار الفائدة.

موؤ�رش  زاد  الأمريكية،  الأ�سواق  لبيانات  وفقا  و 

اأو ما  اآند بورز 500« بن�سبة %0.42  »�ستاندرد 

نقطة،  اإىل 3872.84  لي�سل  نقطة  يعادل 17.8 

وذلك بحلول ال�ساعة 05:36 م�ساء بتوقيت الإمارات.

و �سعد موؤ�رش »نا�سداك«، الذي تغلب عليه اأ�سهم 

التكنولوجيا رابحا نحو 29.6 نقطة اأو ما ن�سبته 

0.26% و�سول اإىل 11452.21 نقطة.. فيما ارتفع 

موؤ�رش »داو جونز« ال�سناعي بنحو 0.45% توازي 

139.64 نقطة ليبلغ م�ستوى 30856.09 نقطة.

عوا�سمـ  )وام(:

 ارتفعت اأ�سعار الذهب العاملية خالل تداولت يوم 

الأربعاء، لرتبح اأكرث من 5 دولرات.

اأ�سعار  زادت  العاملية،  الأ�سواق  لبيانات  ووفقا 

املعدن الأ�سفر يف املعامالت الفورية بن�سبة %0.3 

اأو ما يعادل 5.02 دولر لت�سل اإىل 1669.81 دولر 

لالأون�سة، وذلك بحلول ال�ساعة »10:50 �سباحًا 

بتوقيت الإمارات«. و�سعدت العقود الآجلة للذهب 

ت�سليم �سهر دي�سمرب بن�سبة بلغت 0.42% تعادل 

6.95 دولر لت�سل اإىل 1677.95 دولر لالأون�سة. 

 املنامةـ  )الوحدة(:

اأعلن جمل�س املناق�سات واملزايدات عن 

املناق�سات  بع�س  تخ�سي�س  يف  البدء 

ال�سغرية  للموؤ�س�سات   احلكومية 

زيادة  اإىل  تهدف  والتي  واملتو�سطة، 

ل�ساحلهم،  املناق�سات  تر�سيات  ن�سبة 

اأعداد  زيادة  على  اإيجاًبا  ينعك�س  مما 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

امل�ستفيدة من هذه املبادرة، وذلك �سمن 

اجلهود الرامية لتخ�سي�س ح�سة ن�سبتها 

20% من م�سرتيات ومناق�سات احلكومة 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

يف  �سي�سارك  اأنه  اإىل  املجل�س  واأ�سار 

وزارة  املبادرة  هذه  من  الأوىل  املرحلة 

ال�سناعة والتجارة، وزارة �سوؤون ال�سباب 

جمل�س  الأ�سغال،  وزارة  والريا�سة، 

التنمية القت�سادية، جمل�س املناق�سات 

»متكني«،  العمل  �سندوق  واملزايدات، 

باأن  ومبينًا  للتنمية،  البحرين  وبنك 

مناق�ستني  طرحت  قد  الأ�سغال  وزارة 

ال�سغرية  للموؤ�س�سات  خم�س�ستني 

واملتو�سطة.

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  املجل�س  ودعا 

واملتو�سطة الت�سجيل يف نظام ت�سجيل 

عرب  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

ال�سناعة  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع 

والتجارة للح�سول على �سهادة ت�سنيف 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

املناق�سات  نظام  يف  والت�سجيل 

املناق�سات  ملجل�س  الإلكرتوين 

يف  امل�ساركة  لهم  ليت�سنى  واملزايدات، 

املناق�ستني املطروحتني من قبل وزارة 

املناق�سات  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سغال، 

بقية  من  تباعًا  �ستطرح  التي  القادمة 

اجلهات احلكومية الآنفة الذكر.

ولفت اإىل اأن املوؤ�س�سات احلا�سلة على 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ت�سنيف  �سهادة 

لهذه  التقدم  من  �ستتمّكن  واملتو�سطة 

كبرية  فر�سة  �سي�سكل  مما  املناق�سات، 

لها لإثبات قدراتها واإمكاناتها على تنفيذ 

العقود احلكومية.

واملزايدات  املناق�سات  جمل�س  واأكد 

التناف�سية  القدرة  رفع  على  حر�سه 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  من  للم�ساركني 

احلكومية،  املناق�سات  يف   واملتو�سطة 

مبا ميكنهم من تقدمي عطاءات متكاملة 

ومتطلبات  �رشوط  مع  ومتوافقة 

التناف�سية  قدراتهم  ويرفع   املناق�سات 

ويوؤهلهم لرت�سية املناق�سات ل�ساحلهم، 

مما �سيعزز من م�ساهمتها يف القت�ساد 

الوطني.

اخلطوات  �سمن  ياأتي  ذلك  باأن  وذكر 

املتقدمة التي تبذلها مملكة البحرين يف 

�سبيل متكني ودعم املوؤ�س�سات ال�سغرية 

كمركز  موقعها  يعزز  مبا  واملتو�سطة، 

رائد يف هذا املجال، ومبا يدعم القت�ساد 

املجل�س  التزام  جانب  اإىل  الوطني، 

بت�سجيع املوردين واملقاولني مبا فيهم 

على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

واملزايدات  املناق�سات  يف  امل�ساركة 

معدلت  من  يزيد  مما  احلكومية، 

التناف�سية وجودة العطاءات امل�ستلمة.

م�سقطـ  )الوحدة(:

ارتفعت اأ�سعار النفط يوم الأربعاء اأكرث من 

الرو�سي فالدميري  الرئي�س  اإعالن  2% بعد 

بوتني عن تعبئة جزئية للجي�س مما يزيد 

من خماوف حدوث نق�س يف اإمدادات النفط 

الآجلة خلام  العقود  ارتفاع  والغاز. وبلغ 

برنت 2.28 دولر ما يعادل 2.5% لي�سل 

تراجعها  بعد  للربميل  دولر  اإىل 92.90 

فيما  ال�سابقة،  اجلل�سة  يف  دولر   1.38

ارتفعت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س 

اأي %2.6  الأمريكي 2.22 دولر  الو�سيط 

م�سجلة 86.16 دولر للربميل.

الأربعاء  الر�سمي  ُعمان  نفط  �سعر  وبلغ 

ت�سليم �سهر نوفمرب القادم 92 دولًرا اأمريكيًّا 

و84 �سنًتا. و�سهد �سعر نفط ُعمان ارتفاًعا 

بلغ 24 �سنًتا، مقارنًة ب�سعر الثالثاء البالغ 

92 دولًرا اأمريكيًّا و60 �سنًتا. وكان املعدل 

ال�سهري ل�سعر النفط اخلام الُعماين ت�سليم 

دولرات   103 بلغ  اجلاري  �سبتمرب  �سهر 

ا 9  اأمريكية و21 �سنًتا للربميل، منخف�سً

دولرات اأمريكية و72 �سنًتا مقارنًة ب�سعر 

ت�سليم �سهر اأغ�سط�س املا�سي.

الوطني  املركز  ن�رشها  لبيانات  ووفقا 

لالإح�ساء واملعلومات، ارتفع اإنتاج �سلطنة 

عمان من النفط اخلام واملكثفات النفطية 

العام  من  الأوىل  الثمانية  الأ�سهر  يف 

اإذ  برميل،  مليون  اإىل 257.034   %10.3

 204.616 اخلام  النفط  من  الإنتاج  بلغ 

مليون برميل، اأما املكثفات النفطية فبلغ 

وبلغ  برميل،  مليون   52.418 اإنتاجها 

مليون   1.057 اليومي  الإنتاج  متو�سط 

النفط  �سعر  متو�سط  بلغ  بينما  برميل، 

95.3 دولر للربميل الواحد.

�سلطنة  اإنتاج  اأن  البيانات  واأو�سحت 

يف  النفطية  واملكثفات  النفط  من  عمان 

�سهر اأغ�سط�س وحده بلغ 33.857 مليون 

من  برميل  مليون  منها 27.308  برميل، 

من  برميل  مليون  و6.549  اخلام،  النفط 

املكثفات النفطية، وبلغ متو�سط الإنتاج 

اليومي 1.092 مليون برميل.

�سادرات  اإجمايل  بلغ  البيانات،  وح�سب 

�سلطنة عمان من النفط بنهاية اأغ�سط�س 

217.273 مليون برميل م�سجلة ارتفاعا 

عام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   %15.4

الدول  قائمة  ال�سني  وت�سدرت   .2021

بـ167.561  العماين  للنفط  امل�ستوردة 

بـ29.888  الهند  تلتها  برميل،  مليون 

مليون برميل، ثم كوريا اجلنوبية بـ9.328 

مليون برميل. ووفقا للبيانات، بلغ اإنتاج 

اإ�سافة  املحلي  الغاز  من  عمان  �سلطنة 

اإىل امل�ستورد، 35.268 مليون مرت مكعب 

الغاز  اإنتاج  بلغ  اإذ  اأغ�سط�س،  بنهاية 

امل�ساحب 6.693 مليون مرت مكعب، اأما 

اإنتاج الغاز غري امل�ساحب وامل�ستورد فبلغ 

28.575 مليون مرت مكعب. 

وكان اأغلب الإنتاج من الغاز ا�سُتخدم يف 

امل�ساريع ال�سناعية بـ20.986 مليون مرت 

مكعب، اأما الغاز امل�ستخدم يف حقول النفط 

فقد بلغ 8.858 مليون مرت مكعب، بينما 

ا�ستخدمت  فقد  الكهرباء  توليد  حمطات 

5.261 مليون مرت مكعب من الغاز، كما 

و�رشكة  ال�سناعية  املناطق  ا�ستخدمت 

عمان للتعدين، واأ�سمنت عمان 161.9 األف 

مرت مكعب. واأ�سارت البيانات اإىل انخفا�س 

اإنتاج امل�سايف من �سلطنة عمان %33.1 

بنهاية اأغ�سط�س مقارنة بالفرتة نف�سها من 

العام املا�سي، اإذ تركز اإنتاج امل�سايف على 

الديزل بـ20.711 مليون برميل.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: احمد عيل عيل راشد العلييل  الجنسية: االمارات 

 اىل الطرف الثاين:  خلود ابراهيم موىس نوروز املازمي  الجنسية: اإلمارات

 باالسم التجاري )  كراج الفنون  ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )63829( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  سعيد سامل محمد دميوري املهري  الجنسية: االمارات 

 اىل الطرف الثاين:  زايد سامل محمد دميوري املهري  الجنسية: اإلمارات

 باالسم التجاري )كافيه افنيو( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )102327( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

من :الطرف األول: عيل احمد سلطان سيف املناعي  الجنسية: االمارات  حيث يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  عدنان نصيب محمد نصيب الجنسية: باكستان    
 باالسم التجاري )عني املدينة لتجارة الخردة( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم 

ملف )109504( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
تعديالت اخرى:

رشكة  ذ.م.م  السكراب  لتجارة  املدينة  عني  اىل  الخردة  لتجارة  املدينة  عني   : التجاري  االسم  تغيري  تم 
الشخص الواحد

 تم تغيري الشكل القانوين من مؤسسة فردية اىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

إىل املحكوم عليه: جرب ملقاوالت البناء ذ.م.م 
حيث إنه قد صدر الحكم املرفق صورة عنه ضدك لصالح املدعي املنفذ املجد لتجارة مواد البناء - يف 

القضية املشار إليها أعاله.
 ومبا أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم املذكور، ودفع الرسم املحدد لذلك، ومبا أن 

الحكم املطلوب تنفيذه كاآليت:
املجموع الكيل شاملة الرسوم واملصاريف : 11490.0

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف السند التنفيذي املشار إليه أعاله خالل ]15[ يوما من تاريخ إعالنك/ 
التنفيذ  إجراءات  بحقك  املحكمة ستتخذ  فإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  اإلخطار. ويف حالة  بهذا  إعالنكم 

الجربي املقررة قانونا.
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الكاتب العدل العامالكاتب العدل العامالكاتب العدل العام

القايض
وجدي الشاذيل بن احمد
محكمة عجامن االتحادية
محكمة التنفيذ املدنية

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 إعالن يف القضية التنفيذية بالنرش
تاريخ اإلصدار: 21/09/2022

إخطار دفع يف القضية رقم AJCEXCIPOR2022 / 0003515 - تجاري )جزئ(
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مطعم  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
مكيني 100%

رخصة رقم : CN -  1477333 قد تقدموا إلينا بطلب:
مراد  عيل  محمد  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

البلويش 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل عبدالله عيل الكندي 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ملسات 
كالسيك للصيانة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3757334  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ وياك 
للمقاوالت العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2862166  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان/ السادة: بدور ديزاين 

رخصة رقم : CN- 2744541 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من/  BUDOUR DESIGN - بدور ديزاين 

 BUDOUR DESIGN DESIGN SERVICES - SOLE إىل 

PROPRIETORSHIP L.L.C - بدور ديزاين لخدمات التصميم 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض 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.

مركز مسكره   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لتجميل السيدات 

رخصة رقم : CN- 2084386 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 MASCARA BEAUTY LADY  /تعديل إسم تجاري من
 ATOURS مركز مسكره لتجميل السيدات إىل - CENTRE
لتجميل  أتروس  مركز   -  BEAUTY LADY CENTRE

السيدات 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 
بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 قطاع الشـؤون التجاريـة- أبوظبـــي. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ورشة سوبر 
فالكون للحدادة والخراطة    

رخصة رقم :  CN -  4513899 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة هادف محمد عمري سيف 

الرشياين 100%
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سيف مبارك محمد سعيد 

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

املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
سبورتاج للعبايات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3906824  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
خلفان الفزاري للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1156976  : 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.

