
اأبوظبي-وام:

 أعلن صندوق النقد العربي عن تقدم سوق أبوظبي 
ناحية  العربية من  البورصات  المالية على  لألوراق 
األداء بعد صعوده بنسبة 4.14 % خالل األسبوع 
الماضي فضال عن تحقيقه أكبر نسبة ارتفاع على 
نتيجة  التداول  وحجم  المتداولة  القيمة  مســتوى 
ارتفاع مؤشــرات أداء قطاعات العقارات والطاقة 

والصناعة واالتصاالت والقطاع المالي.
ألسواق  األسبوعية  النشرة  الصندوق، في  وأضاف 
التي ترصــد 13 بورصة عربية، أن  العربية  المال 
ســوق دبي المالي دبي سجل ثاني أفضل أداء بين 
البورصات العربية بعد صعوده بنســبة 3.82 % 
فيمــا ارتفعت بورصة قطــر 2.28 % وبورصة 
دمشــق 1.58 %، بينما شهدت بورصات كل من 
البيضاء والبحرين  والدار  وعّمان  والعراق  الكويت 

تحسناً بأقل من 1 %.
البورصات  أن مواصلة جهود  إلى  الصندوق  وأشار 
المدرجة  الشــركات  العربية نحو توســعة قاعدة 
في األســواق الموازية والثانوية، وعودة نشــاط 
االكتتابات األولية، واستمرار نشاط االستحواذ في 
إتمام عدد  العربية، عالوة على  البورصات  عدد من 
من الصفقات، كان له أثٌر إيجابي ساهم في ارتفاع 

مؤشرات األداء في عدد من البورصات العربية.

طهران-)د ب اأ(:

 قتل 17 شخصا على األقل في إيران خالل أيام شهدت 
احتجاجات عنيفة منددة بمقتل الشــابة مهسا أميني 
التي اعتقلتها شرطة األخالق لعدم توافق مالبسها مع 

معايير مالبس النساء في إيران.
وذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية الرسمية يوم الخميس 
أن هناك متظاهرين وأفرادا من قوات األمن بين القتلى، 

دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل حول المالبسات.
وشهد مســاء األربعاء تجددا في االشتباكات العنيفة. 
وأظهرت مقاطع فيديو، لم يستن التحقق من صحتها، 

إطالق ذخيرة حية على المحتجين.
وتــم تقييد خدمة اإلنترنت وقطع شــبكات المحمول 
تطبيق  حجب  تــم  واســع. كما  نطاق  على  خصوصا 
"إنســتجرام" الذي يعد من بين آخر شبكات التواصل 
االجتماعي غير المحجوبة. وعرضت المواقع اإلعالمية 

الرسمية تغطية محدودة للمظاهرات.

القد�س-)رويترز(:

 دعــا رئيس الوزراء اإلســرائيلي يائير 
الدولتين  إلى حــل  الخميس  يــوم  البيد 
عقود  منذ  المستمر  اإلسرائيلي  للصراع 
إســرائيل  أن  وكرر  الفلســطينيين  مع 
إيران من  يلزم" لمنع  ما  ســتفعل "كل 

تطوير قنبلة نووية.
العامة  الجمعية  في  تعليقاته  وتتماشى 
لألمــم المتحــدة مــع إعــالن الرئيس 
الدولتين  بايدن دعمه لحل  األمريكي جو 
خالل زيارته إلســرائيل في أغســطس 
القادة  بعد سنوات من تجنب  آب، وتأتي 
القضية في  لهذه  أي ذكر  اإلســرائيليين 

األمم المتحدة.

اأبوظبي-وام:

 أعلنت مؤسســة اإلمارات للطاقة 
بدء  عن  الخميــس  يــوم  النووية 
تشغيل المحطة الثالثة من محطات 
السلمية في  النووية  للطاقة  براكة 

أبوظبي،  بإمــارة  الظفرة  منطقة 
من قبل شركة نواة للطاقة التابعة 
تشغيل  عن  والمسؤولة  للمؤسسة 
براكــة، األمر  محطات  وصيانــة 
التدريجي  الرفــع  بداية  يعد  الذي 
المحطة وصوالً إلى  لطاقة مفاعل 

التشغيل التجاري بعد عدة أشهر .
التقدم  ويبرز هذا اإلنجــاز الجديد 
إحــرازه خالل  تم  الــذي  الكبيــر 
براكة  محطــات  تطوير  مســيرة 

األربع

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

أ(: الرياض-)د ب 
  أكد ولي العهد الســعودي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
الرئيس األوكراني  يوم الخميس فــي اتصال هاتفي بادر به مــع 
موسكو  بين  للوساطة  المملكة  زيلينسكي "اســتعداد  فولوديمير 

وكييف".
وذكرت وكالة األنباء الســعودية "واس" أن زيلينسكي أعرب في 
بداية االتصال عن شــكره لولي العهد الســعودي على جهوده في 
عملية تبادل األســرى، مقدرا لألمير محمد بن سلمان "قبوله دور 
الوسيط" ومنوها بـ "الدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق 

األوسط والعالم."

مقتل 24 مهاجــراً جراء غرق زورق 
في المياه ال�ضورية

أ(: دمشق-)د ب 
 قال مصدر في محافظة طرطرس غربي ســوريا إن 24 شــخصا 

فقدوا حياتهم وأصيب 15 آخرين ، إثر غرق قارب.
الخميس "أن  األنباء األلمانية )د.ب.أ( يــوم  لوكالــة  المصدر  وأكد 
الكوادر الســورية انتشلت 24 ضحية و15 مصابا جراء غرق قارب 
لبناني يحمل أشــخاصا من جنسيات مختلفة، وأن الفرق المختصة 
تبحث عن جثث أخرى ربمــا تكون موجودة في البحر". من جانبه 
قال مصدر طبي من مشــفى بانياس لـ )د.ب.أ( "أن الكوادر الطبية 
في مشــفى الباســل تقوم بتقديم العالج للناجين من غرق القارب 

خالل عملية انتشالهم من البحر وبعد وصولهم إلى المشفى ".
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اإنجاز جديد للإمارات.. المحطة الثالثة بـ»براكة« 
تبداأ المرحلة الت�شغيلية  

» طالع ص2««
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 0.02   0.77  10,072.82 10,070.243,433.703,460.52

ال�ضارقة-وام:

المخدرات  إدارة مكافحة   أحبطــت 
الشارقة،  لشــرطة  العامة  بالقيادة 
نظيرتيها  مع  والتعاون  بالتنســيق 
مخططاً  القيوين  وأم  أبوظبــي  في 

من  216 كيلوجراماً  لتهريب  دولياً 
العقلية  والمؤثرات  المخدرة  المواد 
الدولة  في  المنافذ  البحرية  أحد  عبر 
في  بها  واالتجار  الترويــج  بغرض 
عليها  "الصيد  أُطلــق  نوعية  عملية 

الثمين".

دبي-وام:

التعرفة  لبوابة  الحصري   أعلنت شركة "سالك"، المشــغل 
المروريــة في دبي،  يوم الخميس عــن االنتهاء بنجاح من 
صياغة سجل أوامر االكتتاب وعملية االكتتاب العام لطرحها 

العام األولي في سوق دبي المالي.
بلغ ما قيمته  الزيادة  بعد  الطرح  أن حجم  الشــركة  وأكدت 
1,867,500,000 من األسهم العادية بما يعادل 24.9% 
من إجمالي األســهم المصدرة في رأس مال "ســالك"، مع 
ســعر السهم بواقع 2 درهم لكل سهم عادي، مما نتج عنه 
إجمالــي عائدات تزيد عن 3.7 مليار درهم /1 مليار دوالر/ 
المالية  بالدائرة  إلى حكومة دبي ممثلــة  الدفع  مســتحقة 

البائع" بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح. "المساهم 
الطلب على  بلــغ إجمالي  إقباالً كبيراً حيث  الطرح  وشــهد 
يزيد عن 184.2 مليــار درهم /50.2  العــام ما  االكتتاب 
بنحو 49 مرة  االكتتــاب  تجاوز  يعني  دوالر/، ممــا  مليار 

لجميع الشرائح مجتمعة.

»�ضــالك« تجمع 3.7 مليــار درهم والطلب 
على الطرح يتجاوز 49 مرة

رئي�س وزراء اإ�ضرائيل يوؤيد 
حل الدولتين  

 17 قتيالً باإيران في ظل قمع قوات 
الأمن للمحتجين

ال�ضعودية توؤكد ا�ضتعدادها للو�ضاطة بين 
رو�ضيا واأوكرانيا

» تتمة ص8«« » تتمة ص8««

�شرطة ال�شارقة تحبط ترويج 216 كيلوجرامًا 
من المخدرات  

�ضوق اأبوظبي لالأوراق المالية 
الأف�ضل اأداًء عربياً 

اأبوظبي-وام:

الملك حمد بن عيســى  الجاللة   غادر صاحــب 
البحرين الشــقيقة يوم  آل خليفة عاهل مملكة 

الخميس الدولة بعد زيارة أخوية.
وكان فــي وداع جاللتــه لــدى مغادرته مطار 

الرئاسة .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
الله". آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 

كما كان في وداعه .. الفريق سمو الشيخ سيف 
بــن زايد آل نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية وســمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن زايد آل نهيان.

اأبوظبي-وام:

 بتوجيهات من ســمو الشيخ خالد 
بن محمد بــن زايد آل نهيان، عضو 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
التنفيذي..  أبوظبــي  مكتب  رئيس 
والمعرفة  التعليــم  دائــرة  أطلقت 
الطلبة  برنامج "خطــوة" البتعاث 
اإلماراتيين للدراســة فــي الكليات 
والكندية  األمريكيــة  المجتمعيــة 
بتكلفــة  العالميــة  والجامعــات 

إجماليــة تصــل قيمتهــا إلى 1.9 
وتســعمائة  درهم " مليار  مليــار 
تطوير  درهــم"، بهــدف  مليــون 
وتزويد  المواطنة  الكفاءات  وتعزيز 
لمواجهة  الالزمة  بالمهارات  الطلبة 
تحديات المســتقبل، وتمكينهم من 
تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة 
االقتصاد  تنميــة  عجلــة  دفع  في 

الوطني القائم على المعرفة.

اأبوظبي- وام:

 كشــفت دائرة الثقافة والســياحة-
الجديدة  فعالياتها  أجندة  عن  أبوظبي 
والتي   ،2022/2023 شتاء  لموسم 
والترفيهية  الثقافية  التجارب  تعكس 
التي  المتنوعة  االستثنائية  والعروض 

توفرها العاصمة للزوار والمقيمين.
الجديدة  األجنــدة  عن  الكشــف  وتم 
حفل  خــالل  بالفعاليــات  الحافلــة 

إطــالق نظمتــه الدائــرة على نمط 
التلفزيونيــة،  الحواريــة  البرامــج 
مــدار 180 يوماً وتضم  على  وتمتد 
حفالت موســيقية لفنانين إقليميين 
وألعاباً  وعالميين، وأحداثــاً رياضية 
ومهرجانات  مشــوقة،  إلكترونيــة 
باألصالة، وعروضاً  مفعمــة  ثقافية 
وحفالت  حيــة،  تفاعليــة  عائليــة 
موسيقية ممتعة، وعروضاً مسرحية 

وأوبرالية وغيرها الكثير.

فينا ــ دبي-وام:

 أعلن مركز محمد بن راشــد للفضاء 
ومكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء 
الخارجي عن الجهات المشــاركة في 
مهمة القمر االصطناعي فاي-١ والذي 
ضمن  تجريبية  مهمــة  بــأول  يقوم 
الوكالة  وتتضمن  المشتركة  جهودهم 
بالبحرين  الفضــاء  لعلــوم  الوطنية 
من  بارتيسثان  انتاريكشيا  ومؤسسة 

نيبال.
لعلوم  الوطنيــة  الوكالة  وســتتولى 
مشــروعها  عبر  بالبحرين  الفضــاء 
التشفير  معيار  اختبار  "أمان" مهمة 
بتأمين  يقوم  والذي  المحسن  المتقدم 
االصطناعي  القمــر  بيــن  االتصــال 
المهمة  ضمــن  األرضية  والمحطــة 
التجريبيــة للقمر االصطناعي فاي1- 
انتاريكشيا  مؤسســة  ستتولى  بينما 

بارتيسثان من نيبال

االإمــارات تطلق برنامج »خطــوة« البتعاث 6000 
طالب وطالبة اإلى الواليات المتحدة وكندا 

180 يومًا من الحما�س والترفيه في اأجندة 
فعاليات اأبوظبي

مركز محمد بن را�شد للف�شاء يك�شف الجهات الم�شاركة 
في مهمة القمر اال�شطناعي »فاي- 1«

» تتمة ص8««» تتمة ص8««

» طالع ص 3««

محمد بن زايد يتقدم مودعي ملك البحرين محمد بن زايد يتقدم مودعي ملك البحرين 
لحظة مغادرته البالدلحظة مغادرته البالد

دبي-الوحدة:

قدم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اللــه« التهاني للمملكة العربية 
الشقيق  وشــعبها  الرشيدة  وقيادتها  الســعودية 

الـ 92. بمناسبة اليوم الوطني السعودي 
وقال ســموه، عبر حسابه الرسمي في » تويتر«: 
المملكة..  أهنــئ  الســعودي  الوطني  اليوم  »في 
وأهنئ الملك ســلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. 
وأدعو الله أن يديم عليهم الخير.. للمملكة وشعبها 
مشــاعر حب في قلوبنــا.. هم أهلنــا وأخوتنا.. 
ونفخــر بتالحمنــا.. فخيرنا معــا.. وعّزنا معا.. 

الله..« وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن 

هناأ ال�ضعودية و�ضعبها ال�ضقيق باليوم الوطني الـ»92«
محمد بنمحمد بن را�شد: را�شد:

نفخر بتالحمنا.. نفخر بتالحمنا.. 

فخيرنا معًا..وحا�شرنا فخيرنا معًا..وحا�شرنا 

وم�شتقبلنا معًا اأبدًا وم�شتقبلنا معًا اأبدًا 

باإذنباإذن الله الله

في عملية »ال�ضيد الثمين«
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 π«ch  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  »°Tƒ∏ÑdG  OGôe  øªMôdGóÑY

.á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùŸG IQGRƒdG

 »ª«©ædG OGƒY øH ¿É£∏°S øH ˆGóÑY ‹É©e OÉ°TCGh

 -  á«bÉØJ’G  ™«bƒJ  º°SGôe  ∫ÓN  -  ∫ó©dG  ôjRh

 ábÓ©dGh GóædƒH ájQƒ¡ªL ™e »FÉæãdG ¿hÉ©àdÉH

 Gòg  õjõ©J  ≈∏Y  ¢Uô◊Gh  ,øjó∏ÑdG  ÚH  á≤«KƒdG

 á«fƒfÉ≤dGh  á«FÉ°†≤dG  ä’ÉéŸG  ‘  ¿hÉ©àdG

 ,ÚeôéŸG º«∏°ùJ äÉ«bÉØJG É¡æ«H øeh ,áYƒæàŸG

 πFÉ°ùŸG  ‘  IóYÉ°ùŸGh  ,º¡«∏Y  ΩƒµëŸG  π≤fh

 ≈∏Y ∫ó©dG  IQGRh  ¢UôM ¬«dÉ©e ócCGh  .á«FÉæ÷G

 á«FÉ°†≤dGh á«fƒfÉ≤dG ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ´ÉÑJG ∫ÓN øe ,∫hódG ™«ªL ™e

 GÒ°ûe.. ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ºcÉëŸG ‘ á≤Ñ£ŸG

 á«bÉØJ’G ¬àæª°†J Ée ò«ØæJ ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM ¤EG

 ≥«≤–  πØµj  ÉÃ  ∑Î°ûŸG  πª©dG  á∏°UGƒeh

 .øjó∏ÑdG ÚH Ée IOÉØà°S’G

 ÒÑc πµ°ûHh Rõ©j á«bÉØJ’G √òg ™«bƒJ ¿EG ∫Ébh

 ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµe ä’É› ‘ ádGó©dG ≥«≤–

 äGQóîŸG Öjô¡Jh öûÑdÉH QÉŒ’Gh ÜÉgQE’G πjƒ“h

 äGÈÿG ∫OÉÑJ á«ªgCG ¤EG kGÒ°ûe ,áª¶æŸG áÁô÷Gh

 ÉÃ ácÎ°ûŸG äÉ«bÉØJ’G ò«ØæJ äÉ«∏ªY á©HÉàeh

 øªK ¬ÑfÉL øe .É¡eƒ¡Øeh ádGó©dG ádÉ°SQ Ωóîj

 ∫ó©dG  IQGRh ‘ ádhO ôjRh ¢Shh ∫É°û«e ‹É©e

 äÉ°VhÉØŸG  ‘  âdòH  »àdG  Oƒ¡÷G  ájóædƒÑdG

 ÉØ°UGh ,ÚÑfÉ÷G ÚH á«bÉØJ’G ™«bƒJ øY äôªKCGh

 ,ájƒbh áæ«àe É¡fCÉH äGQÉeE’G ™e á«FÉ°†≤dG äÉbÓ©dG

 ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN øe ∂dP ¢ùjôµJ Éfó©°ùj : ∫Ébh

 á«fƒfÉ≤dG ä’ÉéŸG ‘ »FÉæãdG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG

 É¡ªYO  ≈∏Y  πª©dG  π°UGƒà«°S  »àdG  ,á«FÉ°†≤dGh

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ídÉ°üe Ωóîj ÉÃ Égõjõ©Jh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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OÓÑdG QOÉ¨j øjôëÑdG ∂∏e .. ádhódG ¢ù«FQ ¬YOh

z∫ƒHhQƒ«dG{ `d …ò«ØæàdG ôjóªdG »≤à∏j ójGR øH ∞«°S

»ÑXƒHCG »a »°SÓØdGh ¢TÉÑZ ìGôaCG ô°†ëj ô≤°U øH Oƒ©°S  

 Oƒ¡édG ¿ÉãëÑj πjRGôÑdG á«LQÉN ôjRh h ójGR øH ˆGóÑY

»NÉæªdG ô«¨àdG á¡LGƒªd á«ªdÉ©dG

∑Qƒjƒ«f »a zƒJÉædG{ ∞∏ëd ΩÉ©dG ø«eC’G »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY  »FGò¨dG øeC’G õjõ©J É«fGôchCG á«LQÉN ôjRh ™e åëÑj ójGR øH ˆGóÑY

øjôëÑdG ∂∏e »YOƒe áeó≤e ‘ ádhódG ¢ù«FQ

z∫ƒHhQƒ«dG{ `d …ò«ØæàdG ôjóŸG ¬FÉ≤d ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ ójGR øH ∞«°S

»ÑXƒHCG ‘ »°SÓØdGh ¢TÉÑZ ìGôaCG √Qƒ°†M ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

πjRGÈdG á«LQÉN ôjRh ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

zƒJÉædG{ ∞∏◊ ΩÉ©dG ÚeC’G ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

É«fGƒà«d á«LQÉN ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY GóædƒH á«LQÉN ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN √ƒª°Sh..  QhOÉØ∏°ùdG á«LQÉN IôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédG »a ácQÉ°ûªdG ∫hódG á«LQÉN AGQRh øe GOóY »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U QOÉZ 

 Ωƒj á≤«≤°ûdG øjôëÑdG áµ∏‡ πgÉY áØ«∏N ∫BG

.ájƒNCG IQÉjR ó©H ádhódG ¢ù«ªÿG

 QÉ£e  ¬JQOÉ¨e  iód  ¬àdÓL  ´GOh  ‘  ¿Éch

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U .. á°SÉFôdG

.zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG .. ¬YGOh ‘ ¿Éc Éªc

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

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh

.¿É«¡f ∫BG ójGR øH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG  åëH  

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

 ∫ƒH  …O  øjôKÉc  IOÉ©°S  ™e  á«∏NGódG  ôjRh

 »HhQhC’G  OÉ–’G  ádÉcƒd  ájò«ØæàdG  IôjóŸG

 IQGRh ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S z∫ƒHhQƒ«dG{

 ä’ÉéŸG  ‘  á«HhQhC’G  áª¶æŸGh  á«∏NGódG

.á«æeC’Gh á«WöûdG

 ™e  »ÑXƒHCG  ‘ √ƒª°S  AÉ≤d  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 øe OóY åëH ” å«M , á«HhQhC’G ádhDƒ°ùŸG

 »æeC’G  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£àH  á≤∏©àŸG  ÉjÉ°†≤dG

 ‘ á«HhQhC’G  áª¶æŸGh  á«∏NGódG  IQGRh  ÚH

 ÖjQóàdGh äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ä’É›

.É¡dÉµ°TCG áaÉµH áÁô÷G áëaÉµeh

 á«bÉØJG á«HhQhC’G ádhDƒ°ùŸG ™e √ƒª°S ™bh Éªc

 á«∏NGódG  IQGRh  ÚH  •ÉÑJQG  §HÉ°V  IQÉYEG

 »HhQhC’G  OÉ–’G  ádÉchh  äGQÉeE’G  ádhóH

 ÚH  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πLCG  øe  z∫ƒHhQƒ«dG{

 k’Éªµà°SGh  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  ∫É› ‘ Úaô£dG

 ¿hÉ©àdG á«bÉØJGh Úaô£dG ÚH AÉæÑdG ¿hÉ©à∏d

.Éª¡æ«H á©bƒŸG »é«JGÎ°S’G

 áØ«∏N AGƒ∏dG á«bÉØJ’G ™«bƒJh AÉ≤∏dG ö†M

 AGƒ∏dGh á«∏NGódG IQGRh π«ch »∏««ÿG ÜQÉM

 ´É£b ôjóe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªfi ï«°ûdG

 ÚLh »ÑXƒHCG áWöûH òaÉæŸGh øeC’G ¿hDƒ°T

 ∫ƒHhQƒ«dG á≤£æŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG ÖFÉf Ö«∏«a

 õcôŸÉH  äÉ«∏ª©dG  ¢ù«FQ  ô∏°ShG  ¿Éa  Î«Hh

 õ«JQhG ƒ«fƒàfhGh ÜÉgQE’G áëaÉµŸ »HhQhC’G

 íÑ°üe  óFGôdGh  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ°ûà°ùe

 iód äGQÉeE’G ádhód »WöûdG ≥ë∏ŸG …óYÉ°ùdG

.á«∏NGódG IQGRh •ÉÑ°V øe OóYh É°ùfôa

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ö†M 

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

 áÑ°SÉæÃ º«bCG …òdG ∫ÉÑ≤à°S’G πØM , áª«ÿG

 áÁôc ¤EG ,¢TÉÑZ øH óªMCG ó«©°S ∞«°S ±ÉaR

 öüb ¥óæa ‘ ∂dPh ,»°SÓØdG ÂÉZ øH óªfi

.»ÑXƒHCÉH äGQÉeE’G

 ¢ùjô©∏d  äÉµjÈàdGh  ÊÉ¡àdG  √ƒª°S  Ωóbh

..áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¢Shô©dG …hPh ¬jhPh

 Ió«©°S  ájöSCG  IÉ«M  Ú°Shô©∏d  ≈æ“h

.áÄfÉgh Iô≤à°ùeh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖfÉL  ¤EG  πØ◊G  ö†M Éªc

 øH Oƒ©°S øH ódÉN ï«°ûdG ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

 Öàµe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ,»ª°SÉ≤dG ô≤°U

 ï«°ûdGh ,áª«ÿG ¢SCGQ ‘ ôjƒ£àdGh QÉªãà°S’G

 ï«°ûdGh  ,»ª°SÉ≤dG  ô≤°U øH  Oƒ©°S  øH  ô≤°U

 ájó∏ÑdG IôFGO ¢ù«FQ ,»ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ

 ,ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóYh  ,¿Éªé©H  §«£îàdGh

.AÉbó°UC’Gh πgC’G øe ™ªLh

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

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

 ‹É©e  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 πjRGÈdG á«LQÉN ôjRh É°ùfGôa ƒJÒÑdCG ¢SƒdQÉc

 77  `dG  IQhódG  ∫ÉªYCG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dPh

.∑Qƒjƒ«f ‘ IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G åëHh

 õjõ©J  ¥ÉaBGh  πjRGÈdGh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘ ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  §HGhQ

.ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’Gh ájQÉªãà°S’G É¡æeh

 áLQóŸG ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¢VGô©à°SG iôL Éªc

 ·CÓd  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y

 Oƒ¡÷G  õjõ©J  πÑ°S  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  IóëàŸG

.»NÉæŸG Ò¨àdG á¡LGƒe ‘ ádhòÑŸG á«ŸÉ©dG

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

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

 ôjRh  IóYÉ°ùe  áÑ«°ùf  »cR  Éf’  IÒØ°ùdG

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

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

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

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

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

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ÆÈæàdƒà°S  ¢ùæj  ‹É©e

.zƒJÉædG { »°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏◊

 ¢ûeÉg ≈∏Y ó≤Y …òdG , AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 ‘ IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG

 ádhO ÚH »FÉæãdG ¿hÉ©àdG åëH , ∑Qƒjƒ«f

 õjõ©J ‘ º¡°ùj ÉÃ ƒJÉædG ∞∏Mh äGQÉeE’G

.‹hódGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh øeC’G

 ≈∏Y äGóéà°ùŸG ¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SG Éªc

 ’OÉÑJh  á«ŸÉ©dGh  á«ª«∏bE’G  ÚàMÉ°ùdG

 øe GOóY É°ûbÉfh ,É¡fCÉ°ûH ô¶ædG  äÉ¡Lh

 ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóŸG  ÉjÉ°†≤dG

.IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G

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

 ∞∏Mh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ,  AÉ≤∏dG  ∫ÓN

 ácGöT Éª¡©ªŒ zƒJÉædG{ »°ù∏WC’G ∫Éª°T

 ‘  QGô≤à°S’G  õjõ©J  ¤EG  ±ó¡J  Iõ«ªàe

 , Ú«dhódG øeC’Gh º∏°ùdG ¿ƒ°Uh á≤£æŸG

 ¿hÉ©àdG  á«ªæJ  ≈∏Y  ¢Uô◊G  ¤EG  GÒ°ûe

 ∞∏àfl  ‘  ÚÑfÉ÷G  ÚH  »FÉæãdG

.ä’ÉéŸG

 ÆÈæàdƒà°S  ¢ùæj  ‹É©e  ócCG  ¬ÑfÉL  øe

 Ωƒ≤J  »àdG  IRQÉÑdG  äÉeÉ¡°SE’G  ≈∏Y

 ‘  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd  äGQÉeE’G  ádhO  É¡H

 »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©Jh á≤£æŸG

 á«fÉ°ùfE’G  ÉgOƒ¡éH  Gó«°ûe  ,  »ŸÉ©dGh

 ¤EG ÉgÒKCÉJ óàÁ »àdG IRQÉÑdG á«FÉ‰E’Gh

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  AÉ≤∏dG  ö†M

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

 ,áÑ«°ùf »cR Éf’ IÒØ°ùdG ‹É©eh ‹hódG

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh IóYÉ°ùe

 áªFGódG  áHhóæŸG  ,á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°û∏d

.IóëàŸG ·C’G iód ádhó∏d

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

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

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f

 á«LQÉN  ôjRh  ÉÑ«dƒc  …Î«eO  ‹É©e

 IQhódG ∫ÉªYCG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh É«fGôchCG

 IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d 77 `dG

 åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL  .∑Qƒjƒ«f  ‘

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ä’ÉéŸG ‘ Égõjõ©J πÑ°Sh É«fGôchCGh

 ∫OÉÑàdGh  »FGò¨dG  øeC’G  Éª«°S’  áaÉc

 ¿ÉÑfÉ÷G  ¢Vô©à°SG  Éªc  .…QÉéàdG

 ƒª°S ócCGh , É«fGôchCG ‘ áeRC’G äGQƒ£J

 ‘ - ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG

 äGQÉeE’G  ádhO  OGó©à°SG  -  Oó°üdG  Gòg

 á«eGôdG Oƒ¡÷G áaÉc ºYO ‘ áªgÉ°ùª∏d

 øe  ΩÓ°ùdG  AÉ°SQEGh  QGô≤à°S’G  IOÉYE’

.ΩGóà°ùŸG »°SÉeƒ∏HódG π◊G ∫ÓN

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  ..AÉ≤∏dG  ö†M

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

 ó«©°S óªfi âæH Ëôe ‹É©e h ‹hódG

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  IôjRh  …Ò¡ŸG  ÜQÉM

 ,áÑ«°ùf »cR Éf’ IÒØ°ùdG ‹É©eh áÄ«ÑdGh

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh IóYÉ°ùe

 áªFGódG  áHhóæŸG  ,á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°û∏d

.IóëàŸG ·C’G iód ádhó∏d

: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

 ¢Sƒ«∏jôHÉL  ‹É©e  ..  √ƒª°S  ≈≤àdG  ó≤a

 É«fGƒà«d  á«LQÉN  ôjRh  ¢ù«LÒÑ°Sóf’

 á«LQÉN  ôjRh  »µ°ùaÉÑ«d  ¿Éj  ‹É©eh

 ôjRh  hGQ  ƒ«æé«HR  ‹É©eh  ∂«°ûàdG

 ó∏«Øàjƒg Úµ«fCG ‹É©eh GóædƒH á«LQÉN

 ‹É©eh  èjhÔdG  áµ∏‡  á«LQÉN  IôjRh

 É«fƒà°SCG á«LQÉN ôjRh ƒdÉ°ùæjQ ¢SÉeQhCG

 ôjRh  äƒµdGh  Ò«aÉN  »ehÒL  ‹É©eh

.¢ShOÉHQÉH á«LQÉN

 AGQRh ‹É©ŸG ÜÉë°UCG ™e √ƒª°S åëHh

 áLQóŸG  ÉjÉ°†≤dG  øe  GOóY  á«LQÉÿG

 ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y

 ≈∏Y  äGóéà°ùŸG  ¤EG  áaÉ°VEG  IóëàŸG

 áeRC’G É¡æeh ,‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG

 πÑ°Sh , AGò¨dGh ábÉ£dG áeRCGh É«fGôchCG ‘

 »ŸÉ©dG  ¥ƒ°ùdG  ‘  QGô≤à°S’G  ≥«≤–

 ¿ƒ°üd ádhòÑŸG á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G õjõ©Jh

.Ú«dhódG øeC’Gh º∏°ùdG

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCG , Oó°üdG Gòg ‘h

 õjõ©J  á«ªgCG  ≈∏Y  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«ŸÉ©dG äÉcGöûdG

 ≥∏N πLCG øe á«dÉ◊G äÉjóëàdG á¡LGƒe

 …OÉ°üàb’G ƒªædG õ«Øëàd áYƒæàe ¢Uôa

.äÉ©ªàéŸG ‘

 äÉbÓY åëH  äGAÉ≤∏dG  ∫ÓN iôL Éªc

 ádhO  ÚH  ácGöûdGh  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG

 ä’ÉéŸG  ‘  ∫hódG  √ògh  äGQÉeE’G

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

 á«MÉ«°ùdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«ª«∏©àdGh

 ábÉ£dGh  »FGò¨dG  øeC’Gh  á«YGQõdGh

.ä’ÉéŸG øe ÉgÒZh IOóéàŸG

 ‹hódG ¿hÉ©àdG õ«Ø– πÑ°S ¢VGô©à°SG ”h

 á«ªgCGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  á¡LGƒe  ‘

 ∞∏ŸG Gòg ‘ Ωó≤àdG ≥«≤– ≈∏Y õ«cÎdG

 äGQÉ°ùÃ  öTÉÑe  πµ°ûH  §ÑJôj  …òdG

 …OÉ°üàb’G  QÉgOR’Gh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG

 ∫ÓN É°†jCG iôL Éªc ,∫hódG ∞∏àfl ‘

 ádhO  äGOGó©à°SG  ¢VGô©à°SG  äGAÉ≤∏dG

 ±GôWC’G ∫hódG ô“Dƒe áaÉ°†à°S’ äGQÉeE’G

.πÑ≤ŸG ΩÉ©dG COP28

 ∫ÉªYCG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ,  √ƒª°S  ≈≤àdG  Éªc

 ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G øe 77 `dG IQhódG

 IôjRh GQófÉ°ùµdG ÉfGƒL ‹É©e , IóëàŸG

 åëH  iôL  å«M  ,  QhOÉØ∏°ùdG  á«LQÉN

 πÑ°Sh  øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

.áaÉc ó©°üdG ≈∏Y Égôjƒ£Jh Égõjõ©J

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ™bh , AÉ≤∏dG Ö≤Yh

 á«LQÉN IôjRh ‹É©eh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ¿CÉ°ûH  ºgÉØJ  Iôcòe  ≈∏Y  QhOÉØ∏°ùdG

.øjó∏ÑdG ÚH á«°SÉ«°ùdG äGQhÉ°ûŸG

 GQófÉ°ùµdG ÉfGƒL ‹É©eh √ƒª°S ™bh Éªc

 áæ÷  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  ºgÉØJ  Iôcòe  ≈∏Y

.QhOÉØ∏°ùdGh äGQÉeE’G ádhO ÚH ácÎ°ûe

 º«gGôHEG  âæH ËQ ‹É©e äGAÉ≤∏dG  ö†M

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

 ó«©°S óªfi âæH Ëôe ‹É©e h ‹hódG

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  IôjRh  …Ò¡ŸG  ÜQÉM

 ,áÑ«°ùf »cR Éf’ IÒØ°ùdG ‹É©eh áÄ«ÑdGh

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh IóYÉ°ùe

 áªFGódG  áHhóæŸG  ,á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°û∏d

 ôªY IOÉ©°Sh IóëàŸG ·C’G iód ádhó∏d

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh óYÉ°ùe ¢TÉÑZ

 á«°SÉeƒ∏HódGh  á«aÉ≤ãdG  ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG

.áeÉ©dG

 á«FÉ°†b á«bÉØJG ¿É©bƒJ GóædƒHh äGQÉeE’G

  ø«eôéªdG º«∏°ùJ ¿CÉ°ûH á∏eÉ°T

É«fGôchCG á«LQÉN ôjRh ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG
:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 É«FõL  ÉªFÉZh  ΩÉY  ¬LƒH  Gƒë°U  á©ª÷G  Ωƒ«dG

 á«eÉcôdG  Öë°ùdG  ¢†©H ô¡¶J óbh kÉböT kÉfÉ«MCG

 ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÉÑWQh  ,ô¡¶dG  ó©H  ∫ÉÑ÷G  ≈∏Y

 ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ á°Uôa ™e âÑ°ùdG óZ

 ,á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG

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

.kGQÉ¡f QÉÑ¨∏d IÒãe

 ¤EG 10 / á«HôZ á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL ìÉjôdG

.¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 25



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ωƒj ájhƒædG ábÉ£∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe âæ∏YCG 

 øe áãdÉãdG  á£ëŸG  π«¨°ûJ  AóH  øY ¢ù«ªÿG

 ‘  á«ª∏°ùdG  ájhƒædG  ábÉ£∏d  ácGôH  äÉ£fi

 ácöT πÑb øe ,»ÑXƒHCG  IQÉeEÉH IôØ¶dG á≤£æe

 øY ádhDƒ°ùŸGh á°ù°SDƒª∏d á©HÉàdG ábÉ£∏d IGƒf

 ó©j …òdG ôeC’G ,ácGôH äÉ£fi áfÉ«°Uh π«¨°ûJ

 á£ëŸG  πYÉØe  ábÉ£d  »éjQóàdG  ™aôdG  ájGóH

. ô¡°TCG IóY ó©H …QÉéàdG π«¨°ûàdG ¤EG k’ƒ°Uh

 ” …òdG ÒÑµdG Ωó≤àdG ójó÷G RÉ‚E’G Gòg RÈjh

 ™HQC’G ácGôH äÉ£fi ôjƒ£J IÒ°ùe ∫ÓN √RGôMEG

 á«ª∏°ùdG ájhƒædG ábÉ£∏d ´höûe ∫hCG ó©J »àdGh

 ⁄É©dG ‘ π«¨°ûàdG á∏Môe ‘ äÉ£ëŸG Oó©àe

 ™jöùJ á«∏ªY ‘ …Qƒfi QhóH Ωƒ≤jh ,»Hô©dG

 ádhO ‘ ábÉ£dG ´É£≤d á«fƒHôµdG áª°üÑdG ¢†ØN

 »NÉæŸG OÉ«◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe äGQÉeE’G

.2050 ΩÉY ∫ƒ∏ëH

 π«¨°ûJ ájGóH ‘ πãªàŸG RÉ‚E’G  Gòg ≥≤–h

 øe  óMGh  ΩÉY  ó©H  ácGôH  ‘ áãdÉãdG  á£ëŸG

 πãªàJ  Éªæ«H  ,á«fÉãdG  á£ëŸG  π«¨°ûJ  ájGóH

 áµÑ°ûH áãdÉãdG á£ëŸG §HQ ‘ á«dÉàdG Iƒ£ÿG

 ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN ádhódG  ‘ á«°ù«FôdG  AÉHô¡µdG

.á∏Ñ≤ŸG

 øe ójó©dG ≈©°ùJ âbh ‘ RÉ‚E’G √òg »JCÉjh

 áeRCG AGôL ábÉ£dG ¢ü≤f QÉKBG øe ∞«Øîà∏d ∫hódG

 Ée  ƒgh  ,⁄É©dG  Égó¡°ûj  »àdG  á«dÉ◊G  ábÉ£dG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhô∏d á«HÉéjE’G èFÉàædG ≈∏Y ócDƒj

 ΩÉ©dG ‘ äòîJG ÚM äGQÉeE’G ádhód á°ShQóŸG

 á¶ØëŸ  ájhƒædG  ábÉ£dG  áaÉ°VEG  QGôb  2008

 èàf …òdG ôeC’G É¡jód áYƒæàŸG ábÉ£dG QOÉ°üe

 »°SÉ°SC’G πª◊G AÉHô¡µd ¥ƒKƒe Qó°üe ÒaƒJ ¬æY

.ádhó∏d áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG

 áãdÉãdG á£ëŸG ∞«°†à°S ,kÉjQÉŒ É¡∏«¨°ûJ Qƒah

 AÉHô¡µdG øe iôNCG •GhÉ¨«e 1400 ¤EG π°üj Ée

 AÉHô¡c áµÑ°ûd á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G øe á«dÉÿG

 á«°ù«FQ áfÉª°V ó©j …òdG ôeC’G ,äGQÉeE’G ádhO

 ΩÉeC’G ¤EG IÒÑc Iƒ£Nh ádhódG ‘ ábÉ£dG øeC’

 äÉ£fi ôaƒJ å«M ,»NÉæŸG Ò¨àdG á¡LGƒe ƒëf

 ∫RÉæª∏d áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ácGôH

 ™«ªL ‘ áeó≤àŸG á«æ≤àdG äÉYÉæ°üdGh ∫ÉªYC’Gh

 ‘ á«dÉààŸG äGRÉ‚E’G RÈJ Éªæ«H ,ádhódG AÉëfCG

 ôjƒ£J ‘ äGQÉeE’G ádhód IÒÑµdG äGQó≤dG ácGôH

.ábÓª©dG ™jQÉ°ûŸG IQGOEGh

 º«gGôHEG  óªfi  IOÉ©°S  ∫Éb  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ,…OÉª◊G

 º¡e RÉ‚EG { : ájhƒædG ábÉ£∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒŸ

 èeÉfÈdG ôjƒ£J IÒ°ùe ∫ÓN Ωƒ«dG ≥≤– ójóLh

 É keób  »°†‰  å«M  ,»JGQÉeE’G  »ª∏°ùdG  …hƒædG

 á«ªgC’G äGP áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG ábÉ£dG ÒaƒJ ‘

 ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód á«é«JGÎ°S’G

 ‘  …OÉjQ  QhóH  ácGôH  äÉ£fi  Ωƒ≤J  å«M

 ábÉ£dG ´É£≤d á«fƒHôµdG áª°üÑdG ¢†ØN á«∏ªY

 øe IÒah äÉ«ªc êÉàfEG  ÖfÉL ¤EG  ádhódG  ‘

 ƒªædG á«Ñ∏J πLCG øe ΩGóà°ùe ƒëf ≈∏Y AÉHô¡µdG

.zábÉ£dG ≈∏Y ójGõàŸG Ö∏£dGh

 äGQÉeE’G  ádhO äQƒW ó≤d { :…OÉª◊G ±É°VCGh

 ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  ≥ah  kÉ«ª∏°S  É kjhƒf  É k›ÉfôH

 ¢ShQó∏d ôªà°ùŸG ∫OÉÑàdG ≈∏Y óªà©j á«ŸÉ©dG

 ôeC’G ,»ŸÉ©dG ájhƒædG ábÉ£dG ´É£b ™e äGÈÿGh

 ¬H iòàëj kÉLPƒ‰ ácGôH äÉ£fi øe π©L …òdG

 .⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y Iójó÷G ™jQÉ°ûŸG πÑb øe

 äÉfÉ«ÑdGh ≥FÉ≤◊ÉH áeƒYóŸG äGQGô≤dG π°†ØHh

 ”  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  É¡JòîJG  »àdG  á≤«bódG

 Éª«a  »©Lôe êPƒªæc ácGôH  äÉ£fi ï«°SôJ

 ájhƒædG  ábÉ£dG  ™jQÉ°ûe RÉ‚EGh  ôjƒ£J ¢üîj

.z⁄É©dG ∫ƒM Iójó÷G

 IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  z:…OÉª◊G  ™HÉJh

 ÒÑc ƒëf ≈∏Yh ácGôH äÉ£fi º¡°ùJ ,Ió«°TôdG

 ≈∏Y ádhó∏d É¡àeGóà°SGh ábÉ£dG øeCG ¿Éª°V ‘

 ,⁄É©dG É¡¡LGƒj »àdG ábÉ£dG áeRCG ∫ÓN AGƒ°S óM

 ájhƒædG ábÉ£dG QhO ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj Ée ƒgh

 áeGóà°S’Gh  ábÉ£dG  øeCG  ¿Éª°V  ‘  …QƒëŸG

 äÉ£fi ôjƒ£Jh RÉ‚EG  z:  ¿CG  ¤EG  kÉàa’ ,zkÉ©e

 QÉµàH’G ä’É› ó©J å«M ,§≤a ájGóÑdG ƒg ácGôH

 ±GógCG ≥«≤– ¿Éª°†d ìÉàØŸG ôjƒ£àdGh åëÑdGh

 ¥É£ædG ≈∏Y »JGQÉeE’G »ª∏°ùdG …hƒædG èeÉfÈdG

.z™°ShC’G

 ∑Î°ûŸG  ±ÓàFÓd  á©HÉàdG  zIGƒf{  âæµ“h

 ácöûdGh ájhƒædG ábÉ£∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe ÚH

 ΩÉ“EG øe ,/ƒµÑ«c/ á«FÉHô¡µdG ábÉ£∏d ájQƒµdG

 πÑb øeBG ƒëf ≈∏Yh πeÉ°ûdG äGQÉÑàN’G èeÉfôH

 ,ácGôH ‘ áãdÉãdG á£ëŸG πYÉØe π«¨°ûJ AóH

 ±GöTE’G  πX  ‘  äGQÉÑàN’G  √òg  â“  å«M

 ,ájhƒædG áHÉbô∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG øe ôªà°ùŸG

 πÑb øe π«¨°ûàdG ájGóH πÑb Ée á©LGôe ∂dòch

 »àdGh  ÚjhƒædG  Ú∏¨°ûª∏d  á«ŸÉ©dG  á£HGôdG

 πÑb øe á£ëª∏d π«¨°ûàdG á°üNQ Qhó°U â≤Ñ°S

 ¿Éª°†d ∂dPh ,ájhƒædG áHÉbô∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG

 ´É£b ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCÉH ΩGõàd’G

.ájhƒædG ábÉ£dG

 »∏Y ¢Sóæ¡ŸG ∫Éb ,RÉ‚E’G  Gòg ≈∏Y kÉ≤«∏©Jh

 ábÉ£∏d IGƒf ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,…OÉª◊G

 äGAÉØµdG  øe  áfƒµŸG  πª©dG  ¥ôa  Åæ¡f  z:

 AóH ≈∏Y á«ŸÉ©dG äGÈÿGh á∏gDƒŸG á«JGQÉeE’G

 øª°V  ácGôH  äÉ£fi  ådÉãd  øeB’G  π«¨°ûàdG

 å«M ,kÉª¡e GRÉ‚EG ó©j …òdG ,™HQC’G äÉ£ëŸG

 πYÉØŸG ábÉW IOÉjR ≈∏Y á°üàîŸG ¥ôØdG πª©J

 ∫hCG  êÉàfE’  kGó«¡“  IQGô◊G  øe  ójõŸG  ó«dƒJh

 äÉKÉ©Ñf’G øe á«dÉÿG AÉHô¡µdG  øe •GhÉ¨«e

 íFGƒ∏d  É k≤ah  ,áãdÉãdG  á£ëŸG  øe  á«fƒHôµdG

.zá«dhódG ÒjÉ©ŸGh á«∏ëŸG

 AóH ó©j z: zIGƒfz`d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ±É°VCGh

 ≈∏Y É kë°VGh kÓ«dO áãdÉãdG á£ëŸG πYÉØe π«¨°ûJ

 ÖæL ¤EG kÉÑæL πª©J »àdG á«JGQÉeE’G ÉæJGAÉØc ¿CG

 äGQó≤dG äQƒW ,á«dhódG äÉª¶æŸGh AGÈÿG ™e

 ájhƒædG ábÉ£∏d äÉ£fi çÓK π«¨°ûàH á∏«ØµdG

 §HQ ¤EG ™∏£àfh .¥ƒKƒeh øeBGh øeGõàe πµ°ûH

 ádhO ‘ AÉHô¡µdG áµÑ°ûH ácGôH äÉ£fi ådÉK

 Ée ÒaƒJ πLCG øe πª©dG π°UGƒf å«M ,äGQÉeE’G

 ádhO ‘ AÉHô¡µdG ≈∏Y Ö∏£dG øe %25 ¤EG π°üj

.zäGQÉeE’G

 á£ëŸG πYÉØe CGóÑj π«¨°ûàdG ájGóH á∏Môe ‘h

 á«∏ªY  ΩGóîà°SÉH  IQGô◊G  êÉàfEÉH  áãdÉãdG

 IQGô◊G √òg Ωóîà°ùJ å«M ,…hƒædG  QÉ£°ûf’G

 êÉàfE’  äÉæ«HQƒàdG  ôjhóJh  QÉîÑdG  ó«dƒàd

 áÑ°ùàµŸG  äGÈÿG  øe  IOÉØà°S’ÉHh  .AÉHô¡µdG

 ,á«fÉãdGh  ¤hC’G  Úà£ëŸG  π«¨°ûJ  AóH  ∫ÓN

 óªà©ŸGh πgDƒŸG äÓYÉØŸG π«¨°ûJ ≥jôa iôLCG

 OƒbƒdG π«ª– ó©H áeÓ°ùdG äGQÉÑàNG øe ójó©dG

 øe ≥HÉ°S âbh ‘ áãdÉãdG á£ëŸG πYÉØe ‘

 ºà«°S ,á∏Ñ≤ŸG ™«HÉ°SC’G ‘h .2022 ΩÉ©dG Gòg

 á«°ù«FôdG AÉHô¡µdG áµÑ°ûH áãdÉãdG á£ëŸG §HQ

 ™aôdG á«∏ªY π«¨°ûàdG ≥jôa π°UGƒ«°Sh ádhódG ‘

 »àdGh πYÉØŸG ‘ ábÉ£dG äÉjƒà°ùŸ »éjQóàdG

 ÚM ¤EG ,…óYÉ°üàdG ábÉ£dG QÉÑàNG º°SÉH ±ô©J

 ™e øeGõàdÉH iƒ°ü≤dG πYÉØŸG ábÉW ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 äÉÑ∏£àŸG ™e ≈°TÉªàj ÉÃ äGQÉÑàN’G QGôªà°SG

 á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCGh  á«∏ëŸG  á«HÉbôdG

. IOƒ÷Gh áeÓ°ùdGh øeC’ÉH á°UÉÿG

 π«¨°ûàdG  á«fÉãdGh  ¤hC’G  ¿Éà£ëŸG  π°UGƒJh

 øe  ábƒKƒeh  IÒah  äÉ«ªc  êÉàfEGh  …QÉéàdG

 Éªæ«H ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG AÉHô¡µdG

 øe á«FÉ¡ædG πMGôŸG ¤EG á©HGôdG á£ëŸG â∏°Uh

 .á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G ∫ÉªàcG ≥Ñ°ùJ »àdG RÉ‚E’G

 á«∏ªY ájhƒædG ábÉ£∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe Oƒ≤Jh

 ádhO ‘ ábÉ£dG ´É£≤d á«fƒHôµdG áª°üÑdG ¢†ØN

 á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ácGôH äÉ£fi Èà©Jh ,äGQÉeE’G

 ∫ƒ°Uƒ∏d  á«é«JGÎ°S’G  äGQÉeE’G  ádhO  IQOÉÑŸ

 ó©J Éªc .2050 ΩÉY ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G ¤EG

 ∫É≤àf’G IÒ°ùe ∫ÓM QÉµàHÓd á°üæe äÉ£ëŸG

 ∂dP  ‘ ÉÃ ,áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG  ábÉ£dG  QOÉ°üŸ

 ójó÷G π«÷Gh Iô¨°üŸG äÓYÉØŸG êPÉ‰ ôjƒ£J

 QOÉ°üŸ ≥jô£dG ó«¡“ ÖfÉL ¤EG äÓYÉØŸG øe

 á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G øe á«dÉÿG ábÉ£∏d IójóL

.ÚLhQó«¡dG πãe

 á«ªæà∏d  á«°SÉ°SCG  áeÉYO  É¡fƒµd  áaÉ°VE’ÉHh

 äÉ£fi ôaƒJ ,ábÉ£dG QGô≤à°SGh øeCGh áeGóà°ùŸG

 ´É£≤dG  ƒ‰  ºYóJh  ájõ›  ∞FÉXh  ácGôH

 á«Ä«H óFGƒa ÒaƒJ ÖfÉL ¤EG ,»∏ëŸG »YÉæ°üdG

 É keÉY Úà°ùdG ióe ≈∏Yh kÉ«dÉM ádhó∏d IÒÑc

 ¢†ØN  ™jöùJ  ∫ÓN  øe  ,Égó©H  Éeh  á∏Ñ≤ŸG

 óëà°S å«M ,ábÉ£dG ´É£≤d á«fƒHôµdG áª°üÑdG

 kÉjƒæ°S πeÉµdÉH É¡∏«¨°ûJ Qƒa ™HQC’G äÉ£ëŸG

 á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G øe øW ¿ƒ«∏e 22^4 øe

.»NÉæŸG Ò¨à∏d »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ó©J »àdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ÜÉjP ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 Úµ“ á«ªgCG ≈∏Y »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe ¢ù«FQ

 ÈcC’G á«fÉµ°ùdG áëjöûdG ¿ƒ∏µ°ûj øjòdG ÜÉÑ°ûdG

 »Hô©dG  ⁄É©dG Ωó≤J ºYód ;»Hô©dG  ⁄É©dG ‘

 ¢Uôa ≥∏Nh ,º«∏©àdG IOƒL Ú°ù– ÈY ∂dPh

.º¡jód ájOÉjôdG ìhôdG ºYOh ,IóYGh πªY

 èFÉàf ≈∏Y √ƒª°S ´ÓWG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP AÉL

 ™HGôdG …ƒæ°ùdG ƒ«∏HO »°S »H AGó°UCG ´Ó£à°SG

 ¢ùeCG äQó°U »àdGh ,»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG …CGôd öûY

 áª¡ŸG  ¬jCGôH  èFÉàædG  ¢ùµ©J  å«M  ;AÉ©HQC’G

 »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  õcôe  ÉgOóM  »àdG  á«°SÉ°SC’G

 .¬JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  Úµªàd

 ,ΩÉ©dG Gò¡d ´Ó£à°S’G äÉLôfl ≈∏Y ÉÑ«≤©Jh

 ºæà¨f  ¿CG  kÉ©«ªL  Éæ«∏Y  ¬fCG  {  :  √ƒª°S  ócCG

 ¬Jô¶fh »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  ÚH ∫DhÉØàdG  iƒà°ùe

 äÉÄ«H ≥∏N ¿Éª°Vh ,áeOÉ≤dG ΩÉjCÓd á«HÉéjE’G

 ∫Ébh .z¬JÉ«M AGôKEGh ¬JÉ©∏£J ≥«≤ëàd á«JGƒe

 ÜÉÑ°ûdG  …CGQ  ´Ó£à°SG  èFÉàf  Ò°ûJ  {  :√ƒª°S

 ∞∏àfl  Oƒ¡L  ôaÉ°†J  IQhöV  ¤EG  »Hô©dG

 kÉ©e πª©dGh á≤£æŸG ‘ äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G

 øªµJ ø‡ ÜÉÑ°ûdG áÄa äÉMƒªW ≈∏Y õ«cÎ∏d

 ≥∏Nh ,º«∏©àdG IOƒL ‘ á«°SÉ°SC’G º¡JÉeÉªàgG

 ∂°T  ’h  .…OÉ°üàb’G  QGô≤à°S’Gh  ,πª©dG  ¢Uôa

 √òg  ΩÉ¡dE’  ájQhöV  QƒeC’G  √òg  á÷É©e  ¿CG

 øµªàf ≈àM ,π°†aCG áeOÉ≤dG º¡eÉjCG ¿CÉH áëjöûdG

 ‘ ºgÉ°ùàd É¡àjÉYQh ÉæÑgGƒe ≈∏Y ®ÉØ◊G øe

.zÉæà≤£æŸ …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G Ωó≤àdG

 ∫BG ójGR øH óªfi øH ÜÉjP ï«°ûdG ƒª°S QÉ°TCGh

 ´Ó£à°SÓd á«°ù«FôdG èFÉàædG ióMEG ¤EG ¿É«¡f

 ¿Gó≤a øe »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG ≥∏b ióe âæ«H »àdG

 ¬àjƒg ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ¬àÑZQh ájó«∏≤àdG º«≤dG

 ≈∏Y  õ«cÎdG  á«ªgCG  ¢ùµ©j  Ée  ƒgh  ,á«aÉ≤ãdG

.»æ¨dG ÉæKGôJ

 ¢ù∏› ∫hO ÜÉÑ°T ∞°üf øe ÌcCG ó«cCÉJ ¿CG ÚHh

 á¨∏dG á«ªgCG ≈∏Y á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG

 áfÉµŸG  ≈∏Y  ó«cCÉJ  ƒg  ,º¡JÉ«M  ‘ á«Hô©dG

 áaÉ≤ãdG  π«µ°ûJ  ‘  á«Hô©dG  á¨∏d  Iõ«ªàŸG

 •ÉÑJQ’G RÈJ É¡fCG Éªc ,á≤£æŸG ÜÉÑ°ûd »YƒdGh

 ‘É≤ãdGh ‘ô©ŸG çhQƒŸGh á«Hô©dG ÚH ÒÑµdG

 ™e É¡JÉbÓY ‘ óæà°ùJ »àdGh ,á≤£æŸG ∫hód

 ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dGh ÇOÉÑŸG ≈∏Y ⁄É©dG Üƒ©°T

 óMCG ó©Jh É¡«∏Y âeÉb »àdG á∏«°UC’G á«Hô©dG

.É¡àjƒ¡d á«°ù«FôdG äÉfƒµŸG

 ójGR  øH  óªfi øH  ÜÉjP  ï«°ûdG  ƒª°S  ÈàYGh

 AÉëfCG  ™«ªL  ‘  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  QÉ«àNG  ¿CG

 πª©∏d ∫hCG QÉ«Nh á¡Lƒc äGQÉeE’G ádhO á≤£æŸG

 áfÉµe  ≈∏Y  í°VGh  π«dO  ’EG  ƒg  Ée  ,¢û«©dGh

 ¥öûdG á≤£æe ‘ Ωó≤àdGh πeCÓd IQÉæªc ádhódG

.§°ShC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“

 äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 öüMh  ôµÑŸG  ±É°ûàc’G  ±ó¡H  ádhódG  ‘

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG  ä’É◊G

 º¡dõYh  º¡d  Ú£dÉîŸGh  z19  -  ó«aƒc{

 É°üëa 233,095 AGôLEG  øY IQGRƒdG âæ∏YCG  ..

 ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl äÉÄa

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

 ¢üëØdGh »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ ºgÉ°Sh 

 ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJh  ádhódG  ‘

 ádÉM  372  øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG  iƒà°ùe

 øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL

 ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

 1,024,457 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj

.ádÉM

 ΩóY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCGh

 øjöû©dGh ™HQC’G ∫ÓN IÉah ádÉM …CG π«é°ùJ

 ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,á«°VÉŸG áYÉ°S

.ádÉM 2,342 ádhódG

 IójóL ádÉM 353 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh z19

 É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J

 ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh  ,≈Ø°ûà°ùŸG

.ádÉM 1,003,764 AÉØ°ûdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  óeÉM  ï«°ûdG  ƒª°S  ó¡°T  

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f

 ójGR øH óªfi á©eÉL ∫ÉØàMG ,»ÑXƒHCG

 IójóL á©aO èjôîàH á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d

 ¢SƒjQƒdÉµÑdG  èeGôH  ‘  É¡HÓW  øe

 165  âª°V  √GQƒàcódGh  Òà°ùLÉŸGh

.áÑdÉWh ÉÑdÉW

 º∏°ùe  ¿GóªM  QƒàcódG  ‹É©e  Ωó≤Jh

 á©eÉ÷G AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,»YhQõŸG

 ¤EG - áÑ°SÉæŸG √ò¡H - ¿Éæàe’Gh ôµ°ûdÉH

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ≈∏Y zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ,É¡°ù«°SCÉJ òæe á©eÉ÷G IÒ°ùŸ ¬àjÉYQ

 Iôªà°ùŸG ¬JófÉ°ùeh π°UGƒàŸG ¬ªYOh

 øe IóMGh á©eÉ÷G âëÑ°UCG ≈àM É¡d

 QÉ°ûj  »àdG  ‹É©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe

 ∫ÓN øe ∂dPh ,ádhódG ‘ ¿ÉæÑdÉH É¡«dEG

 »ª∏©dG  ÉgQÉ°ùe  õjõ©J  ≈∏Y  É¡°UôM

 ‘ Éeób  »°†ŸGh  ,»ÁOÉcC’G  Égõ«“h

 É¡JÉ°ü°üîJ ÈY á«ª«∏©àdG É¡àdÉ°SQ AGOCG

 á¨∏dGh  ΩÓ°SE’G  ä’É› ‘ á«°ù«FôdG

 Ωƒ∏©dGh  íeÉ°ùàdGh  áØ°ù∏ØdGh  á«Hô©dG

 ¬d QƒØ¨ŸG çQEG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh á«fÉ°ùfE’G

 Ö«W{ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

.z√GôK ˆG

 á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG πãÁ º«∏©àdG ¿EG ∫Ébh

 ,√õ«“h ¬JOÉjQh øWƒdG á°†¡f Rõ©J »àdG

 ájÉYôdG πL Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¬àdhCG ∂dòd

 äÉeƒ≤ŸG  πc  ¬d  äôahh  ,ΩÉªàg’Gh

 ôjƒ£Jh  á«bÎd  äÉ«fÉµeE’Gh  OQGƒŸGh

.ádhódG ‘ º«∏©àdG áeƒ¶æe

 á©eÉL äAÉL ≥∏£æŸG Gòg øe{ ±É°VCGh

 Rõ©àd á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d ójGR øH óªfi

 á«ÁOÉcC’G É¡›GôH ∫ÓN øe è¡ædG Gòg

 Gó©H ∞«°†àd ájÉæ©H É¡©°Vh ” »àdG

 ¿ƒµj ,ádhódG ‘ º«∏©àdG IÒ°ùŸ GójóL

 É¡àdÉ°SQh á©eÉ÷G §£N ™e Éªé°ùæe

 º«∏©àdG  äÉ«é«JGÎ°SG  ôjƒ£J  ‘

 á«ªæàdG äÉLÉ«àMG »Ñ∏j …òdG ,»YƒædG

 áaô©ŸG OÉ°üàbG ≈∏Y áªFÉ≤dGh IOƒ°ûæŸG

.zQÉµàH’Gh ´GóH’Gh

 ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  ¢UôM  ócCGh

 ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  ,á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©∏d

 øe  Ú«ÁOÉcC’G  øe  á∏gDƒe  äGAÉØc

 É¡àHôŒ  AGôKE’  ,⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl

 ´ÉÑJGh  ,á«ÁOÉcC’G  É¡JÒ°ùeh  á«ª∏©dG

 èjôîàd É¡KóMCGh ¢ùjQóàdG ¥ôW π°†aCG

 í∏°ùe  ÜÓ£dG  øe  »Yƒ°Sƒe  π«L

 ¢UôØdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,áaô©ŸGh º∏©dÉH

 ÉgôaƒJ  »àdG  á«ãëÑdGh  á«ÁOÉcC’G

 »≤JôJh »ª∏©dG ÉgQÉ°ùe Rõ©J á©eÉ÷G

 ™ªàéŸG óaQ ‘ á∏ãªàŸG É¡JÉLôîÃ

 ,º¡JÉ°ü°üîJ  ‘  øjõ«ªàe  ÚéjôîH

 …CG RÉ‚EGh Ö°UÉæe …CG AƒÑàd Ú∏gDƒeh

.QGóàbGh IQGóéH º¡«dEG πcƒJ ΩÉ¡e

 áÑcƒc  èjôîàH  ∫ÉØàM’G  ¿CG  ±É°VCGh

 ÜÓW  øe  º«≤dG  AGôØ°S  øe  IójóL

 »ŸÉ©dG  Ωƒ«dG  ™e  øeGõàj  ,á©eÉ÷G

 ÈªàÑ°S  øe 21 ±OÉ°üj …òdG  ΩÓ°ù∏d

 ΩÓ°ùdG º«b öûf ¤EG ±ó¡jh ,ΩÉY πc øe

 »gh  ,Üƒ©°ûdG  ÚH  áÑëŸGh  ΩÉFƒdGh

 IÒ°ùe É¡«∏Y õµJôJ »àdG É¡°ùØf º«≤dG

.ájQÉ°†◊G á©eÉ÷G

 Ωƒ∏©∏d ójGR øH óªfi á©eÉL ¿EG ∫Ébh

 Ió«L  á∏Môe  ≈∏Y  á∏Ñ≤e  á«fÉ°ùfE’G

 áaô©ŸGh º∏©dG QOÉ°üe ‘ ´ƒæàdG øe

 äGÈN ÜòL ∫ÓN øe ,¢ùjQóàdG ¥ôWh

 É¡àdÉ°SQ  õjõ©J  ‘  ºgÉ°ùJ  á«ÁOÉcCG

.É«dhOh É«ª«∏bEGh É«∏fi

 º¡d É«æªàe .. Úéjôî∏d áÄæ¡àdÉH Ωó≤Jh

 á«∏ª©dG  º¡JÉ«M ‘ OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG

 øe ‹É¨dG øWƒdG áeóNh ,á«∏Ñ≤à°ùŸG

.º¡©bGƒe ∞∏àfl

 öüb ‘ º«bCG …òdG èjôîàdG πØM ö†M

 IöTÉÑe  ¬ãH  ”h  »ÑXƒHCÉH  äGQÉeE’G

 AÉ°†YCG ,á«∏°UGƒàdG á©eÉ÷G äGƒæb ÈY

 áÑîf ¤EG áaÉ°VEG á©eÉ÷G AÉæeCG ¢ù∏›

.Ú«ÁOÉcC’Gh Ωƒª©dG AGQóe øe

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ájÒÿG  ábQÉ°ûdG  á«©ªL  â≤∏WCG  

 ºYód zAÉ£©dG …OÉjCG{ á«KÉZE’G É¡à∏ªM

 »àjQƒ¡ªL  ‘  äÉfÉ°†«ØdG  …Qö†àe

 á≤jó°üdG  ¿Éà°ùcÉHh  á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ°ùdG

 …òdG  »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ∫ÓN  ∂dPh

 IQÉŒ áaôZ ô≤Ã ¢ù«ªÿG Ωƒj ¬àª¶f

.ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh

 ó°TGQ  óªfi  »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ö†M

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  äÉ«H  øH

 ΩOÉN  øH  ¿É£∏°S  ˆGóÑYh  á«©ª÷G

 óªfi »∏Yh á«©ªé∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG

 QÉªãà°S’Gh OQGƒŸG ´É£b ¢ù«FQ …ó°TGôdG

 AGQóeh  äÉYÉ£≤dG  AÉ°SDhQ  øe  OóYh

 »∏ã‡h  á«©ª÷ÉH  ΩÉ°ùbC’Gh  äGQGOE’G

.á«∏ëŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh

 á∏ªM  ¿CG  äÉ«H  øH  ó°TGQ  óªfi  ócCGh

 è¡æd »≤«≤M ó«°ùŒ zAÉ£©dG …OÉjCG{

 ádhO  ¬é¡àæJ  …òdG  ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dG

 ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL Èà©Jh äGQÉeE’G

 É¡eó≤J  »àdG  Oƒ¡÷G  √òg  øe  GAõL

 øe  øjQö†àŸGh  øjRƒ©ª∏d  ádhódG

 √òg ¿CG ¤EG GÒ°ûe ⁄É©dG ∫ƒM çQGƒµdG

 Qƒ¡ª÷G É¡dÓN øe ƒYóf »àdG á∏ª◊G

 ±ó¡à°ùJ  áªgÉ°ùŸGh  ºYódG  Ëó≤àd

 äÉfÉ°†«ØdG øe øjQö†àŸG IƒNC’G áKÉZEG

 øëfh ¿Éà°ùcÉHh ¿GOƒ°ùdG ‘ ∫ƒ«°ùdGh

 øe  Oƒ¡÷G  áÄÑ©J  π°UGƒf  ÉfQhóH

 õ«¡éàd Úæ°ùëŸG ºYO ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

 ≥«°ùæàdÉH  äGóYÉ°ùŸG  øe ÈcC’G  Qó≤dG

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ™e

 áÄ«gh  øjó∏ÑdG  ‘  ádhódG  äGQÉØ°Sh

.»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG

 ΩOÉN øH ¿É£∏°S ˆGóÑY ÉYO ¬ÑfÉL øe

 áªgÉ°ùŸGh ºYódG Ëó≤J ¤EG Úæ°ùëŸG

 ±ƒ°S  »àdG  zAÉ£©dG  …OÉjCG{  á∏ª◊

 ±ó¡à°ùfh ÚYƒÑ°SCG  QGóe ≈∏Y ôªà°ùJ

 ¤EG  áKÉZE’G  OGƒe  π«°UƒJ  É¡dÓN  øe

 á°SGQO  OGóYEG  ¤G  Éàa’  øjQö†àŸG

 äÉLÉ«àM’G  ójó–  âaó¡à°SG  á≤«bO

 øe  OóY  ójó–h  øjQö†àª∏d  á«∏©ØdG

 Éæ«Ñe ™jRƒàdG É¡∏ª°û«°S »àdG ™bGƒŸG

 Úà∏Môe ≈∏Y πª©J ±ƒ°S á∏ª◊G ¿CG

 OGƒŸG ™jRƒJ ¤hC’G  á∏MôŸG ±ó¡à°ùJ

 ΩÉ«ÿGh  ájhOC’Gh  AGò¨dÉc  á«°SÉ°SC’G

 ≥«≤– á«fÉãdG á∏MôŸG ±ó¡à°ùJ Éªæ«H

 øcÉ°ùe π«gCÉJ IOÉYEG ∫ÓN øe áeGóà°S’G

.øjQö†àŸG

 ¿CG …ó°TGôdG óªfi »∏Y ócCG ¬ÑfÉL øe

 ∫ƒ°Uƒ∏d ÉgOƒ¡L áaÉc ôî°ùJ á«©ª÷G

 ” å«M Úæ°ùëŸGh ÚªYGódG ™«ªL ¤EG

 ™ªL ádÉ°üM 130 øY ójõj Ée õ«¡Œ

 ábQÉ°ûdG  ≥WÉæe  ™«ªL  ‘  äÉYÈàdG

 øe  ∂dòch  á©ª÷G  Ωƒj  IÓ°U  ∫ÓN

 É©bƒe 75 ‘ ºFÉ°ù≤dG »∏°üfi ∫ÓN

 hCG á«fhÎµd’G äÉYÈà∏d »còdG §HGôdGh

. 80014 ÊÉéŸG ºbôdG ÈY ∫É°üJ’G

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15151 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 23 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 »a ábÉÑ°S äGQÉeE’G :ójGR øH ¿GóªM

É¡àeGóà°SGh ábÉ£dG ø«eCÉJ

ójGR øH ¿GóªM
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á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d ójGR øH óªëe á©eÉL áÑ∏W èjôîJ πØM ó¡°ûj ójGR øH óeÉM

¿Éà°ùcÉHh ¿GOƒ°ùdG »a ∫ƒ«°ùdG …Qô°†àe ºYód zAÉ£©dG …OÉjCG { á∏ªM ≥∏£J zájô«îdG ábQÉ°ûdG{

 …ôgƒL ôeCG ÜÉÑ°ûdG ø«µªJ  :ójGR øH óªëe øH ÜÉjP

»Hô©dG ºdÉ©dG Ωó≤àd

äÉ«ah ’h .. IójóL áHÉ°UEG 372 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 353 AÉØ°T

äGQÉeEÓd ójóL RÉéfEG »a á«∏«¨°ûàdG á∏MôªdG CGóÑJ zácGôH{ `H áãdÉãdG á£ëªdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 äGóéà°ùŸG  ¿CG  ,IôØ¶dG  á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

 ÜGƒ°U ≈∏Y ócDƒJ ,⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG äÉjóëàdGh

 ÖMÉ°U è¡fh Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d ióŸG Ió«©H ájDhôdG

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

 ¬JÉÑ∏£àeh πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG ‘ ,zˆG ¬¶ØM{

 πãÁ …òdG  ábÉ£dG  øeCÉH  ≥∏©àj Éª«a kÉ°Uƒ°üNh

.áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d á«°SÉ°SCG Iõ«cQh ¿ÉeCG ΩÉª°U

 áãdÉãdG á£ëŸG π«¨°ûJ ájGóH ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ‘ á«ª∏°ùdG  ájhƒædG  ábÉ£∏d  ácGôH  äÉ£fi øe

 Oƒ¡L ìÉ‚ ócDƒj ,»ÑXƒHCG IQÉeEÉH IôØ¶dG á≤£æe

 ≥«≤– ¤EG á«eGôdG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 »NÉæŸG  OÉ«ë∏d  á«é«JGÎ°S’G  É¡JQOÉÑe  ±GógCG

 ábÉ£dG  QOÉ°üe  ™jƒæJ  ÈY  2050  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH

 á«fƒHôµdG áª°üÑdG ¢†ØN ™jöùJh áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG

.»∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y ábÉ£dG ´É£≤d

 ó©J »àdGh ácGôH äÉ£fi âªgÉ°S { :√ƒª°S ∫Ébh

 ⁄É©dG ‘ kGQƒ£J ájhƒædG äÉ£ëŸG ÌcCG øe IóMGh

 ¢ù«°SCÉJ ‘ ™HQC’G É¡JÉ£fi ôjƒ£J πMGôe ∫ÓN

 Ú°üàîŸGh Ú∏¨°ûŸGh Ú°Sóæ¡ŸG øe õ«ªàe π«L

 »àdGh á«ª∏°ùdG ájhƒædG ábÉ£dG ´É£b ‘ Ú«JGQÉeE’G

 á≤jó°üdGh  áæeB’G  ábÉ£dG  äÉYÉ£b  øª°V  êQóæJ

 ‘ IÒÑc äÉªgÉ°ùe π«÷G Gò¡d ¿Éc å«M áÄ«Ñ∏d
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 ´É£b  ôjƒ£J  ‘  ádhódG  Oƒ¡L  ájQGôªà°SG  ≈∏Y