مؤسسة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
املغريب للتعهدات االلكرتونية  

رخصة رقم : CN -  1048433 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عيل عباس محمد حسني 

الري 100%
نارص  محسن  عــادل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

تعطن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة رشكة بيبلوس لتنظيف املباين - ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1055617 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالحميد حسن التوم )100%( 

تعديل مدير/ إضافة محمد عبدالحميد حسن التوم

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالحميد حسن التوم 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد نارص عيل جابر املري 

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

 BYBLOSE BUILDING CLEANING COMPANY  /من تجاري  إسم  تعديل 

 BYBLOSE BUILDING إىل  ذ.م.م    - املباين  لتنظيف  بيبلوس  رشكة   -  - LLC

املباين -  لتنظيف  بيبلوس   -  CLEANING - SOLE 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 

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  نور املقام    تعلن دائرة 
رخــصــة رقـــم :  لالقمشة والخياطة   

CN -  1538720 قد تقدموا إلينا بطلب:
سامل  حمد  مصبح  خالد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املعمري 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شيخه صغري محمد سعيد 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ورشة سواج 
موتور سبورتس لتصليح السيارات

رخصة رقم : CN -  4288586 قد تقدموا إلينا بطلب:
خميس  سلطان  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

مسفر الظاهري 100%   
طامطم  هويدي  فيصل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  جلويس 

ستور للتجارة العامة

رخصة رقم : CN - 3763572 قد تقدموا إلينا 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.

ذا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
سفتي للنقليات واملقاوالت العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2756605  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : مؤسسة قمراء للمقاوالت االلكرتوميكانيكية

 رخصة رقم : CN- 1194670 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حمد مسلم احمد هميله املزروعي من مالك إىل مدير

 تعديل نسب الرشكاء/ حمد مسلم احمد هميله املزروعي من  %100 إىل 0%  

تعديل رأس املال  من NULL إىل 100000 

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

 QAMARA ELECTROMECHANICAL مــن/  ــجــاري  ت إســم  تعديل 

إىل  االلكرتوميكانيكية  للمقاوالت  قمراء  مؤسسة   -  CONTRACTING EST

 QAMARA ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C  - قمراء للمقاوالت  االلكرتوميكانيكية - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بيت العيلة 
للصيانة العامة   

رخصة رقم : CN -  3776525 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سهيل مبارك عيل طويرش 

العامري 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف راشد عبدالله ربيع عبيد 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  منجرة رحاب 
الوقن

رخصة رقم :  CN - 1137150 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سيف حميد حمد حميد 

الدرعي 100% 
محمد  مبارك  احمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

الســـادة/ جبل  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

جيس للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة رقم : CN - 2095569 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  سكر 
وقهوة للحلويات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2914590: 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.

لتكنولوجيا  ادفانسد سيستم  كيو سورس  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
املعلومات ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 3694791 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة هاين سميح احمد الكيايل )100%(

 تعديل مدير إضافة هاين سميح احمد الكيايل
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هاين سميح أحمد الكيايل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هاشم عىل صالح الحامد الهاشمي تعديل رأس املال 
من NULL إىل 150000 

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

Q SOURCE ADVAMCED SYSTEMS fOR INfORMATION TECHNOLOGY L.L.C

كيو سورس ادفانسد سيستم لتكنولوجيا املعلومات إىل
 Q SOURCE ADVANCED SYSTEMS fOR INfORMATION TECHNOLOGY SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C

  كيو سورس ادفانسد سيستم لتكنولوجيا املعلومات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
سبعة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 اإلغاء اعالن �سابق

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

 تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
رقم CN -  2891886 باالسم التجاري بنجاب لتجارة 
اللحوم  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا.  
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 املذكورة. 
CN -  2891886 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 4575016  : رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة العمل االنيق للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1178746 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل رأس املال من Null إىل 100000 

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

 SMART WORK GENERAl مـــن/   ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل   

 SMART WORK العمل االنيق للمقاوالت العامة إىل - CONTRACTING

 GENERAl CONTRACTING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

- سامرت وورك للمقاوالت 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 

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : النقل البحري األخرض واملقاوالت 
العامة

رخصة رقم: CN- 3877746 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة هارون مسيح بهايت يونس هارون )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله نارص حسني عبدالله النعيمي 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 GREEN SEA TRANSPORT AND GENERAl  /تعديل إسم تجاري من
 GREEN النقل البحري األخرض واملقاوالت العامة إىل - CONTRACTING
 SEA TRANSPORT AND GENERAl CONTRACTING - SOlE
PROPRIETORSHIP l.l.C  - النقل البحري  األخرض واملقاوالت 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 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 : رقم  رخصة  كالسيك  كريستال  مغسلة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN- 2997836 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نزير احمد ابراهيم شيخ )50%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبداملناف عبدالرحمن عبدالرحمن محمد )50%( 

تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد ابراهيم محمد مالعبدالله الحامدي تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع/ حذف نزير احمد ابراهيم شيخ 

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

كريستال  - مغسلة   CRYSTAl ClASSIC lAuNDRY /تجاري من إسم  تعديل   

كالسيك إىل CRYSTAl ClASSIC BAQAlA l.l.C بقالة كرستال كالسيك ذ.م.م

 تعديل نشاط/ إضافة بقالة )4711003( 

تعديل نشاط/ حذف  غسيل املالبس )9601002( 

تعديل نشاط/ حذف  يك املالبس )9601001( 

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.

لتقنية  لينك  سوفت  السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 

املعلومات

 رخصة رقم : CN- 1760742 قد تقدموا إلينا بطلب : 

املريخي من  نايف مشعل  لطيفه عبدالله  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

وكيل خدمات إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ لطيفه عبدالله نايف مشعل املريخي من 0% 

إىل 100% 

رفيق  محمد  شودهريي  رفيق  سام  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

شودهريي 

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.

للمقاوالت  سكيب  :فول  السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
العامة 

رخصة رقم: CN- 4480816 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 Full SKIP GENERAl مــــن/   ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل 
 Full إىل  العامة  للمقاوالت  سكيب  فول   -  CONTRACTING
 SKIP BuIlDINGS  MAINTENANCE AND ClEANING
ESTABlISHMENT - مؤسسة فول سكيب لصيانة وتنظيف املباين 

تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )4329901( 
تعديل نشاط/ إضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(
 تعديل نشاط/ حذف مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

دائرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

والصيانة  للتنظيفات  ايست  ميدل  الفا   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1175977 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة محمد عبدالحميد حسن التوم 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالحميد حسن التوم )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالحميد حسن التوم 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد نارص عيل جابر املري 
تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 AlPHA MIDDlE EAST ClEANING GENERAl  /تعديل إسم تجاري من 
MAINTENANCE l.l.C - الفا ميدل ايست للتنظيفات والصيانة العامة ذ.م.م إىل 
 AlPHA MIDDlE EAST ClEANING GENERAl MAINTENANCE
والصيانة  للتنظيفات  ايست  ميدل  الفا   -  .  - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  ثالثون يوما من 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : ديجيتل فيوترش الدارة العقارات
 رخصة رقم : CN- 2712759 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الرحمن  خليل  محمد  الله  صفت  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 )100%(

تعديل مدير/ إضافة محمد صفت الله محمد خليل الرحمن
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل عىل سامل سيف الرميثي تعديل رأس 

املال من Null إىل 150000 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 DIGITAl FuTuRE PROPERTY ــن/   م تــجــاري  إســم  تعديل   
إىل  ــارات  ــق ــع ال الدارة  فــيــوتــرش  ديــجــيــتــل   -  MANAGEMENT
 DIGITAl FuTuRE PROPERTY MANAGEMENT - SOlE
رشكة   - العقارات  إلدارة  فيوترش  ديجيتل   -  PROPRIETORSHIP l.l.C

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : سمر هوم للصيانة واملقاوالت العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1164965 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة يارس خالد السلوم )100%(

تعديل مدير إضافة يارس خالد السلوم

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يارس خالد السلوم 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عمري عبدالله سعد خدوم الجنيبي

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 

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

 SuMMER HOME MAINTENANCE AND مــن/  تجاري  إســم  تعديل 

العامة  واملقاوالت  للصيانة  هوم  سمر   -  GENERAl CONTRACTING l.l.C

 SuMMER HOME MAINTENANCE AND GENERAl إىل  ذ.م.م 

للصيانة  CONTRACTING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - سمر هوم 

واملقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة اجواء الربيع للمقاوالت العامة رخصة رقم : 

CN- 4340769 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مويس مياه عبدو مياه )100%(

 تعديل مدير/ إضافة موىس مياه عبدو مياه 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ياسني سعيد عمر عيل

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

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

تجاري من/  AJWAA Al RABEE GENERAl CONTRACTING - اجواء الربيع 

 AJWAA Al RABEE GENERAl CONTRACTING إىل  العامة  للمقاوالت 

رشكة   - العامة  للمقاوالت  الربيع  أجواء   -  - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل نشاط/ حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001( 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: أندلسية العقارية 

رخصة رقم : CN- 3689174 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة صالح الدين عبدالرزاق الحبش

 ANDAluSIA تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اندلسية هولدينج ليمتد 

 HOlDING lIMITED

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف امل حسن عبدالله ابراهيم ابوشالخ 

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

تعديل إسم تجاري من/  ANDAluSIA REAl ESTATE - أندلسية العقارية 

 ANDluSIA REAl ESTATE - SOlE PROPRIETORSHIP إىل 

l.l.C   - أندلسية العقارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة املجلس الدارة العقارات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1085329 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عامر محمد قمر من رشيك إىل مالك
 تعديل نسب الرشكاء/ عامر محمد قمر من %49 إىل 100% 

تعديل مدير/ إضافة عامر محمد قمر 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمدان محمد عبدالله محمد املحرزي 

تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 100000 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
 Al MAJlIS PROPERTY MANAGEMENT  /تعديل إسم تجاري من
 Al MAJlIS  PROPERTY إىل ذ.م.م  العقارات  املجلس الدارة   -   l.l.C
املجلس   -    MANAGEMENT - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الدارة العقارات - 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.

الرجاليه رخصة  السادة املجلس للخياطة  بأن/  التنمية االقتصادية  تعلن دائرة 
رقم : CN- 2310147 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل مدير/ إضافة عبد الله محمد عبدالله بوعفره الشاميس
الشاميس  تنازل وبيع/ إضافة عبدالله محمد عبدالله بوعفره   تعديل الرشكاء 

)100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سيف سامل عبيد بوظفريه العامري تعديل 

رأس املال/ من Null إىل 20000 
تعديل شكل قانون / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 تعديل إسم تجاري من/ Al MAJlES GENTS TAIlORING - املجلس 
 ElMAJlES GENTS TAIlORING - SOlE إىل  الرجاليه  للخياطة 
الشخص  - رشكة  الرجالية  للخياطة  املجلس    PROPRIETORSHIP l.l.C

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : مؤسسة قمراء ألعامل الديكور والتصميم 

الداخيل

 رخصة رقم : CN- 2673077 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع احمد مسلم احمد هميله املزروعي من مالك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ حمد مسلم احمد هميله املزروعي من  %100 إىل  0% 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

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

 QuMRA FOR DECORATION AND INTERIOR مــن/   تجاري  إسم 

 QuMRA FOR الداخيل إىل الديكور والتصميم  DESIGN - مؤسسة قمراء ألعامل 

 DECORATION AND INTERIOR DESIGN- SOlE PROPRIETORSHIP

l.l.C  - قمراء ألعامل الديكور  والتصميم الداخيل - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة:  لوموس غريل اند سيلر - 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4248462 قد تقدموا إلينا بطلب :

 lOMOS GRIll AND CEllAR من/   تجاري  اسم  تعديل   

سيلر  اند  غريل  لوموس   -   - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

 ACRES GRIll HOuSE - إىل  ذ.م.م   الواحد  الشخص   رشكة   -

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  - أكريس جريل هاوس - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة حلول الطاقة 

رخصة رقم : CN- 1071866 قد تقدموا إلينا بطلب :

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

 تعديل إسم تجاري من/ ENERGY SOluTIONS - حلول الطاقة 

 ENERGY SOluTIONS. SOlE PROPRIETORSHIP إىل 

l.l.C - حلول الطاقة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: طميم األول للديكور
 رخصة رقم : CN- 1150054 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ديدارول عامل جالل احمد )100%( 
تعديل وكيل خدمات/ حذف عبدالله احمد يوسف احمد الحامدي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف باشا مياه مبارك عىل 
تعديل نوع الرخصة/ من حرفية إىل تجارية

 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل إسم تجاري من/ TAMIM FIRST DECORE - طميم األول للديكور 
 TAMIM FIRST DECORE MECHANICAl CONTRACTING إىل
SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - 00  - متيم األول للديكور للمقاوالت 

امليكانيكية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل نشاط/ إضافة املقاوالت امليكانيكية )4220903( 

تعديل نشاط/ حذف أعامل الجبس )4330010( 
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.