 AÉHô¡µ∏d  »é«JGÎ°SG  Qó°üªc  ájhƒædG  ábÉ£dG

 ¢ùµ©j Éªc ,áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdGh ábƒKƒŸGh IÒaƒdG

 É¡àdòH »àdG á«FÉæãà°S’G Oƒ¡÷G ºéM RÉ‚E’G Gòg
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 ƒª°S  ∫Ébh  .zábÉ£dG  ´É£b  ‘  äGQÉeE’G  ádhód

 ójóL RÉ‚EG  { ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG

 OÉ°üàbG ôjƒ£J ‘ º¡°ùj ,ácGôH ¢VQCG ≈∏Y ≥≤–

 Éæàdhód  øª°†jh  á«fƒHôµdG  äÉKÉ©Ñf’G  øe  m∫ÉN

 QÉWEG ‘ kGóYGh kÓÑ≤à°ùe ÉædÉ«LC’h kGôgOõe kGöVÉM
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 áª°üÑdG ¢†ØN ™jô°ùàH Ωƒ≤j ájhƒædG ábÉ£dG ´É£b

 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d kGó«¡ªJ ádhódG AÉHô¡c áµÑ°ûd á«fƒHôµdG
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اخلرطوم-وام:

 رغــم عظم الكارثــة و آثارها التي ال 
ناظريك  أمام  العني وتــراءى  تخطئها 
أينما يممت وجهك .. تســود حالة من 
الله وقدره  الرضــا واإليمان بقضــاء 
و  الفيضانات  مــن  املتأثرين  نفــوس 
الواليات  من  التي رضبت عدداً  السيول 
يخالج  مــا  رغم  الســودانية  والقرى 
قلوبهــم ونفوســهم من خــوف من 
املجهــول يف مناطــق ال تعتمد إال عىل 
الزراعة وتربية األغنام واملاشــية التي 

فقدت ضمن ما فقدوا.
الواقع  ومشــاهد  الفقد  مرارة  ورغم 
متمثلة  املنكوبــة  القرى  بهــذه  األليم 
و  هدمت  ومنــازل  أزهقــت  أرواح  يف 
محاصيل أتلفــت وطرق دمرت و أرس 
عودة  يف  األمــل  يبقى  العــراء  تلتحف 
أصحاب  بمبــادرات  مرهونا  الحيــاة 
القلوب الرحيمة واملساعدات اإلنسانية 
يف  جليا  ظهر  الذي  املجتمعي  والتكاتف 
ولتســتمر  البقاء  أجل  أنبل صوره من 

الحياة و تتواصل فصولها .
جرفت  غزيرة  وأمطار  عارمة  ســيول 
أمامها كل ىشء ولم ترحم براءة األطفال 
وضعف الشــيوخ والنساء وحتى قوة 
الشــباب وقفت عاجــزة أمامها وهي 
تجرف أحالمهــم وطموحاتهم وتهدم 
لترك سكان  إنذار  منازلهم دون سابق 
القرى املنكوبة أمام محنة إنسانية تعد 

األشد قسوة.
- م�شاهد الدمار

تبدأ املأساة عىل بعد أكثر من 300 كيلو 
الخرطوم  السودانية  العاصمة  من  مر 
الزراعي  الجزيــرة  بمــروع  مروراً 
الوقع  الســودان  أكرب مصدر غذائي يف 
بــني النيلني األبيــض واألزرق وصوالً 
إىل قريتي دار الســالم والحلة الجديدة 
التابعني ملحلية   70 ومنطقــة مربــع 
املناقل بوالية الجزيرة بوسط السودان 
حيث تراءى مشاهد الدمار أينما وليت 
وجهك و التي تدمي القلوب و األوضاع 
الطرقات  امتداد  الصعبة عىل  اإلنسانية 
املدن  إىل  واملؤدية  السيول  التي قطعتها 
الســيول  تعاني قســوة  التي  والقرى 
و  األخرض  جرفت  التــي  والفيضانات 
اليابس ومعها أحالم البسطاء من أبناء 

الشعب السوداني.
التابعة ملحلية  ويف قريــة دار الســالم 
الســودانية  الجزيرة  املناقــل يف والية 
إحدى املناطق املنكوبة ضمن 14 والية 
أخرى مترضرة جراء السيول واألمطار 

»وام«  اإلمــارات  أنباء  وكالــة  وثقت 
شــهادات حية لعدد من سكان القرية 
له  تعرضوا  ما  فيها  ســجلوا  املنكوبة 

من أحداث إنسانية قاسية.
عبد العزيز آدم الذي يســكن قرية دار 
الســالم يف »غرفة مــن الطوب اللبن« 
يقطنها أكثر مــن 15 فردا هم الزوج 
تحدث  أوالد  و6  بنــات  و9  الزوجة  و 
إلينــا بصوت يمأله الحــزن والحرسة 
الوضع أصبح  املأساة قائالً:«  من هول 
صعبــا بعد هذه الكارثــة التي هدمت 
مواش  من  نملك  ما  كل  وأخذت  بيوتنا 
و أنعــام و أصبحنا نعيش يف العراء بل 

مأوى«.
العمر  من  البالغ   - العزيز  عبد  وأضاف 
أريد من يســاعدني يف   «  :  - 66 عاما 
بناء بيتي من جديد وال نقول إال الحمد 
للــه. » وعلقت االبنــة األربعينية ريا 
أن  ابنتي  كادت   «  : قائلــة  العزيز  عبد 
تذهــب ضحية الســيول والفيضانات 
الله ليكتب لها عمرا جديدا  لوال ســر 
لكــن مصيبتنا يف تهدم بيتنا .. و معي 
أبي طاعن يف الســن يعيــش يف العراء 

معي وكذلك زوجي.. نوجه دعواتنا إىل 
أصحــاب القلوب الرحيمة وأهل الخري 

بأن يقفوا إىل جوارنا يف مصيبتنا«.
- كوارث املوت

وعــىل صعيد متصل فإن األرضار التي 
الغزيرة  واألمطــار  الســيول  خلفتها 
وغذائية  وبيئية  صحيــة  بكارثة  تنذر 
الراكــدة يف  امليــاه  بعدمــا تراكمــت 
آثارها  عىل  والتي  املتــرضرة  الواليات 
يكثــر البعــوض و تنتــر األمراض 
ظهور  مع  املعدية  واألمراض  واألوبئة 
غرق  ظل  يف  وذلك  والثعابني  الحرات 
مساحات كبرية من املحاصيل الزراعية 
التعليمية  املؤسسات  من  عدد  وانهيار 

والصحية.
»هنيــة عثمان » - التــي ال تعلم عدد 
الحلة  ســنني عمرها تعيــش يف قرية 
الجديــدة تذرف دمــوع القهر والفقر 
 »: من قسوة األوضاع اإلنسانية قائلة 
أم يل و ال أب  الحياة فال  ليس يل أحد يف 
العراء حتى زوجي  و ال أخ يل أعيش يف 
ذهــب و تركني و أطفايل .. ليس لدينا 

مــا نأكله و ال ما نلتحــف به .. فقدنا 
كل يشء«.

من  البالغة   « العــوض  أحمد  علوية   «
وتســكن يف منطقة  43 عاماً  العمــر 
املناقل وتعمل  التابعة ملحلية   70 مربع 

النيل األبيض .. أستاذة بمدرسة 
بقضاء  الرضا  يمألها  بمشــاعر  تقول 
الله وقدره :« السيل دهمنا بعد منتصف 
الليل بينما كنا نائمني.. أيقظتني أختى 
عىل وقع الكارثة إلقامة ســاتر ترابي 
املياه  اندفاع  لكن كان  املياه  ملنع دخول 
هائال .. حاولت إخراج األثاث من املنزل 
لكن السيل كان أقوى من طاقتنا ورأينا 
أمام أعيننا ليركنا يف  بيتنا وهو يتهدم 

العراء بال مأوى«.
وأضافت علوية: » نحن 3 أرس يف مربع 
20 شــخصا و أمي  واحد تضم حوايل 
ســيدة كبرية ملا جاءنا السيل حملوها 
.. ويل أخ  املناقل  بعيدا عند أقارب لنا يف 
من   8 لديها  وأختــي  أطفال   10 لديه 
وأنا  لديه طفالن  األخــر  األبناء وأخي 
أطفال  لدي  متزوجة من ســنة وليس 
لكن  الله  بقضــاء  رضينا  للــه  الحمد 
أوضاعنا صعبة نعيش جميعا يف العراء 
نلتحف السماء بعدما دمرت بيوتنا التي 
نناشد أهل الخري مساعدتنا يف تشييدها 

من جديد«.
وقالت ست الجيل أحمد العوض األخت 
داهمتنا  السيول  ملا  علوية:«  لـ  الكربى 
البيت وهو  نائمني واستيقظنا عىل  كنا 
األرسة  إخــراج  حاولنا  بامليــاه  ميلء 
واملتــاع لكننا لم نســتطع بعدما فات 

األوان ودمر كل يشء«.
وأضافت ســت الجيل: »زوجي مريض 
وولدان  /بنتان  أوالد   4 ولــدى  نفيس 
نعيش  حياتنا  ودمر  أنهكنا  الســيل   /
األمراض  انتشــار  من  خائفون  ونحن 
ونعيش  والدواء  الطعام  وقلة  واألوبئة 
بيوم كنــا نملك كل ىشء واليوم  يوما 
 .. لم نعد نملك شيئا  ربنا يعوض علينا 

ندعو الجميع للوقوف بجانبنا«.
وبمشــاعر يمألها األمــل يف الغد قال 
محمــد أحمد محمد البالــغ من العمر 
الجنوبي  الريف  ســكان  من  عاما   60
درمان  أم  ملحلية  التابعة  الغرزة  بقرية 
.. ســيول جاءت   »: الخرطوم  واليــة 
الغزيرة  واألمطــار  البيت  خــارج  من 
البيت وبينما  .. تهدم ســقف  من أعىل 
الفجر يف املسجد عدت ألجد  كنت أصىل 
البيــت متهدما وولدي حذيفة وأرسته 
التي تضم 3 أشخاص تحت األنقاض و 
تم إنقاذ الولدين وزوجته وابني فاضت 

روحه إىل بارئها«.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
الجمعة ٢٣ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٥١

وكي��ل وزارة الدف��اع يح�ض��ر افتت��اح 
المعر�ض الكوري للدفاع  

اأخبار الوطن 5

سيئول-وام:
 ترأس ســعادة مطر ســالم الظاهري وكيل وزارة 
الدفاع وفدا من كبار ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع، 
 2022 للدفاع  الكــوري  املعرض  افتتــاح  لحضور 
األربعاء يف كينتيكس يف  يوم  انطلقت فعالياته  الذي 
كويانغ شــمال غرب سيئول بمشاركة حوايل 350 

40 دولة. رشكة محلية وأجنبية من 
وزارة  وكيل  الظاهري  والتقى سعادة مطر ســالم 
يونج  الجنرال  املعرض ســعادة  الدفاع عىل هامش 
ســانج هوا، رئيس أركان القوات الجوية يف كوريا 

الجنوبية.
وســبل  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
تعزيزها خاصة يف املجاالت الدفاعية والعســكرية، 
وتبــادل وجهــات النظر يف عدد مــن القضايا ذات 

االهتمام املشرك.
التاريخية بني  العالقــة  الظاهــري عىل عمق  وأكد 
الدفاعي واألمني وأهمية  البلدين والسيما يف املجال 
االســراتيجية  والراكة  التعــاون  أوجــه  تعزيز 
وجمهورية  اإلمــارات  دولة  بني  القائمة  املتميــزة 
بما  تعزيزهــا وتطويرها  الجنوبية وســبل  كوريا 

يخدم املصالح الوطنية للبلدين الصديقني.
الصناعات  التقى سعادته بعد ذلك مع مسؤويل  كما 
الذي   - اللقاء  الكورية حيث جــرى خالل  الدفاعية 
أوجه  اســتعراض   - الضباط  كبار  حرضه عدد من 
التعاون املشرك والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة 
إىل بحث آفاق التعاون يف مجال الصناعات العسكرية.

التزامهما  اللقــاء عــن  الجانبــان خــالل  وعــرب 
باستكشاف فرص التعاون الجديدة املتاحة يف قطاع 
البلدين من أجل تبادل الخربات والتعرف  الدفاع بني 
يف  الحديثة  التكنولوجيا  إليــه  توصلت  ما  أحدث  إىل 

مجال الصناعات الدفاعية.
الظاهري بعد ذلك بجولة يف املعرض شــملت  وقام 
الــدول ومنصات عرض الركات  عددا من أجنحة 
اإلقليميــة والدولية املتخصصة يف مجال الصناعات 
الدفاعية، اطلع خاللها عىل أحدث األسلحة واملعدات 
وغريها، وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات يف 

قطاع الدفاع والطريان.

�شيول ال�شودان.. قرى منكوبة وقلوب مكلومة واأ�شر بال ماأوى
»وام« تر�ضد �ضهادات حية من واقع المعاناة في الواليات المت�ضررة

جائ��زة دبي للقراآن ت�ش��تعد النطالق م�ش��ابقة ال�ش��يخة فاطمة 
للقراآن الكريم لالإناث

دبي-وام:

الكريم اســتعداداتها  الدولية للقرآن   بدأت جائــزة دبي 
النهائية النطالقة النسخة السادسة من مسابقة الشيخة 
فاطمــة بنت مبارك الدولية للقــرآن الكريم لإلناث التي 
تقام يف قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي خالل الفرة من 

األول إىل الخامس من أكتوبر املقبل.
و قال املستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب 
رئيس  واإلنسانية  الثقافية  للشــؤون  دبي  السمو حاكم 
اللجنــة املنظمة للجائزة إن مســابقة الشــيخة فاطمة 
بنت مبارك تعترب من الفروع الرئيســة للجائزة وتحظى 

باهتمام خاص تقديراً لشخصية »أم اإلمارات«.
وأضاف أن جميع فرق العمل بالجائزة أكملت استعداداتها 
القرآن  حافظات  فيها  تتنافس  التي  املســابقة  النطالقة 
الكريم من أكثر من 50 دولة وجالية إسالمية وأن العدد 
مرشح للزيادة خالل األيام املقبلة عىل أن تواصل الجائزة 

تلقي ترشيحات الدول للمشاركة.
و أوضح بوملحة أن االســتعدادات للمســابقة كانت قد 
بــدأت قبل وقــت مبكر من خالل تنفيــذ بعض املهام و 
الجاليات اإلسالمية حول  للدول و  املرسلة  الدعوات  منها 
املشاركات  استضافة  بمقر  الخاصة  الحجوزات  و  العالم 
ومرافقيهن و أعضاء لجنة التحكيم وكذلك حجز رحالت 
الطريان وبرمجة وصول املتســابقات إىل الدولة فيما تم 
التواصــل مع عدد من الدوائر الحكومية للتنســيق فيما 
ومنها  املســابقة  خالل  تقدمها  التي  بالخدمــات  يتعلق 
مؤسسة دبي لالعالم الريك اإلعالمي الرسمي وأجهزة 
االعالم املرئية واملســموعة واملقــروءة واإلدارة العامة 

لإلقامة وشــؤون األجانب بدبي و بلدية دبي التي تتوىل 
املســابقة  بمرسح  الخاصة  الديكورات  وتجهيز  تصميم 
املسابقة  مقر  وإىل  من  املتسابقات  لنقل  حافالت  وتوفري 
كما تم التنســيق مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي 
لإلســعاف فيما يتعلق بتقديم خدمــات الحاالت الطبية 

الطارئة .
ونوه إىل أنه جرى كذلك التنســيق مــع جمعية النهضة 

واملنشآت  الهيئات  العامة ألمن  واالدارة  بدبي  النســائية 
برطة دبــي ودائرة التريفــات والضيافة بدبي فيما 
تــم االنتهاء مــن اختيار لجنــة التحكيــم الدولية من 
كبــار املحكمــني ذوي الخربة يف املســابقات العاملية إىل 
املبدئية  االختبارات  بإجــراء  أخرى مختصة  لجنة  جانب 
للمتسابقات فور وصولهن إىل الدولة للتأكد من حفظهن 

للقرآن الكريم.

�ضودانيون يعي�ضون يف العراء يتجرعون 
اآالم الفقد .. يعربون عن خ�ضيتهم من 

�ضيول اخلريف

�ضكان املناطق املتاأثرة ينا�ضدون 
العامل : ال ترتكونا وحدنا بعدما فقدنا 

كل �ضيء

 بلدية اأبوظبي تنظم »ملتقى الرقابة والتفتي���ض« 
بم�ضاركة العديد من الجهات الحكومية

اأبوظبي-الوحدة:

 نظمــت بلديــة مدينــة أبوظبي »ملتقــى الرقابة 
والتفتيــش« األول من نوعه يف إمــارة أبوظبي، يف 
املبنى الرئييس للبلدية ويستمر يومني بمشاركة عدد 

من الوزارات والهيئات والركات .
املفتشني  عمل  بمستوى  االرتقاء  إىل  امللتقى  ويهدف 
تتميز  إلمــارة  وتمكينهم  دورهــم  أهمية  وإبــراز 
بمظهرهــا العام ومرافق وبنــى تحتية رائدة تعزز 
تدريبية  تنفيذ جلسات  وذلك من خالل  الحياة،  نمط 
ملفتــيش بلدية مدينة أبوظبي مــع مفتيش الجهات 
املشاركة يف امللتقى، من قبل جهات أكاديمية ورشطة 
املعارف، كما تم إرشاك عدد من  أبوظبي ومجموعة 
امللتقى لالســتفادة ونقل  القطاع الخاص يف  جهات 
الحكومي  القطاعني  بــني  العالقة  وتعزيز  الخربات 

والخاص.
وتضمن امللتقى تنظيم ورشــة عمــل وتدريب عىل 
التواصل، وكذلك تنظيم  الذكي وآليــة  املفتش  نظام 
التحديات مع  لحل  للمفتشــني  ذهني  جلسة عصف 
املقدمة  العمل  أوراق  إىل مناقشــة  القادة، باإلضافة 
مــن الجهات الرائــدة يف مجال التفتيــش، ومن ثم 

االتفاق عىل التوصيات وآلية تطوير العمل.
كما تضمن امللتقى تنظيم معرض مصاحب عىل مدى 
يومــني، أتاح منصة عرض لــكل جهة من الجهات 
إنجازاتها يف منظومة  أهم  املشــاركة الســتعراض 

االبتكار بمجال التفتيش الذكي.

�ضرطة راأ���ض الخيمة 
�ض��رقة  عملية  تحب��ط 

في زمن قيا�ضي
راأ�س اخليمة - الوحدة:

العامة  بــاإلدارة  املختصة  الفــرق  تمكنت 
الخيمة  الرطيــة برطة رأس  للعمليات 
مــن إلقــاء القبــض عىل شــخصان من 
عىل  بالســطو  قاما  األفريقية  الجنســية 

محال تجارية برأس الخيمة .
أفادت رشطة  القضيــة،  وحــول تفاصيل 
رأس الخيمــة بأن غرفــة العمليات تلقت 
بالسطو  يقومان  شــخصان  بوجود  بالغاً 
والرسقــة عىل بعض املحالت باســتخدام 

السالح األبيض .
وعــىل الفور تم تشــكيل فريــق مختص 
تم  قيايس  وزمــن  قليلة  ســاعات  وخالل 
األدوات  وبحوزتهما  بهما  املشــتبه  ضبط 
املستخدمة يف الرسقة، وتم اتخاذ اإلجراءات 

النيابة العامة . القانونية وإحالتهما إىل 
يف  بأنها  الخيمة  رأس  رشطــة  وتؤكد  هذا 
النوعية  اإلمكانات  بفضــل  الجاهزية  أتم 
الوصول  عىل  القــادرة  املؤهلة  والكــوادر 
لألمن  وتحقيقاً  حفاظــاً  الجرائم  ملرتكبي 
وسالمة  اإلمارة  مناطق  جميع  يف  واألمان 
أفرادها من جميــع أنواع الجرائم الدخيلة 

عىل املجتمع اإلماراتي .
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بقلم: الدكتور حممد الأمني الب�شرى

املقصود  البعض، مــا  قــد يتســاءل 
بمجتمع ما بعد الرفاهية؟ مجتمع ما 
مجتمع  مرحلة  تسبقه  الرفاهية  بعد 
مرحلة  تســبقها  والتــي  الرفاهيــة 
املجتمع الساكن املستقر. نحن يف كثري 
من الدول النامية واألفريقية منها عىل 
وجه الخصوص لم نصل بعد إىل مرحلة 
املجتمع الساكن املستقر. نحن ما زلنا 
الجهل  املعانــاة، مجتمع  يف مجتمــع 
والكوارث.  والحروب  واملرض  والفقر 
واالستقرار  السكون  بمجتمع  ونحلم 
هو  واألمن  السكون  مجتمع  واألمن. 
الطريق إىل مجتمع الرفاهية حيث يجد 
العدل واملساواة، ويجد فيه  اإلنســان 
خدمات  الكريم،  العيش  كســب  سبل 
الفكر  حرية  السكن،  التعليم،  الصحة، 
واملعتقد، حــق التملك والتنقل وكافة 
املواثيق  يف  املعتمدة  اإلنســان  حقوق 
وذلك  الوطنية  والدســاتري  الدوليــة 
بجهده وعرق جبينه والقيام بواجباته 

تجاه املجتمع.
أما مجتمع مــا بعد الرفاهية فهو أن 
الخدمات الرضورية من  إليك  تســعى 
القطــاع العام وتتــودد إليك خدمات 

القطاع الخاص. 
ما معنى أن تتقدم إليك خدمات الدولة؟ 
الجهات  إىل  الفرد  يتقدم  أن  األصل هو 
املختصــة بطلب للعمــل أو للعالج أو 
إليك خدمات  أن تصل  التعليم. ولكــن 
الفحوصات  عليــك  وتعرض  الصحة 
الطبية املجانية وأنت يف دارك، أن يقوم 
واملرشدون  االجتماعيون  املرشــدون 
بزيــارة األرس يف دورهم  الغذائيــون 
ملتابعــة الرعايــة الصحيــة للصغار 
والعجــزة واملحتاجني، أن يطرق بابك 
رجل األمن ملعرفة احتياجاتك، كل ذلك 

يتوافر يف مجتمع ما بعد الرفاهية.

أشــبه   )47( ال  اليابان  محافظــات 
بواليــات مســتقلة. لــكل محافظة 
وقوة  محافظــة  ومجلــس  حاكــم 
للرشطة املحلية ولجنة أمن املحافظة. 
الخاصة  مواردهــا  محافظة  ولــكل 
واالســتثمارات  املحلية  الرضائب  من 
من  الدعــم  عــىل  عــالوة  املحليــة، 
رشاكتها  وعائدات  املركزية  الحكومة 
انتخاب  ويتم  القومية.  املرشوعات  يف 
مجلس املحافظة وحاكمها تماماً كما 
الوزراء ومجليس  انتخابات رئيس  يتم 
تنافســاً  تجد  لذا  والشــيوخ،  النواب 
بني الحــكام وأعضاء املجالس املحلية 
املحافظة  مواطني  ثقة  لكســب  أوالً 
الجهاز  رأس  عــىل  بقائهم  وضمــان 
للمحافظة،  والترشيعــي  التنفيــذي 
وذلك عن طريق تقديم أفضل الخدمات 
وتطوير املحافظة ومرافقها الحيوية. 
وثانياً تتنافس سلطات املحافظات مع 
بعضها البعض، إذ تسعى كل محافظة 
عىل أن تكون املحافظة األوىل يف الدولة.

بلغ  اليابان  يف  باإلنســان  االهتمــام 
منتهاه يف جميع املرافق، الطرق العامة 
يتم تخطيطها وتزويدها بما يســاعد 
وييرس اســتعمالها بواسطة الجميع. 
ممرات للصغار وأخرى لكبار الســن، 
إرشادات  للعجزة،  ومدرجات  مصاعد 
مقروءة ومنظورة وناطقة للمعاقني. 
وإرشادهم يف كل مكان  الناس  وتنبيه 
القطارات  يف  والراكب  راقي.  بأسلوب 
واملركبات العامة يتم تعريفه باملناطق 
منشــآتها  تاريخها،  بهــا،  يمر  التي 
الهامة، مواقعها الســياحية وما يهم 

العامة فيها.
يف كل مكان تجد من هو مستعد وجاهز 
بل  املساعدة،  لك  ليقدم  وعتاده  بعدته 
بأســباب  ناصحاً  العامة  عىل  وينادي 
الطقس  بتوقعات  ومعرفاً  الســالمة 
ومرشــداً  ومســتلزماته  ومتغرياته 

للبدائل املتاحة.

املستشفيات املتنقلة تطوف عىل أماكن 
التجمعات واألســواق العامة وتنادي 
عامــة الناس للحصول عىل الكشــف 
اليوم  الطبــي املجاني، لتبعث لــك يف 
التايل نتائج الفحوصات يف عنوانك مع 
والغذاء  بالعالج  الالزمة  اإلرشــادات 
املناسبة  املستشفيات  بأقرب  وتعريف 
ُيعنــى بعالجك يف  إرســال من  أو  لك 
الحــاالت العاجلة. وعــالوة عىل مثل 
املجانية هنالك  الخدمات الصحية  هذه 
برنامج سنوي للفحص الطبي الشامل 

التايل: املجاني عىل النحو 
• بداية الفصول الدراسية يف الجامعات 

واملعاهد واملدارس.
لألشــخاص  الطبي  الفحص  يــوم   •

الذين بلغوا سن العرشين.
لألشــخاص  الطبي  الفحص  يــوم   •

الذين بلغوا سن األربعني.
لألشــخاص  الطبي  الفحص  يــوم   •

الذين بلغوا سن الستني.
التوعية  مراكز  هنالك  كله  ذلك  وفوق 
مســتوى  عــىل  العامــة  الصحيــة 
تنظم  واملحليات،  واملناطق  املحافظات 
ملختلف  متخصصــة  يوميــة  برامج 
قطاعــات املجتمع وبقصد اإلرشــاد 

والتثقيف الصحي والغذائي.

الهموم  اليوم  تشــغلهم  ال  اليابانيون 
التقليدية التي تزعجنا يف الدول النامية 
الســكن.  الغذاء،  الصحة،  كالتعليــم، 
مليون   )120( من  أكثر  وجود  ورغم 
نســمة ورغم إنفراد كل شخص بالغ 
أو بالغة بســكنه الخاص ال يوجد من 
يعاني يف الحصول عىل شــقة أو فيال 
يفضله  الذي  املوقع  ويف  الطلب  حسب 
ســواًء كان ذلك عن طريق اإليجار أو 
الرشاء، مفروشاً كان أو غري مفروش. 
والبحث عن السكن ال يكلف الشخص 
جهداً، إذ يجوز لك الدخول عىل مواقع 
وتجد  املتخصصة  العقــارات  رشكات 
فيهــا بيانــاًت مفصلة عن الشــقق 
ومواصفاتهــا  وأســعارها  والفلــل 
بل  بها،  املحيطة  ومواقعها واملواقــع 
ومعاينتها  الشقق  يف  الدخول  ويمكنك 
 « مواقع  التجــول حولها عرب  وكذلك 
التعاقد عىل  اليابانية يمكنك  الجوجل« 

اختيارك من أي مكان يف العالم .
أم  كان  مواطناً  اليابان  يف  يعيش  الذي 
أجنبياً، مقيماً كان أم زائر َيحظى بكل 
يشء، ومع الوفرة يف الخدمات، الغذاء، 
املتطلبات  وكافــة  الرتفيه،  وســائل 
الضيف  تقديــم  اليابانيون  يحــرص 
واألجنبــي دائماً، بــل وتجدهم فيما 
والنساء  الســن  كبار  يقدمون  بينهم 
الســن  وكبري   ، والعجزة  واألطفــال 
دائماً  هــو   Senior Citizen
يف املقدمــة وموضع االحرتام. احرتام 
االجتماعي  وضعه  عــن  بعيداً  الكبري 
يف  الجنراالت  عىل  يفرض  السيايس  أو 
الجيش أو الرشطة، عىل ســبيل املثال 
النزول  يف  سياراتهم  سائقي  يسبقون 
سناً  أكرب  كانوا  متى  السائقني  وتحية 

منهم.
مجتمع ما بعــد الرفاهية، أن يحصل 
الفرد أكثر من إحتياجاته يف كل مكان 
مجتمعه  يف  يعيش  وهو  زمان  كل  ويف 

يف بيئة معافاة.

التحتية من  البنيــة  أمن  يعد 
ارتبط  التــي  املصطلحــات 
الســيرباني  باألمن  ذكرهــا 
الذي عرفه إدوارد أموررسو، 
»مجمــوع  بأنــه   )٢٠٠٧(
شــأنها  من  التي  الوســائل 
الحــّد مــن خطــر الهجوم 
عــىل الربمجيــات أو أجهزة 

الحاسوب أو الشبكات«.
اإلجراءات  من  التحتية  البنية  أمن  بأن  بالذكر  والجدير 
األمنية القائمة عىل حماية البنية التحتية الحيوية وذلك 
للحد من نقاط ضعف األنظمة ســواء كان من الفساد 
أو التخريب أو اإلرهــاب الذي هو محل حديثنا لكونه 

من القضايا التي ذاع انتشارها يف اآلونة األخرية.
مما ال شك فيه ِبأن َثورة تقنية املعلومات واالتصاالت 
من الفوائد العظيمة لإلنسانية، إال أنها حققت مصالح 
لها،  السلبي  باســتغاللهم  الناس  لفئة من  شــخصية 
بشكلها  تمارس  كانت  إجرامية  أنشطة  هناك  فظهرت 
ممزوجة  الجديدة  بحلتهــا  أصبحت  ولكــن  التقليدي 

بالتكنولوجيا الحديثة.
إن كلمة اإلرهاب بمفهومه العام من املصطلحات التي 
تشري إىل نشــاط جرمي يمارس ضد اإلنسانية، وفكر 

متطرف هدام، ونبات سام أفسد األرض إن حل بها.
نشــاطا  كونه  اإللكرتوني«  »اإلرهاب  عن  هنا  حديثنا 
إجراميا مستحدثا يف زمن التكنولوجيا، والذي ساهمت 
بات  فقد  دائرة خطره،  توســع  يف  الحديثة  الوســائل 
الدولة  أمن  التي تهدد  الخطــرية  العاملية  الظواهر  أحد 

واستقرارها.
الكثري ممن أشــار ملفهوم »اإلرهاب االلكرتوني« مثل 
العذار )٢.١٧, ٨( الذي عرفه بأنه ذلك النشاط الجرمي 
الذي يتم من خالل شــبكة اإلنرتنت بهدف بث األفكار 
املتطرفة ســواء أكانت سياسية أم دينية أم عنرصية، 
للسيطرة عىل وجدان األفراد وإفساد عقائدهم وإذكاء 
تمردهم واســتغالل معاناتهم يف تحقيق مآرب خاصة 

تتعارض مع مصالح املجتمع.
ولعــل من أهم أســباب توســع هــذه الظاهرة هي: 
يحتال  ألنه  ذلــك  وتتبعه،  املجرم  الصعوبة يف ضبــط 
باإلضافة  أثر.  أدنى  دون  إخفاء جريمتــه  باحرتاف يف 

إىل قلة التكلفة.
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ال�سع�دية ت�ؤكد

مــن جهته أكد ولي العهد الســعودي 
لكافة  ودعمهــا  المملكــة  "حــرص 
الجهــود الدولية الراميــة لحل األزمة 
سياسيا، ومواصلتها جهودها لإلسهام 
الناجمة  اإلنســانية  اآلثار  في تخفيف 
لبذل  المملكة  عنها"، مؤكدا "استعداد 
األطراف"  كل  بين  للوســاطة  الجهود 

وفقا لـ"واس" الرسمية.
تويتر "ناقشنا  على  زيلينسكي  وكتب 
في  والتعافي  األوكرانــي  الطاقة  أمن 
مرحلــة ما بعد الحرب ومشــروعات 

استثمار مشتركة".
سلمان  بن  محمد  األمير  اتصال  ويأتي 
بعد  الخميس  يوم  األوكراني  بالرئيس 
عن 10  روســيا  إفراج  من  ســاعات 
بعد  أوكرانيا  اعتقلوا في  سجناء حرب 

وساطة ولي العهد السعودي.
مركز محمد بن را�سد

 مسؤولية اختبار تقنية نظام التشغيل 
PX4 ونظــام Lora علــى الرقاقة 
بعــد فــوز كل منهما بمهمــة القمر 

االصطناعي فاي-١.
االصطناعي  القمــر  مهمة  وتســلط 
الستضافة  النموذجية  المنصة  فاي-١ 
الضوء  المتعددة  واالبتكارات  التقنيات 
على زيــادة الوعي باســتخدام قطاع 
االقتصادية  للتنمية  الفضاء كمحــرك 
كمحرك  إليــه  والنظر  واالجتماعيــة 
التعاون  وتعزيز  لالبتكار  األجل  طويل 
إلى جانب  أســاس شامل  الدولي على 
األنشــطة  توســيع  في  المســاهمة 
والتطبيقــات الفضائية وتعزيز تنمية 
المــوارد البشــرية بما يتماشــى مع 

المســتدامة  التنمية  وأهــداف  مهمة 
ومكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء 
المشاركة  تعزيز  إلى  الرامية  الخارجي 
الفضاء  إلــى  الوصول  في "مبــادرة 

للجميع".
وقال سعادة سالم حميد المري المدير 
العام لمركز محمد بن راشــد للفضاء 
بمهمة  الفائزة  الجهات  اإلعالن عن  إن 
كأحد  فاي-١يأتي  االصطناعــي  القمر 
الثمار التي يجنيها المركز بعد إطالقها 
وتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب األمم 
الفضــاء الخارجي  المتحدة لشــؤون 
اســتضافة  هامش  على  تمــت  والتي 
للفضاء في شهر  الدولي  للمؤتمر  دبي 
أكتوبر من العــام الماضي تأكيًدا على 
التزام مركز محمد بن راشــد للفضاء 
بنشر ودعم علوم وتكنولوجيا الفضاء 
وتعزيز االبتــكار بالمنطقة فضالً عن 
العالمية  الجهات  مع  التعاون  تشجيع 

المتخصصة بالفضاء.
نيكــوالس هيدمين مدير مكتب  وقال 
شــؤون الفضاء التابع لألمم المتحدة 
الوصــول  مبــادرة  "إن  بالوكالــة: 
المبادرات  مــن  الفضــاء للجميع  إلى 
بمجال  القــدرات  بنــاء  في  الرائــدة 
علــوم وتكنولوجيا الفضاء في القرن 
الشكر  ..موجها  والعشــرين  الحادي 
لكافة الفرق والمؤسســات من جميع 
أنحاء العالم على مســاهمتها بإحداث 
رؤية  نحو  تطلعهم  تغيير ..معرباً عن 
القمر االصطناعي فاي-١  نتائج مهمة 
الذي يعزز قطــاع الفضاء في كل من 

البحرين ونيبال.
مــن جهته أعــرب محمد العســيري 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنية 
لعلوم الفضاء بالبحرين عن ســعادته 
باختيار مكتب شــؤون الفضاء التابع 

راشد  بن  المتحدة ومركز محمد  لألمم 
تقنية  للفضاء لمشــروع "أمان" أول 
ومختبرة  ومتكاملة  مصممة  بحرينية 
الوطنية لعلوم  الهيئة  بالكامل من قبل 
األولى من مهمة  الدورة  الفضاء خالل 
القمــر االصطناعي فــاي-١ ..معتبراً 
سعيهم  خالل  اســتثنائية  فرصة  أنها 
للمســاهمة بشــكل هادف في الجهد 
المســتدام  االســتخدام  نحو  العالمي 
وبناء  الخارجــي  للفضاء  والســلمي 

القدرات الوطنية في مجال الفضاء.
�سرطة ال�سارقة

وقال المقدم ماجد العســم مدير إدارة 
مكافحة المخدرات بشــرطة الشارقة 
" تأتــي عملية الصيد الثمين في إطار 
الشارقة  شــرطة  تبذلها  التي  الجهود 
إلحبــاط مخططات تجــار ومروجي 
بين  ســمومهم  نشــر  في  المخدرات 
شــباب الوطــن" مؤكــدا أن رجــال 
بالمرصاد  يقفون  المخدرات  مكافحة 
المساس  نفســه  له  تســول  من  لكل 
أنه  المجتمع.  وأوضح  بأمن واستقرار 
بعــد ورود معلومات موثوقة المصدر 
تفيــد بوجود تشــكيل عصابي خارج 
وترويج  تهريــب  إلى  يســعى  الدولة 
المواد المخدرة في الدولة تم تشــكيل 
ورصد  لمراقبــة  متخصــص  فريــق 
وتحليــل البيانات، وتــم تحديد هوية 
الدولة  إلى  َقِدم  الذي  الرئيسي  المستلم 
أحد  وهو  الجويــة  المنافذ  أحــد  عبر 
أعضاء التشكيل العصابي من الجنسية 

اآلسيوية.
الفريق  أن  إلى  العســم  المقدم  وأشار 
المتخصــص واصــل عملــه حيث تم 
الدقيقة  المراقبة  تحــت  المتهم  وضع 

على مدار الساعة تمهيداً لضبطه حيث 
إحدى  في  الشعبية  المساكن  أحد   اتخذ 
لتخزين  له  مقــراً  المجاورة  اإلمارات 
المواد المســمومة وتــم التوصل إلى 
في  الشــحنة  اســتالم  ومكان  موعد 
أحد شــواطئ اإلمــارة وتخزينها في 
سكنه  مقر  مداهمة  وتمت  سكنه  مقر 
والقبــض عليه  وبعد التفتيش تبين أن 
المواد  بحوزتــه 216 كيلوجراماً من 
170 كيلوجراماً  من  مكونة  المخدرة 
جراماً  و 46  كيلو  الحشيش  مخدر  من 
من مخدر الكريستال و500 ألف قرص 
من مخــدر الكبتاجون وبالتحقيق مع 
المتهــم أفاد بأن الكميــة المضبوطة 
أربعة تشــكيالت عصابية  إلــى  تعود 
وال يزال التحقيــق جارياً لضبط بقية 

األطراف.
المخدرات  مكافحة  إدارة  مدير  وأشار 
أن شــرطة الشــارقة تمتلــك فــرق 
عاٍل  مســتوى  على  مخدرات  مكافحة 
على  وهي  العمل  فــي  االحترافية  من 
مختلف  مع  للتعامل  االســتعداد  أهبة 
المخدرات  قضايا  تعتبر  حيث  الظروف 
مــن القضايــا التي تحتــاج إلى دقة 
مؤكداً سعي  مستمرة  ومتابعة  شديدة 
عن  الكشــف  في  الشــارقة  شــرطة 
التهريب  أو  االتجــار  محاوالت  جميع 
أو ترويــج المخــدرات تعزيــزاً ألمن 
المجتمع مشــيداً بأهمية  واســتقرار 
التنسيق والتعاون مع مختلف األجهزة 
الشرطية على مستوى الدولة للحد من 

هذه اآلفة  التي تهدد أمن المجتمعات.
�س�ق اأب�ظبي

االستثمار  نشاط  تحسن  أن  إلى  ولفت 
المؤسســي  المســتوى  األجنبي على 

األفــراد، فــي عــدد من  ومســتوى 
العربية ســاهم في رفع  البورصــات 
مؤشرات  الســيولة، وارتفاع  معدالت 
أداء عدد من األســواق، فيما تواصلت 
الجهات التشريعية في بعض البورصات 
العربيــة جهودها نحــو تفعيل األطر 

التداول. الرقابية المتعلقة بعمليات 
وأوضــح أنه علــى مســتوى القيمة 
السوقية، سجل سوق أبوظبي لألوراق 
المالية ارتفاعــاً بنحو %6.73 خالل 
من 568.7  لترتفع  الماضي  األسبوع 
دوالر،  إلي 606.9 مليار  دوالر  مليار 
فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي 
المالي بنسبة 2.84 % من 152.69 
مليار دوالر إلي 157.02 مليار دوالر.