الخزنة لقطع غيار  السادة:  محل  بأن/  التنمية االقتصادية  تعلن دائرة 
السيارات املستعملة - فرع 

رخصة رقم: CN- 1053894 -   1 قد تقدموا إلينا بطلب :
تعديل وكيل خدمات/ حذف عىل سيدمنصور قاسم الهاشمي 

تعديل شكل قانوين/ من فرع إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  تعديل 
 Al KHAZNA uSED AuTO PARTS SHOP  /إسم تجاري من
BRANCH -  - محل الخزنة لقطع غيار السيارات املستعملة - فرع 
 Al KHAZNA uSED AuTO PARTS TRADING - SOlE  إىل
PROPRIETORSHIP l.l.C. - BRANCH  - الخزنة لتجارة قطع 

غيار  السيارات املستعملة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  - فرع 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: برو إنتليجنس وان لالستشارات التسويقية 

رخصة رقم : CN- 3986153 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة رحمه الله حبيب الله )49%( 

تعديل مدير/ إضافة رحمه الله حبيب الله 

تعديل مدير/ إضافة رحمه الله حبيب الله

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عامر عبيد احمد سيف الكعبي )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عامر عبيد احمد سيف الكعبي

 تعديل رأس املال/ من 1000000 إىل 100000 

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

 PRO INTEllIGENCE ONE MARKETING CONSulTANCY /تجاري من

 PRO INTEllIGENCE إىل  التسويقية  لالستشارات  وان  إنتليجنس  بــرو   -

MARKETING CONSulTANCY l.l.C  - برو انتليجنس لالستشارات التسويقية 

ذ.م.م

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : كويف سيليكشن للتجارة 

رخصة رقم : CN- 2415075 قد تقدموا إلينا بطلب :

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

 -  COFFEE SElECTION TRADING  /تعديل إسم تجاري من

 COFFEE SElECTION TRADING إىل للتجارة  كويف سيليكشن 

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C -   - كويف سيليكشن للتجارة 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: سامح شاطوي للعقارات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2768460 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد محمد نادر عقيل )100%( 
تعديل مدير/ إضافة محمد محمد نادر عقيل

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمة الزهراء فقري 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يوسف عبدالله عبدالقادر اليوسفي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامح شاطوي
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رباب الساعدي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مريم لكصريه 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نجوى الصويف

تعديل رأس املال من اNul إىل 100000
 تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل إسم تجاري من/  SAMAH CHATIOuI REAl ESTATE l.l.C  - سامح شاطوي 
 SAMAH CHATIOuI REAl  ESTATE lEASING BROKERAGE للعقارات ذ.م.م إىل
SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C -    - سامح شاطوي لوساطة العقارات - رشكة الشخص 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : تيكنو اسكايل للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 3801306 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ابراهيم محمد سليامن )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ياسني سعيد عمر عىل 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

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

 TECHNO SKIll GENERAl م���ن/   ت��ج��اري  إس���م  ت��ع��دي��ل   

 TECHNO SKIll تيكنو اسكايل للصيانة العامة إىل - MAINTAINANCE

 GENERAl MAINTAINANCE - SOlE PROPRIETORSHIP llC

- تيكنو اسكايل للصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
االسم التجاري : ستيال للمشاريع - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة:  املنطقة الصناعية ، الصفرة، 5 الخامس ، مبنى السيد 
سعيد سلطان، ساملني بن حرمل واخرين

  CN-4205145 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الرضيبية    واالستشارات  الحسابات  لتدقيق  الحزم  السادة/   تعيني   -  2
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 13-9-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

2205037460
 تاريخ التعديل:   2022-9-21

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

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  ايكو الرشق االوسط لالستشارات الهندسية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة الريم، الريم طموح 3 ق يس 1 - يس 12 مكتب 

2302 وحدة رشكة الطموح لالستثامرات ذ.م.م 

  CN-278845 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  القمة - محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 20-9-2022   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2250021965    

 تاريخ التعديل:   2022-9-21

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

العامة - رشكة  للصيانة  انفنت سكوب  -السادة:   بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم: CN- 1508014 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 INFINITE SCOPE GENERAl MAINTENANCE- /تجاري من تعديل إسم 
 - العامة  للصيانة  سكوب   انفنت   -   SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C
 INFINITE SCOPE DECORA - SOlE إىل  ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة 
PROPRIETORSHIP l.l.C - انفنت سكوب  للديكور - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

راشد ساملني  راشد سيف  السيد  املصفح م 11 126891  أبوظبي  تعديل عنوان/ من    
السيد خليفه احمد خلفان  أبوظبي مصفح مصفح 9 529024 529024  إىل  اخرين  و 

غيث و اخرين
 تعديل نشاط / إضافة األعامل املعدنية والحديدية )4390006(

 تعديل نشاط / إضافة أعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( )4330015(
 تعديل نشاط / إضافة ورشة لرتكيبات األملنيوم والزجاج )2592011.2 ( 

تعديل نشاط / إضافة منجرة )ورش النجارة( )1622007( 
تعديل نشاط / حذف صيانة املباين )4329901( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
االسم التجاري :   رشكة مرياج لتوصيل الطلبات  رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  
 عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية، الصفرة - 17 السابع عرش، مبنى السيد 

متعب شليويح عيل جوعان واخرين
  CN-2809313 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   القمة- محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 
بتاريخ 15-9-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2205037958   
 تاريخ التعديل:   2022-9-21 

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 :عيد محمد غشرت لرتكيب الطابوق 

رخصة رقم : CN- 1184792 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عيد محمد غشرت البلويش )100%(

 تعديل وكيل خدمات / حذف محمد راشد محمد حرمش املنصوري

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عيد محمد غشرت 

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

 EID MOHAMMED GHASHTAR BlOCKS من  تجاري  إس��م  تعديل 

 SIlVER ElITE BuIlDINGS عيد محمد غشرت لرتكيب الطابوق إىل - WORKS

MAINTENANCE - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  - سلفر ايليت صيانة 

املباين - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901(

 تعديل نشاط / حذف  أعامل الطابوق )4330001( 

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 االقتصادية بأن الس���ادة/  ارياف 

الخري للمؤكوالت الشعبية

رخصة رقم :CN -  2722517 قد تقدموا إلينا 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.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
الشخص  رشكة  الداخيل-  الديكور  للتصميم  سكوير  :ذا  التجاري  االسم 

الواحد ذ.م.م  
الطموح  رشكة   0  -  3 طموح  الريم   ، الريم  جزيرة  الرشكة:  عنوان   

لالستثامرات ذ.م.م 
  CN-2406595 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

الحسابات واالستشارات  لتدقيق  السادة/ مريال عبدالحبيب  تعيني   -  2
اإلدارية  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  14-9-2022  وذلك بناًء عىل 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :     2250021591
 تاريخ التعديل:   2022-9-21

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

�إعـــــــالنات

لإعالناتكم 
بالوحدة:
 هاتف: 

 024488400
فاك�ص 

024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 اإعالن فقدان جواز �سفر 

عيل  الله  /احسان  املدعو  فقد   

باكستان  ،الجنسية  شاه  مان 

 )EV2744542( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة    أو إىل أقرب مركز 

رشطة مشكوراً.    

اخلمي�س 22 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15150

  اسم الرشكة :  دي ايه كيه بالس للتجارة العامة  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  806-805-804-803-802-801 ملك كامل بوري، برج خليفة ، الخليج 

B التجاري، استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1149226  رقم الرخصة   722161      
السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :7-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :بلو الين لتنظيم املؤمترات والندوات وادارتها ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 4101 ملك محمد عبدالرحيم محمد العيل، بر ديب، الربشاء االوىل 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1457010 رقم الرخصة  857346        

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :عبدالله املرزوقي ملراجعة الحسابات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 14-9-2022    تاريخ تصديق القرار : 2022-9-14

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
فاكس:    04  2408784 هاتف  شعيب،  سيح  الصناعية،  ديب  مدينة  ملك   J-0352  12 رقم 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   كياوا للتجارة   ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 2003 ملك رشيف الله كلزار ، بر ديب، برج خليفة. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1467780   رقم الرخصة  864355   

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

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :  31-8-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-8-31

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

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  مركز اوتو بارتز  ش.ذ.م.م 
العنوان :مكتب مكتب رقم 307 ملك مصطفى عبدالرحيم مصطفوي، بر ديب، ام هرير  

 مكتب الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1059163 رقم الرخصة    639118                

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
الحسابات  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :5-9-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-9-5 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 704  ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم الرشكة :   الجابر للتحف الفنية ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب مكتب الطابق االول ، ملك عبدالله عبدالرحمن جابر بالشاالت، ند الحمر   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  49408   رقم الرخصة   238757      

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  :22-8-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-8-22

 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 :   رسايا لتجارة االثاث ش.ذ.م.م 
العنوان :مكتب  F02-D63 ملك محمد ابراهيم عبيدالله ، الخبييص

 مكتب الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1349914 رقم الرخصة  808841                  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
الحسابات  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :27-4-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-7-12 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 704  ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، 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 /   دي ايه كيه بالس للتجارة العامة   ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :7-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-7

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

العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه كافة املستندات 

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

 اسم املصفي: عبدالله املرزوقي ملراجعة الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم J-0352 12 ملك مدينة ديب الصناعية، سيح شعيب،

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

التجاري لديها لتصفية رشكة /بلو الين لتنظيم املؤمترات والندوات وادارتها ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

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

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

العنوان أعاله هاتف 2408784 04 فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

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

التجاري لديها لتصفية رشكة /كياوا للتجارة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  31-8-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-8-31

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

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

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

 اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 704  ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

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

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة/ مركز اوتو بارتز ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :5-9-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-9-5 

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

أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

نرش  تاريخ  من  يوماً   45 خالل  وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً    

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 / الجابر للتحف الفنية     ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :22-8-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-8-22

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: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 704  ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

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

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / رسايا لتجارة االثاث  ش.ذ.م.م وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :27-4-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-7-12 

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

أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

نرش  تاريخ  من  يوماً   45 خالل  وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً    

هذا اإلعالن 
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�إعالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية - مكتب تنمية الصناعة بأن/ السادة : مصنع إيفاد 

للمنتجات البازلتية 

رخصة رقم : IN-2004793 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اي اف اي موفر خدمات الرشكات

 IFI CORPORATE SERVICES PROVIDER 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن محمد شيبان محمد املهريي 

قانوين 

تعديل نوع/ من مؤسسة فردية محلية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 تعديل إسم تجاري من/ IFAD FACTORY BASAlT PRODuCTS - مصنع 

IFAD FACTORY BASAlT PRODuCTS- إيفاد للمنتجات البازلتية إىل

 - البازلتية  للمنتجات  إيفاد  مصنع   -  SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

- مكتب تنمية الصناعة خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

مكتب تنمية �ل�صناعة 
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نارص  جمعة  رجب  محمد  السيد/  باسم  اسهم  شهادة  فقدت 

الحوسنى صادرة من الرشكة العاملية القابضة ش.م.ع )اسامك ( رقم 

الشهادة ASMAK172884 بعدد 1200 سهم. 

 ASMAK172885 والسيده/ ضحي عيل احمد البدوي رقم الشهادة

بعدد اسهم 1200 

الرجاء عيل من يجدها ارجاعها اىل الرشكة املذكورة او االتصال عىل 

الرقم - 0504433787
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 فقدان �سهادة ا�سهم
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كشفت تقرير صحفي إسباني، كواليس 
ليونيل مييس،  مفاوضات تجديــد عقد 
نجم باريس ســان جريمان الحايل، مع 

ناديه السابق برشلونة يف 2020.
ورحــل مييس عن صفوف برشــلونة 
يف  عقده  نهاية  صيف 2021، بعــد  يف 
بشأن  التفاق  التوصل  نو، وعدم  كامب 
بعد  املغادرة  مييس  عقٍد جديد. وحاول 
يف 2020، وتلقي  الصفــري  املوســم 
ميونخ،  بايــرن  من  مروعة  خســارة 

بنتيجة 2-8، يف دوري أبطال أوروبا.
مونــدو"  "إل  صحيفــة  وبحســب 
واملحامي  مييس  والد  اإلســبانية، فإن 
الخاص به أرســا بريــًدا إلكرتونًيا إىل 
برشــلونة يف صيــف 2020، يتضمن 
تجديد  عىل  للموافقة  املطلوبة  الرشوط 

عقد الربغوث األرجنتيني.
تلك  أبرز  أن  الصحيفــة، إىل  وأشــارت 
الرشوط، أن تكــون مدة التعاقد، حتى 
التمديد  إمكانيــة  صيــف 2023، مع 

القرار يف  أن يكون  ملوســم إضايف، عىل 
هذا األمر عائد لاعب وحده، باإلضافة 
إىل وضــع رشط جزائي لرحيله بقيمة 
وأضافــت  فقــط.  يــورو  آالف   10
الصحيفــة، أن ميــيس اشــرتط أيًضا 
التي  الـــ20%  نســبة  عىل  الحصول 
كورونا،  أزمة  خال  راتبه  من  ُخصمت 
مقسمة عىل موسمني، بواقع %10 يف 
موسم  22-2021، و%10 يف  موسم 
مبلغ  أي  23-2022، بفائدة %3 عىل 
الحصول  مييس  اشــرتط  كما  متبقي. 
بقيمة 10  عقــد  تجديد  عىل مكافــأة 
مايــني يورو، وأن يرتفــع املبلغ حال 

ارتفعت الرضيبة.
وأخــرًيا، طالب مييس إدارة برشــلونة 
نو"  ملعب "كامب  يف  غرفة  بتخصيص 
ســواريز،  لويس  عائلة  وكذلك  لعائلته 
بتخصيص  النادي  يتكفل  أن  طلب  كما 
إىل األرجنتني يف  لنقلــه وعائلته  طائرة 

فرتة عيد املياد.