وبيــن الصنــدوق أن قيمــة تداوالت 
العربية حققت ارتفاعاً  المال  أســواق 
األسبوع الماضي بنسبة بلغت 42.12 
% نتيجة تحســن قيمــة التداول في 
ســبع بورصات عربية، حيث ســجل 
ســوق أبوظبي لــألوراق المالية أكبر 
بنســبة  التداول  قيمة  في  االرتفاعات 
بلغت %234.6، فيما سجلت بورصة 
ارتفاعاً بنحــو 54.6 %، كما  دبــي 
شــهدت بورصات كل من الســعودية 
ومســقط وبيــروت الكويــت وقطر 
تحسناً بنسب بلغت 3.92 و5.53 % 
و7.82 % و%15.08 و34.61 % 

على التوالي.
»�سالك« تجمع

المســتثمرين  شــريحة  وجذبــت 
أنحاء  جميع  هائالً من  طلًبا  المؤهلين 
درهم،  إلى 149.5 مليار  لتصل  العالم 
الطلب على  زيــادة  إلــى  يشــير  مما 
االكتتاب بمقدار 43 مرة / باســتثناء 

حيــث  األساســيين،  المســتثمرين 
تجاوزت طلبات االكتتاب 52 مرة/.

وشهد طرح المستثمرين األفراد إقباالً 
حيث  المحليين  المستثمرين  هائالً من 
تجــاوز الطلب علــى االكتتاب 34.7 
زيادة  إلــى  يشــير  درهم، مما  مليار 
تجــاوزت 119 مــرة. يؤكــد الطلب 
المســتثمرين على أســهم  الهائل من 
سالك على العرض االستثماري المقنع 
للشــركة بصفتها المشــغل الحصري 

للتعرفة المرورية في دبي.
  الإمارات تطلق 

من  والمعرفة  التعليم  دائرة  وتســعى 
ابتعاث  إلى  "خطــوة"  برنامج  خالل 
مــا يصل إلــى 6,000 طالب وطالبة 
الشــروط  يحققون  ممن  إماراتييــن 
دراستهم  لمواصلة  للبرنامج  الميسرة 
المتحدة  الواليــات  فــي  الجامعيــة 
ســتغطي  وكنــدا، حيث  األمريكيــة 
حكومة أبوظبي جميع تكاليف ابتعاث 
الطلبة. وفي إطار تعليقها على إطالق 
ســارة  معالي  الجديد، قالت  البرنامج 
دولة  مســلم، وزيرة  عيســى  عوض 
التعليم  دائرة  ورئيــس  المبكر  للتعليم 
أبوظبي.. " يعد برنامج  والمعرفة في 
مستقبل  في  مهما  اســتثمارا  خطوة 
فئة  خاللــه  من  ندعــم  األجيــال، إذ 
لم  الذين  اإلماراتيين  الطلبة  جديدة من 
البعثات  لبرامج  االنضمام  من  يتمكنوا 
الفرصة  لهم  سابقا، ونوفر  الخارجية 
لتحقيق كامل إمكاناتهم والدراسة في 
العالمية، وبالتالي  والجامعات  الكليات 
تمكينهم مــن لعب دورهم في تطوير 
االقتصــاد الوطنــي كأفــراد فاعلين 

ومنتجين في مجتمعهم".

بلدية ال�سارقة: 9.344 مليارات درهم القيمة 
التعاقدية لإجازات البناء في الن�سف الأول

ال�شارقة - وام:
 أعلنــت بلدية مدينة الشــارقة عن 
نمو القيمة التعاقدية إلجازات البناء 
النصف  خــالل  الشــارقة  مدينة  يف 
بلغت  حيث  الحــايل  العام  من  األول 
9.344 مليــارات درهم فيما بلغت 
البناء  لرخــص  التعاقدية  القيمــة 
إنجاز  شــهادات  بها  صــدرت  التي 
حــوايل 3.263 مليــارات درهم ما 
يعكس الدور الكبري لإلمارة يف جذب 
املستثمرين وتقديم كافة التسهيالت 
لتجاوز  الالزمة  الخطط  لهم ووضع 

كافة التحديات.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام 
بلدية مدينة الشارقة أن اإلمارة تعد 
نموذجــاً يحتذى به عىل مســتوى 
والتوجيهات  الــرؤى  بفضل  العالم 
الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
الشارقة  األعىل حاكم  املجلس  عضو 
اإلمارة  لتعزيز مكانة  الكبري  ودعمه 
عاملياً حيث تشــهد اإلمــارة طفرة 
املجــاالت وحراكاً  نوعيــة يف كافة 

اقتصادياً ملحوظاً.
واملباني  الهندسة  قطاع  أن  وأوضح 
حقــق العديد مــن اإلنجازات خالل 
الجاري  العــام  من  األول  النصــف 
بمختلــف املجاالت منهــا ما يتعلق 

والخدمية  التحتيــة  البنية  بتطوير 
النمو  ارتفاع معــدل  ما ســاهم يف 
الهنــديس يف اإلمارة حيث تم إصدار 
10,650 ترصيحا هندسيا وتنظيم 
أكثر من 37,721 زيارة تفتيشــية 
كما  الشارقة  مدينة  مناطق  ملختلف 
إلكرتونياً  املقدمة  املعامالت  شهدت 
بالنصف  مقارنًة  ملحوظاً  استقراراً 
بلغ  حيث   2021 العــام  من  األول 
عددهــاً 12,266معاملــة خــالل 

النصف األول من العام الحايل.
وأضــاف أن إدارة تراخيــص البناء 
أنجــزت 1824 معاملــة اعتمــاد 
مخططــات هندســية كمــا قامت 
بناء و1169  1265 إجازة  بإصدار 
شــهادة اعتماد مخططات هندسية 
وحرصت اإلدارة عىل تعزيز وتطوير 
العمل  فريق  لدى  الهندسية  الثقافة 
عىل  االختصاص  ذوي  وكل  بالبلدية 

مستوى اإلمارة.
 فضالً عن تدريب 31 طالب جامعي 
الهندســية  التخصصات  بمختلــف 
منها الهندســة املعمارية والهندسة 
املدنية وهندســة الطاقــة املتجددة 
وفق برنامج تدريبي متكامل بخطة 
تدريبية شــاملة وتحــرص اإلدارة 
الجامعيني  الطلبة  تدريب  وضع  عىل 
بمختلف تخصصاتهم الهندسية عىل 

رأس أولوياتها السنوية.

الإرهاب الإلكتروني واأمن البنية 
اليابان ومجتمع ما بعد الرفاهيةالتحتية

بقلم / د. حم�د محمد حمد

ال�شارقة - وام:
 تفقد وفد من جمعية الشارقة الخريية برئاسة 
املشــاريع  قطاع  رئيس  الزري  حمدان  محمد 
واملساعدات عددا من مشاريع الجمعية املنفذة 
احتياجات  يف جمهورية طاجيكســتان وبحث 
بقيــة املناطق النائية املجــاورة للوقوف عىل 
حجــم ونوعية املشــاريع املقــرر العمل عىل 
يف  ورؤيتها  الجمعيــة  خطة  ضمــن  تنفيذها 

توسيع رقعة انتشارها .
وقــال محمد الزري إن الوفد اســتهل زيارته 
تنفيذها  تــم  التي  »إقــرأ«  مدرســة  بافتتاح 
التابعة ملدينــة تيمور ملك يف  بقريــة تنابجي 
التعلم من  برامج  لدعم  الجمعية  إطار مساعي 
 200 توزيع  نتعلــم« مع  خالل مرشوع »هيا 
املدرسية عىل  واألدوات  والحقائب  زي مدريس 
إىل  ..مشــريا  املتعففة  األرس  أبنــاء  من   200
الطبي  »الصحابة«  مســتوصف  الوفد  افتتاح 
التابعة  ريــز  قرية جول  بنــاؤه يف  تــم  الذي 
من  عدد  بحضور  حمداني  عيل  سيد  مري  ملدينة 

مسؤويل وأهايل املدينة.
وأضــاف أنه تم اســتكمال برامج الزيارة من 
خالل تفقد بعض املشاريع التي ُيجرى تنفيذها 
للوقوف عىل مراحل العمل ومدى التزام الجهات 
عليها  االتفاق  تم  التي  الزمنية  بالخطة  املنفذة 
املحددة  املواعيد  يف  املرشوعات  تســلم  لضمان 
ببنود التعاقد يف مدينة جالل الدين بلخي لدعم 

التعليم والرعاية الصحية يف املنطقة . برامج 

وقــال إن الوفد التقى خالل زيارته مســؤويل 
جمهورية  حكومة  لدى  الدينية  الشؤون  هيئة 
طاجيكســتان للتعرف عىل احتياجات املناطق 
النائيــة وحجم الخدمات التــي تفتقر لها كل 
إعداد دراســة تفصيلية بحجم  لبــدء  منطقة 

لدى  امللحة  الحاجــة  ذات  املشــاريع  ونوعية 
ســكان تلك املناطق كما تم تفقد معهد تعليم 
لأليتام  املخصص  الحرفية  واملهــارات  الفنون 
عىل  والعمل  املعهد  احتياجات  لبحث  واملعاقني 

بدء توفريها.

وفد ال�شارقة الخيرية يفتتح ويتفقد م�شاريع متبرعي 
الجمعية بطاجيك�شتان
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اأبوظبي ـ  )وام(:

 عززت الناقالت الوطنية لدولة الإمارات رحالتها 

مدار  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل 

ت�ستهدف مواكبة  املا�سية يف خطوة  ال�سنوات 

طلب العمالء والنمو املطرد حلركة الطريان بني 

املتجذرة  التاريخية  العالقات  ظل  البلدين يف 

التي  الرا�سخة  والثقافية  القت�سادية  والروابط 

تربط القيادتني وال�سعبني ال�سقيقني.

وقالت الناقليتني الوطنيتني »الحتاد للطريان« 

الإمارات  اأنباء  لوكالة  الإمارات«  و«طريان 

ان نحو 114 رحلة اأ�سبوعية  »وام«، اأنهم ي�سريرّ

ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل 4 وجهات يف 

فيما ت�سري »فالي دبي« رحالتها اإىل 10 وجهات، 

وت�سل »العربية للطريان« اإىل 9 وجهات، بينما 

وجهة  اإيل  رحالتها  اأبوظبي«  اإير  »ويز  ت�سري 

واحدة فقط وهي الدمام.

وذكرت »الحتاد للطريان« و«طريان الإمارات« 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  رحالتهم  اأن 

الريا�ض  جدة  وهي  رئي�سية  وجهات  اإىل  ت�سل 

واملدينة املنورة والدمام، موزعة بواقع 67 رحلة 

اأ�سبوعية لـ«طريان الإمارات« من خالل طائرات 

»بوينغ-777« و47 رحلة لـ«طريان الحتاد«.

واأو�سحت »الحتاد للطريان« انها من املقرر ان 

تقوم بزيادة رحالتها اإىل اململكة اإىل 55 رحلة 

اأ�سبوعيًا اعتباراً من 30 اأكتوبر وحتى 15 يناير 

اإىل  املو�سمية  الرحالت  ا�ستئناف  مع  القادم 

املدينة املنورة.

انها ت�سريرّ رحالتها  وذكرت »الحتاد للطريان« 

اإىل اململكة العربية ال�سعودية اعتباراً من عام 

2005، ومنذ ذلك احلني �سافر اأكرث من 12 مليون 

ال�سنوات اخلم�ض  انه خالل  اإىل  م�سافر، م�سرية 

املا�سية �سافر نحو 1.7 مليون م�سافر من واإىل 

جدة، مما يجعلها اأكرث الوجهات اإ�سغاًل لالحتاد 

للطريان يف اململكة، تليها الريا�ض بـ 1.4 مليون 

م�سافر خالل الفرتة ذاتها.

الدمام  اإىل  اأن رحالتها  اإىل  واأ�سارت »الحتاد« 

 »A321« اإيربا�ض طائرة  على منت  والريا�ض 

 »A320« اإيربا�ض ب�سعة 196 مقعداً، وطائرة 

اإىل  الرحالت  ت�سري  فيما  مقعداً،   185 ب�سعة 

جدة على طائرة »بوينغ 787-9« ب�سعة 290 

مقعداً، وطائرة »بوينغ 787-10« ب�سعة 327 

 »A321« اإيربا�ض اإىل طائرة  بالإ�سافة  مقعداً 

و«A320« ب�سعة 196 و185 على التوايل.

من جانبها، قالت »فالي دبي« انها ت�سري رحالتها 

اإىل 10 وجهات يف اململكة العربية ال�سعودية 

وهي: الريا�ض، وجدة، والدمام، وتبوك، والق�سيم، 

وابها، وينبع، وحائل، املدينة املنورة، والطائف. 

واأو�سحت »العربية للطريان« انها ت�سري رحالتها 

ال�سعودية  العربية  اململكة  وجهات يف   9 اإىل 

وهي جدة، الريا�ض، والدمام، واملدينة املنورة، 

والطائف، وينبع، واجلوف، والق�سيم، وحائل.

لندن – )وكاالت(:

موؤ�رش  عن  ال�سادرة  الت�سنيفات  اأحدث  اأظهر   

املراكز املالية العاملية يوم اخلمي�ض اأن نيويورك 

ل تزال املركز املايل الأكرث تف�سيال يف العامل، ول 

تزال لندن حتتل املرتبة الثانية يف حني حلت 

�سنغافورة يف املرتبة الثالثة بعدما اأزاحت هوجن 

�سمن  عادت  باري�ض  اأن  املوؤ�رش  وك�سف  كوجن. 

املراكز الع�رشة الأوىل لتحل حمل طوكيو، لكن 

مو�سكو تراجعت 22 مركزا اإىل املركز 73 بعدما 

قطعت دول غربية العالقات معها ب�سبب غزوها 

نيويورك  واحتلت  �سباط.  فرباير  يف  اأوكرانيا 

املركز الأول ملدة اأربع �سنوات متجاوزة لندن. 

ليز  اجلديدة  الربيطانية  الوزراء  رئي�سة  وتريد 

من  الربيطاين  املايل  القطاع  “حترير”  ترا�ض 

فيه  كانت  الذي  للوقت  تعود  التي  القواعد 

بريطانيا ع�سوا يف الحتاد الأوروبي، وذلك من 

اأجل زيادة جاذبية لندن كمركز مايل عاملي.

للربملان  اأُحيل  جديد  قانون  م�رشوع  ويقرتح 

الربيطاين يف يوليو متوز العديد من التعديالت 

على القواعد املالية، لكن ترا�ض تريد اأن يذهب 

اإىل  اإ�سارة  ذلك، يف  من  لأبعد  القانون  م�رشوع 

ملكافاآت  الأق�سى  احلد  تلغي  قد  احلكومة  اأن 

امل�رشفيني. وت�سدرت نيويورك و�سان فران�سي�سكو 

املنف�سلة  املوؤ�رش  ت�سنيفات  اجنلي�ض  ولو�ض 

جاءت  حني  يف  املالية  التكنولوجيا  لقطاع 

لندن يف املرتبة الرابعة و�سنغهاي يف املرتبة 

اخلام�سة.

اخلرطومـ  )الوحدة(:

دال«  و«جمموعة  للطريان«  »العربية  اأعلنت 

اأكرب تكتل جتاري يف القطاع اخلا�ض ال�سوداين، 

اإطالق �رشكة طريان جديدة يف  اأنهما تعتزمان 

ال�سودان«، والتي تتخذ من  ال�سودان »العربية 

مطار اخلرطوم الدويل مقراً لها.

اأن  اإىل  لهما  بيان  يف  املجموعتان  واأ�سارت 

»العربية ال�سودان« �ست�سغل اأ�سطول طائرات من 

من  اأكرب  مقاعد  و�ستوفر   ،A320 اإيربا�ض طراز 

حيث امل�ساحة مقارنة مع اأي مق�سورة اقت�سادية 

اأخرى، و�ستعتمد ال�رشكة اجلديدة على تطبيقات 

الهاتف املحمول عرب الإنرتنت التابعة للعربية 

للطريان، بدًءا من �رشاء التذاكر اإىل الو�سول يف 

املوعد املحدد اإىل وجهة ال�سفر.

واأو�سحتا اأن ال�رشكة اجلديدة �ستتبنى من مقرها 

الذي  القت�سادي  الأعمال  منوذج  اخلرطوم  يف 

و�سيبداأ  للطريان«،  »العربية  جمموعة  تتبعه 

يف وقت قريب العمل على اإ�سدار �سهادة امل�سغل 

اجلوي التي ت�سمح للناقلة اجلديدة بال�رشوع يف 

مزاولة عملياتها.

الإعالن عن تفا�سيل موعد  اأنه �سيتم  واأ�سافتا 

وجهاتها يف  و�سبكة  ال�رشكة  واأ�سطول  الإطالق 

الوقت املنا�سب.

 لندنـ  )وكاالت(:

احلظر  اخلمي�ض،  الربيطانية،  احلكومة  األغت 

املفرو�ض على ترخي�ض املحاجر الهيدروليكية 

ل�ستخراج الغاز ال�سخري منذ عام 2019.

وقال وزير العمل الربيطاين جاكوب ري�ض موج، 

الرئي�ض  غزو  �سوء  “يف  �سحفي،  ت�رشيح  يف 

الرو�سي فالدميري بوتني غري ال�رشعي لأوكرانيا، 

فاإن تعزيز اأمن الطاقة لدينا ميثل اأولوية مطلقة”.

الوزراء  رئي�سة  قالت  “كما  موج:  واأ�ساف 

الربيطانية ليز ترا�ض، علينا التاأكد باأن ت�سبح 

اململكة املتحدة م�سدر كامل للطاقة بحلول عام 

.”2040

وتابع الوزير قائاًل “لتحقيق هذا الهدف، علينا 

ا�ستك�ساف جميع ال�سبل املتاحة لنا من خالل 

اإنتاج الطاقة ال�سم�سية، وطاقة الرياح، والنفط 

�سبق،  “وبناء على ما  اأنه  واأكد موج  والغاز”. 

فاإن رفع احلظر املفرو�ض على ترخي�ض املحاجر 

قرار  ال�سخري  الغاز  ل�ستخراج  الهيدروليكية 

�سائب، يف اإطار اجلهود الرامية لال�ستفادة من 

جميع م�سادر الغاز املحلي املحتملة”.

املحاجر  ترخي�ض  حظر  دخل   ،2019 وعام 

حيز  ال�سخري  الغاز  ل�ستخراج  الهيدروليكية 

التنفيذ بعد �سل�سلة من الهزات الأر�سية.

وبعد قرار رفع احلظر اليوم، من املتوقع منح اأكرث 

من 100 ترخي�ض جديد.

اأبوظبيـ  )وام(:

اجتماعها  القت�سادي  التكامل  جلنة  عقدت   

ال�سابع لعام 2022، برئا�سة معايل عبداهلل بن 

طوق املري وزير القت�ساد، وبح�سور وع�سوية 

معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير دولة 

ال�سعادة ممثلي  واأ�سحاب  اخلارجية،  للتجارة 

اإمارات  املحلية يف  القت�سادية  التنمية  دوائر 

الدولة كافة.

وبحثت اللجنة عدداً من املو�سوعات التي ت�سهم 

اآليات وم�سارات التعاون والتن�سيق  يف تطوير 

خالل  واملحلي  الحتادي  امل�ستويني  على 

القت�ساد  منو  م�سرية  لدفع  املقبلة  املرحلة 

من  حيوية  مو�سوعات  على  وركزت  الوطني، 

اأبرزها ا�ستعرا�ض دور الفريق التفاو�سي لربنامج 

تطورات  واآخر  ال�ساملة،  القت�سادية  ال�رشاكات 

فريق  وت�سكيل  املقرتحة،  القت�سادية  القوانني 

وطني لدرا�سة اأثر تطبيق �رشيبة اأرباح ال�رشكات 

مت  ما  على  والطالع  الحتادية،  الر�سوم  على 

اإجنازه من اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 

يف تطوير منظومة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

الإرهاب.

م�ستمرة يف  اللجنة  اأن جهود  طوق،  ابن  واأكد 

وال�سيا�سات  الت�رشيعات  ومراجعة  متابعة 

املزيد  طرح  على  والعمل  للدولة،  القت�سادية 

لرت�سيخ  الداعمة  والقرارات  التو�سيات  من 

روؤية  وفق  وا�ستدامته،  الوطني  القت�ساد  قوة 

وم�ستهدفات  الر�سيدة،  القيادة  وتوجيهات 

ومبادئ اخلم�سني، ومبا ي�سهم يف احلفاظ على 

ال�ستباقية  احللول  وتوفري  ال�ستثمار،  بيئة 

والق�سايا  التحديات  كافة  وال�رشيعة ملعاجلة 

الأعمال  لقطاع  امل�ستقبل  يف  حتدث  قد  التي 

والتجارة يف الدولة، مبا ير�سخ مكانة الإمارات 

اإقليميًا  وتناف�سية  جاذبة  اقت�سادية  كوجهة 

وعامليا.

اأهمية دور الفريق التفاو�سي  وناق�ست اللجنة 

ال�رشاكة  اتفاقيات  برنامج  تنفيذ  يف  وجهوده 

القت�سادية ال�ساملة، وت�سافر اجلهود الوطنية 

اأجل  من  والحتادية  احلكومية  اجلهات  بني 

لتوجيهات  وفقًا  الربنامج  م�ستهدفات  حتقيق 

وروؤية القيادة الر�سيدة، واطلعت اللجنة على ما 

الربنامج،  اإطار  الآن يف  اإليه حتى  التو�سل  مت 

�رشاكة  اتفاقيات  وتوقيع  اإجناز  ذلك  يف  مبا 

ودولة  الهند،  جمهورية  مع  �ساملة  اقت�سادية 

اإ�رشائيل، وجمهورية اإندوني�سيا؛ كما ا�ستعر�ست 

مبا  ال�رشاكات  لتو�سيع  امل�ستقبلية  اخلطط 

النفطية ويفتح  التجارة غري  ي�سب يف تنمية 

فر�سًا جديداً ووا�سعة اأمام ال�سادرات الإماراتية 

وتنمية  للدولة  الأجنبية  ال�ستثمارات  وجذب 

ال�ستثمارات الإماراتية يف اخلارج.

وا�ستعر�ست اللجنة اأي�سًا اآخر م�ستجدات تطوير 

اجلديدة  القت�سادية  القوانني  من  جمموعة 

التعاون  اإىل  اإ�سافة  املقبلة،  املرحلة  خالل 

بني اجلهات املعنية لإجناز هذه القوانني، مبا 

تناف�سية  يف  نوعية  نقالت  ي�سهم يف حتقيق 

الأعمال يف  بيئة  وجاذبية  القت�سادي  املناخ 

الدولة، ومبا يدعم جهودها نحو التحول لنموذج 

اقت�سادي قائم على املرونة وال�ستدامة.

تراخي�ض  اإ�سدار  ربط  اإمكانية  اللجنة  وبحثت 

املناطق احلرة بنظام دوائر التنمية القت�سادية، 

مبا يعزز من التعاون وتبادل اخلربات واملعرفة 

ودوائر  احلرة  املناطق  و�سلطات  هيئات  بني 

ي�سهم  ومبا  الدولة،  يف  القت�سادية  التنمية 

ل�سوؤون  متكاملة  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  يف 

الفر�ض  من  املزيد  توفري  ودعم  املناطق،  هذه 

واملمكنات للم�ستثمرين ورواد الأعمال لتاأ�سي�ض 

اأعمالهم وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.

اآخر م�ستجدات تطوير  اللجنة  ا�ستعر�ست  كما 

متويل  ومكافحة  الأموال  غ�سل  مواجهة  ملف 

الإرهاب باعتباره اأحد املحركات الأ�سا�سية يف 

تعزيز �سمعة القت�ساد الوطني على امل�ستويني 

الإقليمي والعاملي، حيث مت الطالع على �سري 

ال�رشكات  مل�سجلي  الت�سغيلية  باخلطة  العمل 

الوطنية بني  اجلهود  ت�سافراً يف  ت�سهد  والتي 

اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية لتعزيز 

ملن�ساآت  احلقيقي  امل�ستفيد  اإجراءات  منظومة 

قاعدة  اإن�ساء  يف  �ساهم  مبا  اخلا�ض،  القطاع 

ودعم  املنظومة،  لهذه  موحدة  وطنية  بيانات 

�سمان دقة وجودة املعلومات عن كافة ال�رشكات 

العاملة يف الإمارات، وتوحيد اإجراءات الرتاخي�ض 

يف  الأعمال  ورجال  للم�ستثمرين  القت�سادية 

ملنظومة  امتثال  ن�سبة  اأعلى  وحتقيق  الدولة، 

مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.

توعية  على  العمل  ا�ستمرارية  اللجنة  واأكدت 

الأفراد العاملني يف جمال التجارة الإلكرتونية 

اجلهات  من  اأن�سطتهم  مزاولة  على  باحل�سول 

ال�رشيبي وفق  بالمتثال  والتزامهم  املخت�سة، 

الت�رشيعات امُلطبقة يف الدولة.
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»االتحاد« و »االإمارات« ي�سّيران 114 رحلة اأ�سبوعياً 

في ت�سنيف المراكز المالية.. نيويورك ال تزال على القمة 

ومو�سكو تتراجع

مجموعة »دال« و »العربية للطيران« تعتزمان الناقالت الوطنية تعزز رحالتها اإلى ال�سعودية 
اإطالق �سركة طيران جديدة في ال�سودان

 بريطانيا تلغي حظر ترخي�ص المحاجر الهيدروليكية 
ال�ستخراج الغاز ال�سخري 

»التكامل االقت�سادي« ت�ستعر�ص خطط تطوير البيئة الت�سريعية لالقت�ساد الوطني

البحرين: »االأهلي المتحد« يح�سد ثماني جوائز في فئة الخدمات الرقمية »دو« و »نوكيا« و»ميديا تك« تختبر تجميع 3 نواقل عبر �سبكة الجيل الخام�ص

لل�سركات والموؤ�س�سات 

اأ�سعار النفط تتراجع بعد رفع

 الفائدة االأمريكية

»�سغف وتحدي« .. جل�سة حوارية بـ »غرفة 

ال�سارقة« ت�ستهدف رواد االأعمال ال�سباب 

لندن- )وكاالت(:

الآ�سيوية  املعامالت  النفط يف  اأ�سعار  تراجعت   

جمل�ض  رفع  اأن  بعد  اخلمي�ض  يوم  املبكرة 

الأمريكي(  املركزي  )البنك  الحتادي  الحتياطي 

�سعر الفائدة بدرجة كبرية لل�سيطرة على الت�سخم، 

العاملي  بالقت�ساد  املرتبطة  املخاوف  األقت  اإذ 

بظاللها على الطلب على الوقود م�ستقبال.

وبحلول ال�ساعة 0013 بتوقيت جرينت�ض انخف�ست 

العقود الآجلة خلام برنت 16 �سنتا اأو 0.2 باملئة 

اإىل 89.67 دولر للربميل، يف حني تراجعت العقود 

الآجلة خلام غرب تك�سا�ض الو�سيط 15 �سنتا اإىل 

82.79 دولر للربميل.

ورفع البنك املركزي الأمريكي �سعر الفائدة مبقدار 

هذا  مرة  لثالق  الأربعاء  يوم  اأ�سا�ض  نقطة   75

العام اإىل نطاق بني 3.00 و3.25 باملئة، واأملح 

مبزيد من الرفع لأ�سعار الفائدة. وتراجعت الأ�سول 

النباأ  هذا  بعد  الأ�سهم  مثل  باملخاطر  املحفوفة 

وكذلك النفط، يف حني قفز الدولر اإىل اأعلى م�ستوى 

يف ع�رشين عاما مقابل �سلة عمالت، الأمر الذي 

جعل النفط اخلام اأعلى ثمنا للم�سرتين الذين ل 

ي�ستخدمون العملة الأمريكية.

الطاقة  معلومات  اإدارة  قالت  نف�سه  الوقت  يف 

البنزين  على  الطلب  اإن  الأربعاء  اأم�ض  الأمريكية 

يف الوليات املتحدة على مدى الأ�سابيع الأربعة 

املا�سية انخف�ض اإىل 8.5 مليون برميل يوميا وهو 

اأدنى م�ستوى منذ فرباير �سباط.

ال�سارقةـ  )وام(:

مع  بالتعاون  للتميز  ال�سارقة  جائزة  نظمت   

جمل�ض �سباب غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة جل�سة 

حوارية لل�سباب بعنوان »�سغف وحتدي« ا�ستهدفت 

زيادة وعي امل�ساركني حول خمتلف املفاهيم يف 

عامل ريادة الأعمال وطرح ومناق�سة اأهم التحديات 

التي تواجههم يف هذا القطاع وكيفية التعامل معها 

وجتاوزها. ح�رش اجلل�سة التي عقدت يوم اخلمي�ض 

يف مبنى متحف الحتاد بدبي ندى الهاجري من�سق 

عام جائزة ال�سارقة للتميز وعائ�سة �سالح ع�سوة 

جمل�ض �سباب الغرفة مب�ساركة عدد كبري من ممثلي 

جمال�ض ال�سباب باملوؤ�س�سات احلكومية يف الدولة 

الريادية  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  الأعمال  ورواد 

والراغبني يف تاأ�سي�ض م�ساريعهم. و�سلرّطت اجلل�سة 

ال�سوء على جائزة ال�سارقة للتميز واآلية م�ساركة 

رواد الأعمال يف فئتي جائزة ال�سارقة لرواد الأعمال 

وجائزة ال�سارقة للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. 

قدم اجلل�سة احلوارية رواد الأعمال اإبراهيم امللوحي 

تناول  اللذين  البقي�ًض  اهلل  وعبد  جمال  ومرمي 

اآليات اكت�ساف ال�سغف والإبداع يف �سخ�سية رائد 

الأعمال وكيفية التاأقلم مع متغريات �سوق العمل 

ومواكبة التحول الرقمي واخلطط البديلة لتفادي 

املخاطر واإدارة الأزمات ف�سال عن اأهمية التحول 

الرقمي وحت�سني امل�ساريع وكيفية  الت�سويق  اإىل 

التحديات  مع  والتعامل  املخاوف  على  التغلب 

يف بداية تاأ�سي�ض امل�رشوع الريادي. واأكدت ندى 

الهاجري اأن تنظيم هذه الفعالية من قبل جائزة 

ال�سباب  جمال�ض  مع  بالتعاون  للتميز  ال�سارقة 

ياأتي يف اإطار حر�ض اجلائزة على ا�ستقطاب رواد 

الأعمال للم�ساركة فيها وال�ستفادة من املمكنات 

التي تقدمها لهذا القطاع احليوي يف دولة الإمارات 

انطالقا من التزام غرفة ال�سارقة يف تبني مبادرات 

دورهم يف  يعزز  ورعايتها مبا  املبتكرة  ال�سباب 

خدمة املجتمع وخمتلف قطاعاته و�رشائحه اإميانا 

بقدراتهم ومهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية يف العمل 

اإىل جانب اإطالعهم على اأف�سل واأحدث املمار�سات 

املحلية والعاملية املطبقة يف قطاع ريادة الأعمال. 