كرواتيا - وام:
 

باالتحاد  التنفيذيــة  اللجنــة  اعتمدت 
القــدم /يويفا/، يف  لكــرة  األوروبــي 
الكرواتية،  هفــار  بمدينة  اجتماعهــا 
نظــام قرعة وتصفيــات بطولة كأس 
أمــم أوروبا القادمة /يــورو 2024/، 

واملقررة يف أملانيا.
املنتخب  مشــاركة  عدم  اللجنة  وأقرت 
األملانــي يف التصفيــات؛ حيــث يتأهل 
النهائيــات بصفته ممثل  إىل  مبــارشة 
يقترصعدد  وبهــذا،  املضيــف.  البلــد 
املنتخبــات التي يشــهدها حفل إجراء 
بمدينة  املقبــل  القرعــة، يف 9 أكتوبر 

فرانكفــورت األملانية، عىل 53 منتخبا 
يف ظل اســتمرار استبعاد جميع الفرق 
املنافســات  من  الروســية  واملنتخبات 
القرعة ،  مراســم  القاريــة. وخــال 
الـ53 عىل 10  املنتخبات  توزيع  سيتم 
تضم  مجموعات؛ منهــا 7 مجموعات 
كل منها 5 منتخبات فيما تضم كل من 

املجموعات الـ3 األخرى 6 منتخبات.
ســيتأهل  األملاني،  املنتخب  جانب  وإىل 
من  بكل  الفائزة  املنتخبــات  للنهائيات 
كل مجموعة  يف  والثاني  األول  املركزين 
األخرى  الثاثة  املنتخبات  فيما ستتحدد 
من خال ملحق فاصل تقام فعالياته يف 

مارس 2024 .
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الريا�سة
هل يعتزل دولياً؟ كري�ستيانو 

رونالدو يح�سم قراره النهائي

يعتــزم القنــاص الربتغايل كريســتيانو رونالدو 
األمم  باده حتــى كأس  منتخب  االســتمرار مع 
األوروبية املقبلة )يورو 2024(، لينهي التكهنات 
حول إمكانيــة اعتزال اللعب الدويل عقب مونديال 

قطر آواخر العام الجاري.
وتراجع مســتوى رونالدو هذا املوسم مع فريقه 
التشكيل  يف  مشاركاته  يونايتد، وندرت  مانشسرت 
إيريك تني  الهولندي  األســايس تحت قيادة املدرب 

هاغ.
ولكــن رونالــدو )37 عاما( احتفــظ بمكانه يف 
املدرب  قيــادة  تحت  الربتغــايل  املنتخب  تشــكيل 
فريناندو ســانتوس، حيث يستعد لقيادة باده يف 
يف  األسبوع  هذا  وإســبانيا  التشيك  أمام  املباراتني 

دوري األمم األوروبي.
وخال مراســم تسلمه جائزة "كيناس دو أورو" 
التي قدمها االتحاد الربتغايل ألفضل هداف يف تاريخ 
الوطني، أعــرب رونالدو عن طموحه يف  املنتخب 
االســتمرار مع باده حتى يــورو 2024، حيث 

سيبلغ من العمر حينها 39 عاما.
املنتخب  من  جزءا  أكون  أن  رونالدو "أتمنى  وقال 
الدافع  لــدي  أعــوام، اليــزال  لبضعة  الوطنــي 

وطموحي مرتفع".
وأضاف "مســاري هنا لم ينتــه، لدينا الكثري من 
الاعبني الشــباب من أصحاب الكفاءة، سأتواجد 
يف كأس العالــم، وأرغب يف التواجد يف كأس األمم 

األوروبية أيضاً".
اســتغل  أن  وأشــار "كان طريقــاً طوياً وأريد 
الفرصة لكي أقول إن الطريق لم ينته بعد، ال يزال 

يتعني عليكم التحمل معي لفرتة أطول قلياً".
املنتخب  بتاريخ  األكرب  اإلنجاز  يف  رونالدو  وساهم 
الربتغايل، والذي يتمثل يف إحراز لقب يورو 2016، 
رغم غيابه عن أغلب مجريات املباراة النهائية أمام 

فرنسا بسبب اإلصابة.

أبوظبي  ــ وام:

الـ4 األوىل من بطولة   عىل مدار الجــوالت 
دوري أمم أوروبا لكرة القدم، مني املنتخب 
يف  وتعادل  بهزيمتني  القــدم  لكرة  الفرنيس 
عن  الدفاع  فرصة  رســميا  ليفقد  مباراتني 

لقبه.
بلقب  أيضا  الفرنــيس، املتوج  املنتخب  لكن 
أمامه سوى  يكون  العالم 2018، لن  كأس 
له يف املجموعة  املتبقيتني  املباراتني  الفوز يف 
الحفاظ عىل مكانه  أراد  األوىل بالبطولة، إذا 
الهبوط  األول" وعــدم  يف دوري "القســم 
للقســم الثاني يف هذه النســخة من دوري 
األمــم. وتجمد رصيد املنتخب الفرنيس عند 
نقطتــني فقط مــن أول 4 مباريات ليحتل 
الفريــق املركز الرابع األخــري يف املجموعة 
ويصبــح مهــددا بالهبوط للقســم الثاني 
الســلبية. لذا، تكتسب  نتائجه  واصل  حال 
اليوم   النمساوي  نظريه  أمام  الفريق  مباراة 
الخميــس عىل ملعب "اســتاد دو فرانس" 
بالغة  أهمية  باريس  الفرنســية  بالعاصمة 
الفريق  ملصري  كبري  بشــكل  حاسمة  كونها 
يف البطولة، وذلك قبل أقل من شــهرين عىل 
خوض الفريق لرحلة الدفاع عن لقبه األهم 

يف بطولة كأس العالم 2022.
ويحتل املنتخب النمســاوي املركز الثالث يف 
الفريق  ليكون  برصيد 4 نقــاط  املجموعة 
بحاجــة إىل الفــوز يف مبــاراة اليوم  فقط 
لضمان البقاء يف القســم األول عىل حساب 
الفريقني  مباراة  بأن  الفرنيس علما  مضيفه 
هذه  يف  النمســاوي  املنتخــب  ملعــب  عىل 
هدف  بالتعــادل 1-1 إثر  انتهت  املجموعة 

متأخر من املهاجم الفرنيس كيليان مبابي.
وإذا انتهت مباراة الغد بالتعادل، ســتصبح 
فــرص الفريقــني يف البقــاء مرهونة بما 
ســيحققه كل منهما خال الجولة األخرية 

من مباريات املجموعة األسبوع املقبل.
ويف املجموعة نفســها تشهد مدينة سبليت 

الكرواتيــة موقعة حاســمة عــىل صدارة 
املجموعة وقد تحســم بطاقــة التأهل من 
عندما  النهائي  نصــف  إىل  املجموعــة  هذه 
يلتقي املنتخــب الكرواتي /7 نقاط/ نظريه 

الدنماركي /9 نقاط/ .
الفوز بأي  إىل  الدنماركي  املنتخــب  ويحتاج 
إىل  رســميا  تأهله  اليوم  لحســم  نتيجــة 
الجولة  ملباريات  انتظار  دون  النهائي  نصف 
األخــرية، فيمــا ســتعلق أي نتيجة أخرى 

التأهل. موقف الفريقني من 
ويف املجموعــة الرابعــة، ســيكون كل من 
موعد  عىل  والبلجيكي  الهولنــدي  املنتخبني 
إعدادا  يمثل  املســتوى  متوسط  اختبار  مع 
قويا لكل منهمــا قبل املواجهة بينهما يوم 
األحد املقبل، والتي قد تكون حاســمة عىل 

التأهل لنصف النهائي. بطاقة 
املجموعة  متصدر  الهولندي  املنتخب  ويحل 
برصيد 10 نقاط ضيفا عىل نظريه البولندي 
/4 نقاط/ فيما يستضيف املنتخب البلجيكي 

واحدة/  الويلــزي /نقطة  /7 نقاط/ نظريه 
غدا.

ويتطلــع املنتخبان الهولندي والبلجيكي إىل 
تحقيق الفوز لدعم فرصه يف املنافســة عىل 
بطاقــة التأهل من هذه املجموعة إىل نصف 
الفوز  يف  البلجيكي  املنتخب  النهائي، ويأمل 
عىل ويلــز وتعثر نظريه الهولندي يف مباراة 
البولندي من أجل  املنتخــب  الغد عىل ملعب 
التساوي يف عدد النقاط قبل املباراة املرتقبة 

بينهما يوم األحد املقبل.
بالطبع  يــدرك  البلجيكي  املنتخــب  وكــن 
صعوبة هذا يف ظل التفوق الواضح للهجوم 
الهولنــدي بقيــادة ممفيس ديبــاي الذي 
بالبطولة  األول  القسم  هدايف  قائمة  يتصدر 
أصبح  فيما  برصيد 3 أهــداف  اآلن  حتــى 
الدفاع البولندي األســوأ يف النسخة الحالية 
حتى اآلن بعدما اهتزت شــباكه 10 مرات 
يف املباريات األربع التي خاضها خال يونيو 

املايض.

فرن�سا تواجه النم�سا على فر�سة »البقاء« بين الكبار 
بدوري الأمم الأوروبية

»تنفيذية« اليويفا تعتمد نظام قرعة وت�سفيات يورو 2024

 

 

 

القدم  لكرة  األملاني  االتحاد  أعلن 
مانويل  إصابة  رسميا،األربعاء، 
وليون جوريتســكا، العبا  نوير 
ميونــخ  وبايــرن  املانشــافت 
بفــريوس كورونا. وأكد االتحاد 
األملانــي يف بيــان رســمي، أن 
الاعبــان قــد عزال عــن باقي 
فنــدق  وســيغادران  الفريــق 
هانز  البيــان، أن  اإلقامة. ونوه 
أملانيا، قرر  منتخب  فليك، مدرب 
باومان حارس  استدعاء أوليفري 
هوفنهايــم، ليحل محــل نوير، 
العب  أي  يســتدعي  لــم  بينما 

لتعويض جوريتسكا.
ويســتعد منتخب أملانيا ملواجهة 
وإنجلرتا  يوم 23 سبتمرب  املجر 
يــوم 26 يف بطولة دوري األمم 

األوروبية.
ويحتل منتخب أملانيا املركز الثاني 
يف املجموعة الثالثة من التصنيف 
األول يف دوري األمــم األوروبية 
برصيد 6 نقــاط وبفارق نقطة 

عن املجر صاحبة الصدارة.

اإ�سابة نجمي منتخب األمانيا بفيرو�س كورونا

�سروط تعجيزية من مي�سي 
لبر�سلونة

إن كان للريال من العب جوكر قادر عىل 
فيدريكو  املراكــز، فهو  من  الكثري  لعب 
فالفــريدي، قادر أن يلعــب دور صانع 
األلعاب والعب وســط ارتــكاز وكذلك 
دور جناح هجومي.. هو أفضل العب يف 
الريال هذا املوســم، سجل أربعة أهداف 

وأعطى تمريرتني حاسمتني.
جذب فالفــريدي إليه األنظار هذا العام 
الكرة بشكل سهل  بشدة، قادر عىل نقل 
إىل  فريقه  ملعــب  نصــف  من  ورسيع 

منطقة جزاء الفريق الخصم.
امليدان  أرضية  عىل  ركضا  الاعبني  أكثر 
يف الكثــري من املباريات، يراوغ بشــكل 
مميز ويعطي تمريرات دقيقة، ثم يظهر 
ال  حيث  الخصــم  منطقة  يف  كالشــبح 

يضيع كثرياً الفرص التي تسنح له.
لعــب فالفريدي أساســياً محــّل لوكا 
عدة  يف  الوســط  خــط  يف  مودريتــش 
مباريات، ثم تحّول إىل بديل ناجح لتعزيز 
هجومية  بواجبات  سواء  الوسط،  خط 
املايض، غرّي  العام  دفاعية. ابتداًء من  أو 
املدرب أنشيلوتي مكانه حسب املباريات 
وحســب الحاجــة له، مثــا يف مباراة 
مانشسرت سيتي يف مرحلة الذهاب، لعب 

محّل كاسيمريو وكان أحد أضاع ثاثي 
خط الوســط، ويف اإلياب لعب أكثر مع 

ثاثي الهجوم.
العام  هذا  الهجومية  مشاركاته  تكررت 
بنزيمــا. لكنه  خصوًصــا مــع إصابة 
عندما يعود إىل خط الوســط كما جرى 
اإلسباني،  الدوري  يف  مايوركا  مباراة  يف 
وســجل خالها هدفا مميــزا، بنّي من 
خالــه قدرته عىل الركــض واالنطاق 
الدفاع، والتوغل الرسيع بني  بالكرة من 

العبي الخصم، ثم التسديد بمهارة

فالفيردي.. نجم �ساطع يهدد عر�س 
بنزيما

في الدوريات الكبرى.. نيمار يت�سدر وهالند ثالثاً بقائمة اأكثر الم�ساهمين في الأهداف
باريس  نجم  ســيلفا  دا  نيمار  الربازيــي  تصدر 
يف  مساهمة  الاعبني  أكثر  جريمان، قائمة  سان 

األهداف، بالدوريات األوروبية الكربى.
وبحســب شــبكة »ســكاواكا« املتخصصة يف 
قائمة  يتصدر  نيمار  الاعبني، فــإن  إحصائيات 
أكثر املساهمني يف األهداف بالدوريات األوروبية 
الكربى خال املوسم الحايل، بواقع 15 هدفاً بني 

تسجيل وصناعة.
ويأتــي يف املركــز الثاني كــودي جاكبو العب 
آرلينغ  بـ 14 هدفــاً، ثم  الهولندي  آيندهوفــن 
هاالند نجم مانشسرت سيتي بـ 12 هدفاً، بفارق 
سان  باريس  نجم  مييس  ليونيل  عن  واحد  هدف 
جريمان الــذي يحل رابعاً، فيما تواجد البولندي 
روبرت ليفاندوفســكي نجم برشلونة يف املركز 

الخامس بـ 10 أهداف.
وجاءت قائمة أكثر الاعبني مساهمة يف األهداف 

بالدوريات الكربى خال املوسم الحايل، كالتايل:

نيمار دا سيلفا - باريس سان جريمان: 15
كودي جاكبو - آيندهوفن: 14

آرلينغ هاالند - مانشسرت سيتي: 12
ليونيل مييس - باريس سان جريمان: 11

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة: 10
شريالدو بيكر - يونيون برلني: 9

تشايف سيمونز - آيندهوفن: 9
دانغو واتارا - لوريان: 8

بورخا إيغليسياس - ريال بيتيس: 7
كيفني دي بروين - مانشسرت سيتي: 7



الجزائري  المنتخب  بعثة  شدت 
مدينة  إلى  القدم، رحالها  لكرة 
معسكر  في  للدخول  وهران، 
مباراتين  لخوض  تحضيري، 

وديتين.
الجزائري  المنتخب  ويواجه 
المقبل،  السبت  الغيني،  نظيره 
على أن يلتقي منتخب نيجيريا، 
الجاري،  الشهر  من   27 يوم 

على ملعب وهران األولمبي.
محاربي  بعثة  وحظيت 
رئيس  ترأسها  التي  الصحراء، 
االتحاد الجزائري جهيد زفيزف، 
باستقبال رسمي وشعبي كبير.

سعيد  وهران،  والي  وكان 
استقبال  مقدمة  في  سعيود، 
الجزائري. وقال  المنتخب  بعثة 
إعالمية  تصريحات  في  سعيود 
سعداء  وهران  أهالي  "كل 
الوطني،  المنتخب  بتواجد 
نرحب بكافة الالعبين والجهاز 
اتحاد  ورئيس  واإلداري  الفني 

الكرة".

الجزائري  "المنتخب  وتابع 
أسبوع،  لمدة  معنا  سيقيم 
سيلقى كل الترحاب منا، أتمنى 

له إقامة طيبة في وهران".
وهران  والية  "جمهور  وشدد 
هؤالء  الموعد،  في  سيكون 

كل  منا  يستحقون  الالعبين 
بعدما  واالحترام،  التقدير 
من  الكثير  في  أسعدونا 

المناسبات".
الجزائري،  المنتخب  ويخوض 
مساء  خفيفة،  تدريبية  حصة 

لالستشفاء،  الثالثاء،  اليوم 
الفني  الجهاز  يباشر  أن  على 
بقيادة المدرب جمال بلماضي، 
الودية  للمواجهة  التحضير 

األولى، بداية من الغد.

اأبوظبي ــ وام: 

مع بداية مراحل إعداد منتخبنا 
الوطني لكرة القدم الرتباطاته 
المقبلة،  الفترة  في  المهمة 
رودولفو  األرجنتيني  يسعى 
للفريق  الفني  المدير  أروبارينا 
استفادة  أقصى  تحقيق  إلى 
الحالي  ممكنة خالل معسكره 

بالنمسا.
اإلمارات  منتخب  يخوض  كما 
مباراتين  المعسكر  هذا  خالل 
وديتين أمام منتخبي باراجواي 
و27   23 يومي  وفنزويال 
من  ويسعى  الجاري،  سبتمبر 
خاللهما أروابارينا لخلق حالة 
بين  والتناغم  االنسجام  من 
تجمع  أول  في  الفريق  العبي 
لالرتباطات  استعدادا  للفريق 

المقبلة.
خالل  أروابارينا  وركز 
في  الفريق  لقائمة  اختياراته 
عنصر  على  المعسكر  هذا 
الجيل  العبي  إلعطاء  الشباب 
ظل  في  الفرصة  الجديد 
في  الخبرة  عناصر  أبرز  غياب 
إسماعيل  ومنهم  المنتخب 

مطر وعمر عبد الرحمن.
وحرص أروابارينا على متابعة 
قبل  الدوري  فرق  استعدادات 
النسخة  فعاليات  انطالق 
أدنوك  دوري  من  الحالية 
للمحترفين، كما تابع مباريات 
الثالث  الجوالت  البطولة خالل 
ظل  في  المسابقة  من  األولى 
أداء الالعبين في  أهمية معيار 
اختياراته  لتحديد  المسابقة 
معسكره  في  المنتخب  لقائمة 

الحالي.
من  بعضا  التقرير  هذا  وفي 
العبي  وإحصائيات  أرقام  أبرز 
المنتخب خالل مشاركتهم مع 
فرقه في الجوالت الـ3 األولى 

من دوري أدنوك.
رابطة  إلحصائيات  وطبقا 
يتصدر  اإلماراتية،  المحترفين 

وعلي  عيسى  خالد  من  كل 
حراس  أكثر  قائمة  خصيف 
فرقهم،  مع  مشاركة  المرمى 
وخالد  الحمادي  خليفة  ويأتي 
أكثر  مقدمة  في  الهاشمي 
فيما  مشاركة،  المدافعين 
األكثر  هو  راشد  ماجد  كان 
جميع  مستوى  على  مشاركة 
ويتربع  الوسط،  خط  العبي 
علي مبخوت على رأس قائمة 
في  مشاركة  المهاجمين  أكثر 

الجوالت الـ3 .
عيسى  خالد  من  كل  وخاض 
/ خصيف  وعلي  /العين/ 

الثالثة  المباريات  الجزيرة/ 
مع  دقيقة/   270/ مكتملة 
على  األول  وحافظ  فريقه، 
مباراة  في  شباكة  نظافة 
كرات.  لـ3  وتصدى  واحدة، 
شباكة  على  خصيف  وحافظ 
واحدة  مباراة  في  نظيفة 
كرات،  لـ9  وتصدى  أيضا 
الشامسي  محمد  خاض  فيما 
 180/ مباراتين  /الوحدة/ 
لـ6  خاللهما  دقيقة/ وتصدى 

كرات.
المدافعين  من  كل  وخاض 
وخالد  الحمادي  خليفة 
كل  الـ3  المباريات  الهاشمي 

الحمادي  ونجح  فريقه،  مع 
في استخالص الكرة 9 مرات، 
افتكاك  فضال عن 4 محاوالت 
افتكاك   50 مقابل  ناجحة، 

ناجح للهاشمي.
 255 سلطان  سالم  وخاض 
دقيقة في 3 مباريات، وتمكن 
من انقاذ 8 كرات، وتاله أحمد 
 3 في  دقيقة   247/ جميل 

مباريات، وأنقذ 8 كرات، فضال 
ثم  افتكاك/،  محاوالت   3 عن 
دقيقة   241/ العطاس  محمد 
الكرة  وأبعد  مباريات،   3 في 
الضنحاني  وخالد  مرة/،   15
في 3 مباريات،  /211 دقيقة 
مع  واحدة  مرة  الكرة  وأبعد 
ويأتي   ، افتكاك/  محاوالت   3
العزيز  وعبد  جمعة  سعيد 

التاليين. هيكل في المركزين 
خط  لالعبي  وبالنسبة 
راشد  ماجد  خاض  الوسط، 
دقيقة"   270 الصدارة"  في 
 30 شهدت  مباريات   3 في 
و12  ومراوغتين  التحاما، 
عبد  ويليه  افتكاك،  محاولة 
الله رمضان /266 دقيقة في 
خاللها  وسجل  مباريات/   3
كرات   3 وسدد  وحدا  هدفا 

على المرمى.
ثالثا  حمد  الله  عبد  ويأتي 
في 3 مباريات/  /255 دقيقة 
واحدا،  هدفا  خاللها  سجل 
مع  واحدة  مرة  الكرة  وشتت 
ويليه  افتكاك،  محاوالت   5
دقيقة   246/ يعقوب  جاسم 
خاللها  في 3 مباريات/ سجل 
هدفا واحدا وسدد كرتين على 
األحبابي  بندر  ثم  المرمى، 
في 3 مباريات/  /216 دقيقة 
لـ15  إضافة  كرات   3 وشتت 

التحاما.
على  التالية  المراكز  وفي 
طحنون  يأتي  الترتيب، 
الله  عبد  وحارب  الزعابي 
جمعة  ومحمد  سالمين  وعلي 

البلوشي وفالح وليد. وخالد 
علي  يأتي  للهجوم،  وبالنسبة 
 270/ الصدارة  في  مبخوت 
3 مباريات/ سجل  في  دقيقة 
خاللها 6 أهداف، وصنع هدفا 
المرمى  على  وسدد  واحدا، 
كانيدو  كايو  ويليه  كرات،   9
في 3 مباريات/  /163 دقيقة 
و56  مراوغات،   3 شهدت 
الفتكاك  و4 محاوالت  تمريرة 

الكرة.
األرقام مدى  وتعكس كل هذه 
انطالقة  مع  الالعبين  جدية 
واستحقاقهم  الجديد  الموسم 
الوطني،  للمنتخب  لالنضمام 
أكبر  تحقيق  في  ورغبتهم 
المعسكر  من  ممكنة  استفادة 
الخارجي والتجربتين الوديتين 

أمام باراجواي وفنزويال.

 

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالخميس ٢٢ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٥٠

اأرقام الدوليني يف دوري املحرتفني تعزز اال�ستفادة 
من مع�سكر النم�سا 

أبوظبي ـ وام :

اإلمارات  منتخب  مرمى  حارس  خصيف  علي  أكد   
المدرب  مع  الوطني  المنتخب  أن  الجزيرة  ونادي 
في  واضحا  طريقه  أصبح  أروابارينا،  رودولفو 
المرحلة  أولويات  يعرف  المدرب  ألن  الحالي  الوقت 
المقبلة جيدا، وقد أصبح ذلك واضحا لدينا كالعبين 
بمجرد إعالن خطة العمل االستراتيجية ، األمر الذي 

يدعو للتفاؤل بالوصول إلى الهدف المطلوب.
اعداديا  معسكرا  حاليا  اإلمارات  منتخب  ويخوض 
يستعد  التي  المقبلة  للمرحلة  استعدادا  النمسا  في 
فيها للمشاركة في ثالث بطوالت هي كأس الخليج 
العربي " خليجي 25"، وبطولة غرب آسيا، وكأس 
خطة  عن  سابق  وقت  في  المدرب  أعلن  آسيا، وقد 
يونيو  شهر  في  آسيا  كأس  نهائيات  حتى  عمل 
معسكرات  الفترة  هذه  ويتخلل  المقبل،  العام  من 
القوية  المنتخبات  من  العديد  مع  ودية  ومباريات 
 : خصيف   وقال  وباراجواي.  األرجنتين  أبرزها 
اإلماراتية،  الجماهير  اسعاد  أجل  من  واحد  "هدفنا 
مزيد  إلى  ونحتاج  التتويج،  منصات  إلى  والعودة 
أبرز  من  دعمهم  ألن  الجماهير  قبل  من  الدعم  من 
دائما  ومساندتهم  المنظومة،  نجاح  في  العوامل 
تحفزنا لتقديم األفضل". وشارك خصيف مع فريقه 
الماضية  الثالث  الجوالت  خالل  الدوري  بمسابقة 
واحدة  مباراة  في  نظيفة  شباكه  على  فيها  حافظ 

وتلقت شباكه 3 أهداف، كما تصدى لـ9 كرات.
على  ومنافسته  الجزيرة"   " بفريقه  يتعلق  وفيما 
الحصول  بعد  للمحترفين، خاصة  أدنوك  لقب دوري 
على العالمة الكاملة في الجوالت الثالث األولى من 
بالجولة  العين  على  الفوز  آخرها  المسابقة، وكان 
بطل  العين  على  الفوز  خصيف:"  أضاف  الثالثة 
إنها  بالدوري،  التتويج  يعني  ال  الماضية  النسخة 
وله  كبير  فريق  العين  الطريق،  على  خطوة  مجرد 

اسمه، وجميع الفرق تنافس على اللقب.

علي خ�سيف: طريق المنتخب 
الوطني وا�سح 

 المنتخب الجزائري ي�سل وهران الإقامة مع�سكر تح�سيري

أبوظبيـ  وام:

المواطنون  الالعبون  تصدر   
صعيد  على  المشهد  والعرب 
الجوالت  احصائيات  و  أرقام 
الثالث األولى من مسابقة دوري 
أدنوك للمحترفين، والتي توقفت 
بنهاية األسبوع الماضي للدخول 
في أيام الفيفا، وسفر المنتخب 
النمسا  لمعسكر  األول  الوطني 
الوديتين  وتجربتيه  الخارجي 
أمام كل من باراجواي وفنزويال.