واأ�سارت اإىل اأن حكومة دولة الإمارات تبنت نهج 

ال�سباب  الأعمال لدى  وا�سح وحمدد لدعم قطاع 

ريادة  جمال  يف  جتارب  خلو�ض  وت�سجيعهم 

الأعمال ومن هذا املنطلق اأطلقت جائزة ال�سارقة 

للتميز فئات عدة خا�سة بالأعمال من هذا النوع 

حيث مت اإطالق جائزة ال�سارقة للم�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة وهي جائزة مقدمة للم�ساريع حديثة 

النمو يف دولة الإمارات وتنق�سم اإىل ثالثة فئات: 

امل�ساريع املتناهية ال�سغر و امل�ساريع ال�سغرية، 

وامل�ساريع املتو�سطة وهذه الفئة متاحة جلميع 

املن�ساآت من القطاع اخلا�ض يف الدولة والتي يتم 

تقييمها بناء على معايري التخطيط ال�سرتاتيجي 

وخطة الت�سويق والبتكار واإدارة املخاطر .

دبيـ  )الوحدة(:

اأعلنت كلُّ من دو، التابعة ل�رشكة الإمارات 

و»ميديا  ونوكيا  املتكاملة،  لالت�سالت 

تقنية  جتربة  يف  جناحها  عن  ??تك«، 
النواقل« ملوجات  بـ »جتميع  ما يعرف 

اجلمع  خالل  من  اخلام�ض  اجليل  �سبكة 

نواقل  ثالثة  ت�ستخدمه  الذي  الطيف  بني 

 .)TDD( لالإر�سال املزدوج بتق�سيم الوقت

وو�سلت �رشعة البيانات التي مت ت�سجيلها 

جيجابت   4.520 اإىل  التجربة  خالل 

وطاقة  اأداء  توفري  يعني  ما  الثانية،  يف 

تطبيق  يتم  عندما  معززة  ا�ستيعابية 

ال�سبكة.  يف  وا�سع  نطاق  على  احللول 

من  )دو(  اجلديدة  احللول  هذه  و�ستمكرّن 

توفري ات�سال اإنرتنت عايل ال�رشعة ل�سكان 

دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل 

العديد من منتجاتها وخدماتها املدعومة 

خدمات  مثل  اخلام�ض  اجليل  بتقنية 

دو  وتعاونت  وغريها.  املنزيل  الت�سال 

يف اإجراء هذه التجربة مع نوكيا، ال�رشكة 

الرائدة يف تطوير تقنيات واأنظمة جتميع 

الناقل ملوجات �سبكة اجليل اخلام�ض �سمن 

واأُجريت  هرتز.  جيجا   6 الفرعي  الطيف 

التجربة اجلديدة با�ستخدام جمموعة من 

اأحدث منتجات �رشكة نوكيا، بالإ�سافة اإىل 

الربجميات التجارية ال�سابقة التي تعمل 

على �سبكة دو. كما وفرت �رشكة »ميديا 

تك« من�ستها اخلا�سة بالأجهزة املحمولة 

واملدعومة بتقنية اجليل اخلام�ض. ومتكنت 

ال�رشكات الثالث من خالل اختبار جتميع 

النطاق  من  ميجاهرتز   200  - نطاقني 

الرتددي N78 و100 ميجاهرتز من النطاق 

الرتددي N41 - مع عر�ض نطاق عاٍل من 

حتقيق اأعلى معدل ل�رشعة طيف املوجات 

الراديوية ل�سبكة اجليل اخلام�ض يف العامل.

التنفيذي  الرئي�ض  البلو�سي،  �سليم  وقال 

للتكنولوجيا يف دو: »عززت �سبكة اجليل 

اخلام�ض وما توفره من اإمكانات و�رشعات 

عمالئنا  بني  الرتابط  م�ستوى  فائقة 

والتقنيات احلديثة واملتقدمة. ونحن �سعداء 

للغاية بنجاح هذه التجربة وحتقيق اأعلى 

معدل على الإطالق ل�رشعة الطيف احلامل 

ملوجات �سبكة اجليل اخلام�ض با�ستخدام 

وذلك  املتقدمة  واحللول  التقنيات  هذه 

بف�سل تعاوننا مع نوكيا و»ميديا تك«. 

و�سيمكننا هذا الإجناز من التخطيط لتطوير 

نة  واملح�سرّ اجلديدة  اخلدمات  من  املزيد 

على  بالعتماد  لعمالئنا  وتقدميها  التي 

�سبكتنا املتطورة من اجليل اخلام�ض، ف�ساًل 

عن ت�سليط ال�سوء على قدراتنا التجارية 

يف جمال اخلدمات واحللول امل�ستندة اإىل 

لنا هذه  و�ستتيح  اخلام�ض.  اجليل  تقنية 

التجربة ابتكار خدمات جديدة وت�سويقها 

�رشعات  �سمان  مع  لعمالئنا  وتوفريها 

وطاقة ا�ستيعابية اأعلى اإ�سافة اإىل تغطية 

اأف�سل لل�سبكة«.

وقال ميكو لفانتي، نائب الرئي�ض الأعلى 

ل�سبكات الهاتف املحمول يف �رشكة نوكيا 

ال�رشق الأو�سط واأفريقيا: »ي�سمح جتميع 

النواقل باإطالق العنان لالإنتاجية العالية 

يف نطاقات الطيف الرتددي 6 جيجاهرتز، 

ت�سمح  رائعة.  تغطية  ا  اأي�سً توفر  والتي 

بتاأمني  املتو�سط  النطاق  تخ�سي�سات 

100ميغا هرتز من عر�ض النطاق الرتددي 

حلامالت اجليل اخلام�ض، مما يقدم معدلت 

وبالتايل  للم�ستخدمني،  اأعلى  بيانات 

اأف�سل.  خدمات  اإىل  الو�سول  لهم  يوفر 

ت�ساعد حلول نوكيا امل�سغلني على تعزيز 

ا�ستخدام املوارد املتاحة من خالل تطوير 

النواقل ملوجات  واأنظمة جتميع  تقنيات 

�سبكة اجليل اخلام�ض والعديد من التقنيات 

الأخرى. واأ�ساف مايلز �سن، املدير العام 

ملبيعات �رشكة ميديا تك يف منطقة اآ�سيا 

اإجناز  اليوم من ت�سجيل  واأفريقيا:«متكنا 

مهم للغاية من خالل اجلمع بني تقنية 

3CC-CA و»بنية ميديا تك« امل�ستقلة 
اأجل  ب�سكبة اجليل اخلام�ض من  اخلا�سة 

حتقيق اأف�سل اأداء يف فئته وزيادة ا�ستخدام 

اإىل  اخلام�ض  اجليل  �سبكة  موجات  طيف 

اأق�سى حد ممكن.

املنامةـ  )الوحدة(:

مت الإعالن عن فوز البنك الأهلي املتحد 

جملة  من  جوائز  بثماين  البحرين  يف 

غلوبال فاينان�ض، وذلك يف حفل توزيع 

جوائز التميز يف فئة اخلدمات امل�رشفية 

الرقمية لل�رشكات واملوؤ�س�سات.

اأهم  بني  من  فاينان�ض  غلوبال  وتعد 

عامل  يف  موثوقية  واأكرثها  املجالت 

املال والأعمال، كما اأن برنامج اجلوائز 

اأهم  بني  من  هو  تقيمه  الذي  الرقمية 

اخلدمات  جمال  يف  ال�سنوية  الأحداث 

وقد  املنطقة.  م�ستوى  على  امل�رشفية 

مت اختيار البنوك الفائزة بناًء على قوة 

العمالء  بجذب  اخلا�سة  ا�سرتاتيجياتها 

وخدمتهم عرب خمتلف القنوات الرقمية، 

اإ�سافة اإىل منو قاعدة العمالء الرقميني، 

وعدد  املقدمة،  اخلدمات  نطاق  وات�ساع 

من املعايري الأخرى.

جائزة  املتحد  الأهلي  البنك  اأحرز  وقد 

عرب  ال�ستثمار  اإدارة  خدمات  اأف�سل 

الإنرتنت يف ال�رشق الأو�سط. كما ح�سل 

البنك على جائزة اأف�سل بوابة اإلكرتونية 

موقع  واأف�سل  م�ستخدم،  جتربة   /

للخدمات امل�رشفية املتكاملة لل�رشكات، 

واأف�سل تطبيق للخدمات امل�رشفية عرب 

اإدارة ال�ستثمار  اجلوال، واأف�سل خدمات 

متويل  خدمات  واأف�سل  الإنرتنت،  عرب 

الرقمي  البنك  اإىل لقب  اإ�سافة  التجارة، 

الأكرث ابتكاراً يف البحرين. كما اأحرز البنك 

جائزة  على  )الكويت(  املتحد  الأهلي 

اأف�سل خدمات اإدارة النقد عرب الإنرتنت.

ال�سيد  �رشح  اخلرب،  على  وتعليقًا 

عثمان حجازي، نائب الرئي�ض التنفيذي 

امل�رشفية  اخلدمات   – للمجموعة 

م�رشورون  »نحن  بالقول:  لل�رشكات، 

للغاية بهذه اجلوائز  من غلوبال فاينان�ض، 

والتي تكلل الكثري من اجلهود التي بذلها 

على  ال�سامل  التحول  جمال  يف  البنك 

�سعيد حتليل البيانات، ورقمنة اخلدمات، 

ن�سعى  نحن  املهارات.  اأف�سل  واجتذاب 

بجد من اأجل تقدمي منوذج خدمة يتميز 

باملرونة والفعالية و�رشعة ال�ستجابة، 

اأحدث  على  العتماد  عرب  فقط  لي�ض 

خالل  من  واأي�سًا  بل  املالية،  التقنيات 

و�رشيعة  �سهلة  جتربة  �سمن  تقدميها 

للعمالء. نعمل حاليًا على ت�سميم وتنفيذ 

املزيد من احللول املبتكرة والفريدة من 

نوعها، والتي تهدف لتمكني عمالئنا من 

تنمية ثرواتهم بطرق اأي�رش واأ�رشع واأكرث 

�سفافية من قبل.«

جدير بالذكر اأن هذه اجلوائز متثل اآخر 

اإ�سافة ل�سل�سلة طويلة من اجلوائز التي 

من  العديد  من  موؤخراً  البنك  اأحرزها 

املجالت واملوؤ�س�سات املالية املتخ�س�سة 

واملرموقة، والتي كان من بينها جائزة 

اأف�سل بنك يف البحرين 2022 من جملة 

يوروماين؛ جائزة اأف�سل بنك يف البحرين 

2022 من جملة غلوبال فاينان�ض؛ اإ�سافة 

امل�رشفية  للعمليات  بنك  اأف�سل  اإىل 

اخلا�سة يف البحرين، وم�رش، والكويت، 

وعمان يف تقرير عامل الأعمال 2022 من 

جملة ميد.
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تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن السادة : جلوبال بارترنز كالود ملعدات املصانع ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 3744655 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل مدير/ إضافة سهيل باشا محمد 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عادل سيف عامر حسن الجابري من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ عادل سيف عامر حسن الجابري من  %51 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يانج سو يل
 تعديل رأس املال  من Null إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 -   GlOBAl PARTNERS ClOuD FACTORIES EQuIPMENTS l.l.C من  تجاري  إسم  تعديل 
 MAXED OuT INFORMATION TECHNOlOGY جلوبال بارترنز كالود ملعدات املصانع  ذ.م.م إىل
املعلومات  تقنية  االستشارات  أوت  ماكسد   -  CONSulTANCY - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل عنوان/ من أبوظبي املصفح م 2 429176 سمو الشيخ عبدالله بن زايد بن سلطان و اخرين إىل أبوظبي 

الزاهية رشق 15 202201610391 202201610391 عبدالله درويش احمد
 تعديل نشاط/ إضافة استشارات تقنية املعلومات )6202003(

تعديل نشاط/ إضافة خدمات إدارة وتشغيل شبكات الحاسب االيل )6202004(
تعديل نشاط/ إضافة تصميم نظم وبرامج املعدات واألجهزة االلكرتونية )6201003( 

تعديل نشاط/ إضافة تصميم مواقع الشبكة املعلوماتية )6201005(
تعديل نشاط/ حذف  بيع معدات ومكائن املصانع وقطع غيارها - بالتجزئة )4773602( 

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. 

النجم  ضوء  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للهواتف املتحركة 

رخصة رقم : CN -  1066294 قد تقدموا إلينا بطلب:

موىس  غلوم  عيل  ابراهيم  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العبيديل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد نارص محمد عيل الخوري 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
هنمونه للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4235372  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: فيوترش بارك لتجارة لاللكرتونيات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2896686 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ زين العابدين محمد موىس من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ زين العابدين محمد موىس من %13 إىل %100 تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع/ حذف محمد رقيب حسن محمد موىس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد رياض الدين محمد موىس

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نجاه عبدالله سامل الصيعري

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سيد محمد بكر سيد احمد العامل 

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

 FuTuRE PARK ElECTRONICS TRADING من  تجاري  إسم  تعديل   

 FuTuRE PARK إىل  ذ.م.م  لإللكرتونيات  لتجارة  بارك  فيوترش   -    l.l.Cl.l.C

ElECTRONICS TRADING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  - فيوترش 

بارك لتجارة لاللكرتونيا - 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 اإلقتصادية بأن/ السادة: محل مقبول لبيع األدوات الصحية 

رخصة رقم : CN- 1038110 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/  إضافة مقبول احمد عبدالغني

تعديل وكيل خدمات/ حذف عىل عبدالله برمان نارص املنصوري

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

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

مقبول  محل   -  MAQBOOl SANITARY SHOP من  تجاري  إســم  تعديل 

 MAQBOOl BuIlDING MATERIAlS -SOlE إىل  الصحية  األدوات  لبيع 

PROPRIETORSHIP l.l.C  مقبول ملواد البناء - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

بالتجزئة   - ولوازمها  والصاممات  واملحركات  املضخات  بيع  إضافة  نشاط/  تعديل 

 )4773503(

تعديل نشاط/ إضافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034( 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مشكاكو جاكو للمشاوي 
رخصة رقم : CN- 2544642 قد تقدموا إلينا بطلب :

الشاميس  حمدون  خليفة  عبدالله  أحمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   
)100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف زيد سليم مربوك الجنيبي 
تعديل نشاط/ إضافة مرشوبات باردة و ساخنة )5630004(

 تعديل نشاط/ إضافة بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( )5610003(
أبوظبي )سيارة  تاجر   - باردة و ساخنة  بيع مرشوبات   تعديل نشاط/ حذف 

متنقلة( )5630004.2 ( 
متنقلة(  )سيارة  أبوظبي  تاجر   - الخفيفة  الوجبات  بيع  نشاط/ حذف  تعديل 

 ) 5610003.2(
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 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
االختيار االسهل الستشارات العالقة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3836947: 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   
الجالبوت للخياطة الرجالية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3745573  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : بقالة بالنيت ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 3969757 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة انام الحق عبدالحق 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة انام الحق عبدالحق )25%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد منري اإلسالم جامل ا قدوس مياه )75%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نوره محمد سعيد محمد الراشدي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد وايل تازا خان
 KASA إىل  ذ.م.م  بالنيت  بقالة   -  PlANET BAQAlA l.l.C   / من  تجاري  إسم  تعديل   

BAZER FOODSTuFF l.l.C  - كاسا بازر للمواد 
بالتجزئة   - املجمدة  البحرية  األغذية  و  األســامك  بيع  إضافة  نشاط/  تعديل  ذ.م.م  الغذائية 

)4721007( تعديل نشاط/ إضافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة )4721030(
تعديل نشاط/ إضافة بيع املرطبات واملياه الغازية - بالتجزئة )4722001( 

تعديل نشاط/ إضافة بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
 تعديل نشاط/ إضافة اللحوم الطازجة - بالتجزئة )4721004( 

تعديل نشاط/ إضافة خدمات توصيل الطلبات )8299010( 
تعديل نشاط/ إضافة بيع اللحوم املربدة واملثلجة - بالتجزئة )4721005(

تعديل نشاط/ إضافة بيع الخضار والفواكه املجففة - بالتجزئة )4721020( 
تعديل نشاط/ إضافة تجارة الفواكه والخرضوات الطازجة - بالجملة )4630106(

 تعديل نشاط/ إضافة بيع العصائر - بالتجزئة )4722002( 
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. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة جرين كود الدارة املرافق 

رخصة رقم : CN- 4071398 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ابراهيم عىل غلوم موىس العبيديل )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف لطيفه عبدالله نايف مشعل املريخي 

تعديل نشاط/ إضافة إدارة وتشغيل املرافق )8211013(

 تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )4329901( 

تعديل نشاط/ حذف خدمات التنظيف والتجميع واملعالجة للنفايات )70075( 

تعديل نشاط/ حذف  الخدمات )70015( 

تعديل نشاط/حذف املقاوالت والصيانة واألعامل املتعلقة بها )50042( 

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 اإلقتصادية بأن/ السادة: بور تايجر جيم ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3999569 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد فايز األسود من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد فايز األسود من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح عبدالله صالح الحاي املرزوقي

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من  قانوين/  شكل  تعديل   

الواحد ذ.م.م 

تايجر  بور   -    POWER TIGER GYM l.l.C  /من تجاري  إسم  تعديل 

 POWER TIGER GYM - SOlE PROPRIETORSHIP جيم ذ.م.م إىل

l.l.C- بور تايجر جيم - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  االقتصادية 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صالون برايتنس 

كايرو للرجال

رخصة رقم : CN -  4102586 قد تقدموا إلينا بطلب:

الكلباين  مصبح  سيف  خالد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%

ماجد  محمد  احمد  ابراهيم  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املهريي 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

بانو  الســـادة/  التنمية االقتصادية بأن   تعلن دائرة 
لنقل الركاب بالحافالت املؤجرة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1664800  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: كافترييا فالفلجي 

رخصة رقم : CN- 1189345 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة رايف كومار نيوباين )100%( 

تعديل مدير/ إضافة رايف كومار نيوباين 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عوض احمد محمد بالكيله العامري 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 1000 

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

فالفلجي  كافترييا   -  FlAFElGI CAFETERIA  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 - FlAFElGI CAFETERIA - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C إىل

كافترييا فالفلجي - 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 دعوي  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : ذا كراج كريف كافية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3920368 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سلطان طالب محمد عىل املعمري من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ سلطان طالب محمد عىل املعمري من %40 إىل 100% 

رأس  تعديل  البلويش  راشد  مسعود  خميس  عيىس  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املال/ من 150000 إىل 50000

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

- ذا كراج كريف    THE GARAJ CRAVE CAFE l.l.C تعديل إسم تجاري من

 THE GARAJ CRAVE CAFE - SOlE  PROPRIETORSHIP كافية ذ.م.م إىل

l.l.C   - ذا كراج كريف كافية - 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 الســـادة/  مؤسسة 
جرين سبارك للخضار والفواكه     

رخصة رقم : CN -  3998665 قد تقدموا إلينا بطلب:
سامل  حسن  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله املزروعي 100%   
سيف  مبارك  احمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

اإلجراءات املطلوبة.

لتجارة  امبوزا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

الخضار والفواكه  

رخصة رقم : CN -  2934066 قد تقدموا إلينا بطلب:

محمد  جمعان  صالح  مسلم  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الصيعري 100%

زينل  يوسف  زينل  يونس  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الخوري  

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
فالكون التيميت لبيع اللعب 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2732584: 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/  تان 
مي اب للتجارة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4007392   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: روح البداوة للخياطة الرجالية 

رخصة رقم : CN- 1432152 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سكندر بايج مريزا محمد يونس بايج )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جمعة سعيد جمعة محمد الكعبي

 1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

تعديل نوع نرخصة/ من تجارية إىل مهنية 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية

تعديل إسم تجاري من / ROOH AlBADAWA GENTS TAIlORING - روح 

 -  ROOH AlBADAWA GENTS  TAIlORING إىل الرجالية  للخياطة  البداوة 

روح البداوة للخياطة الرجالية 

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. 

�إعــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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ال�شارقة-وام:

نيفني  الدكتورة  معايل  من  كل  ت�شارك   

الكيالين وزيرة الثقافة يف جمهورية م�رص 

كندا  وزراء  رئي�شة  كامبل  وكيم  العربية، 

الدويل  املنتدى  فعاليات  يف  ال�شابقة، 

ن�شخته  يف   ،2022 احلكومي  لالت�شال 

الـ 11 التي تقام يومي 28 و 29 �شبتمرب 

اجلاري مبركز اإك�شبو ال�شارقة حيث يقدمان 

التوازن  بتحقيق  املتعلقة  الروؤى  اأبرز 

للثقافة  املتبادل  والتاأثري  الثقافات  بني 

والقت�شاد بالإ�شافة اإىل اأ�شا�شيات التوا�شل 

احلكومي مع اجلمهور.

روؤيتهما  اجلل�شة  يف  امل�شوؤولتان  وتطرح 

الثقافات  بني  العالقات  بناء  اأهمية  حول 

بالإ�شافة  املتبادل  الحرتام  اأ�شا�س  على 

اإىل التوظيف اجليد للخريطة الثقافية مبا 

ي�شكل مورداً لتطوير الإنتاجية يف الأ�شواق 

اأمام فر�س جديدة  العاملية ويفتح الباب 

يف القت�شاد الإبداعي واآليات التوا�شل غري 

املقيد مع اجلمهور و�رصورة النفتاح التام 

على التفاعل معه.

»م�شتقبل  بعنوان  ملهم  خطاب  ويف 

القت�شاد الإبداعي.. هل نحن م�شتعدون؟«، 

الكيالين  نيفني  الدكتورة  معايل  تطرح 

يف  الثقافة  دمج  اأ�شا�شيات  حول  روؤيتها 

يف  احلكومات  ودور  والتنمية  القت�شاد 

الثقافة  دور  لتنمية  ات�شال  خطط  تقدمي 

والقطاعات الإبداعية يف التنمية.

الناجحة  التجربة  الكيالين  وتتناول 

الثقافة  ال�شتثمار يف  الإمارات يف  لدولة 

واأ�شاليب جذب اجلمهور اإىل هذه النوعية 

ناجحًا  معياراً  ب�شفتها  ال�شتثمارات  من 

الفر�س  تناق�س  كما  احلكومات  ملختلف 

الكامنة يف الثقافة كمورد اقت�شادي يعالج 

التقليدية  املوارد  على  يطراأ  قد  عجز  اأي 

للدول. وت�شتعر�س الوزيرة امل�رصية حجم 

القت�شاد  يف  الثقايف  القت�شاد  م�شاهمة 

اأ�شاليب  عن  ف�شاًل  والعاملي  املحلي 

تطوير نظام موؤ�ش�شاتي لل�شناعة الثقافية 

وطرق بناء فكر فردي وجماعي يوؤمن باأن 

النهو�س بالهوية والثقافة الوطنيتني يرتقي 

بالنمو القت�شادي و اأثر التغريات الثقافية 

والقت�شادية يف املجتمعات.

وتقدم كيم كامبل خطابًا ملهماً بعنوان »اأي 

نوع من احلكومات يحتاجه العامل« جتيب 

اأ�شباب عدم  اأ�شئلة ملحة حول  فيه على 

اإمكانية ترك احلكومات فراغًا يف منظومة 

الو�شائل  واأف�شل  باجلمهور  عالقاتها 

واملن�شات امل�شتدامة الفعالة للتوا�شل مع 

اجلمهور وكيفية حتديد احلكومات اأوليات 

مواطنيها ل�شياغة ر�شائلها. وتعر�س كامبل 

التوا�شل  م�شتويات  حول  �شاملة  روؤية 

تبعًا  واجلمهور  احلكومات  بني  املطلوبة 

لختالف حاجاتها ومناطقها وطبيعة اأدوات 

الو�شول  ب�شمان  الكفيلة  ال�شفافية  زيادة 

فيها  مبا  واملعلومات  للبيانات  الكامل 

املعلومات املتعلقة باملوازنات املالية.

نيويورك-وام:

اأجرى وفد دولة الإمارات لليوم الثاين عددا 

من اللقاءات والجتماعات رفيعة امل�شتوى 

ال�شابعة  بالدورة  م�شاركته  هام�س  على 

وال�شبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة.

فقد �شارك معايل خليفة �شاهني املرر وزير 

حول  م�شتديرة  طاولة  اجتماع  يف  دولة، 

ال�رصق  يف  والتعاون  الإقليمي  ال�شتقرار 

الأو�شط وكانت له مداخلة خالل الجتماع 

التعاون  جمل�س  بني  امل�شرتك  الوزاري 

واململكة املتحدة كما ح�رص معاليه طاولة 

م�شتديرة وزارية مغلقة حول اإيجاد طريق 

عامًا   20 امل�شتدامني:  والأمن  ال�شالم  اإىل 

على مبادرة ال�شالم العربية.

من جانبها، التقت معايل رمي بنت اإبراهيم 

التعاون  ل�شوؤون  دولة  وزيرة  الها�شمي 

الدويل، بال�شيد فوك جريميك وزير خارجية 

تانيا  ومعايل  ال�شابق،  �رصبيا  جمهورية 

فاجون نائبة رئي�س جمل�س الوزراء ووزيرة 

ومعايل  �شلوفينيا،  جمهورية  خارجية 

ديني�س رونالدو مونكادا كوليندري�س وزير 

خارجية جمهورية نيكاراغوا.

كما التقت معاليها بال�شيدة ميلندا غيت�س 

الرئي�شة امل�شاركة ملوؤ�ش�شة بيل وميليندا 

بني  الوثيقة  ال�رصاكة  وا�شتعر�شا  جيت�س 

دولة الإمارات واملوؤ�ش�شة واجلهود امل�شرتكة 

الن�شاء  ومتكني  العاملية  ال�شحة  جتاه 

معايل  التقى  اأخرى،  جهة  من  والفتيات. 

ال�شيخ �شخبوط بن نهيان اآل نهيان وزير 

رئي�س  رمكالوان  وافيل  فخامة  مع  دولة، 

جمهورية �شي�شل، وتناول اجلانبان العالقات 

يف  ل�شيما  البلدين،  تربط  التي  الثنائية 

وال�شياحة  التجاري،  التبادل  جمالت 

وال�شتثمار. كما التقى معاليه بفخامة علي 

بونغو رئي�س جمهورية الغابون، حيث دار 

نقا�س مثمر حول تعزير الروابط الثنائية 

والتن�شيق القائم يف جمل�س الأمن. والتقى 

دورة  اأعمال  هام�س  على  اأي�شًا  معاليه 

بازوم  حممد  بفخامة  العامة  اجلمعية 

رئي�س جمهورية النيجر.

الوزراء، مبا  واجتمع معاليه مع عدد من 

يف ذلك معايل �شيلفي بايبو تيمون وزيرة 

خارجية جمهورية اأفريقيا الو�شطى، ومعايل 

الدكتور موري�شاندا كوياتي وزير خارجية 

جمهورية غينيا، ومعايل عائ�شة تال �شال 

وزيرة خارجية جمهورية ال�شنغال.

نيويورك-وام:

وزير  املرر  �شاهني  خليفة  معايل   ح�رص 

دولة، الجتماع الوزاري امل�شرتك بني دول 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

واململكة املتحدة، الذي ُعقد على هام�س 

اأعمال اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

دورتها ال�شابعة وال�شبعني.

واأكد معايل املرر يف مداخلة له حر�س دولة 

الإمارات على موا�شلة العمل مع ال�رصكاء 

الثنائية  العالقات  لتطوير  الربيطانيني 

التعاون  وتعزيز  بلدينا،  بني  التاريخية 

ال�شرتاتيجي يف جمالت مثل تغري املناخ 

يف  مبا  والتنمية،  والقت�شاد  وال�شتدامة 

ذلك عرب العمل �شمن برنامج »ال�رصاكة من 

اأجل امل�شتقبل« الذي مت التفاق عليه العام 

جنيه  10مليارات  تبلغ  بقيمة  املا�شي، 

اإ�شرتليني. وقال معاليه » نثمن التعاون 

والتن�شيق الوثيق وتقارب الروؤى بني دولة 

الق�شايا  الإمارات واململكة املتحدة حول 

ذات الهتمام امل�شرتك، خا�شة يف جمل�س 

الأمن، ومنها امل�شائل املو�شوعية والق�شايا 

العربية، فنحن نقدر الدور املحوري للمملكة 

املتحدة يف املجل�س ب�شاأن تلك الق�شايا، 

وال�شتقرار  الأمن  حتقيق  جتاه  والتزامها 

وال�شلم الإقليمي والدويل، مبا يف ذلك كونها 

حامل للقلم يف عدد من الق�شايا العربية 

يف املجل�س«.

جمل�س  ودول  الإمارات  دولة  وتتطلع 

العمل  موا�شلة  اإىل  اخلليجي  التعاون 

مع اململكة املتحدة، مبا يخدم امل�شالح 

امل�شرتكة، وي�شهم يف تر�شيخ اأركان الأمن 

وال�شتقرار وال�شالم يف املنطقة والعامل.

م�شتقبل اقت�شاد العالم والعالقة بين الثقافات في »الدولي 

لالت�شال الحكومي«

وفد الإمارات يوا�شل عقد اللقاءات على هام�ش اجتماعات 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة

 الإمارات ت�شارك في الجتماع الوزاري الم�شترك بين مجل�ش 

التعاون والمملكة المتحدة

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

اإعــــالناإعــــالناإعــــالناإعــــالن

التكييف  الركن الرسيع ملقاوالت  السادة:  التنمية اإلقتصادية بان/  تعلن دائرة 
وصيانة املصاعد - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم: CN- 1097876 قد تقدموا إلينا بطلب :
 QUICK CORNER AC CONTRACTING  /تعديل إسم تجاري من  
 & ELEVATORS MAINTENANCE - SOLE  PROPRIETORSHIP
الشخص  رشكة   - املصاعد  وصيانة  التكييف  املقاوالت  الرسيع  الركن   -  LLC
 QUICK CORNER ELECTRO MECHANICAL إىل  ذ.م.م   الواحد 
CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C   الركن الرسيع 

للمقاوالت الكهروميكانيكية رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 تعديل نشاط/ إضافة املقاوالت الكهربائية )4220904(

 تعديل نشاط/ إضافة املقاوالت امليكانيكية )4220903( 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعان  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  خال  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: القمر الذهبي للنجارة والحدادة 

رخصة رقم : CN- 2074910 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نور جول محمود جان )100%(

 تعديل مدير/ إضافة نور جول محمود جان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل قران النويب مزينه العامري 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 100000 

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

 GOLDEN MOON REINFORCE CARPENTRY من/  تجاري  إسم  تعديل 

 GOLDEN MOON REINFORCE القمر الذهبي للنجارة والحدادة إىل - WORKS

CARPENTRY WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - القمر الذهبي 

للنجارة والحدادة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : اكسلينس ميتس ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1657256 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد عيل عبدالرحمن عىل الهرمودي من رشيك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد عيل عبدالرحمن عىل الهرمودي من %95 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد عيل عبدالرحمن عىل الهرمودي من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ محمد عيل عبدالرحمن عيل الهرمودي من %95 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد عيل عبدالرحمن عىل الهرمودي تعديل شكل 

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

تعديل إسم تجاري من / EXCELLENCE MEATS L.L.C - اكسلينس ميتس ذ.م.م 

إىل EXCELLENCE MEATS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - اكسلينس 

ميتس - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة مفتاح الغزالة الكروين 

رخصة رقم : CN- 1026585 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات/ حذف حمد احمد عبدالله مرشد الرميثي 

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

 - AL GHAZALA ELECTRONIC KEY /تعديل إسم تجاري من

 AL GHAZALA ELECTRONIC KEY مفتاح الغزالة الكروين إىل

الكروين -  الغزالة  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -  - مفتاح 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.  

  اسم الرشكة :   حرير للخياطة والتطريز  ش.ذ.م.م 
العنوان : محل رقم 52 ملك بلدية ديب، هور العنز رشق

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1089388  رقم الرخصة  525097  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاه   املذكورة  الرشكة  بانحال  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :19-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-19

وعىل من لديه أي اعراض 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 خال 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعان. 

اسم الرشكة :  سابور لتجارة املواد الغذائية  ش.ذ.م.م 
العنوان  :  مكتب رقم 108 ملك محمد صالح محمد بن الحج، بر ديب، ند الحمر 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1202966    رقم الرخصة    747563

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحال الرشكة املذكورة أعاه وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة ،  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :20-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-20

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن  يف  مكتب 
فاك���س:   04   2389721 هاتف    ، العنز   هور  ديرة،  الشعايل،  عبدالله  ملك   -  204 رقم 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خال 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2389722 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعان. 

   اسم الرشكة : هارشامس بوتينشيالز لتجارة ادوات التجميل والعناية الشخصية 
العنوان  :  مكتب رقم 44-43 ملك بلدية ديب، بر ديب، الفهيدي

الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري  1741174    رقم الرخصة  1069820

     مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحال الرشكة املذكورة أعاه وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة ،  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :20-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-20

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن  يف  مكتب 
فاك���س:   04   2389721 هاتف    ، العنز   هور  ديرة،  الشعايل،  عبدالله  ملك   -  204 رقم 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خال 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2389722 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعان. 

  اسم الرشكة :  اي اس ام اكس ميدل ايست وسيط ريايض  ذ.م.م
العنوان :   مكتب  2002-2001 التنمية الوطنية للتطوير واالستثامر العقاري ذ.م.م بر ديب، 

برج خليفة استدامة B / ديسك رقم 10 او يب يك بيزنس سنر ش.ذ.م.م 
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1425022  رقم الرخصة      839674   
السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحال الرشكة املذكورة أعاه  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-6-16

 وعىل من لديه أي اعراض 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 خال 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان. 

 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 / حرير للخياطة والتطريز   ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاه للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :19-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-19

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

يف  العنوان اعاه  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خال 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان.  

  اسم املصفي:الجريودي للتدقيق واملحاسبة
 العنوان: مكتب رقم 204 - ملك عبدالله الشعايل، ديرة، هور العنز  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

وبتعيني  ش.ذ.م.م   الغذائية  املواد  لتجارة  سابور   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاه للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :20-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-20

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

يف  العنوان اعاه هاتف 2389721  04 فاكس: 2389722 04  مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خال 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان.

  اسم املصفي:الجريودي للتدقيق واملحاسبة
 العنوان: مكتب رقم 204 - ملك عبدالله الشعايل، ديرة، هور العنز  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

التجميل  ادوات  لتجارة  بوتينشيالز  هارشامس      / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

والعناية الشخصية وبتعيني املصفي املذكور أعاه للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :20-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-20

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

يف  العنوان اعاه هاتف 2389721  04 فاكس: 2389722 04  مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خال 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان.

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، 

املركز التجاري االول  

التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن  مبوجب هذا 

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /  اي اس ام اكس ميدل ايست وسيط ريايض  

ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاه للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-6-16

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

بديب عىل العنوان أعاه هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خال 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان. 
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يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 
االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  الشمري   ابراهيم  الشيخ نصار  :الطرف األول: محمد احمد  من 
االمارات 

 اىل الطرف الثاين: نورا ناهض ثامر العجييل  الجنسية:  السويد
 باالسم التجاري )روجينا كافيه( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )101930( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعان.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: احمد  عبدالله احمد ال عيل الجنسية: االمارات 

 اىل الطرف الثاين:  شيخ جينودين محي الدين بياري  الجنسية:  الهند   

 باالسم التجاري )توب كلوكشن( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )108702( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعان.