فقد سيطر الالعبون اإلماراتيون 
األهداف،  تسجيل  على  والعرب 
والصناعة والتمريرات الصحيحة 
والتمريرات الطولية والعرضيات 
والمراوغات الناجحة والتغطيات 
الناجح  واالفتكاك  والتشتيت 

ولمس الكرة.
ترصد  التالي  التقرير  وفي 
وام/   / اإلمارات"  أنباء  "وكالة 
خالل  تحققت  التي  األرقام   ،
الجوالت الثالث الماضية لالعبين 
بحسب  والعرب،  اإلماراتيين 
المحترفين  رابطة  احصائيات 

اإلماراتية.
علي  استطاع  جانبه  فمن 
أن  الجزيرة  العب  مبخوت 
لترتيب  صدارته  على  يحافظ 

 6 برصيد  المسابقة  هدافي 
المغربي  واصل  بينما  أهداف، 
العين  العب  رحيمي  سفيان 
صانعي  صدارة  على  حفاظه 
حين  في  أهداف  بـ3  األهداف 
تصدر مواطنه أشرف بن شرقي 
العب الجزيرة قائمة المراوغات 

الناجحة بـ12 مراوغة.
الصحيحة  للتمريرات  وبالنسبة 
أن  إماراتيين  استطاع 3 العبين 
يسجلوا العدد األكبر، عن طريق 

طارق أحمد العب وسط النصر 
الله  وعبد   ، تمريرات   303
الجزيرة  وسط  العب  رمضان 
عبد  وعمر   ، تمريرة   239
الوصل  وسط  العب  الرحمن 

200 تمريرة.
التمريرات  في  الصدارة  وكانت 
أيضا  إماراتية  الناجحة  الطولية 
زايد  هم  العبين   5 خالل  من 
 37/ البطائح  حارس  أحمد 
سلطان  الله  وعبد  تمريرة/ 

تمريرة/،   29/ الظفرة  حارس 
 26/ دبا  حارس  الله  وحميد 
العب  أحمد  وطارق  تمريرة/، 
تمريرة/   21/ النصر  وسط 
وخالد عيسى حارس العين /17 

تمريرة/.
الدفاعية  للتغطيات  وبالنسبة 
أحمد  زايد  من  كل  جاء  فقد 
البطائح، وحميد عبد الله حارس 
دبا الصاعدين مؤخرا إلى دوري 
المحترفين، حيث قام زايد أحمد 
الله  للكرة وحميد  بـ33 تغطية 

بـ 32 تغطية.
العب  حمد  الله  عبد  وتصدر 
االفتكاك  قائمة  الوحدة  وسط 
للكرة  بـ11 استخالصا  الناجح 
مدافع  الطنيجي  ماجد  يليه 

النصربـ10 محاوالت.
العب  أحمد  طارق  تصدر  كما 
األكثر  قائمة  النصر  وسط 
لمسة،   375 بـ  للكرة  لمسا 
العب  رمضان  الله  عبد  يليه 
بـ308 لمسات  الجزيرة  وسط 
بندر  من  كل  أيضا  وتصدر   ،
العين  وسط  العب  األحبابي 
الوصل  مدافع  خليل  وفارس 
للكرات  تنفيذا  األكثر  قائمة 
لكل  عرضية  بـ14  العرضية 

العب منهما.

املواطنون و العرب يت�سدرون امل�سهد يف اجلوالت 
االأوىل لدوري اأدنوك 

لكرة  األول  القطري  المنتخب  يخوض 
على  المدرجة  التوقف  فترة  خالل  القدم 
أيلول/ لشهر  الدولي  االتحاد  أعمال  جدول 

من  وديتين  مواجهتين  الجاري،  سبتمبر 
تحضيراته  إطار  في  مباريات   3 أصل 
كأس  منافسات  غمار  لخوض  المكثفة 
الفترة  في  تقام  قطر 2022، التي  العالم 
 18 إلى  الثاني/نوفمبر  تشرين   20 من 

كانون األول/ديسمبر المقبلين.
القطري منتخبي كندا  المنتخب  وسيالقي 
أيلول/سبتمبر  و27   23 يومي  وتشيلي 

التوالي في النمسا. الجاري على 
أهداف  بثالثة  القطري،  المنتخب  وخسر 
للمحليين،  كرواتيا  منتخب  أمام  رد  دون 

على  جمعتهما  التي  الودية  المباراة  في 
ستاد وينر نويشتات بالنمسا أمس.

الودية  المباراة  هي  كرواتيا  مباراة  وتعد 
آذار/ منذ  القطري  للمنتخب  العاشرة 

مارس الماضي.
فاز  السابقة،  التسع  مبارياته  وفي 
وغانا  بلغاريا  على  القطري  المنتخب 
على  فاز  كما   ،)1  /  2( واحدة  بنتيجة 
بثنائية  الصربي  دومانيزا  بارتيزان  فريق 
نظيفة، وتعادل سلبيا في 4 مباريات مع 
مايوركا  ريال  وأندية  سلوفينيا،  منتخب 
اإلسباني والتسيو وفيورنتينا اإليطاليين، 
لمثلهما،  بهدفين  المغرب  مع  تعادل  كما 

ومع جامايكا بهدف لمثله.

منتخب قطر يواجه كندا وت�سيلي وديا

دياز يرف�ض اإجازة رباعي الهالل
تدريباته  الهالل  فريق  عاود 
ملعب  على  األربعاء،  مساء 
لمنافسات  استعدادا  النادي 
فترة  بعد  روشن  دوري 
نهاية  في  الحالية  التوقف 

الشهرالجاري.
بإجازة  الالعبون  وتمتع 
فوزهم  بعد  أيام   4 لمدة 
على الوحدة بثالثية نظيفة، 
للعالمة  الفريق  ليصل 
نقطة   12 برصيد  الكاملة 
وصافة  في  من 4 مباريات 
روشن  دوري  ترتيب  سلم 
الشباب  خلف  للمحترفين، 

المتصدر بفارق األهداف.
الفريق  مدرب  واستبدل 

أي  خوض  دياز،  رامون  األرجنتيني 
بالمشاركة  التوقف  فترة  خالل  ودية 
نواف  الكويتي  الحارس  اعتزال  حفل  في 
استعراضية  مباراة  خالل  من  الخالدي 
بنجوم  المطعم  الكويتي  القادسية  ضد 
من   25 في  وعرب  وخليجين  كويتيين 

شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
لمواجهة  االستعداد  دياز  ملف  وسيفتح 
أكتوبر/  شهر  من  الثاني  يوم  التعاون 
األمير  ملعب  على  المقبل  األول  تشرين 

الرياض،  بالعاصمة  فهد  بن  فيصل 
دوري  من  الخامسة  الجولة  لصالح 

روشن للمحترفين.
للرباعي  إجازة  منح  المدرب  ورفض 
عبداإلله  المحور  اإلصابة  من  العائد 
المالكي ومتعب المفرج وصالح الشهري 
حيث  هيون،  جانغ  الكوري  والمدافع 
النادي  بمقر  التأهيلية  برامجهم  واصلوا 
لسرعة  الماضية،  األربعة  األيام  خالل 
بعد  المباريات  في  للمشاركة  عودتهم 

فترة التوقف.



لكرة  اإلماراتي  الشــارقة  فريق  فاز 
التونيس -28 اإلفريقــي  عــى  اليد 

الحمامات،  قاعــة  27،  الثالثاء، يف 
الثالثة  الجولــة  ضمــن منافســات 
الخاتمة ملنافســات املجموعة األوىل، 
يف البطولــة العربيــة لألندية أبطال 
ملونديال  املؤهلة  والــكأس،  الدوري 

األندية )سوبر جلوب(.
املباراة  األول مــن  الشــوط  وانتهى 
بنتيجة  اإلماراتــي  الفريق  لصالــح 

.12–13
الطاهر  محمد  الشارقة  حارس  ونال 

جائزة أفضل العب يف املباراة.
ولحســاب املجموعــة ذاتهــا، كان 
أمل  عــى  فاز  الكويتــي  الســاملية 
ســكيكدة الجزائــري )0-10(، بعد 

غياب األخري عن املباراة. 
وعــى أثــر نتائج الجولــة األخرية، 
املجموعة  ترتيــب  األفريقي  تصــدر 
األوىل برصيد 4 نقاط متقدما بفارق 
األهداف )16( عى كل من الســاملية 
الكويتي )15( والشــارقة اإلماراتي 

.)-1(
وتذيل أمل سكيكدة الجزائري الرتتيب 
مبارياته  خــر  بعدما  رصيد،  دون 

الثالث بالغياب )0-10(.
وســيواجه النادي اإلفريقي يف الدور 
يف  الرابع  املركــز  صاحــب  الثانــي 
املجموعــة الثانية التي تضم الزمالك 
املــري والرتجي التونيس والكويت 

الكويتي ومولودية الجزائر.
يف  الثانية  املجموعة  ترتيب  وسيتحدد 

الثالثة،  أعقاب مباراتي الجولة 

الشارقة-الوحدة:

الشــارقة، بطل  اليد بنادي  افتتح فريق شــباب كرة 
الثالثية املوســم املايض، منافســات املوســم الجديد 
بنتيجة )27-22(،  األهيل  شباب  مضيفه  عى  بالفوز 
ضمن منافسات الجولة األوىل من دوري الشباب لكرة 

اليد للموسم )2022-2023(.
السنية بمسابقات كرة  املراحل  وانطلقت مســابقات 
السلة،  اليد وكرة  الشــباب لكرة  اليد والسلة، بدوري 
والصغار  واألشبال  الناشئني  مسابقات  باقي  ويتبعها 

والرباعم.
وتســعى األلعاب الجماعية بنادي الشارقة، إىل تكرار 
املوسم، بعدما دشنت  القياسية هذا  تسجيلها لألرقام 
فرتات إعداد جدية وقوية بشكل مبكر يف 4 أغسطس/

آب املايض.
األنديــة وبطريقة  التحضريات قبــل جميع  وبــدأت 
2022-( موســم  ملنافســات  اســتعداداً  احرتافية، 

الســتقطاب  جاذبة  بيئة  المتالكها  2023(، وذلــك 
املواهب ورعايتها.

 ما يجعل نادي الشــارقة، أكرب أنديــة اإلمارات كماً 
وكيفاً يف قاعــدة الالعبني ذوي الجودة العالية يف اليد 
والسلة، كما يعد “املمول” الرئيس بالالعبني ملنتخبات 

املراحل السنية.
املراحل  إيجابياً بســيطرة  الكبري  العمل  وانعكس هذا 
الســنية لأللعاب الجماعيــة الرشقاوية عى األلقاب، 

وتحقيقها إلنجازات وأرقام قياسية غري مسبوقة.
حصلت  املايض، عندما  املوسم  املحققة  األرقام   وأخر 
كرة اليد عى جميع األلقاب املمكنة، 11 لقباً من 11 

مسابقة ُلعبت خالل املوسم.
ونفس الحال مع فرق كرة الســلة الرشقاوية، والتي 
نجحت يف الوصول إىل 11 مباراة نهائية من أصل 12 

مسابقة خالل املوسم الريايض )2021-2022(.
 واســتحوذت األلعاب الجماعية بنادي الشارقة، عى 
درع التفوق العام للمرة الـ 19 من أصل 21 مرة منذ 
اليد، وكذلك  الجائزة يف تاريــخ لعبة كرة  تطبيق هذه 

للمرة الــ 6 يف تاريخ كرة السلة بالنادي.