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /فاروق ابو البرش - بنغاديش الجنسية ، يرغب يف البيع 

والتنازل عن كامل حصته )%100( اىل السيدة/ مريم موىس محمد - االمارات الجنسية يف 

الرخصة التجارية املسامه )مطعم سهل املدينة ( املرخصة برقم )751421( الصادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بالشارقة،

التعديات : تم التغيري االسم التجاري من ) مطعم سهل املدينة فرع 1 ( اىل ) مطعم اوراق 

املدينة (

تم التغيري الشكل القانوين من ) مؤسسة فردية بوكيل خدمات ( اىل ) مؤسسة فردية ( و 

عما بنص املادة )14( فقره 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب 

العدل فقد اقتىض نرش هذا اإلعان للعلم و انه سوف يتم التصديق عىل اإلجراء املشار إليه 

بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعان فمن لديه أي اعراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور إلتباع اإلجراءات القانونية

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   

االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  عبدالله موىس يوسف املندوس البلويش الجنسية: االمارات 

 اىل الطرف الثاين: مويدو ساجر كونداين حمزة كونداين  الجنسية:  الهند   

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

بعجامن برقم ملف )108015( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعان. وسيتم تغري االسم التجاري من شافورينج كافيه اىل كافترييا فريش 

درينك ذ.م.م رشكة الشخص الواحد

االطراف  بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   

املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  عبدالله راشد سامل بن عياف الشاميس  الجنسية: االمارات 

ليصبح  بنسبة %100 حصة  الجنسية: بنغاديش  نزار خان  ارشاد خان  الثاين:   الطرف   اىل 

مالك الرخصة

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  املباين(  لصيانة  )االحاديث  التجاري  باالسم    

بعجامن برقم ملف )   55563 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

هذا االعان.

إىل املدعي عليه: القمة الخدمات لتوريد العامل والخادمات
 مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة 2022/10/03
أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة عجامن االتحادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم 8 ( شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقا بها 
كافة املستندات وذلك خال مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعي عليه.

 حرر بتاريخ: 2022/09/14
م. حرر بواسطة املوظف/ --
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مكتب الخدمات الق�ضانية

خلود �ضالم ال�ضويدي

 تنازل/ بيع 
اعالن

 تنازل/ بيع 
اعالن

 تنازل/ بيع 

 تنازل/ بيع 
اعالن

 تنازل/ بيع 
اعالن

إعان مدعي عليه بالنرش
 لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة عجامن 
االتحادية املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية

 يف الدعوى رقم AJCFICIREA2022/ 0003106 مدين )جزيئ(



و��شنطن )د ب �أ( –

 يف ظل �ملكا�سب �لع�سكرية �ملفاجئة �لتي بد�أت 

�أوكر�نيا حتققها يف معركتها مع رو�سيا وزيادة 

�ل�سغوط على مو�سكو د�خليا وخارجيا لإنهاء 

تلك �حلرب، يت�ساءل �لكثريون:هل يلجاأ �لرئي�س 

فالدميري بوتني �إىل �لأ�س���لحة غ���ري �لتقليدية 

لإنهاء تلك �حلرب ب�سكل يحفظ ماء �لوجه؟

يقول �لكاتب و�ملحلل �لأملاين �أندريا�س كلوث 

�ملعني بال�س���اأن �لأوروب���ي، يف تقرير ن�رشته 

وكال���ة بلومربج لالأنب���اء �إن �لرئي�س بوتني ل 

يريد ��س���تخد�م �لأ�سلحة �لنووية، متاما كما ل 

يريد �ل�ستمر�ر يف خو�س »عمليته �لع�سكرية 

�خلا�سة« �سد �أوكر�نيا.

لكنه ل يز�ل يقات���ل، لأنه غري قادر على �لفوز. 

وهذ� يعني �أي�س���ا �أنه قد ُي�سقط قنبلة نووية، 

كما هدد مرة �أخرى هذ� �لأ�سبوع. ويتعني على 

�لوليات �ملتحدة وحلفائها و�أ�س���دقاء بوتني 

�ملفرت�س���ني يف �ل�سني و�أماكن �أخرى �أن يقررو� 

�لآن كيف �سيكون رد فعلهم.

وبالن�س���بة لبوتني، لن يكون �لت�سعيد �لنووي 

و�سيلة لنتز�ع �لن�رش من بني فكي �لهزمية، بل 

لنتز�ع �لبقاء على قيد �حلياة، �سيا�سيا �أو حتى 

ج�سديا، من د�ئرة �لن�سيان. وعلى عك�س �لقادة 

�لدميقر�طيني، لي�س لديه و�سيلة للتقاعد ب�سكل 

يحفظ ماء �لوجه بع���د كل �ل�رشر �لذي �أحلقه. 

وقال كلوث �إن بوتني يعرف �أن نهايته ميكن �أن 

تكون فو�سوية.

وهذ� هو �ل�س���بب يف �أنه قد ينف�س �لغبار عن 

عقيدة رو�س���ية ي�س���ميها �ملحللون �لغربيون 

»�لت�س���عيد خلف�س �لت�س���عيد«. وهذ� يعني 

�لتح���ول �إىل �لن���ووي لتجنب خ�س���ارة حرب 

تقليدية )غري نووية(. و�سوف يفجر بوتني و�حدة 

�أو �أكرث من �لأ�سلحة �لنووية »�لتكتيكية« )بدل 

من �لأ�س���لحة �لنووية �ل�س���رت�تيجية(. وهذه 

�نفجار�ت منخف�س���ة �لتاأثري مبا يكفي للق�ساء 

على موقع للجي�س �لأوكر�ين �أو مركز لوج�ستي، 

ولكنها »�سغرية« جد� ب�سكل يجعل من �ل�سعب 

حمو مدينة باأكملها.

ومن خالل �إ�س���قاط مث���ل هذه �لقنبل���ة، فاإن 

بوتني �س���وف ي�سري �إىل ��س���تعد�ده ل�ستخد�م 

�ملزيد. و�سيكون د�فعه هو �إجبار �أوكر�نيا على 

�ل�ست�س���الم و�لغرب على �خلروج من �ل�رش�ع، 

ولكن دون ما يدعو �لوليات �ملتحدة �إىل �لنتقام 

�لتلقائي. ويريد بوتني من �أعد�ئه �لتنحي، حتى 

يتمكن من �إعالن �لن�رش و�لبقاء يف �ل�سلطة.

وغني عن �لقول �أن مثل هذ� �لعمل �ليائ�س من 

�ساأنه �أن ميثل �أحلك منعطف يف تاريخ �لب�رشية 

منذ هريو�سيما وناجاز�كي. فهو لن يقتل وي�سوه 

وي�سيب بال�س���دمات �أعد�د� هائلة من �لأبرياء 

فح�سب، بل �س���وف ي�سبب �أي�سا رعبا د�ئما يف 

جميع �أنحاء �لعامل باأ�رشه.

�إن ت�سعيد بوتني من �ساأنه �أن يطلق �لعنان ملل 

كان حمرما يف حقبة �حلرب �لباردة وهو عدم 

��ستخد�م �لأ�س���لحة �لنووية لأي �سيء �آخر غري 

�لردع.

و�إذ� كان يعتق���د �أنه �س���يفعل ذلك دون عقاب ، 

فاإن �ل���دول �ملارقة �لنووية �لأخرى �س���تعترب 

ذلك فاحتة لهم. وهذ� بدوره من �ساأنه �أن يجرب 

�لدول �لتي تخلت عن �لأ�س���لحة �لنووية با�سم 

عدم �لنت�سار �أو نزع �ل�سالح، كما فعلت �أوكر�نيا 

يف �لت�سعينيات على بناء تر�ساناتها �خلا�سة. 

و�س���تكون �ل�سيطرة على �لأ�س���لحة قد �نتهت. 

و�ست�سبح �حلرب �لنووية، عن ق�سد �أو عن طريق 

�ل�س���دفة، �أكرث �حتمال يف �أماكن �أكرث، من غرب 

�آ�سيا �إىل جنوبها و�رشقها.

ما �لذي ينبغي �أن يفعله �لرئي�س �لأمريكي جو 

بايدن �إذن؟ من �لو��سح �أنه يتعني عليه �أن يردع 

بوتني، بينما يعد يف �لوقت نف�سه رد� �إذ� ما قام 

بوتني بالت�سعيد.

وخّل�س ماثيو كرونيج من »�ملجل�س �لأطل�سي«، 

وهو مركز بحث���ي، بع�س �خلي���ار�ت. وتتمثل 

�إحدى �لردود على �رشبة نووية رو�سية حمدودة 

يف زيادة جميع �لتد�ب���ري �لتي �تخذها �لغرب 

بالفعل �س���د نظام بوتني �إىل �ل�سعف �أو ثالثة 

�أ�س���عاف �أو �أربعة �أ�سعاف، مما يوؤدي �إىل عزل 

رو�س���يا متاما ع���ن �لعامل �لغرب���ي. وبدل من 

�لر�سوخ، �سوف ير�س���ل �لغرب �أي�سا �ملزيد من 

�لأ�س���لحة �إىل �أوكر�نيا، و�ملزيد من �لقو�ت، مبا 

يف ذلك �لأ�سلحة �لنووية، �إىل �جلبهة �ل�رشقية 

حللف �سمال �لأطل�سي.

ومن �ساأن مثل هذ� �لرد �ملحدود عمد� �أن يهدف 

�إىل وقف دو�مة �لت�سعيد قبل �أن تبد�أ. و�مل�سكلة 

ه���ي �أن بوتني قد ل يجد ه���ذ� �لرد خميفا مبا 

يكفي لردعه

�إن بوت���ني بالفع���ل منبوذ، و�لرو����س يتاأملون 

بالفعل يف ظل �لعقوبات. و�إذ� كان يخ�سى نهاية 

عهده �أو حياته، فاإنه ل يز�ل يفعل كل �سيء.

وهناك م�س���كلة �أخرى تتمثل يف �أن �ل�ستجابة 

�ملقيدة �ستبدو غري كافية على �لإطالق بالن�سبة 

لالأوكر�نيني وبقية �لعامل.

و�س���يفقد �أ�سدقاء كييف �لثقة، و�سوف ي�ستنتج 

�لديكتاتوريون مثل كي���م جوجن �أون يف كوريا 

�ل�س���مالية �أنه ميكنك �للجوء �إىل �ل�س���و�ريخ 

�لبالي�س���تية من �أجل �لبق���اء، وفقا ملا يقوله 

كلوث.

ذلك يجب �أن يك���ون رد بايدن �أكرث قوة، ولديه 

خيارين ع�س���كريني. �لأول هو �لرد باملثل، من 

خالل ن����رش قنبلة نووية تكتيكية منخف�س���ة 

�لتاأث���ري يف �ملحيط �ملتجمد �ل�س���مايل، على 

�سبيل �ملثال، �أو يف �سيبرييا �لنائية. و�سيكون 

�ملق�س���ود من »�س���حابة �لفطر« �لناجمة عن 

ذلك �أن تكون عالمة توقف لبوتني. ومن �س���اأن 

ذلك �أي�س���ا �أن يطمئن �لأوكر�نيني و�لعامل �إىل 

�أن �لوليات �ملتحدة �س���وف ترد على �لت�سعيد 

باملثل ، و�أنها �ستفر�س �ملحرمات �لنووية.

�مل�سكلة هي �أن هذ� من �ساأنه �أن يحول �ملو�جهة 

�إىل و�س���ع مروع، ورمبا يوؤدي �إىل �سل�س���لة من 

�لتفج���ري�ت �لتكتيكي���ة. ورو�س���يا، �لتي تكاد 

تكون مت�س���اوية تقريبا مع �لوليات �ملتحدة 

فيما يتعلق بالأ�س���لحة �لنووية �ل�سرت�تيجية، 

لديها حو�يل 10 �أ�سعاف عدد �لروؤو�س �حلربية 

�لتكتيكية �لتي ميكنها ��ستخد�مها. وي�سبح من 

�مل�ستحيل ح�ساب �ل�سيناريوهات ، خا�سة عند 

مر�عاة �خلطاأ �لب�رشي. و�سيكون هناك خطر من 

�نطالق معركة »هرجمدون«.

وبالتايل فاإن �خليار �لع�س���كري �لأف�س���ل هو 

توجيه �رشبة �أمريكية تقليدية للقو�ت �لرو�سية. 

وميكن �أن يكون �لهدف هو �لقاعدة نف�سها �لتي 

�أطلقت �ل�رشبة �لنووية. �أو ميكن �أن يكون �لقو�ت 

�لرو�سية يف �أوكر�نيا.

مو�شكو )د ب �أ(-

توجهت رو�سيا و�لوليات �ملتحدة �سويا 

�لأربعاء �إىل حمطة �لف�ساء �لدولية، يف 

�أول بعثة م�سرتكة بني �لبلدين منذ �أن 

غزت مو�سكو �أوكر�نيا يف �سباط/فرب�ير 

�ملا�س���ي، وهي �خلطوة �لتي ت�سببت 

يف عقوبات دولية و جعلت رو�سيا يف 

خ�سومة مع �لغرب.

و�أنطلق �ل�س���اروخ �سويوز �لذي يحمل 

ثالث���ة من رو�د �لف�س���اء م���ن قاعدة 

بايكون���ور �لف�س���ائية �لرو�س���ية يف 

كاز�خ�س���تان يف �ل�س���اعة 655 م�ساء 

)1355 بتوقيت  بالتوقي���ت �ملحل���ي 

�لف�س���اء  جرينت����س( و�لتحم مبحطة 

�لدولي���ة بع���د ذل���ك بثالث �س���اعات 

تقريبا وفقا لوكالة �لف�س���اء �لرو�سية 

رو�سكوزمو�س.

و�أكدت نا�سا �أي�سا �لو�سول �لآمن، وهو 

م���ا يرفع ع���دد �ملوجودين يف حمطة 

�لف�ساء �لدولية �إىل 10 خالل �لأ�سبوع 

�ملقبل. ومن �ملقرر �أن يق�سي �لقادمون 

�لثالثة �ستة �أ�سهر يف �ملحطة.

وقالت نا�س���ا:«�إنه طو�ل فرتة �إقامتهم 

�لتي ت�س���تمر �س���تة �أ�س���هر على منت 

�ملحطة �ملد�رية، �سيعمل �لثالثي على 

علوم و�بحاث يف تطوير �لتكنولوجيا 

وعل���وم �لأر�س و�لبيولوجيا و�لأبحاث 

�لب�رشية �إىل جانب �أمور �أخرى«.

وعر�س���ت  وكالة �لف�س���اء �لرو�س���ية 

�لإطالق يف  »رو�س���كوزمو�س« عملية 

ب���ث مبا�رش.وتتاب���ع  وكالة �لف�س���اء 

�أي�سا من  �لأمريكية »نا�س���ا« �لبعثة 

قاعدة بايكونور، وقالت �إن �ل�س���اروخ 

�أطلق ب�سال�سة.

ويتو�جد على منت كب�سولة �سويوز ر�ئد� 

�لف�ساء �سريجي بروكوبييف ودميرتي 

بيتلني، بالإ�س���افة �إىل ر�ئد �لف�س���اء 

فر�نك روبيو من وكالة نا�سا.

ويف حديثه قبل ب�سعة �أ�سابيع، و�سفها 

روبي���و باأنها »مهمة حتظ���ى باأهمية 

ب�س���كل ل ي�س���دق«، وقال �إنه �أ�سبح 

»�س���ديقا حميما« لزمالئه يف �لطاقم 

�لرو�سي.

وو�س���ف روبي���و �لتعاون بني نا�س���ا 

ووكالة �لف�ساء �لرو�سية رو�سكوزمو�س 

باأن���ه »جيد وقوي«، عل���ى �لرغم من 

�لتوت���ر�ت �ملت�س���اعدة بني مو�س���كو 

وو��سنطن.

ي�س���ار �إىل �أن رو�س���يا ت�س���كو من �أن 

�لعقوب���ات �لت���ي فر�س���تها �لوليات 

�لأوروب���ي تعرقل  �ملتحدة و�لحت���اد 

عمله���ا �ملتعل���ق بالف�س���اء، مبا يف 

ذلك �إنتاج �ل�س���و�ريخ، �لتي لها �أي�سا 

تطبيقات ع�سكرية.

ويوجد على منت حمطة �لف�ساء �لدولية 

قائد �لبعثة رقم67 ، �أوليج �أرتيمييف، 

�إىل جانب زمالئه رو�د �لف�ساء ديني�س 

كور�ساكوف.�لثالثة  و�سريجي  ماتفيف 

�لذي���ن من �ملقرر �أن يغ���ادرو� �ملحطة 

�لأ�سبوع �ملقبل، وفقا لنا�سا.

و�س���يهبطون يف كاز�خ�ستان بعد �ستة 

�أ�س���هر من �لإقامة عل���ى منت �ملخترب 

�ملد�ري.

ويوجد �أي�س���ا على منت �ملحطة رو�د 

ف�ساء من نا�سا وهم بوب هاينز وكجيل 

ليندجرين وجي�سيكا و�تكينز بالإ�سافة 

�إىل �لإيطالية �سامانثا كري�ستوفوريتي 

من وكالة �لف�ساء �لأوروبية.

لندن -وكاالت 

تو�سلت در��سة �إىل �أن �لتمتع بنوم جيد 

يعد �أكرث �أهمية من �حل�سول على �سبع 

�إىل ت�س���ع �س���اعات �ملو�سى بها عندما 

يتعلق �لأمر بالوقاية من �لأمر��س.

ووجدت �لدر��س���ة �أن �لأ�سخا�س �لذين ل 

يح�سلون على نوعية نوم جيد، �أو �لذين 

ل يح�س���لون على ق�سط كاف من �لنوم، 

هم �لأكرث عر�سة لالإ�سابة بنزلت �لربد 

و�لإنفلون���ز� و�أمر��س �جلهاز �لتنف�س���ي 

�لأخ���رى مث���ل »كوفي���د-19«، بثالثة 

�أ�سعاف. و�أظهرت �لنتائج �أن �لنوم �جليد 

ميكن �أن يعو�س ب�س���كل فعال عن �لنوم 

�أقل من �ملدة �ملو�سى بها، عندما يتعلق 

�لأمر بتعزيز جهاز �ملناعة للم�ساعدة يف 

مكافحة �للتهابات �لفريو�سية.

وقال �لربوفي�سور نيل و�ل�س، من جامعة 

ليفربول جون مور����س، �إن نتائج فريقه 

»تغ���ري �لطريقة �لتي يجب �أن نفكر بها 

ب�ساأن �لنوم و�ل�سحة«.

وقال �لباحث �لرئي�سي لوكالة »�أ�سو�سيتد 

بر�س«: »�لنوم مهم لل�س���حة �لعقلية 

و�جل�س���دية، مبا يف ذل���ك قدرتنا على 

مكافحة �لعدوى«.

ويو�س���ي �خلرب�ء �ل�س���حيون، ب�رشورة 

�حل�سول على �سبع �إىل ت�سع �ساعات من 

�لنوم كل ليلة، �إل �أن »�لكثري منا يقيدون 

نومهم لإف�ساح �ملجال للحياة �ملزدحمة 

- على �سبيل �ملثال: نقيد نومنا بانتظام 

عندما ن�ستيقظ مبكر� للتز�ماتنا �ليومية. 

ولك���ن عندم���ا تقيد نوم���ك، فلن تكون 

بال�رشورة �أكرث عر�سة لالإ�سابة باملر�س 

- فهذ� يعتمد حقا على جودته«.

ويف هذه �لدر��سة �لأوىل من نوعها، تابع 

�لعلماء 1318 جمند� جديد� يف �جلي�س 

ملدة 12 �أ�سبوعا.

وت�س���من عمله���م تتب���ع �أمن���اط نوم 

�مل�ساركني و�سحتهم يف �لأ�سابيع �لتي 

�س���بقت �لتدري���ب وبعد �لن�س���مام �إىل 

�جلي�س، حي���ث كان عليهم �تباع روتني 

��ستيقاظ �سارم.

ويف �ملتو�س���ط ، وجد �مل�ساركون �أنهم 

ينامون �س���اعتني �أقل خ���الل �لتدريب 

�لع�سكري من �حلياة �ملدنية.

ومع ذلك، لحظ �لباحث���ون �أن �أكرث من 

ن�سف �أولئك �لذين يعانون من قيود على 

�لنوم �س���نفو� نومهم على �أنه »نوعية 

جيدة«.

و�ملجندون �لذين �أبلغو� عن تقييد �لنوم 

�أثناء �لتدريب كانو� �أكرث عر�س���ة بثالث 

مر�ت لالإ�سابة بعدوى �جلهاز �لتنف�سي، 

وفقا لفريق �لعلم���اء، وذلك بعد مر�عاة 

�لعو�مل �لتي توؤثر على هذه �لأنو�ع من 

�لأمر��س، مثل �لتوقيت �ملو�سمي �ل�سنوي 

و�لتدخني.

ومع ذلك، وج���د �لعلماء �أن تقييد �لنوم 

�أدى فقط �إىل زي���ادة �لعدوى بني �أولئك 

�لذين �أبلغو� عن �سعف جودة �لنوم، يف 

ح���ني �أن نوعية �لنوم �جليدة حتمي من 

�أمر��س �جلهاز �لتنف�سي، على �لرغم من 

ق�رش مدة �لنوم.

و�أو�س���ح �لربوفي�س���ور و�ل����س لوكالة 

»�أ�سو�س���يتد بر�س«: »هناك ر�س���التان 

رئي�س���يتان للغاية هن���ا: �أول، �أن �أمناط 

�لنوم �ملقيدة ميك���ن �أن توؤدي �إىل مر�س 

�أكرث تو�تر�، وثانيا، و�لأكرث �إثارة للده�سة، 

�أن �لن���وم �جليد ميك���ن �أن يتفوق على 

�لنوم لفرتة طويلة من حيث مناعتنا �سد 

�ملر�س«. 

وتابع: »هذه ر�س���الة مفيدة للغاية يف 

عاملن���ا �ملزدحم حيث غالب���ا ما يتم 

�لت�سحية بالنوم من �أجل �أن�سطة �أخرى«.

وبناء على �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها 

�لدر��سة، قال �لربوفي�سور و�ل�س �إن هناك 

خم�سة �أ�س���ياء ميكن للنا�س �لقيام بها 

لتح�سني نوعية �لنوم. و�لتي ت�سمل: 

- �عتم���اد جدول نوم ثاب���ت )وقت نوم 

و��س���تيقاظ مماثل يومي���ا(، مبا يف ذلك 

عطالت نهاية �لأ�سبوع

- جتن���ب �لوجبات �لكب���رية و�لكافيني 

و�لكحول قبل موعد �لنوم

- �لتاأكد من �أن �ل�رشير و�لو�سادة مريحان 

و�أن �لغرفة باردة ومظلمة وهادئة

- و�س���ع روتني مريح لوق���ت �لنوم - 

�لتوقف عن ت�س���فح �سا�س���ة �لهاتف �أو 

م�س���اهدة �لتلفزيون قبل 30 دقيقة من 

موعد �لنوم و�لذهاب �إىل �لفر��س.

- �لقيام بالتمارين �لريا�سية �أثناء �لنهار 

للم�ساعدة على �لنوم

ديربورن )�أمريكا( )د ب �أ(

- مع ك�سف �رشكة فورد موتور ثاين �أكرب 

منتج �سيار�ت يف �لوليات �ملتحدة عن 

ن�سخة 2024 من �ل�سيارة مو�ستاجن، دون 

�إ�س���ارة �إىل �قرت�بها من عامل �ل�سيار�ت 

�لكهربائي���ة، فاملوؤكد �أن �ملتحم�س���ني 

لل�سيارة �لأمريكية �سعد�ء.

ورمبا يكونو� �س���عد�ء لآن �ل�سيارة �لتي 

تعمل بالبنزين فقط مل ت�س���تبعد فقط 

�حتمال طرح فئة هجني �أو فئة كهربائية 

كليا، لكنها �أي�س���ا مل تتخ���ل عن ناقل 

�حلركة �ليدوي.

ولكن �ل�رشك���ة �لأمريكية ك�س���فت عن 

��ستبعاد خيار ناقل �حلركة �ليدوي  عن 

�لفئة �لأوىل من �ل�سيارة مو�ستاجن وهي 

�إيكوبو�ست �ملزودة باملحرك ذي �لثمانية 

�س���مامات، و�لأربع ��سطو�نات، مع ناقل 

حركة �آيل يعطي 10 �رشعات.

وق���ال موقع موتور تريند �ملتخ�س����س 

يف مو�س���وعات �ل�س���يار�ت �إن �ملحرك 

�إيكوبو�ست �آي-4 �سعة 3ر2 لرت هو �أحد 

�ملحركات �ملده�س���ة للغاي���ة ويعطي 

م�ستويات من �لقوة  مل ي�سل �إليها �ملحرك 

�سعة 6ر4 لرت  ذي �لثمانية �سمامات يف 

�ل�سيارة مو�ستاجن منذ �سنو�ت. كما �أن هذ� 

�ملحرك هو �لأف�سل يف ��ستهالك �لوقود 

وقوته ت�سل �إىل 310 �أح�سنة.

ومل تت�س���من ورقة �ملو��س���فات �لفنية 

لل�س���يارة مو�س���تاجن �إيكوبو�ست 2024 

�أي �إ�س���ارة لناقل �حلرك���ة �ليدوي، دون 

�أن يعن���ي ذلك ح���دوث خطاأ يف طباعة 

�ملو��س���فات و�إمنا لأن �رشكة فورد قررت 

�س���حب هذ� �خليار من ه���ذه �لفئة بعد 

�أن �سكلت �ل�س���يار�ت ذ�ت �لناقل �ليدوي 

ح���و�يل 10% من �إجم���ايل �لطلب على 

�سيار�ت مو�ستاجن �إيكوبو�ست.

يف �لوقت نف�سه فاإن خيار �لناقل �ليدوي 

متاح يف �ل�س���يار�ت من فئة مو�ستاجن 

جي.تي ويعطي �ست �رشعات.

روما )د ب �أ( - 

�أعلنت م�سادر �أمنية �إيطالية و�سول 402 

مهاجر �إىل بلدة مي�سينا بجزيرة �سقلية.

وذكرت وكالة »�آكي« �لإيطالية لالأنباء، 

�خلمي�س، �أن �ملهاجرين و�س���لو� بعدما 

�أنقذهم طاقم �س���فينة »�أوپ���ن �آرمز1« 

�لتابعة ملنظمة غري حكومية �إ�س���بانية 

حتمل �ل�س���م ذ�ت���ه. وقال���ت �ملنظمة 

�لإن�س���انية يف تغري���دة عل���ى موقع 

»تويرت«: »مت �إنقاذ �ملهاجرين يف منطقة 

و�سط �لبحر �ملتو�سط...و�سيتمكنون �أخري� 

من تلق���ي �لرعاية �لالزم���ة و�لعرت�ف 

بحقوقهم«. كما �أعلنت م�سادر �أمنية ر�سو 

قارب، يحمل 75 مهاجر�، على �س���و�حل 

جزيرة لمبيدوز� �ل�سقلية ليال.

و�أ�سافت: »�عرت�ست قو�ت خفر �ل�سو�حل 

قارب �ملهاجرين عل���ى بعد حو�يل 10 

�أميال بحرية عن �جلزيرة«

و�أو�سحت �أن 25 �مر�أة و �أربعة قا�رشين 

كانو� من بني �ملهاجرين.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15
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�أخبار وتقارير

علماء يطورون عالجاً ثورياً جديداً يمكنه 

محاربة البكتيريا المقاومة لالأدوية!

لندن -وكاالت 

طور علماء دو�ء ر�ئد� ميكن �أن يحل م�سكلة �لبكترييا 

�ملقاومة لالأدوية - وينقذ �أكرث من مليون �سخ�س 

على م�ستوى �لعامل كل عام.

�رشك���ة  وه���ي   ،Peptilogics ون����رشت 

للتكنولوجي���ا �حليوي���ة يف بيت�س���ربغ بولي���ة 

بن�س���لفانيا، نتائ���ج �لتجارب لعقاره���ا �جلديد 

PLG0206 �لأ�س���بوع �ملا�سي تظهر �أنه ميكن �أن 

يق�س���ي على �لعدوى �ملقاومة لالأدوية يف كل من 

بيئ���ة �ملخترب و�حليو�نات. و�لأه���م من ذلك، �أنها 

مل حتف���ز �لبكترييا على �لتحور بطريقة توؤدي �إىل 

�كت�ساب �ملزيد من �ملقاومة.

ويف حني �أنه ل يز�ل �لطريق طويال لعالج �لعدوى 

�ملقاوم���ة لالأدوية لدى �لب�رش، ياأم���ل �لعلماء �أن 

يكونو� �تخذو� خطوة �أوىل حا�س���مة يف �إيجاد حل 

لإحدى �لأزمات �لطبية �لنا�سئة يف �لعامل.

وظه���رت عدوى �مل�س���اد�ت �حليوي���ة يف �لعقود 

�لأخرية ب�س���بب �لإفر�ط يف ��ستخد�م �لأدوية قرب 

مطلع �لقرن. ويتوقع �خلرب�ء �أن تت�س���بب �لأمر��س 

يف وفاة 50 مليون �سخ�س على م�ستوى �لعامل قبل 

عام 2050، وهي م�سوؤولة حاليا عن �أكرث من مليون 

حالة وفاة كل عام.

ويف وقت �س���ابق من ه���ذ� �لعام، ح���ذرت مر�كز 

 )CDC( ل�س���يطرة على �لأمر�����س و�لوقاية منها�

من �أن �نت�س���ار هذه �لأمر��س �رتفع خالل جائحة 

»كوفيد-19«.

ويع���د PLG0206 دو�ء م�س���اد� للميكروب���ات 

ي�س���تهدف على وجه �لتحديد �لع���دوى �ملقاومة 

للم�ساد�ت �حليوية �لتي ظهرت يف �لعقود �لأخرية. 

�إن ببتيد م�سمم با�ستخد�م �سل�سلة من �لأحما�س 

�لأمينية. وي�سيع ��ستخد�م هذه �لأنو�ع من �لأدوية 

يف �لطب.

ومت ��ستخد�م م�ساد�ت �مليكروبات ل�سنو�ت، حيث 

تندرج �مل�س���اد�ت �حليوية نف�س���ها يف نف�س فئة 

�لأدوية.

وهناك م�سكلة ن�ساأت وهي �أن �لبكترييا و�لفطريات 

�س���ديدة �ملر�وغة وميكن �أن تتحور بطرق جتعلها 

مقاومة �لدو�ء �مل�سمم ملكافحتها.

و�أدى ذل���ك �إىل ظه���ور ع���دوى خط���رية مث���ل 

للكاربابينيم  �ملقاوم   Acinetobacter
وC. Auris. ويف ح���ني ميكن �ل�س���يطرة على 
�أعر��س هذه �لعدوى من قبل �مل�س���وؤولني، ل توجد 

عالجات فعالة معروفة.

و�أدى هذ� �إىل �لبحث يف �لعثور على فئات جديدة 

م���ن �لأدوية �لت���ي ل حتارب فقط ه���ذه �لعدوى 

�ملقاومة، ولكن �أي�سا تفعل ذلك بطريقة لن تدفعها 

�إىل مزيد من �لتطور.

وظهرت خيار�ت �أخرى يف �ل�سنو�ت �لأخرية، ولكن 

غالبا ما ُيعتقد �أنها �سامة لالإن�سان �أو غري فعالة 

مبا يكفي لتكون جديرة باملتابعة.

ويعد PLG0206 م�ست�ساغا للب�رش، ويف حني �أنه 

قوي للغاية، �إل �أنه لي�س كذلك لدرجة �أنه ي�س���كل 

خطر� عليهم. وميكن �أن ي�سل �لدو�ء �أي�سا �إىل �لكلى، 

حيث يتم ��ستقالبه لتحقيق �أق�سى قدر من �لفعالية.

و�خت���رب �لباحثون �لعق���ار �أول يف بيئة معملية. 

وعرث على PLG0206 ليكون قادر� على حماربة 

�للتهابات يف خاليا دم �لأغنام.

ثم تقدم �إىل �حليو�نات. ويف �ختبار لالأر�نب �لتي 

مت زرعها باأجهزة معدنية م�سرتكة غالبا ما ت�سبب 

�لعدوى لالإن�سان، كان �لدو�ء قادر� على منع ت�سكل 

�لتجمعات �لبكتريية يف 75% من �حلالت.

وللمقارنة، نفق كل �أرنب عولج مب�ساد حيوي �سائع 

نتيجة للعدوى. وكان �لدو�ء �أي�سا قادر� على عالج 

�لفئ���ر�ن من �لإ�رشيكية �لقولونية، ومل يتم �لعثور 

على بقايا للعدوى عندما مت �إجر�ء ت�رشيح للجثة 

يف وقت لحق على �لقو�ر�س.

ويف يوليو �ملا�سي، ح�س���ل �لعقار على �ملو�فقة 

على برنامج �مل�سار �ل�رشيع لإد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء، 

و�لذي ميكن �أن يب�سط عملية �ملر�جعة �إذ� مت تقدمي 

�لبيانات �إىل �ملنظمني للمو�فقة عليها.

ومع ذلك، قد يكون هذ� �لتقدمي بعيد� جد�، حيث �إن 

 PLG0206 لتجارب �لب�رشية على عقار ي�ستخدم�

كعن�رش ن�سط مل تبد�أ بعد.

محلل األماني يت�ساءل عن خيارات بايدن اإذا لجاأ بوتين اإلى ا�ستخدام ال�سالح 

النووي في اأوكرانيا؟  

رائد ف�ساء اأمريكي ورائدان رو�سيان ي�سلون اإلى محطة الف�ساء الدولية »نا�سا« تكمل بنجاح اختبار »اأرتمي�س« رغم 

م�ساكل خزانات مركبة الإطالق
نيويورك  )د ب اأ(- 

�أكملت وكالة �لف�س���اء �لأمريكية )نا�س���ا( �لأربعاء رحلة جتريبية غري 

ماأهولة ملهمة �أرمتي�س �إىل �لقمر على �لرغم من مو�جهتها جمدد� م�ساكل 

مع خز�نات مركبة �لإطالق.

وقالت نا�س���ا �إن���ه مت حتقيق جميع �لأهد�ف لالختب���ار بعد �أن متكن 

�ملهند�س���ون من معاجلة ت�رشب للهيدروجني يف وقت مبكر من عملية 

�لتحميل.

وكانت �لوكالة قد �أو�سحت يف وقت �سابق �أن نف�س �لنوع من �مل�ساكل 

هو �لذي حال دون �نطالق �ملهمة يف 3 �أيلول/�سبتمرب.

وجنح �ملهند�س���ون هذه �ملرة يف مو��س���لة �لختبار عن طريق تقليل 

�سغوط �لتحميل لتقليل �حتمال حدوث ت�رشبات.

وقالت نا�سا �إن فرقها »�ستقيم �لبيانات �لناجتة عن �لختبار، �إىل جانب 

�لطق����س وعو�مل �أخرى«، لتاأكيد �ل�س���تعد�د ملحاولة �لإطالق يف 27 

�أيلول/�سبتمرب.

ومن �ملقرر �أن ت�س���تمر �لرحلة �لتجريبية غري �ملاأهولة »�أرمتي�س 1« 

حو�يل 40 يوما.

وتهدف مهم���ة �أرمتي�س �إىل �إعادة رو�د �لف�س���اء �لأمريكيني �إىل �لقمر، 

على �لرغم من �أنه ب�سبب �مل�ساكل �لتي مت حتديدها خالل �لختبار�ت 

�ل�س���ابقة، مت تاأجيل �جلدول �لزمني �لأ�سلي للمهمة، ول تتوقع نا�سا 

�لقيام بذلك حتى عام 2025 على �أقرب تقدير.

وعلى �ملدى �لطويل ، تهدف رحالت �أرمتي�س �إىل متهيد �لطريق �أمام نا�سا 

لإر�سال رحالت ماأهولة �إىل �ملريخ.

جودة النوم اأكثر اأهمية من مدته لتعزيز المناعة والوقاية 

من �الأمر��ض

»فورد« تطرح ال�سيارة مو�ستانج اإيكوبو�ست 2024 بدون 

خيار الناقل اليدوي

�سفينة تقل اأكثر من 400 مهاجر ت�سل اإلى جزيرة �سقلية الإيطالية
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أشــاد تيتــي، املديــر الفنــي ملنتخب 
جريمان،  سان  باريس  بنجم  الربازييل، 
نيمــار جونيور، وانطالقته القوية هذا 

املوسم.
أبرزتهــا  قــال تيتــي يف ترصيحــات 
شــبكة "جلوبو" الربازيليــة: "أبارك 
لنيمار واملعــد البدني الخاص عىل هذه 
نادي  أيضا  القويــة، وأهنئ  االنطالقة 

باريس سان جريمان".
التزام  "لقد  الربازيــيل  املدرب  وأضاف 
االحرتافية  درجــات  بأقــى  نيمــار 
والرسعــة يف التنفيــذ للوصــول لهذا 

املستوى الفني".
وأتم تيتي ترصيحاته يف هذا الشأن "أي 
نجم كبــري، يجب أن يراعي جيدا عامل 

الرسعة يف القرار وتنفيذه".
انطالقة  أفضل  نيمار جونيــور  وحقق 
يف مســريته هذا املوســم، حيث سجل 

أول 11  11 هدفا وصنع 8 لزمالئه يف 
البطوالت  بكل  البارييس  للفريق  مباراة 

املحلية والقارية.

اأبوظبي ـ وام: 
دائما  كانت  واألخوة  والتعاون  الرشاكة 
وال تــزال هــي املحــاور الجوهرية يف 
العالقات اإلماراتية - السعودية باملجال 
الريايض، والتي تمثل امتدادا واستكماال 
البلدين  بني  والراسخة  املتينة  للعالقات 

يف املجاالت كافة.
وعــىل مــدار أكثر من خمســة عقود 
اإلمارات يف  دولة  تأســيس  كاملة؛ منذ 
1971، كانــت العالقات الرياضية بني 
الرشاكات  يف  يحتــذى  نموذجا  البلدين 
الخربات عىل  والتعاون وتبادل  الناجحة 
مختلف املستويات يف ظل تطابق الرؤى 
ووحدة الهدف واتفاق املصالح، ما منح 
بني  الرياضية  والعالقات  الرشاكة  هذه 

البلدين صبغة فريدة.
والتعاون يف  الرشاكــة  وكانــت هــذه 
العنارص  أبــرز  مــن  الرياضة  مجــال 
الشعبني  بني  التواصل  لجسور  الداعمة 
الشــقيقني، واملســاهمة يف تعزيز قيم 

البلدين. الصداقة واألخوة بني 
ومنذ تأســيس دولة اإلمــارات، كانت 
الرياضة من أوائل القطاعات التي نظرت 
إىل الخارج، وأقامت حوارات واتفاقيات 
مشرتكة  ومبادرات  وبطوالت  ولقاءات 
دول  األشقاء واألصدقاء يف مختلف  مع 
العالم، إال أن التنسيق املستمر والتعاون 
الدائم مــع اململكة كانت له خصوصية 
نادرة، واألدلة كثرية عىل عمق العالقات 
بــني الطرفني عىل مــدار نصف القرن 

املايض.
لم تكن العالقات الرياضية بني اإلمارات 
تنافس،  مجــرد  يومــا  والســعودية 
وتعاون  رشاكة  وستبقى  كانت  ولكنها 
يف  كثرية  املشرتكة  وصداقة؛ فالقواسم 

قطاع الرياضة بني الدولتني.
وعندمــا قادت اإلمــارات دول الخليج 
تأسيس  يف  وبذلت جهودا كبرية  العربي 
والجوجيتســو، كان  املالكمة  اتحادات 
الهــدف األول لــدى اتحاداتنــا يف تلك 

الرياضة  إىل  خرباتهــا  نقــل  األلعــاب 
السعودية والخليجية.

بــني  والرشاكــة  التعــاون  وبفضــل 
الطرفني، تأسســت اتحــادات املالكمة 
رياضة  لتأخذ مكانتها يف  والجوجيتسو 
وصناعة  تأهيــل  يف  اململكــة، وتبــدأ 
التعاون  إقليميا وقاريا، ويبقى  األبطال 
البلدين  يف  بــارزا  عنوانــا  والرشاكــة 
الشقيقني يف رياضة الفروسية التي تعد 
وأكثرها  الخليجية  الرياضات  أقدم  من 

ارتباطا بتاريخ الدولتني.
املبارزة  املقابل، اســتفادت رياضة  ويف 
اإلماراتية من تجارب االتحاد السعودي 
الذي تأســس يف الســتينات من القرن 
يف  الخربات  الدولتان  املايض، وتبادلــت 
الســعودية  أصبحت  اللعبة حتى  تلــك 
العربية  الــدول  أقوى  مــن  واإلمارات 

والخليجية.
وتقديــرا لدور اإلمــارات واملغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب 
الله ثراه" ، حرص االتحاد العربي لكرة 
القدم ومقره اململكة العربية السعودية 
عــىل أن يطلق اســم "كأس زايد" عىل 

بطولة األندية العربية األبطال يف موسم 
املبــاراة  تقــام  وأن   2020  /2019

النهائية عىل أرض اإلمارات.
الوطني  للمنتخــب  ظهــور  أول  وكان 
املشــاركات  يف  القدم  لكرة  اإلماراتــي 
العربية  اململكة  الرســمية يف  الخارجية 
منافسات  يف  شــارك  حيث  السعودية، 
الثانية  العربــي  الخليج  كأس  بطولــة 
 19 ويف  بالســعودية.   1972 عــام 
لقاء رســمي  أول  مارس 1972، كان 
البلدين عىل اســتاد امللز  بــني منتخبي 

بالرياض.
أن  الرياضة اإلماراتية  ويســجل تاريخ 
القدم تحقق  إماراتــي يف كرة  أول فوز 
الســعودية،  العربية  اململكة  أرض  عىل 
إماراتي تم تســجيله يف  أول هدف  وأن 
أرضها  عىل  كان  الخليجيــة  البطوالت 
ويحمــل توقيع العب منتخبنا ســهيل 

سالم.
أيضا،  اململكة  أرض  ويف 1988 وعــىل 
كان منتخب اإلمارات قريبا من التتويج 
العربــي، حينما  الخليج  كأس  بلقــب 
حصل عىل املركز الثاني يف تلك البطولة، 

البحرين  التي فــاز فيها عىل منتخــب 
بهــديف زهري بخيت ومبــارك غانم، ثم 
الكويــت بهدف زهري  تجــاوز منتخب 
الكويت  ألن  تاريخية  مبــاراة  يف  بخيت 
الخليجية وأكثرها  املنتخبات  أقوى  كان 

فوزا باللقب يف هذه املرحلة.
ويف هذه البطولة، وعىل استاد امللك فهد 
اإلماراتي والســعودي  املنتخبان  التقى 
أقوى  مــن  واحــدة  وتعــادال 2-2 يف 
املباريــات يف تاريخ بطــوالت الخليج، 
وســجل لإلمارات زهري بخيت هدفني، 
عبد  وماجد  غراب  اللــه  عبد  وللمملكة 
الله، ويف هــذه البطولة لم يفز منتخب 
اإلمــارات باللقب الذي توج به املنتخب 

العراقي، لكنه لم يخرس أي مباراة.
ويف املقابل وبرغم أن الكرة الســعودية 
وبدأت  الســتينيات  يف  قويــة  ولــدت 
مســريتها مــع التألــق بالثمانينيات، 
كان أول تتويــج رســمي لهــا بكأس 
اإلمارات،  أرض  العربي عــىل  الخليــج 
الرياضية  زايد  مدينة  استضافت  حينما 
من 3 إىل  الخليج  الـ12 لكأس  النسخة 

16 نوفمرب عام 1994.
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الريا�سة
ودياً..اأ�ستراليا تهزم نيوزيلندا 

فاز منتخب أسرتاليا عىل ضيفه النيوزيلندي 1 /0  
أرضه  للفريق عىل  وديــة  مباراة  أخر  يف  الخميس 

قبل املشاركة يف مونديال قطر 2022.
الفوز  قــادش، هدف  جناح  مابيل  أوير  وســجل 
املباراة  الدقيقة 32 من  ألسرتاليا بشــكل رائع يف 

التي جرت عىل استاد صن كورب يف بريسبان.
وقطع جاكسون إيرفني الكرة يف وسط امللعب قبل 
الناحية  بالكرة من  انطلق  الذي  مابيل  إىل  يمرر  أن 
اليرسى وســدد بشكل رائع من مسافة 22 ياردة 

النيوزلندية. إىل أقى الشباك 
ويلتقــي الفريقان مجددا يــوم األحد املقبل عىل 

ملعب إدين بارك.
ويتطلــع منتخب نيوزيلندا الذي فشــل يف التأهل 
للمونديال عقب خســارته يف امللحق الفاصل أمام 
كوســتاريكا، للثــأر من نظريه األســرتايل خالل 

مباراة األحد.

صعــد ثالثة مدربني عىل قمة الرتشــيحات للفوز 
املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  يف  مدرب  أفضل  بجائزة 

عن شهر سبتمرب/أيلول الحايل.
ويمكــن للجمهــور ملشــاركة يف التصويت حتى 
الســاعة 12:00 بتوقيــت جرينتش من مســاء 
الجمهور  املقبل، حيث سيتم دمج تصويت  اإلثنني 
مع أصــوات لجنة من خرباء كــرة القدم لتحديد 

الفائز، الذي سيتم الكشف عنه األسبوع املقبل.
أنطونيو  توتنهام  املرشحني مدرب  ويتصدر الئحة 
كونتي، بعدما سجل الفريق تحت قيادته 8 أهداف 

يف سبتمرب/أيلول.

اأبوظبي  ــ وام :
 

يف  بينهما  املواجهة  بعد 14 شهرا فقط من 
أوروبا / أمم  كأس  لبطولة  النهائية  املباراة 

اإليطايل  املنتخبان  يورو 2020/، ســيكون 
مع  الجمعة  اليــوم  موعد  عىل  واإلنجليزي 
مبــاراة أخرى حاســمة وعصيبــة عندما 
مباريات  من  الخامســة  الجولة  يف  يلتقيان 

بطولة دوري أمم أوروبا.
وتكتسب املباراة أهمية بالغة يف ظل املوقف 
الصعب لكل من الفريقني، فيما تشهد نفس 
املنتخبني  بني  مثــريا  رصاعا  غدا  املجموعة 

األملاني واملجري عىل صدارة املجموعة.
وعىل استاد "سان ســريو" بمدينة ميالنو 
القدم  كــرة  عشــاق  اإليطالية، ســيكون 
األوروبيــة عىل موعد مــع مواجهة نارية 
من  لكل  الثقيل  العيــار  من  واختبار  أخرى 
ليورو 2020، والتي  النهائية  املباراة  طريف 
املنتخــب اإليطــايل باللقب عرب  فــاز فيها 
ركالت الرتجيــح. وقبل مباراة اليوم، يحتل 
الرابع /األخري/ يف  املركز  اإلنجليزي  املنتخب 
الثالثة برصيد نقطتني وبفارق 3  املجموعة 
نقــاط خلف نظريه اإليطايل، وخرج الفريق 
صفر اليدين من سباق التأهل لنصف نهائي 
هذه النسخة من دوري األمم، ولكنه يتطلع 
للفوز عىل املنتخب اإليطايل غدا سعيا للبقاء 

يف دوري "القسم األول".
ويبحــث املنتخب اإلنجليزي عــن انتصاره 
األمم  دوري  من  الحالية  النســخة  يف  األول 
أمال يف اســتعادة املعنويات العالية قبل أقل 
من شــهرين عــىل خوض فعاليــات كأس 
العالم، كمــا يتطلع الفريق للثأر من نظريه 
اإليطايل الذي حرمه يف منتصف العام املايض 
مــن التتويــج باللقب األوروبــي األول يف 

تاريخه.

وكانــت مبــاراة الذهاب بــني الفريقني يف 
بالتعادل  انتهت  املايض  يونيو  خالل  إنجلرتا 
الســلبي، ولكــن املنتخب اإليطايل يســعى 
للفوز عــىل ملعبه غدا من أجل تحقيق عدة 
أهداف، يف مقدمتها ضمان "البقاء" رسميا 
يف دوري القســم األول بالبطولــة الحالية 
وتــرك الهبوط إىل القســم الثاني للمنتخب 

اإلنجليزي.
للحفاظ  اإليطــايل  املنتخــب  يتطلــع  كما 
عىل فرصة املنافســة عــىل التأهل من هذه 
املجموعة إىل نصف النهائي خاصة إذا انتهت 

املباراة األخرى بني أملانيا واملجر بالتعادل.
ويمثل الفوز يف مباراة الغد واالســتمرار يف 
النهائي  لنصف  التأهل  بطاقة  عىل  املنافسة 
للمنتخب  بالنسبة  وسيلة لحفظ ماء الوجه 
اإليطايل يف ظل غيابه عن بطولة كأس العالم 

األوروبي  امللحــق  يف  إخفاقه  2022 بعــد 
الفاصل.

ويف املبــاراة األخرى باملجموعة غدا، يتطلع 
الدفعة  من  االســتفادة  إىل  األملاني  املنتخب 
املعنوية الهائلة التي حصل عليها من الفوز 
املاضية  الجولة  يف  اإليطايل  نظريه  2-5 عىل 
وتحقيق الفوز عــىل نظريه املجري النتزاع 
التأهل  فــرص  وتعزيز  املجموعة  صــدارة 

لنصف النهائي.
يف  الثاني  املركــز  األملاني  املنتخــب  ويحتل 
املجموعة برصيــد 6 نقاط، وبفارق نقطة 
واحــدة خلف نظــريه املجــري، الذي فجر 
املفاجأة وفــاز عىل نظريه اإلنجليزي ذهابا 
وإيابا وتعادل مــع املنتخب األملاني 1-1 يف 
مباراة الذهاب باملجر ليعزز فرصه يف التأهل 

لنصف النهائي.

اإيطاليا واإنجلترا اأقوى مواجهات الجولة الخام�سة 
من بطولة اأمم اأوروبا

الإمارات وال�ســعودية.. �سراكة ريا�سية ا�ستراتيجية 
عمرها 5 عقود 

 

 

 

لندن  / وام /

 بعد 5 سنوات من تأسيسها ، تشهد بطولة 
كأس ليفــر كلمة النهاية يف مســرية العب 
الســويرسي روجر فيدرر من خالل  التنس 
نســختها الخامســة التي تنطلق فعالياتها 
األحد  يوم  حتــى  وتســتمر  الجمعة  اليوم 

املقبل يف العاصمة الربيطانية لندن.
عن  مؤخرا  فيدرر /41 عامــا/ أعلن  وكان 
من  املحرتفني  مســتوى  عىل  اللعب  اعتزاله 
البطولة، التي كان  املشــاركة يف هذه  خالل 
ولعب  تأسيسها  فكرة  صاحب  نفســه  هو 

الدور األكرب يف إخراجها إىل النور.
ويخوض فيدرر فعاليات هذه النسخة ضمن 
منافسيه  جانبه  إىل  يضم  الذي  أوروبا  فريق 
ديوكوفيتش  نوفــاك  الرصبي  التقليديــني 
الفريق  يضم  نادال، كما  رافاييل  واإلسباني 
رود، واليوناني  كاســرب  النرويجي  من  كال 
تسيتســيباس، والربيطانيني  ســتيفانوس 
نوري، واإليطايل  آندي موراي، وكامــريون 

ماتيو بريتيني.
فريق  البطولة  أوروبا يف هذه  فريق  ويواجه 

العالم، الــذي يضم كال من األمريكيني جاك 
سوك وتومي بول، وتايلور فريتز، وفرانسيز 
أليازيمي،  تيافوي، والكندي فيليكس أوجيه 
واألرجنتيني دييجو شوارتزمان، واألسرتايل 
األمريكي  أعلــن  مينور، فيما  دي  أليكــس 
املشاركة وحل  اعتذاره عن عدم  اسنر  جون 

مكانه مواطنه تيافوي.
السويدي  األســطورة  أوروبا  فريق  ويدرب 
توماس  بــورج، ويعاونــه مواطنه  بيورن 
العالم  فريــق  يــدرب  إنكفيســت، فيمــا 
األسطورة األمريكي جون ماكنرو، ويعاونه 

شقيقه األصغر باتريك ماكنرو.
األوروبي  الفريق  قيــادة  إىل  فيدرر  ويطمح 
للحفاظ عىل العالمة الكاملة والتتويج بلقب 

البطولة للنسخة الخامسة عىل التوايل.
عىل  تنص  التي  البطولة  قواعد  عكس  وعىل 
يف  الفريقني  من  العب  كل  مشاركة  رضورة 
مبــاراة فردي واحدة عــىل األقل ومباراتي 
فردي بحــد أقى، طلب فيدرر من ماكنرو 
عدم خوض أي مباراة فردي يف هذه النسخة 
يف  منها  عانى  التي  اإلصابــة  لظروف  نظرا 

الفرتة املاضية والتي أجربته عىل االعتزال.

العالم يترقب اليوم وداع فيدرر في 
كاأ�س ليفر

مدرب البرازيل يك�سف ال�سر 
وراء �سحوة نيمار

أكــد أوليفييــه جريو، مهاجــم ميالن 
اإليطــايل، أن عالقتــه مميــزة بجميع 

زمالئه يف منتخب فرنسا.
ورصح جــريو يف مقابلــة مــع قنــاة 
"RTL" الفرنسية: "أنا العب جماعي، 
الفريق، ويســاند  بــروح  يلعب  الــذي 
ليســجلوا  املهاجمني  ويدعــم  زمالءه 

األهداف".
وأضــاف مهاجم آرســنال وتشــيليس 
بنزيما  الســابق: "عندما ســجل كريم 
يف بطولة اليــورو، كنت أول من أهنئه، 
لم  الذهنية  معــه، وحالتــي  واحتفلت 
نفســه، وتصميمي  تتغري، ودافعي هو 
يبقى  ذلك  يشء، وبعد  يتغــري  أيًضا، لم 

القرار للمدير الفني".
ألكون  دائًما  متواجد  جريو: "أنا  وشدد 
إضافة إىل الفريــق وأفعل ما أفعله عىل 
أفضل وجه للعودة، حتى عندما جلست 
أشــجع  دائًما  البدالء، كنت  مقاعد  عىل 

الفريق".

"لم  ترصيحاته:  الفرنيس  املهاجم  وأتم 
املالبس مطلًقا، إنه  تبديل  أفســد غرفة 
االعتبار  يف  وضعــه  يجب  مهــم  عامل 

أيًضا".
لصفوف  مجددا  جــريو  أوليفييه  وعاد 
منتخب فرنســا مســتغال إصابة كريم 
ملواجهة  الديوك  يســتعد  حيث  بنزيما، 
النمسا والدنمارك، يف دوري أمم أوروبا.

جيرو يطفئ نار الفتنة مع بنزيما

برشلونة  ديمبيل، جناح  عثمان  كشــف 
منتخب  يف  زميلــه  تجــاه  أمنيته  عــن 
فرنســا، كيليان مبابي، مهاجم باريس 

سان جريمان.
 "RMC" ورصح ديمبــيل عرب شــبكة
ألعــب  أن  الفرنســية: "أود  ســبورت 
مبابي،  كيليــان  مــع  أكثر  مباريــات 
فاالنســجام بيننــا جيد للغايــة داخل 

امللعب".
قدرات  "أعرف  برشلونة:  نجم  وأضاف 
إمكانياتي، لقد  يدرك  أيضا  مبابي، وهو 
لعبنا سويا 4 أو 5 مباريات يف املنتخب، 
وســارت األمور عىل ما يــرام، وأتذكر 
أننــا قدمنا أداء جيدا يف مباراتي إيطاليا 

وإنجلرتا قبل كأس العالم األخرية".
وأكــد عثمان ديمبيل، أنه يبذل أقى ما 
يف وســعه، ويعمل بــكل جدية، ليكون 

أساسيا يف صفوف منتخب فرنسا.
ويســتعد منتخــب فرنســا لخــوض 
آخر  والدنمارك، يف  النمسا  مباراتني ضد 

جولتني من املجموعة األوىل باملســتوى 
األول لدوري أمم أوروبا.

وفقــد منتخب فرنســا، فرصة التأهل 
الرتتيب  يتذيل  النهائية، حيــث  لألدوار 
النمسا 4 نقاط،  برصيد نقطتني، أمامه 
وكرواتيا 7 نقاط، بينما يتصدر منتخب 
برصيد 9  املجموعة  الدنمارك، جــدول 

نقاط.

ديمبلي يك�سف اأمنيته تجاه مبابي

ت��ن ه��اج يناف���س كونت��ي على 
جائزة مدرب ال�شهر



السوداني،  المريخ  نادي  كشف 
الذي  الملعب  عن  الخميس، 
األهلي  مباراة  لخوض  اختاره 
دور  ذهاب  الليبي، في  طرابلس 

ال32 من دوري أبطال أفريقيا.
أرسل  أنه  المريخ،  وأوضح 
االتحاد  إلى  صباح   خطابا 
"كاف"،  القدم  لكرة  االفريقي 
معلنا  السوداني،  االتحاد  عبر 
بغرب  األبيض"  "ستاد  اختيار 
لخوض  األوسط،  السودان 
أهلي  أمام  الفريق  مباراة 
دور  ذهاب  الليبي، في  طرابلس 

ال32 من دوري أبطال أفريقيا.
السوداني  األحمر  النادي  وحدد 
يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر/

الساعة  المقبل،  أول  تشرين 
الرابعة عصرا موعدا للمباراة.

فييناـ  وام:

منتخب  القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يلتقي   
اليوم  مساء  من  الثامنة  الساعة  في  وديا  باراجواي 
الجمعة بتوقيت اإلمارات، على استاد فينر نويشتات 
بالنمسا, حيث يقيم األبيض معسكره الخارجي هناك، 
استعداداً لالستحقاقات المقبلة " خليجي 25 - غرب 

آسيا - وأمم اسيا 2023".
في  بالنمسا  الخارجي  معسكره  بدأ  المنتخب  وكان 
السابع عشر من الشهر الجاري، تحت إشراف الجهاز 
أروابارينا، وأجرى  رودلفو  األرجنتيني  بقيادة  الفني 
االطمئنان  على  المدرب  خاللها  ركز  تدريبات,  عدة 
على الحالة البدنية لالعبين، و االنسجام بين عناصر 
المنتخب الذين انضموا للمعسكر عقب أداء 3 مباريات 

مع فرقهم في دوري أدنوك للمحترفين.
وتضم قائمة المنتخب الحالية 24 العباً هم : محمد 

الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف، سالم سلطان، 
الهاشمي،  خالد  الحمادي،  خليفة  العطاس،  محمد 
خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد 
جمعة، بندر األحبابي، علي سالمين، طحنون الزعابي، 
عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، فالح وليد، 
عبدالله،  حارب  عيد،  جمعة  محمد  البلوشي،  خالد 

جاسم يعقوب، كايو كانيدو وعلي مبخوت.
أن  المنتخب،  مدير  سالم،  ياسر  أوضح  جانبه  من 
التحضيرات في معسكر النمسا تسير بصورة جيدة، 
كما هو مخطط لها، حيث يؤدي مباراته الودية األولى  
الجهاز  أن  إلى  باراجواي، مشيراً  منتخب  أمام  اليوم 
للوصول  الموضوع  البرنامج  تنفيذ  الفني يعمل على 

بالالعبين إلى أعلى معدالت الجاهزية. 
تستمر  المنتخب  إعداد  أن خطة  ياسر سالم  وأوضح 
خارجية  بمعسكرات  المقبل،  العام  من  يونيو  حتى 
وداخلية, يخوض خاللها مباريات ودية مع عدد من 

في  المشاركة  التجمعات  القوية، وتتخلل  المنتخبات 
غرب  يناير 2023، وبطولة  خليجي 25 في  بطولة 
آسيا  كأس  نهائيات  في  للمشاركة  وصوالً  آسيا، 

.2023
وقال " تم وضع خطة طموحة من قبل اتحاد الكرة 
ولجنة المنتخبات الوطنية العداد المنتخب، بالتنسيق 
ألنه  إعداد  أفضل  ضمان  أجل  الفني، من  الجهاز  مع 
مقبل على مشاركات مهمة، ونأمل أن يحقق خاللها 

النتائج المرجوة".
منتخب  أمام  الغد  بمباراة  ستكون  وأضاف " البداية 
باراغواي، وهي المواجهة الودية األولى لألبيض في 
دولية  ودية  المنتخب  سيلعب  كما  الحالي،  الموسم 
إلى  العودة  قبل  فنزويال  أمام  يوم 27 الجاري  ثانية 
الودية  المباريات  هذه  مثل  أن  جميعاً  ونعلم  البالد، 
عن  النظر  بغض  فنية  فوائد  على  الحصول  هدفها 

النتائج".
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منتخبنا الوطني لكرة القدم يلتقي باراجواي اليوم  
ودياً يف النم�سا

أبوظبي / وام /
 بدأت بعض فرق دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين 
في استغالل فترة التوقف الحالية للمسابقة من أجل 
الجوالت  شهدته  ضوء ما  األوراق، في  ترتيب  إعادة 

الـ3 األولى من المسابقة خالل األسابيع الماضية.
ولجأت بعض الفرق إلى االتفاق على عدد من التجارب 
الودية لالستفادة من توقف المسابقة لمدة أسبوعين 
النمسا  في  األول  الوطني  المنتخب  معسكر  بسبب 
ومشاركة بعض المحترفين مع منتخبات بالدهم في 

فترة األجندة الدولية.
ويخوض منتخبنا الوطني مباراة ودية اليوم  الجمعة 
المعسكر  فعاليات  ضمن  باراجواي  منتخب  أمام 
الفترة  في  الرتباطاته  استعدادا  بالنمسا،  الخارجي 
المقبلة، وفي مقدمتها بطوالت كأس الخليج العربي 

»خليجي 25« وكأس غرب آسيا، وكأس آسيا.
إلى  الودية  مبارياتها  الدوري من خالل  فرق  وتسعى 
التأكيد على جاهزية جميع العناصر وخاصة الالعبين 
أكتوبر  مطلع  الصيفي  القيد  باب  غلق  قبل  الجدد 

المقبل.
ويلتقي فريق العين مع البطائح ودياً يوم غد السبت، 
اليوم نفسه  اتحاد كلباء في  الشارقة مع  يلتقي  كما 
فيما يواجه النصر فريقا لم يكشف عن هويته حتى 

اآلن.
إقامة  فكرة  إن  عبيد  خالد  الرياضي  المحلل  وقال 
المباريات الودية بين أندية دوري أدنوك إيجابية للغاية 
الشباب  الالعبين  األوضاع، وتجربة  تصحيح  إلعادة 
الذين لم يشاركوا مع فرقهم في المباريات الرسمية، 
باإلضافة إلى اتاحة الفرصة للمدربين من أجل انتقاء 
الرسمية  المباريات  في  للمشاركة  العناصر  أفضل 

المقبلة.
أن  السابق  الوصل  نادي  العب  حارب  بدر  وأكد 
من  العديد  لها  التوقف  فترة  خالل  الودية  المباريات 
الالعبين،  مستويات  على  الحفاظ  مثل  اإليجابيات 

وتجربة العائدين من اإلصابة.

فرق دوري اأدنوك للمحترفين 
تعيد ترتيب اأوراقها بالمباريات 

الودية

المريخ ال�سوداني يحدد ملعبه لمواجهة الأهلي الليبي

السعودي  المنتخب  يخوض 
معسكره  في  األولى  وديته 
إسبانيا،  في  المقام  الحالي 
عندما يالقي نظيره اإلكوادوري 
اليوم الجمعة على ملعب "نويفا 
كوندومينا" في مدينة مورسيا 
استعدادات  ضمن  اإلسبانية، 
المنتخبين لنهائيات كأس العالم 

"قطر 2022".
ضمن  المعسكر  هذا  ويأتي 
برنامج  من  الثانية  المرحلة 
ويعد  األخضرللمونديال،  إعداد 
في  السعودي  للمنتخب  الثاني 
يونيو/ في  األول  بعد  إسبانيا، 

خاض  والذي  الماضي  حزيران 
فنزويال  أمام  مباراتين  خالله 
بنتيجة  وخسرهما  وكولومبيا 

واحدة )0-1(.
واجه  أن  لألخضر  يسبق  ولم 
مناسبة  أي  في  اإلكوادور 

سابقة.
في  معسكره  األخضر  وبدأ 
مدينة أليكانتي اإلسبانية، األحد 
العبا   26 بمشاركة  الماضي، 
المدرب  اختيار  عليهم  وقع 

الفرنسي هيرفي رينارد.
قائد  مشاركة  تتحدد  ولم 
الفرج  سلمان  المنتخب 
والمدافع حسان تمبكتي، بداعي 
لحقت  التي  الطفيفة  اإلصابات 
األخضر  لكن  مؤخرا،  بهما 
يتواجد فيه مجموعة كبيرة من 

سلطان  أمثال  المؤثرة  األسماء 
وعبد  الشهراني  وياسر  الغنام 
الدوسري  وسالم  العمري  اإلله 

ومحمد كنو وسامي النجعي.
يدخل  المقابلة،  الجهة  على 
الغد  مباراة  اإلكوادور  منتخب 
قرار  بعد  مرتفعة،  بمعنويات 
لمونديال  تأهله  بتأييد  الفيفا 
الذي  االستئناف  ورفض  قطر، 
وبيرو  تشيلي  من  كل  قدمته 
المشككتين في جنسية الالعب 
لعب  الذي  كاستيو،  بايرون 
ضمن صفوف منتخب اإلكوادور 

في التصفيات.

لكرة  الدولي  االتحاد  وأعلن 
القدم "الفيفا" مؤخرا، أنه "بعد 
المضافة  الوثائق  جميع  تحليل 
األطراف  قبل  من  الملف  إلى 
االستئناف  لجنة  المعنية، أكدت 
التأديبية  اللجنة  قرار  بفيفا 
االتحاد  ضد  اإلجراءات  بإغالق 

اإلكوادوري".
وهذه هي المرة الرابعة لمنتخب 
التي  تاريخه،  في  اإلكوادور 
بعد  العالم  لكأس  فيها  يتأهل 
أعوام 2002 و2006 و2014.

ويضم المنتخب اإلكوادوري في 
مميزين، أمثال  العبين  صفوفه 

ليون  العب  كاستيو  بايرون 
كايسيدو  وخوردي  المكسيكي 
المكسيكي  تيجريس  العب 
الوليد  بلد  وجونزالو بالتا العب 
كايسيدو  ومويسيس  اإلسباني 

العب برايتون اإلنجليزي.
الذي سيخوض  ويلعب األخضر 
غمار المونديال للمرة السادسة 
في تاريخه، في المجموعة الثالثة 
األرجنتين  منتخبات  جانب  إلى 
تلعب  وبولندا، فيما  والمكسيك 
اإلكوادور في المجموعة األولى 
والسنغال  قطر  بجوارمنتخبات 

وهولندا.

منتخب ال�سعودية يواجه الإكوادور في بروفة 
مونديالية جادة

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن موعد 
انتهاء  عقب  المسابقة  منافسات  استئناف 

منافسات كأس العالم قطر 2022.
الدوري  بطولة  أن  المؤسسة  وذكرت 
يوم 22 ديسمبر/ كانون  ستعود  القطري 
ختام  من  أيام  ثالثة  بعد  المقبل، أي  األول 

المونديال.
عقب  توقفت  الدوري  منافسات  وكانت 
أيلول  سبتمبر/   14 في  السابعة  الجولة 

الحالي.
الثامنة  الجولة  أن  المؤسسة  وكشفت 
الخميس والجمعة 22 و23  ستقام يومي 

ديسمبر المقبل.
يومي  التاسع  األسبوع  منافسات  وستقام 
الشهر  من  و30   29 والجمعة  الخميس 

نفسه.
مواعيد  عن  اإلعالن  المؤسسة  وأرجأت 
انطالق المباريات والمالعب التي تقام عليها 

المنافسات إلى وقت الحق.
الثامن مواجهات: الدحيل  األسبوع  ويشهد 
مع الغرافة، األهلي مع العربي، أم صالل مع 
المرخية، الشمال مع الوكرة، السد مع قطر 

والريان مع السيلية.
التاسعة تقام لقاءات: الدحيل  وفي الجولة 
وأم صالل، الوكرة و العربي، الريان والسد، 
وأخيرا  واألهلي  السيلة  والغرافة،  قطر 

المرخية مع الشمال.
برصيد  الترتيب  جدول  العربي  ويتصدر 
أمام  واحدة  نقطة  بفارق  نقطة،   )16(
يحتل  الثاني، فيما  المركز  صاحب  الوكرة 

الدحيل المركز الثالث برصيد )14( نقطة.

تحديد موعد ا�ستئناف الدوري القطري 
بعد المونديال

ال�سارقة يتفق مع مدافع يوناني
الدولي  المدافع  الشارقة، مع  نادي  اتفق 
مانوالس )31  كونستانتينوس  اليوناني 
السابق،  ونابولي  روما  العب  عاما(، 
اإلماراتي  الفريق  صفوف  إلى  لالنضمام 

هذا الموسم.
خالل  الالعب  يصل  أن  المقرر  ومن 
للكشف  اإلمارات  إلى  المقبلة  الساعات 
الطبي، والتوقيع على العقد، ليكون رابع 

الالعبين األجانب للشارقة هذا الموسم.
مركز  في  اللعب  مانوالس  ويجيد 
أندية  مع  اللعب  له  وسبق  الدفاع،  قلب 
أثينا وثراسيفولوس،  أوليمبياكوس وأيك 
منتخب  مع  يلعب  أنه  كما  اليونان،  في 

اليونان لكرة القدم منذ عام 2013.
ويذكر أن قائمة الشارقة تنقصها العبين 
كايو  بقاء البرازيلي  تجديد  أجنبيين، بعد 
ميراليم  البوسني  مع  والتعاقد  لوكاس، 

بيانيتش، اإلسباني باكو ألكاسير.
الشارقة  يلتقي  أخرى،  ناحية  ومن 
غد  مساء بعد  كلباء وديا  اتحاد  وضيفه 
الشارقة، وذلك  نادي  ستاد  السبت، على 

فترة  خالل  اإلعداد  برنامج  إطار  في 
التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين.

أمام  المباراة  إغالق  على  االتفاق  وتم 
وأعلن  سبق  بعدما  واإلعالم،  الجماهير 
للجماهير  السماح  عن  الشارقة،  نادي 

واإلعالم بحضور المباراة.

الوحدة ينهي 
عقد مارتنيز..  

وي�ضم
 وليد  ح�ضين

البرتغالي  العبه  عقد  الوحدة،  نادي  أنهى 
فابيو مارتنيز، بالتراضي، وتعاقد مع وليد 
نهاية  حر، بعد  انتقال  صفقة  حسين، في 

عقده مع ناديه السابق شباب األهلي.
جاء ذلك في الوقت الذي اجتاز فيه البرازيلي 
اإلنجليزي،  إيفرتون  العب  لوريرو،  آالن 
اإلعالن  من  قريباً  وبات  الطبي،  الكشف 
الرسمي عن تعاقد الوحدة معه، ليحل بديالً 
لالعب فابيو مارتينز. وكان الوحدة، قد تعاقد 
مع مارتنيز في سبتمبر/أيلول 2021، لمدة 
الشباب  في  معاراً  لعب  بعدما  موسمين، 
السعودي من براجا البرتغالي، والذي تعاقد 

حسين، لعب  وليد  في 2015. بينما  معه 
يكن  لم  لكنه  األهلي،  شباب  صفوف  في 
كثيراً، وتعرض  األساسية  التشكيلة  ضمن 
إلصابة أبعدته موسما كامال، وانتقل بعدها 
للعب في نادي اإلمارات على سبيل اإلعارة 

الموسم الماضي.
شباب  إلى  عاد  اإلعارة،  فترة  نهاية  وبعد 
معسكره  خالل  الفريق  مع  وتدرب  األهلي 
التجديد،  الخارجي، وجرت معه مفاوضات 
كان  والذي  للوحدة،  االنتقال  فضل  ولكنه 
الالعب  التعاقد مع  قريباً أكثر من مرة من 

نفسه.