الشارقة  ــ وام :

الريايض بطولة الضواحي لكرة   يطلق مجلس الشارقة 
الضواحي  دائرة شؤون  بالتعاون مع  اإللكرتونية  القدم 
إىل 2  الجاري  الفرتة من 30 ســبتمرب  والقرى خــالل 

أكتوبر املقبل بمشاركة 50 العبا من كل ضاحية .
وعينية  نقديــة  جوائز  رصــد  تم  التي  البطولــة  تأتي 
للفائزيــن بها ضمن خطط املجلــس لتنويع الفعاليات 

الرياضية املجتمعية يف عرش ضواح يف اإلمارة.
وقال ســعادة عيىس هالل الحزامــي رئيس املجلس : " 
نســعى يف املجلس إىل التعاون و التنســيق مع مختلف 
الجهات و املؤسســات و االتحــادات الرياضية بالدولة 
مختلف  يف  الجديدة  واألنشــطة  الفعاليات  استقطاب  و 
الرياضــات ونتطلــع لتقديم كل ما من شــأنه تطوير 
وكيفية  رسالتها  وتحقيق  قاعدتها  توســيع  و  األلعاب 
اســتثمار البنيــة التحتيــة املتميزة ملرافق ومنشــآت 

اإلمارة" .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19 الخميس ٢٢ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٥٠الريا�سة

دبي-الوحدة:

الريايض عن فتح  أعلن مجلس دبــي 
من  العارشة  للنسخة  التســجيل  باب 
"دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للســيدات"، الدورة األكرب من نوعها 
الريايض  دبي  مجلــس  ينظمها  التي 
الســمو  صاحب  حرم  رعايــة  تحت 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
الدولــة رئيس مجلس  نائــب رئيس 
الله" سمو  الوزراء حاكم دبي "رعاه 
الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل 
مكتوم والتي تقام خالل الفرتة من7 
املقبل وتتضمن 10  إىل 21 نوفمــرب 
البولينغ،  هي  متنوعة  رياضية  ألعاب 
الدراجات  الجــري، ســباق  ســباق 
فت،  تنس، كروس  الهوائية، البــادل 
الطائرة، الريشة  االسكواش، الريشة 
الطائــرة، كرة الطاولة، الشــطرنج، 

األلعاب االلكرتوني
الفنية  العمل  ورشــة  خالل  جاء ذلك 
والرياضة  املــرأة  لجنة  نظمتها  التي 
األربعاء  يوم  الريــايض  دبي  بمجلس 
)21 سبتمرب 2022( يف مقر املجلس، 
وتحدثت خاللها فوزية فريدون مدير 
باملجلس  املرأة  رياضة  تطوير  قســم 
البناي  وعــادل  الــدورة،  ومديــرة 
رئيــس اللجنة الفنية، ومحمد مبارك 
اتحاد  يف  الحكام  لجنة  رئيس  عبدالله 
اإللكرتونية،  للرياضــات  االمــارات 
الرياضية  األنشطة  بحضور منسقات 
وشــبه  الحكوميــة  املؤسســات  يف 
الخاص،  القطاع  ورشكات  الحكومية 
الرياضية  األلعاب  اتحــادات  وممثلو 

املدرجة يف الدورة.
بطوالت  يف  للمشاركة  التسجيل  ويبدأ 
الخميس  اليوم  مــن  انطالًقا  الدورة 
22 سبتمرب ويستمر حتى 28 أكتوبر 
االلكرتوني  املوقع  عــرب  وذلك  املقبل 
الرســمي ملجلــس دبــي الريــايض 
الــذي   ،www.dubaisc.ae
مــن خالله يمكــن لالعبــات تعبئة 
اســتمارات التسجيل وإرفاق األوراق 

املطلوبة

اللوائح  رشح  الورشــة  خــالل  وتم 
من  بطولة  لــكل  والتنظيمية  الفنية 
البطوالت املدرجة يف النسخة السابعة 
رشوط  عــرض  وتم  الــدورة  مــن 
ومتطلبات التســجيل بالدورة بشكل 
مفصــل كما تم اإلجابــة عى جميع 
ومناقشة  واالستفســارات،  األسئلة 
بالتســجيل  املتعلقة  كافــة األمــور 
وكيفية املشــاركة واللعب، وتوضيح 
بكل  الخاصــة  واللوائــح  القوانــني 
الفنية  اللجنــة  أعلنت  رياضة، كمــا 
أنه ســيتم تطبيــق القوانني املعمول 
التحكيم  املحلية يف  بها يف االتحــادات 
تم  التي  البنــود  مــع إضافة كافــة 
اســتحداثها يف االتحادات، وتم وضع 
للدورة بما  املنظمة  اللوائح والقوانني 
يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات 
وشبه  الحكومية  واملؤسسات  الدوائر 
الحكوميــة والخاصة وبما ال يخالف 

القوانني املتبعــة يف اتحاد كل رياضة 
من الرياضات املدرجة يف الدورة.

منافسات  البولينغ  بطولة  وتدشــن 
الــدورة حيث تقــام البطولة يوم 7 
الدويل  نوفمــرب 2022 يف مركز دبي 
ملسافة  الجري  سباق  يليها  للبولينغ، 
4.5 كيلومرتات الذي يقام يف مضمار 
ويتضمن  يــوم 8 نوفمــرب  ميــدان 
املواطنات  فئة  هما  فئتني  يف  التنافس 
ســباق  املفتوحــة، ويقام  والفئــة 
الدراجــات الهوائية يــوم 9 نوفمرب 
يف مضمــار ميدان للدراجات الهوائية 
التنافــس ضمن فئتني هي  ويتضمن 
فئة الهــواة املواطنات 20 كيلومرًتا، 
والفئة املفتوحة 30 كيلومرًتا، وتقام 
بطولــة البــادل تنس خــالل الفرتة 
مــن 10 إىل14 نوفمــرب 2022 يف 
فئة  فئتني  ضمن  بوينــت  بادل  نادي 
املواطنات والفئة املفتوحة، كما تقام 

بطولة الكروسفت يوم 12 نوفمرب يف 
نادي لونا الريايض للسيدات .

الفرتة  خالل  املنافسات  جميع  وتقام 
أوقات  مع  تتعارض  ال  حتى  املسائية 
عمل املشــاركات املوظفــات، ولكي 
تستطع الالعبات والجمهور الحضور 
الحاجة  دون  املنافسات  يف  واملشاركة 
إىل التغيــب أو الخــروج املبكــر من 

العمل.
رشوط  املنظمــة  اللجنــة  وضعــت 
العبة  لكل  يســمح  حيث  للتســجيل 
مختلفة  منافســات   5 يف  باملشاركة 
للموظفات  ويســمح  أقــى،  كحد 
الدوائر  يف  العامالت  املوظفات  وبنات 
والشــبه  الحكوميــة  واملؤسســات 
الخاص  القطاع  ورشكات  حكوميــة 
فعاليات  يف  باملشــاركة  دبي  إمارة  يف 
وبنات  زوجــات  وكذلــك  الــدورة، 

املوظفني العاملني بهذه الجهات.

انطالق م�سابقات المراحل ال�سنية 
لالألعاب الجماعية بال�سارقة

�سان نازارو ــ  » وام«:
الريعة  للزوارق  أبوظبي  بعثة فريق  وصلت 
إىل مدينة ســان نازارو اإليطالية، اســتعدادا 
الثانية مــن بطولة  الجولــة  للمشــاركة يف 
تنطلق  الفورمــوال1 ، التي  لــزوارق  العالم 
اليوم الخميس وتســتمر حتــى األحد املقبل 
الرتتيب  متصــدر  أبوظبي  فريق  بمشــاركة 
زورق “أبوظبــي 6 “ بقيادة  عــرب  العــام 
زورق “أبوظبي  تورنتي، والوصيف  شــون 
القمــزي وذلك يف مواجهة  ثاني  5 “ بقيادة 
البطولة  طموحات 16 زورقا يشــاركون يف 

األقوى عى الساحة البحرية العاملية.
بحماس  ســعيه  أبوظبي  فريــق  ويواصــل 
تحقيق  اإلنجازات، خاصة مع  ملواصلة  شديد 
واحد  أســبوع  خالل  مختلفتــني  ذهبيتــني 
فقط بعد الفــوز بلقب بطولة العالم لزوارق 
الفورموال2، ولقــب بطولة العالم للدراجات 

املائية فئة الحركات االستعراضية.
وكانت الجولة األوىل من البطولة والتي أقيمت 
يف مايو املايض قد شهدت فوز “أبوظبي 6 “ 
بلقــب الجولة وحلول زورق أبوظبي 5 ثانيا 
بطموح  الحالية  الجولــة  الزورقان  ، ليدخل 
بعد  تتبقى  الصدارة، حيث  يف  لالستمرار  أكرب 
أوروبا، والختامية يف  يف  ذلك مرحلتني واحدة 

إمارة الشارقة يف ديسمرب املقبل.
تورنتي  أبوظبــي  فريــق  متســابقا  وكان 
إيطاليا  للبعثــة يف  انضمــا  قــد  والقمــزي 

التدريبات  الدخــول يف  أجل  قبل يومني مــن 
والتمارين املكثفة استعدادا لسباقات الجولة، 

التدريبات  وأدى كالهمــا توقيتا ممتــازا يف 
يعطي مؤرشات تدعو للتفاؤل بتحقيق نتائج 

إيجابية يف إيطاليا.
ومن املقرر أن تبدأ هذه الجولة غدا مع فقرات 
أفضل زمن  انطالق سباق  فنية مختلفة، قبل 
بعد غد الجمعة، والحقا ينطلق يوم الســبت 
للجولة، ثم  األول  الرئيــيس  الســباق  املقبل 
األحد  يوم  الثانــي  الرئييس  الســباق  يعقبه 
متاحة  ستكون  الفرصة  أن  يعني  املقبل، بما 

لحصد 40 نقطة بتنظيم سباقني معا.
بعثة  رئيس  الرميثي  سالم  توجه  ناحيته  من 
فريق أبوظبي بالشكر والتقدير للشيخ محمد 
بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس 
إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية لدعمه 
ومتابعتــه للفريق، مشــريا إىل أن توجيهاته 
التي  اإليجابية  النتائج  كل  يف  األثــر  بالغ  لها 

النادي يف الوقت الحايل. تحققها فرق 
وشــدد الرميثي عــى صعوبــة املهمة التي 
وأنه  نازارو خاصة  الفريق يف سان  يخوضها 
يجب أن يحافظ عى املســتوى نفســه الذي 
األوىل. وقال : “  الجولــة  يف  ظهوره  صاحب 
نحــن أمام مرحلة صعبة جــدا من البطولة 
تنتظرنــا هنا مع تنظيم ســباقني يف يومني 
الرتكيز وعدم  قمة  متتاليني، واملطلوب هــو 
التفريط يف النقاط، نريد أن ننهي هذه املرحلة 
كاملعتاد  والثانــي  األول  املركزيــن  بتحقيق 

لالقرتاب كثريا من حصد اللقب.

فتح باب الت�سجيل يف »دورة ال�سيخة هند للألعاب 
الريا�سية لل�سيدات«

»اأبوظبي للزوارق ال�سريعة« ي�سل اإيطاليا للم�ساركة في مونديال الفورموال 1

انط��الق بطول��ة ال�سواح��ي لك��رة القدم ال�سارقة يهزم االإفريقي في البطولة العربية لليد
الإلكترونية 30 �سبتمبر بال�سارقة

3 ميداليات ملونة 
لأبطال الإمارات في 
»الجولة الأوروبية« 

لرابطة اأبوظبي 
للجوجيت�سو

اأبوظبي  ــ وام:

 واصل أبطال اإلمارات للجوجيتســو تألقهم وإنجازاتهم، 
وبرونزية«  ملونة »فضيتــان  ميداليات  ثــالث  وأحرزوا 
ضمن املنافســات التــي نظمتها رابطــة أبوظبي ملحرتيف 

الجوجيتسو يف اليومني املاضيني.
وتــوج البطل زايد الكثريي بامليدالية الفضية يف مســابقة 
وزن 62 كجــم لفئة الحزام األســود، فيمــا أحرز زميله 
ســلطان العويس برونزية وزن 69 كجم بالفئة نفســها 
بينما فاز خالد الشــحي بفضية مسابقة وزن 69 كجم يف 

فئة الحزام البني.
الدويل  الدوري  إطــار فعاليات  الثالث يف  امليداليات  وجاءت 

لرابطــة أبوظبي ملحرتيف الجوجيتســو »جولــة أوروبا« 
البدلة، والتي أقيمت يف مركز »توبســبورت«  ملنافســات 
بمدينة أملريي يف هولندا مســاء أمس وسط إقبال كبري من 

الالعبني والالعبات من شتى الدول.
كانت هذه الفعالية واحدة من ست بطوالت أقامتها رابطة 
أبوظبي ملحرتيف الجوجيتســو يف اليومني املاضيني لتواصل 
الرابطــة نجاحاتها الكبــرية يف إقامة فعاليــات متزامنة 

بأماكن متفرقة من العالم.
ويف أملريي، كانت املنافســات مفتوحة لجميع الجنســيات 
األســود  الحزام  ذهبية  والفئــات، وحصــد  واألحزمــة 
الربازييل فرانسيســكو  للمحرتفــني عــن وزن 62 كجم 

أندرايد بتغلبه عى البطل اإلماراتي زايد الكثريي. جوناس 



    

بعــد معركة قضائية، اســتطاعت ســيدة 
إيطاليــة الحصول عىل تعويض قدره نصف 
مليون يورو، وذلك بعد اكتشــاف أنها كان 
طفلة  مع  املستشفى  يف  استبدالها  جرى  قد 

أخرى.
العمر 33 عاًما،  البالغة من  أنتونيال  وكانت 
الكشف عن اسمها األخري؛ قد  يتم  لم  والتي 
رفعت قضية بمدينة بوليا يف جنوب إيطاليا، 
استبدالها مع  أنه قد جرى  اكتشفت  أن  بعد 
طفلــة أخرى يف جناح الوالدة بمستشــفى 
بلــدة كانوســا دي بوليا الصغــرية. وفقاً 

لصحيفة “التايمز” الربيطانية.
وقال محاميها، سالفاتور باسكواديبسجيل: 
“كان مــن املمكن ألنتونيــال أن تعيش مع 
والدْيهــا الحقيقيني، اللذْيــن كانا يمتلكان 
رشكة ولديهما منزل كبري وحياة مستقرة، 

ولكنها خرست كل ذلك”.
يونيو 1989 بعد  يف  النور  أنتونيال  أبرصت 
مــا أنجبتها امرأة تدعــى كاترينا، وتزامن 
لوريتا،  أخرى  اسمها  سيدة  إنجاب  مع  ذلك 

لطفلة سميت الحقا لورينا.

بني  الفارق  أن  الســيدة  محامــي  ويوضح 
الوالدتني لم يتجــاوز عرش دقائق، وأن كال 
الســيدتني قد أنجبتا عــرب عملية قيرصية، 
مردًفــا: “من املحتمــل أن يكون قد حصل 
الطفلتني؛ خاصة  تبديــل  عنــه  َنَجم  خطأ 
ُتحدد  أســاور  ارتديا  قد  تكونا  لــم  وأنهما 

هويتهما”.