ال�شارقة - الوحدة:

النسخة  إلطالق  التحضريات  تتواصل 
كلبــاء لأللعاب  دورة  مــن  الثانيــة 
الشاطئية التي تقام عىل شاطئ مدينة 
كلباء مــن 12 إىل 18 نوفمرب املقبل، 
املنظمة  اجتمعت مؤخراً اللجنة  حيث 
للدورة برئاسة سعادة عبدامللك محمد 
الشــارقة  مجلس  رئيس  نائب  جاني 
اللجان  الريايض، واطلعت عىل تقارير 
وألعابها،  الــدورة  مرافق  بخصوص 
واعتمدت توصيــات كثرية عىل صعد 
واإلدارية  اللوجســتية  التجهيــزات 

والفنية واإلعالمية والتسويقية.
جرى االجتماع بمقر مجلس الشارقة 
الريــايض وحــره إىل جانب رئيس 
اللجنــة املنظمــة كل مــن ســعادة 
املستشــار عمــر بن حنيفــة عضو 
اللجنة  رئيس  اإلدارة، نائــب  مجلس 
املنظمــة واألعضــاء: زكية ســهيل 
املرشخ رئيس لجنة اإلعالم وشــهاب 
أحمد العويض رئيــس اللجنة الفنية، 
وســعيد خلفــان املزورعــي رئيس 
املســاندة، وخلفان  الخدمات  لجنــة 
عيل الدرمكي رئيس لجنة التســويق، 
اللجنة  عــن  الرئييس  أحمــد  وبــدر 
األمنيــة، وخالد محمــد أحمد عضو 
مكتب اإلرشاف العام، و أحمد ســالم 
املساندة،  الخدمات  لجنة  عضو  الدبي 

ومحمد محمود شلش مقرراللجنة .
ونقل جاني للحضور تحيات ســعادة 
عيىس هــالل الحزامي رئيس املجلس 
للنســخة  النجاح  متمنيــاً مزيداً من 
ودعم  بإهتمام  تحظــى  التي  الثانية 
القيادة الرشــيدة باإلمــارة لتزامنها 

الثقافة  بجائــزة  فوزالشــارقة  مع 
لعام 2022، وقال  العربية  الرياضية 
األوىل سجلت ميالداً رائعاً  النسخة  أن 
الفني والجماهريي  للدورة بالنجــاح 
الذي شهدته والرتويج اإلعالمي الذي 
حققته ملدينة كلباء وشاطئها الذهبي، 
تشهد  دورة  أول  كانت  وأنها  سيما  ال 
هــذا الكم مــن األلعاب الشــاطئية، 
الفرعية،  اللجــان  بجهــود  وأشــاد 
مؤكــداً أن العمــل يجــري عىل قدم 
النجاح  ضمانات  كل  لتوفري  وســاق 
جمهورها  الدورة، وإلمتاع  ملنافسات 
الــذي تنتظره برامج ترفيهية ممتعة 
بجانب  مصاحبة  وأنشطة  وفعاليات 

مسابقات ألعابها السبع. 
خالل  اطلعــت  قد  اللجنــة  وكانــت 
الخاصة  التصاميــم  عــىل  اإلجتماع 

بشــعار الدورة وشــعلتها، والكتيب 
الفنيــة  واللوائــح  بهــا،  الخــاص 
املصاحبة  والفعاليات  للمســابقات، 
أللعابها الســبع والتي تتضمن القدم 
الشاطئية والسلة الشاطئية والطائرة 
القوى  وألعاب  والرتاثيلون  الشاطئية 
الدفاع  ورياضــات  املائية  واأللعــاب 
مناقشــة  إىل  باالضافة  النفــس  عن 
مخاطبات ممثيل املؤسسات والجهات 
الحدث، وتجهيزات  لتغطية  اإلعالمية 
ملختلف  واملتطلبات  الخدمــات  جميع 
جميع  من  نجاحها  لضمــان  االلعاب 
النواحــي، كمــا اعتمــدت توصيات 
أخــرى لبعــض اللجــان وســجلت 
اآلخر،  البعــض  بشــأن  مالحظاتها 
يف  وعرضهــا  اســتيفائها  وطلبــت 

اإلجتماع املقبل .

دبي ــ وام:

 أكــد اللواء الدكتور محمــد عبدالله املر، رئيس اتحاد 
بجهود  يضطلع  االتحاد  القــوى، أن  أللعاب  اإلمارات 
كبرية يف املوسم الريايض الجديد لتطوير اللعبة وتحقيق 
األلعاب”  اعتبار “أم  يف  املتمثلــة  الوطنية  الطموحات 

واحدة من الرياضات ذات األولوية يف اإلمارات.
الجديد 2022  موسمه  القوى  ألعاب  اتحاد  ويدشــن 
الدولة  - 2023 بأوىل بطوالت املوســم، وهي بطولة 
كلباء بإمارة  والتي تستضيفها مدينة  للجري  الفرقية 
والناشئني  األشبال  الســبت يف فئات  يوم غد  الشارقة 

والشباب والرجال والسيدات.
القوى يف  ألعاب  أنديــة  إىل جميع  التهنئة  املــر  ووجه 
الريايض  املوسم  وانطالق  تدشــني  بمناســبة  الدولة 
الجديد  املوسم  االتحاد يسعى خالل  الجديد؛ وقال : إن 
إىل العمــل عىل جميع املســارات لتحقيــق االنطالقة 
الدولة عىل  القويــة واالرتقــاء بالنتائج لرفع إســم 

التتويج عىل مختلف األصعدة. منصات 
وأضاف : لدينا ثقة كبرية يف املواهب والقدرات املوجودة 
والتي يعمل مجلس إدارة االتحاد عىل تطويرها وتهيئة 
لتكون  واإلعداد  بالتأهيــل  الخاصة  الظــروف  أفضل 
قادرة عىل إظهار مستويات وتحقيق نتائج متميزة يف 
رئيس  والدولية. وأشاد  والقارية  االقليمية  املنافسات 
البنــاء واإليجابي بني  بالتعاون  القوى  ألعــاب  اتحاد 
باعتبارهم  الفنية  واألجهــزة  األندية  وجميع  االتحاد 
جميعــا رشكاء النجاح يف مســرية اللعبة بالدولة، إىل 
جانب تعزيز االهتمام بجميع الفئات العمرية للوصول 
إىل األهداف التي ينشدها مجلس إدارة االتحاد لتحقيق 

املصلحة العامة للرياضة اإلماراتية.
وتتضمن أوىل منافسات املوسم الريايض التحاد ألعاب 
القوى منافســات الرجال من مواليد 2003 فما فوق 
يف السباق ملسافة 8 كلم، والسيدات من مواليد 2003 
فما فوق ملســافة 6 كلم، والشباب من مواليد 2004 
- 2005 ملسافة 6 كلم، والشابات من مواليد 2004 
- 2005 ملسافة 4 كلم، والناشئني من مواليد 2006 
- 2007 ملسافة 4 كلم، والناشئات من مواليد 2006 
- 2007 ملســافة 4 كلم، واألشــبال بنني وبنات من 

مواليد 2008 - 2009 ملسافة 3 كلم.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة19 الجمعة ٢٣ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٥١الريا�شة

 اأبوظبي - الوحدة:

 ينطلق اليوم الجمعة يف جوجيتســو 
مهرجان  الرياضية  زايد  بمدينة  أرينا 
الــذي  للجوجيتســو  اإلمــارات  أم 
عمر  من  والرباعم  األطفال  يستهدف 
4 – 13 عامــا، يف خطــوة تواكــب 
انتشــار  تعزيز  االتحاد عىل  حــرص 
الرياضة بني الفئات الســنية األصغر 
يف  الجوجيتسو  مســتقبل  باعتبارها 

الدولة.
ويشهد املهرجان مشاركة نحو 400 
أندية وأكاديميات  العب والعبة مــن 
بدورها  تــويل  التي  املختلفة  الدولــة 
الفعاليات،  هــذه  ملثل  كــربى  أهمية 
عىل  للتعرف  مهمة  قاعدة  تمثل  حيث 
املواهب وبناء جيل جديد من األبطال 
الدولة  تمثيل  عىل  القادرين  املتميزين 
مرحلة  وتبدأ  العامليــة.  البطوالت  يف 
الفرتة  يف  للمشاركني  بالنسبة  امليزان 
مــن 12 - 3 مــن بعد ظهــر الغد) 

الجمعة(. 
األمني  الشــاميس  عيل  فهــد  ويقول 
للجوجيتسو:"  اإلمارات  التحاد  العام 
واحدة  والرباعم  األطفــال  فئة  تمثل 
من أهم مرتكزات إسرتاتيجية االتحاد 
اللعبة بني  انتشــار  تعزيز  إىل  الرامية 
أبناء املجتمع وإعداد الجيل القادم من 
سيواصلون  الذين  والبطالت  األبطال 

رحلة اإلنجازات يف املستقبل". 
ويضيــف:" بعــد مرور نحــو عقد 
مــن الزمن عــىل تأســيس االتحاد، 
دخلــت رياضة الجوجيتســو إىل كل 
املجتمع  يف  مكانتها  بيت، ورســخت 
فعالياتنــا  وأصبحــت  اإلماراتــي، 
الالعبني  من  كبرية  أعداد  تســتقطب 

لتشجيعهم  والعائالت  األرس  وخلفهم 
امليداليات  التميز واملنافســة عىل  عىل 

وصعود منصات التتويج".
مــن ناحية أخــرى تنطلــق بعد غد 
اإلمارات  أم  بطولة  منافسات  السبت 
مشــاركة  وســط  للجوجيتســو، 
األندية  مختلف  مــن  الالعبات  مئات 

واألكاديميات عىل مستوى الدولة.
وتقام املنافســات ضمن 3 فئات هي 
الناشــئات تحت 16 عاما، والشابات 
تحــت 18 عاماً، والكبــار فوق 18 
البطولة  أن تشهد  املتوقع  عاما. ومن 
الكثــري من النديــة والحماس يف ظل 
املصنفات  الالعبات  نخبة  مشــاركة 
الوطني.  املنتخــب  إىل  واملنتســبات 
والعني،  الوحــدة،  أنديــة  وتســعى 
عن  الدفــاع  لرياضــات  والشــارقة 
باملز  وأكاديمية  والجزيــرة،  النفس، 
الرياضية، وتيم 777 إىل تكرار إنجاز 
العــام املــايض واملنافســة عىل أحد 

املراكز الثالثة األوىل. 
املنتخب  العبة  الشكييل  حمدة  وتقول 
املنافسة  أن  ياس  بني  ونادي  الوطني 
عىل  األغىل  اإلمــارات  أم  بطولــة  يف 
قلوبنــا تدفعنــا إىل تقديــم خالصة 
بقوة  واملنافسة  البساط  عىل  تجربتنا 
العتــالء منصة التتويــج. وأضافت: 
عىل  النادي  يف  وزميالتي  أنا  "نحرص 
تحقيق اللقب وإهداء بني ياس إنجازا 
رئيس  بطولتي  إىل  يضــاف  إضافيــا 

الدولة ونائب رئيس الدولة". 
قاعدة  اإلمــارات  أم  بطولة  وتمثــل 
مهمــة لتعزيــز جاهزيــة الالعبات 
االستحقاقات  من  عدد  يف  املشاركات 
العالم  بطولتي  رأســها  وعىل  املهمة 

وعاملية أبوظبي للمحرتفني. 

رئي�س اتحاد األعاب القوى : نعمل 
على كافة الم�سارات مع الأندية

اأبوظبي -) ع�شام ال�شيد(

يستضيف مضمار لون ستار بارك االمريكي 
عرص غــد 23/09/2022 فعاليات كأس 
العربية  للخيول  الوثبة ستاليونز املخصص 
األصيلة يف ســن ثالث ســنوات فما فوق، 
النسخة  ملســافة 1200 مرت، تحت مظلة 
الـ14 ملهرجان ســباقات ســمو الشــيخ 

منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم املهرجان، بتوجيهات ســمو 
نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  الشــيخ منصور 
رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، 
والذي يســاهم يف تطوير صناعة سباقات 
الخيول يف العالم، ودعم مســاعي الحفاظ 
األصيلة،  العربيــة  الخيول  ســالالت  عىل 
والرعاية  االهتمام  عىل  املربني  وتشــجيع 

لها يف مختلف القارات.
جائزته )8,400  البالغ  للســباق  ويجتمع 
دوالر(، 8 خيول، أبرزها املرشــح األول “ار 
بي جراند سالم” بقيادة خيمنيز فالديز الفائز 
بيليونس”،  بي  مشــاركتني، و”ار  من  مرة 
وقيادة فرانسسكو جيليس وكالهما ملزرعة 
روز بــروك، بــإرشاف جرينســتو توريز. 
اللقب “تكســاس ســتورم”  وينافس عىل 
كارلوس  موريــو، بإرشاف  وراندي  اليريك 
باديــال، وقيادة الفارو جارســيا، و”فازس 
جونــا برين” لســام فاســكويز، بإرشاف 
ام كاســتيلو، وقيادة أي ريفــريا، و”ار بي 
املالكة  نفس  بإرشاف  ديلون  رامبيج” لريتا 

وقيادة يف اوريتا جي ار.
فيدس  بينا  بروف” بقيادة  وهناك “هوني 
الــذي حل يف املركز الثاني مرتني، و”ريبكا 

الندري” بقيادة اليخاندرو زنيجا، وكالهما 
لتــريي تويل، بــإرشاف روهنــدا تويل، إىل 
وراندي  كود” اليريــك  جانب “تكســاس 
موريو، بــإرشاف كارلوس باديال، وقيادة 
أي كونرتيــراس. ويدعم ويرعى املهرجان 
والســياحة، ومجلــس  الثقافــة  دائــرة 
واملكتبة  واألرشــيف  الريــايض،  أبوظبي 
الرئيــيس، واتصاالت  الرشيــك  الوطنيــة 
لألعالف  الرســمي، والوطنيــة  الرشيــك 
اإلمارات  وطريان  االســرتاتيجي،  الرشيك 
أيضاً املسعود ـ  الرســمي، ويرعي  الناقل 
نيسان، وأريج األمريات، وعمري بن يوسف 
النسائي  ياس، واالتحاد  للسفريات، وقناة 
األعىل لألمومة والطفولة،  العام، واملجلس 
للفروسية،  أبوظبي  فيوال، ونادي  ورشكة 
وجمعية اإلمارات للخيول العربية األصيلة.    

انطالق مهرجان ال�شغار من اأبوظبي

كاأ�س الوثبة ي�شل م�شمار لون �شتار الأميركي

تح�شيرات مكثفة للن�شــخة الثانية من دورة 
كلباء لالألعاب ال�شاطئية 

�سمن فعاليات كاأ�س اأم الإمارات للجوجيت�سو

ال�شميطي مدير لإدارة الفيكتوري بنادي »دبي البحري«
دبي -الوحدة:

أحد  الســميطي  عيل  أحمــد   إنضم 
عمل  لفريق  املميزة  الوطنية  الكوادر 
البحرية   للرياضات  الدويل  دبي  نادي 
كمديــر إلدارة الفيكتــوري وذلك يف 
النادي  إدارة  مجلــس  جهــود  إطار 
الكفــاءات والكــوادر  إلســتقطاب 
التي تســهم يف تطوير  املتخصصــة 

وإنجاح مسرية النادي.
ويحمل أحمد عيل الســميطي شغف 
العمل والتطوير يف حياته حيث يحمل 

ادارة  مع  عطائه  ملواصلــة  الطموح 
فريق الفيكتــوري بنادي دبي الدويل 
للرياضات البحرية حيث يعترب الفريق 
يف  عاملية  رياضية  انجــازات  صاحب 
رسمها  الرسيعة  الزوارق  ســباقات 
منذ عام 1992 مع أول إســتضافة 
لبطولة العالم يف مياه الخليج العربي 
أعايل  يف  االنتصارات  تحقيق  ثم  ومن 
البحــار حول قارات العالم يف الفئات 
املختلفة الفئة واألوىل والثانية وأكس 
كات و6 ليتــري وفورموال 1و2 و4 

والدراجات املائية.

الخربات  من  الكثري  السميطي  ويملك 
التجــارب  خــالل  مــن  املرتاكمــة 
يف  خاضها  التي  العمليــة  واملحطات 
حياته بعــد التأهيل التعليمي املتميز 
حيث  ودبــي  جامعتــي  زايد  مــن 
بدأها  التي  العمل  فرتة  مع  إكتســب 
الخربات  من  العديد  سن 18 عاما  يف 
متنفال بني تراخيص وأدنوك للتوزيع 
ومحاكم دبــي وهيئة دبي للمعرفة، 
فضال عن حبه ملمارســة الرياضة يف 
وايضا  الصعبة  والتحديــات  األلعاب 

رياضة الكارتينيغ.

3000 لعب ولعبة في بطولة دبي المفتوحة 

لأكاديميات كرة القدم

دبي-الوحدة:

أعلــن مجلس دبــي الريايض واتحــاد اإلمارات 
لكــرة القدم عن تنظيم بطولــة »دبي املفتوحة 
ألكاديميات كرة القدم« بالتعاون مع رشكة دلتا 
للفعاليــات الرياضية الرشيك التشــغييل للحدث 
ورشكة انسرباتوس مستضيف مباريات البطولة 
من 9 أكتوبر  الفرتة  خالل  منافساتها  تقام  التي 
2022 إىل 30 مارس 2023 عىل مالعب مدينة 

دبي الرياضية.
جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد يف مقر 
مجلس دبي الريايض وتحدث خالله سعادة سعيد 
الريايض، ومحمد  حارب أمني عام مجلــس دبي 
اتحاد  الظاهري أمني عــام  عبداللــه بن هــزام 
اإلمارات لكرة القدم، بحضور أحمد سالم املهري 
مدير إدارة التطويــر الريايض باإلنابة يف مجلس 
الفعاليات  إدارة  الريايض، وعيل عمــر مدير  دبي 
رئيس  القباقيبي  باملجلــس، وأحمــد  الرياضية 
التنفيذي لرشكة  املدير  رشكة دلتا، وحسني مراد 
انســبرياتوس سبورتس ديســرتكت، ومسؤويل 

األكاديميات الحكومية والخاصة.
مجلس  يف  حارب: »نعتز  ســعيد  ســعادة  وقال 

دبي الريايض بهذه البطولة التي أطلقناها ســنة 
الريايض  2017 تحت اســم بطولة مجلس دبي 
القدم وحققــت نجاحا كبريا  ألكاديميــات كرة 
الرسمية  التوجهات  مدار 5 ســنوات ضمن  عىل 
الرياضية، واليوم  املواهب  الســتقطاب وتطوير 
نعلــن عن النســخة الجديدة مــن البطولة التي 
اإلمارات  اتحــاد  مع  بالتعاون  تنظيمها  ســيتم 
لكــرة القدم والتي تحمل اســم جديد وتشــهد 
دبي  أندية  من  املشــاركني  أعداد  يف  كبريا  توسعا 
مع  بالتعاون  القدم، وتقــام  كــرة  وأكاديميات 
رشكات القطــاع الخاص يف مجال االســتضافة 

والعمليات التشغيلية«.
فيها  يشــارك  البطولة  حارب: »هــذه  وأضاف 
أكثر من 3000 العــب والعبة من 150 فريقا 
يمثلــون 42 أكاديميــة، يتنافســون يف 1200 
أكثر من 20 ألف متفرج من  مباراة، وتستقطب 
عائالت الالعبني والكشــافني واملهتمني يف قطاع 
البطولة  تدل عىل حجم  أرقام  األكاديميات، وهي 
جهودهم  يف  التوفيق  للجميع  ومكانتها، ونتمنى 
ومنافساتهم، وال شــك أن خوض هذا العدد من 
املباريات سيساهم يف اكتشاف وتطوير العديد من 

الالعبني املوهوبني يف مختلف الفئات العمرية«.



    

البعيد  إذا وقــع زلزال يف املســتقبل غــر 
أطنان  تحت  محارصيــن  الناجــون  وكان 
لتحديد  املستجيبني  أول  األنقاض، فإن  من 
مواقعهــم يمكــن أن يكونــوا أرساب من 

الرصاصر.
هذا هو تطبيق محتمل البتكار حديث نفذه 
باحثــون يابانيــون نجحوا مــن خالله يف 
تركيب “حقائب ظهر” من الخاليا الشمسية 
يف  والتحكم  الحــرات  عىل  واإللكرتونيات 
حركتها عــن طريق جهاز التحكم عن بعد. 
وطور كينجــرو فوكودا وفريقه يف مخترب 
األجهزة الرقيقة يف رشكة األبحاث اليابانية 
العمالقــة ريكــن فيلما مرنا مــن الخاليا 
الشمسية بســمك أربعة ميكرون، وعرضه 
أن  اإلنسان، ويمكن  نحو ربع عرض شعرة 

يالئم بطن الحرة.
ويســمح الفيلــم للرصصــور بالتحــرك 
بحرية بينما تولد الخلية الشمســية طاقة 
إىل  االتجاه  إشارات  وإرسال  ملعالجة  كافية 

األعضاء الحسية يف مؤخرة الحرة.
ملكافحة  سابقة  تجارب  عىل  العمل  ويعتمد 
الحرات يف جامعة نانيانغ التكنولوجية يف 
ســنغافورة ويمكن أن ينتج عنها ذات يوم 
حرات )ســايبورج( هجينــة، أي تجمع 

واملعدات  الطبيعي  البيولوجي  تركيبها  بني 
ويمكنها  أجســادها  يف  املركبة  املتطــورة 
كفاءة  أكثر  بشــكل  خطرة  مناطق  دخول 

من أجهزة اإلنسان اآليل.
املوجودة  البطاريات  وقال فوكودا “تنفــد 
داخل أجهزة اإلنسان اآليل الصغرة برسعة، 
أقرص،  االستكشــاف  وقت  يصبح  وبالتايل 
سايبورج( هي  الرئيســية )لحرة  امليزة 
أنه عندما يتعلق األمر بحركة الحرة، فإن 
الحرة تتحرك من تلقاء نفســها، وبالتايل 
فإن الكهرباء املطلوبة ليست بنفس القدر”.

مدغشقر  رصاصر  وفريقه  فوكودا  اختار 

للتجــارب ألنهــا كبرة بمــا يكفي لحمل 
املعدات وليس لها أجنحة تعرتض طريقها. 
وحتــى عندما يتــم لصق حقيبــة الظهر 
والفيلــم عىل ظهورهــم، يمكن للحرات 
وضعها  تعديل  أو  صغــرة  عقبات  اجتياز 
أمام  طويال  الطريق  يــزال  انقلبت. وال  إذا 
هــذه األبحــاث. ويف عــرض توضيحــي 
الباحث  حديث، اســتخدم يوجــرو كاكي 
من رشكة ريكن جهاز كمبيوتر متخصصا 
رصصور  إلخبار  السلكية  بلوتوث  وتقنية 
سايبورج باالنعطاف إىل اليسار، مما تسبب 

يف اندفاعه يف هذا االتجاه. 

تتناســب “الذبابــة الســوداء” )BlackFly( عىل نطاق 
واسع مع مستقبل التنقل، مثل طائرات eVTOl األخرى 

)طائرات اإلقالع والهبوط العمودي الكهربائية(.
بمقعد  الســوداء” عبارة عن صحــن طائر  و”الذبابة 
واحد فقط، كما ال تتطلب هذه السيارة الغريبة رخصة 

طيار للبر العاديني.
وألنهــا ال تحتوي عــىل معدات الهبوط، فــإن الذبابة 

السوداء تهبط مبارشة ببدنها. طائرة “الذبابة السوداء”  

BlackFly ترى عىل مدى 40 كيلومرًتا وتبلغ رسعتها 
القصوى 100 كيلومرت / ســاعة، وهي رسعة مقيدة 

من قبل لوائح الواليات املتحدة.
كاليفورنيا  يف  رشكة Opener الناشئة  وتؤكد 
السوداء بحوايل 45000  الذبابة  أنه سيتم عرض 
متعددة  ربعية  رياضة  ســيارة  سعر  يورو، وهو 
FuTura.( حســب   ،)SuV( األغــراض 

.)ScienceS
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البــث املبارش، األربعاء، حظر املواقع  أعلنت “تويتش” لخدمات 
التي تبث ألعاب الروليت أو النرد أو ماكينات القمار غر املرخصة، 
يف ظل مخاوف بشــأن تســّبب املنصة بإدمان للمستخدمني عىل 

ألعاب »امليرس«.
ويأتي قرار الركة التابعة ملجموعة “أمازون” بتشديد سياستها 
اعتبــارا من 18 أكتوبر، بعدما خدع أحد الناشــطني يف خدمات 
البث املبارش عىل املنصة، متابعيه عرب سحب األموال منهم لزيادة 
مــا قال إنه إدمان للقمار. وقالــت “تويتش” املعروفة بخدمات 
البث املبــارش أللعاب الفيديو يف تغريدة عىل تويرت “كان محتوى 

املقامرة عىل تويتش موضع نقاش كبر يف مجتمعنا”.

تويف الفنان املرصي هشــام سليم، عن عمر 64 عاماً، بعد معاناة كبرة 
مع مــرض الرسطان. وأعلن نقيب الفنانــني املرصيني أرشف زكي، يف 
نتيجة تعرضه ملضاعفات  أن هشــام ســليم رحل  ترصيحات صحفية 
صحية خطرة يف الفرتة األخرة حســب ما نره موقع »القاهرة24« 

اإلخباري.
والفنان هشــام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس 

النادي األهيل األسبق، وبدأ مسرته الفنية مبكراً بأدوار صغرة.
وقدم هشام سليم خالل مسرته الفنية أعماالً مهمة يف السينما واملرسح 
والتلفزيــون منها: »ليايل الحلمية«، »شــارع محمد عيل«، »يا دنيا يا 
غرامي«، »تزوير يف أوراق رسمية«، »ال تسألني من أنا«، »كريستال«، 
الراحل مسلسل »هجمة مرتدة«  الفنان  أعمال  آخر  »األراجوز«. وكان 

الذي عرض العام املايض وشارك يف بطولته أحمد عز، وهند صربي.
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 أطلقت الهيئة السعودية للفضاء 
اململكة  برنامج  الخميــس  يوم 
لــرواد الفضــاء، الــذي يهدف 
لتأهيل كوادر سعودية متمرسة 
طويلة  فضائية  رحالت  لخوض 
واملشــاركة يف  املدى  وقصــرة 
واألبحاث  العلميــة  التجــارب 
املســتقبلية  واملهــام  الدوليــة 
بالفضاء، واالســتفادة  املتعلقة 
من الفرص الواعدة التي يقدمها 
عاملياً  وصناعاته  الفضاء  قطاع 
واإلسهام يف األبحاث التي تصّب 
عدد  يف  البرية  خدمة  صالح  يف 
مثل  األولية  ذات  املجــاالت  من 
الصحة واالستدامة وتكنولوجيا 

الفضاء.
لرواد  اململكة  برنامج  ويتضمن 

الفضــاء - الذي يأتــي كحزمة 
متكاملــة تحــت مظلــة رؤية 
ورائدات  رواد  2030 -، إرسال 
الفضاء يف  إىل  فضاء ســعوديني 
البرية، حيث  مهــام لخدمــة 
العام  يف  الرحالت  أول  ســتطلق 
طاقــم  أول  2023، وســيضم 
ســعوديني،  فضاء  ورائد  رائدة 
بذلــك حدثاً  اململكــة  لتســّجل 
إرسال  خالل  من  مهماً  تاريخياً 

أول امرأة سعودية إىل الفضاء.
الفضاء املأهولة  رحــالت  وتعد 
الــدول  لتفــوق  مقياســاً 
العديد  يف  عامليــاً  وتنافســيتها 
مــن املجــاالت مثــل التقــدم 
والبحث  والهنديس  التكنولوجي 

العلمي واالبتكار.
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األمركية  الفضــاء  وكالــة  أعلنــت 
)ناســا( أنها اختــربت بنجاح عملية 
تزويــد صاروخها الجديــد بالوقود، 
بعد أن تســببت مشــكالت فنية قبل 
إلطالق  محاولتني  بفشــل  أســابيع 

القمر. باتجاه  العمالقة  املركبة 
وقالــت مديــرة إطــالق برنامــج 
إىل  للعودة  1” األمريكي  “أرتيميس 
إن  تومسون  بالكويل  تشاريل  القمر 
تمكنا  وضعناها  التي  األهداف  “كل 

اليوم”. تحقيقها  من 
وتأمــل املهمة غر املأهولة يف اختبار 

صــاروخ “اس ال اس” الجديد املكون من 30 
إىل كبســولة “أوريون” غر  طبقة، باإلضافة 
املأهولة عىل رأسها، استعداداً لرحالت مأهولة 

مستقبالً. القمر  إىل 
صاروخ  أقوى  إلطالق  محاولة  آخر  وفشــلت 
تابــع لناســا حتــى اآلن، يف أوائل ســبتمرب 
بســبب تــرسب وقــود مــربد - هيدروجني 
سائل وأكســجني - كان يتم ضخه يف خزانات 

الصاروخ.
األربعاء  للصاروخ، شملت  إصالحات  وأجريت 

أخرى. مرة  الخزانات  ملء تلك  اختبار 

غــم  ر و
للهيدروجني  صغــر  ترسب  اكتشــاف 

من  ناســا  مهندســو  أثنــاء االختبار، تمكن 
عليه. السيطرة 

األســبوع  األمريكية  الفضاء  وكالــة  وقالت 
املــايض إنها باتت ترمــي إىل إطالق الصاروخ 
أكتوبر  من  الثاني  تعيني  يف 27 ســبتمرب، مع 

احتياطي. كتاريخ 
من  البيانات  الفرق  ناسا “ســتقّوم  وأضافت 
أخرى،  وعوامل  الطقــس  جانب  االختبار، إىل 
قبل تأكيد االســتعداد للمــي قدماً يف فرصة 

التالية”. اإلطالق 

صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز 
اختبارًا أساسيًا للتزود بالوقود

الموت يخطف الفنان المصري »هشام 
سليم« عن 64 عامًا

»تويتش« تحظر البث المباشر 
لـ»ألعاب الميسر«

الفلكية  للحســابات  وفقــاً 
الشــمس  بحركة  الخاصــة 
اململكة  ســماء  فإن  والقمر، 
الســعودية، ستشهد  العربية 
يوم  للشمس  جزئيًّا  كســوًفا 

الثالثاء 25 أكتوبر املقبل.
وبحســب موقــع “ســبق” 

الحســابات  فإن  الســعودي 
الكسوف  أن  إىل  تشر  الفلكية 
املنتظــر ســوف يشــاهد يف 
خالل  اململكة  مناطق  مختلف 
الظهرة، وبِنَســٍب  ســاعات 
بني -20%  مــا  جيدة  ُتعترب 

.40%

كسوف للشمس في السعودية خالل 
أكتوبر المقبل

ينكب القرويون يف تساوجياقو 
ملقاطعة  ليولــني  بمحافظــة 
األيام عىل حصاد  شانيش هذه 
الجنة” بني  عشب “مكنســة 
ومناظر  وفــرة  محاصيــل 

طبيعية رائعة.
وقد قادت قرية تشــاوجياقو 
والقرويني  التعاونية  املؤسسة 
زراعــة  صناعــة  لتطويــر 
الجنة” من  عشب “مكنســة 
املوارد،  خالل اســتغالل مزايا 
لتصبح  جديًدا  طريًقا  وشّقت 
الرغيد  العيش  وتحقيق  غنية، 

والحياة الجيدة للقرويني.
وتشــكل زراعــة “مكنســة 
تشــاوجياقو  قرية  الجنة” يف 

تدفــع  ال  صناعــة  اليــوم، 
الثراء فحســب،  إىل  القرويني 
بل تجعــل البيئة الريفية أكثر 
جمــااًل أيًضا، وفــق صحيفة 

“الشعب” الصينية.
ويف الوقــت الحــايل، قامــت 

بالحصول  التعاونية  املؤسسة 
عــىل إجمــايل 200 مــو من 
املتعاقد عليها، بقيمة  األرايض 
إنتاج تبلــغ 3000 يوان لكل 
تبلغ  سنوية  إنتاج  وقيمة  مو 

600000 يوان.

»مكنسة الجنة« وسيلة فقراء قرية صينية للثراء

»الذبابة السوداء«.. سيارة طائرة بمقعد واحد 

 أصــدرت إدارة الغذاء والدواء 
تحذيراً شــديداً من  األمريكية 
عرب  له  الرتويج  يتم  جديد  تحد 
االجتماعي  التواصل  وســائل 
الدجــاج  إعــداد  يف  ويكمــن 
بدواء  أثناء الطهــي  وخلطــه 
اإلنفلونزا ويســمى بـ )تحدي 
التحدي  نيكويل(. يعتمد  دجاج 
عــىل طهــي الدواجــن بدواء 
nyQuil، الــذي ال يحتــاج 
من  لرائه  طبيــة  وصفة  إىل 
لعالج  الصيدليات، ويســتخدم 
ونزالت  اإلنفلونــزا  أعــراض 

الربد والحساسية.
وقالــت إدارة الغــذاء والدواء 

الدجاج  إن   FDa األمريكيــة 
املطهي بهذه الطريقة قد تكون 
فقط  ليس  خطــرة  نتائج  له 
عند تناوله، لكن عملية الطهي 
نفســها قد تعــرض صاحبها 

ملخاطر.
إن  نيويورك  صحيفــة  وقالت 
أن يجعله  الدواء يمكن  “غليان 
أكثر تركيــزاً ويغر خصائصه 
إن  وأضافت  أخــرى”،  بطرق 
الدواء أثناء  أبخرة  استنشــاق 
أن يتســبب يف  الطهــي يمكن 
دخــول مســتويات عالية من 
يؤذي  الجسم، وأن  إىل  األدوية 

الرئتني.

تحذير من الدجاج القاتل.. يتم إعداده بدواء اإلنفلونزا!
والبنية  الطاقــة  وزير  أعلن   
التحتيــة يف والونــي بجنوب 
أن  هنــري  فيليــب  بلجيــكا 
عىل  األنوار  أطفــأت  املنطقة 
الرسيعــة  طرقهــا  معظــم 
ارتفاع  بسبب  الطاقة  لتوفر 

الكهرباء. أسعار 
“نحن  هنــري:  فيليب  وقال 
الطاقة  فيــه  تكون  وضع  يف 
معقدة للغاية ومكلفة للغاية. 
وأي يشء يمكــن القيــام به 
يف  سيساعد  االستهالك  لتقليل 

الطاقة “. أزمة  تخفيف 
الواضح  “من  هنري  وأضاف 
عىل  تأثر  هناك  ســيكون  أنه 
هو  هــذا  ولكن  الســائقني، 
الليل،  نركز عىل  أننا  يف  السبب 

أقل  عدد  هناك  يكــون  عندما 
وكثافة  السيارات،  من  بكثر 
يجب  بكثــر، ألنه  أقل  مرور 
الطرق  ســالمة  عىل  الحفاظ 

أسايس”. بشكل 
الطاقة  الطاقــة  وأكــد وزير 
اإلقليم  يف  التحتيــة  والبنيــة 

عمل  يجب  أنــه  البلجيكــي، 
املزيد من أجل تقليل استهالك 
هــذه  الكهربــاء، وإضافــة 
أخرى  إلجــراءات  الخطــوة 
وأضــواء الالفتات  املتاجر  يف 
التي  األضواء  وكذلك  املضيئة 

أقل. طاقة  تستخدم 

بلجيكا تطفىء أضواء طرقها السريعة لياًل
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