وشــدد املحامي عــىل أن موكلته قد عانت 
والدها  هجــر  طفولــة “مروعــة”؛ فقد 
“العنيــف” األرسة، قبــل أن تتخــىل عنها 
والدتها أيًضا، بعد أن تركتها يف عهدة جدْيها 
إىل  بدورهما  أرســالها  لرعايتهما، واللذْين 
بعد  أخرى  تتبناها عائلة  أن  دار رعاية، قبل 

أن بلغت الخامسة عرشة من عمرها.

العالم، ويأتي ضمن  يعد املوز مــن أكثر الوجبات شــعبية يف 
قائمة أكثر أصناف القطاع الزراعي مبيعا، حيث ُيطلق عليه 

التجار لقب “الطفل املدلل”، ويعتربونه من أفضل املنتجات 
التي يتاجرون بها، نظرا لكثرة طلب املستهلكني عليه.

العالم، فإن عددا قليال  الكبرية للموز يف  ورغم الشــهرة 
من املســتهلكني يدركون أن هنــاك عرشات األنواع من 
املوز، يأتي كل منها بشــكل ولون وطعم مختلف، ومن 

هذه األنواع “املوز األحمر” محدود االنتشار.
فاملــوز األحمر “يملــك مذاقا حلوا يجمع بــني خليط املوز 

والتوت”. عادة ما يســتغرق حوايل 9 أشــهر حتى يصل ملرحلة 
النضوج.

التي تزرعه، الهند والصني وكوستاريكا  الدول  من أشــهر 
واملكسيك، وبعض الدول اإلفريقية مثل تنزانيا وزنجبار.

يحتــوي عــىل الكاروتينات، وهي الصبغــة التي تعطيه 
التي  املــوز األحمر  اللون األحمــر املميز. ونقطة ضعف 
تجعل من عملية تســويقه يف العالم أمرا صعبا وانتشاره 
املوز  أن “أسعاره تقارب 10 مرات سعر  محدودا جدا، هو 

األصفر”.بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

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

غافلت ســيدة جزائرية رجال األمن الذين كانوا يستجوبونها يف 
جريمة قتل، لتقفز أمامهم من رشفة منزلها يف الطابق السادس 
الجزائر( وتســقط رصيعة، وفق وسائل  تيبازة )غرب  يف والية 

إعالم محلية.
التي أوردتها وســائل اإلعالم، قدمت السيدة  ووفقاً للمعلومات 
إفادتهــا إىل عنارص األمن بشــأن جريمة حصلت يف حي 1200 
مســكن بوالية تيبازة وراح ضحيتها شاب عرشيني تويف متأثراً 
بطعنات خنجــر. وتم العثور عىل جثته ملقاة عىل األرض ومعه 

شابة تبلغ من العمر 27 عاماً.
وتم نقل جثة الشاب إىل مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة 

لعرضه عىل الطبيب الرشعي.

املغلقة، التي   أعلنــت »ذا جرين بالنيت دبــي«، الغابة االســتوائية 
تعّد من أشــهر الوجهات الرتفيهية والتثقيفيــة يف دبي، أن ضيوفها 
سيتمكنون من مقابلة الثعالب الطائرة التي بدأت التحليق تحت سقف 
قبتها اعتباراً من 16 الجاري، للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسط.

النباتات  وتحتضــن »ذا جرين بالنيــت« أكثر من 3000 نوع مــن 
والحيوانــات الربية، التي تتــوزع عىل أربعة مســتويات داخلية من 
الغابات االســتوائية املطــرية، والتي صممت لتقديــم تجربة ممتعة 
ومفيــدة لزّوارهــا مع أحدث اإلضافــات إىل نظامهــا البيئي الغني. 
وتعــّد الثعالب الطائرة مــن أكرب أنواع الخفافيــش يف العالم القادرة 
الجديد إىل جانب حيوانات  الدائم، وســتعيش يف موطنها  عىل الطريان 
الليمور، والكســالن، والببغاوات، وستشاهدها تطري بحرية يف أرجاء 
هذه الغابة االســتوائية املغلقة، ليتفاعل معها عشاق البيئة الطبيعية 

األصيلة عن قرب ويستمتعون بوجودها.
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ُعثر يف يوم األربعاء عىل نحو 230 حوتاً طياراً جنحت 
إىل الســاحل الغربي لتاسمانيا، فيما أشار مسؤولون 
أســرتاليون إىل أّن نصف هذه الحيتان فقط تبدو عىل 
قيد الحيــاة. وقالت وزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف 
الوالية إن “مجموعــة تضم نحو 230 حوتاً جنحت 
هذه  نصف  أن  ميناء ماكواري”، مضيفًة “يبدو  قرب 

الحيوانات ال تزال حّية”.
وأظهرت لقطات جوية مشــهداً مروعاً لعرشات من 
الثدييات الســوداء منترشة عىل امتداد شــاطئ  هذه 

واسع.
املنطقة قبل نحو عامــني جنوحاً جماعياً  وشــهدت 
لنحو 500 حوت طيار، نفق معظمها ولم ينج سوى 

نحو مئة منها.
ولم تتضح بعد أسباب الجنوح الجماعي.

وبحسب الباحثني، فإن هذه الحيوانات قد تكون ضلت 
طريقها يف املياه لدى اقرتابها كثريا من السواحل.
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نفوق جماعي.. جنوح نفوق جماعي.. جنوح 230230 حوتًا طيارًا  حوتًا طيارًا 
إلى شواطئ أسترالياإلى شواطئ أستراليا

بعد 33 عامًا.. سيدة إيطالية تكتشف أن عائلتها 
ليست عائلتها
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يتوجــه ثالثــة رواد فضــاء هــم أمريكي 
وروســيان يوم األربعاء إىل محطة الفضاء 
نادرة  تعاون  فرصة  تشكل  رحلة  يف  الدولية 
الحصــول يف خضم التوتــرات الناجمة عن 

الحرب الروسية األوكرانية.
وكالة  من  روبيو  فرانك  األمريكي  وينطلق 
وســريغي  )ناســا(  األمريكية  الفضــاء 
وكالة  من  بيتيلني  ودميــرتي  بروكوبييف 
الفضــاء الروســية “روسكوســموس” 
بواســطة صاروخ ســويوز مــن قاعدة 

الساعة  عند  كازاخستان  يف  الروسية  بايكونور 
أول  هو  غرينتــش.  وروبيو  13,54 بتوقيت 
رائد فضاء أمريكــي يتوجه إىل محطة الفضاء 
بدء الغزو  الدولية بواسطة صاروخ رويس منذ 

الرويس ألوكرانيا يف 24 فرباير املايض.
وفرضت الدول الغربية سلســلة من العقوبات 
العالقات  وتراجعت  املسبوقة عىل موسكو  غري 
أدنى  البلدين، إىل  العام 2014 بني  منذ  املتوترة 
مســتوى لها. وقد اســتهدفت أيضــا صناعة 
موسكو  بني  تعاون  مجال  بقيت  الفضاء لكنها 

وواشنطن.
آنا  أن تســافر  املقرر  األربعاء، من  وبعد رحلة 

 ، كيكينا
رائــدة الفضــاء الروســية الوحيدة يف 

الفضــاء الدولية  الفعلية، إىل محطة  الخدمــة 
دراغون” من  بمركبة “كــرو  أكتوبــر  مطلع 
إكس” األمريكية. وستكون  رشكة “ســبايس 
محرتفة  فضاء روســية  رائدة  خامس  كيكينا 
تذهــب إىل الفضاء وأول امــرأة تطري بمركبة 

فضائية تابعة لرشكة امللياردير إيلون ماسك.
ومــع هاتني الرحلتني املقررتني، يســعى رواد 
الفضاء الروس والغربيون عىل السواء لالبتعاد 
عن الرصاع املحتدم عىل األرض وال سيما أولئك 

الذين يتعني عليهم الذهاب إىل املدار.

أمريكي وروسّيان يتوجهون إلى محطة 
الفضاء الدولية

غابة دبي االستوائية الماطرة.. موطن جديد 
للثعالب الطائرة

أمام أعين عناصر األمن.. جزائرية تقفز من الطابق 
السادس الستجوابها في جريمة قتل

علمــاء  اكتشــف 
األحيــاء 3 أنــواع 
غري معروفة سابقاً 
االستوائية  للثعابني 
اإلكوادور،  جبال  يف 
بالقــرب  تعيــش 
الكنائــس  مــن 

املدينــة. وأعلــن  ومقابــر 
نرشته  مقــال  يف  الباحثون 
مجلــة »زووكييز« أن هذه 
الزواحف مهددة باالنقراض.

أرتيغا،  ألكســندرو  وقــال 
التنوع  مختــرب  يف  الباحــث 
البيولوجــي امليداني يف كيتو 
)اإلكوادور(: »إن اكتشــاف 
هــذه األنــواع الثالثــة من 

خطوة  مجرد  هــو  الثعابني 
مرشوع  تحقيق  نحــو  أوىل 
الزواحف«.  لحمايــة  ضخم 
»بمبادرة  قائــالً:  ومــى 
الحيوان  مــن جمعية علــم 
النادرة من  لحماية األنــواع 
عىل  بالعمل  بدأنا  الحيوانات 
إنشاء مناطق محمية إلنقاذ 
بالقرب  تعيش  التي  الثعابني 

من سطح األرض«.

العثور على ثعابين مهددة باالنقراض في 
جبال اإلكوادور

مــن املتوقــع أن تبــدأ الصني 
العــام  يف  املــدار  إىل  الســفر 
يانغ  ما كشف  2025، بحسب 
علوم  مركز  مدير  ييتشــيانغ، 
الفضائي  الطريان  وتكنولوجيا 
الصينية  لألكاديميــة  التابــع 
للعلــوم والقائــد األعىل األول 
 ،”11 مارش  “لونج  لصاروخ 

يف مقابلة صحفية مؤخرا.
إن  ييتشــيانغ  يانــغ  وقــال 
صناعــة الفضــاء التجارية يف 
تاريخية،  فرصة  أمامها  الصني 
اللحاق  بإمكانها  الصــني  وإن 
املجال  املتحدة يف هذا  بالواليات 

خالل 10 سنوات.

واشتهر يانغ ييتشيانغ بصفته 
مؤسس رشكة “كاس سبيس” 
الصاروخ  تصميم  يف  املشاركة 

الحامــل “ليجيــان 1-” الذي 
الصينـ  يف  نوعه  من  األكرب  يعد 

بحسب “شينخوا”.

الصين تخطط إلطالق رحالت سياحية إلى المدار 
بحلول 2025

الموز األحمر.. هل تعلم فوائده العظيمة للصحة؟

سو  األسرتالية  الفنانة  قامت 
نورمان بتكريم امللكة إليزابيث 
صورة  رسم  خالل  من  الثانية 
عمالقــة لها عــىل رمال أحد 
الشواطئ يف أدياليد بأسرتاليا. 
وكتبــت ســو نورمــان عرب 
“يوم  فيسبوك:  عىل  حسابها 
جميل إلنشــاء لوحة تذكارية 

للملكة”.
إليزابيــث  امللكــة  أن  يذكــر 
الثانيــة، ملكة اململكة املتحدة 
دول  من  دولة  عــرشة  وأربع 

الكومنولــث، وصاحبة أطول 
فرتة حكم بني ملوك بريطانيا 
وأطولهــم عمًرا، توفيت يف 8 

سبتمرب 2022 يف قلعة.
العاصمــة  يف  أقيمــت  كمــا 
أول أمس  لنــدن  الربيطانيــة 
من  جثمانها  تشــييع  مراسم 
آبي”،  كنيســة “ويستمنسرت 
الثالث  امللك تشــارلز  بحضور 
املالكــة،  األرسة  وأعضــاء 
العالم  قــادة  مــن  ومئــات 

واملسؤولني.

فنانة تكّرم الملكة إليزابيث برسم صورة عمالقة لها 
يف على رمال شاطىء قصة “كرم” زبون  حظيت 

األمريكية  بنســيلفانيا  والية 
بتفاعــل كبــري عىل وســائل 
عدة  قبل  االجتماعي  التواصل 
واسعة  إشادة  نال  إذ  أسابيع، 
إكرامية  لنادلة  أعطــى  بعدما 
عــىل  دوالر   3000 بقيمــة 

فاتورة ال تتجاوز 13 دوالراً.
املحظوظة  النادلــة  وقالــت 
إنها  المــربت  ماريانا  آنــذاك 
ال تصــدق حظها ألن ترصف 
لها  يعنــي  الكريــم  الزبــون 
بشــكل  عليها  وأثر  الكثــري، 
كبري، وأضافت :”ال أســتطيع 
حالة  يف  األمر، مازلت  تصديق 
أورده  مــا  صدمة”، حســب 

موقع “يونيالد”.

ويبــدو أن “صدمــة” النادلة 
املرة  هــذه  لكــن  ستســتمر 
يف االتجــاه املعاكــس. فقــد 
“فوكوس”  مجلــة  أوضحت 
األملانيــة أن الزبون “الكريم” 
إكراميــة  اســرتجاع  يريــد 

التــي منحهــا  3000 دوالر 
للنادلة قبل أســابيع. وأضاف 
املوقــع األملانــي أن املقهــى 
رفض  النادلة  فيه  تعمل  الذي 
إعادة اإلكرامية السخية وقرر 

التوجه للقضاء.

ُيكرم نادلة بـ 3 آالف دوالر ثم يلجأ للقضاء السترجاعها!

�ضراع على الأر�ض وتعاون في ال�ضماء
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