
اأبوظبي-وام:

 ربح ســوق أبوظبي لألوراق المالية ما يربو على 
9.5 مليار درهم فــي ختام تعامالت يوم األربعاء 
القيادية في  مدعوماً بمكاســب بعــض األســهم 
قطاعات المالية والعقار والطاقة، فيما أغلق سوق 

دبي عند مستوى 3343.27 نقطة.
المدرجة في  الســوقي لألسهم  المال  ووصل رأس 
السوقين إلى 2.774 تريليون درهم موزعة بواقع 
المدرجة في سوق  2.216 تريليون درهم لألسهم 
درهم  و558.5 مليار  الماليــة  لــألوراق  أبوظبي 

لألسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مرتفعاً 
بنسبة %0.45 عند مســتوي 9739.91 نقطة، 
العام  أبوظبي  ســوق  فوتســي  مؤشــر  زاد  فيما 
"فادجي" بنسبة %0.44 إلي 9776.45 نقطة، 
الطاقة بنســبة 2.1%  ارتفاع مؤشــر قطاع  مع 
والعقار %1.9 والمالي بنسبة %0.73 والصناعة 

.0.5%
واســتقطبت األســهم المحلية ســيولة بأكثر من 
بواقــع 1.29 مليار  موزعة  درهــم  1.55 مليار 
درهم في سوق أبوظبي و260.5 مليون درهم في 
سوق دبي، وجرى التداول على نحو 307.3 مليون 

سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.4 ألف صفقة.

الخرطوم-)رويترز(:

 رفع االدعاء العام الســوداني دعــاوى قانونية بحق 
أثار شكاوى من  صحيفة بارزة ونقابة المحامين مما 
أن الســلطات تحاول تقييد الحريات األساسية بعد ما 

يقرب من عام من انقالب.
وأصدرت وحدة الجرائم اإللكترونية لدى النيابة العامة 
الســوداني  صحيفة  موقع  بحجب  أمــرا  االثنين  يوم 

إحدى أبرز الصحف اليومية في البالد.
وقبل ذلــك بيوم، طلبت النيابــة العامة رئيس اللجنة 
التسييرية لنقابة المحامين لالستجواب وأمرت بفرض 
الحراسة على المقر وفقا لما قاله محام يمثل النقابة.

ولم يرد المكتب اإلعالمي للنيابة العامة في الســودان 
علــى مكالمة من رويترز. وبعد اســتيالء الجيش في 
الســودان على الســلطة في 25 أكتوبر تشرين األول 

 ،2021

القاهرة-وام:
 نفذت القوات البحرية المصرية والفرنســية 
تدريباً بحرياً عابراً بنطاق األسطول الشمالي 
بالبحــر المتوســط، باشــتراك الفرقاطــة 
جووينــد /الفاتــح/ مع  طــراز  المصريــة 

./ACONIT/ الفرقاطة الفرنسية
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة 
المصريــة العقيــد أركان حــرب غريب عبد 
التدريب  األربعــاء، أن  يوم  بيان  في  الحافظ 
األنشــطة  من  مجموعــة  تنفيــذ  تضمــن 
العملياتي  الموقــف  تبادل  المختلفة، منهــا 
بمسرح العمليات البحري المشترك، والتدريب 
مشــتركة  قوة  ضمن  المتجانس  العمل  على 
مكلفــة بمهام حفظ األمــن البحري بغرض 
التجارة  بتدفق  الخاصــة  التهديدات  مجابهة 
العالمية وحريــة المالحة البحرية بالمناطق 

ذات االهتمام المشترك.

اأبوظبي-وام:

 تواصــل أبوظبي في ضوء العــدد الكبير من 
اليخوت الفاخرة المســجلة عالميا في الوقت 
منها 4,492  والبالغــة 5,325 يختا  الحالي 
مــزودة بمحــركات و833 يختا شــراعيا.. 

إلــى وجهة  التحول  طريــق  على  مســيرتها 
رئيسية لقطاع اليخوت الفاخرة العالمي وذلك 
أبوظبي  طرحتها  التــي  البحثية  للورقة  وفقا 
البحرية، الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات 
موانئ  لمجموعة  والتابعة  اإلمارة  في  المائية 

أبوظبي.

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

أبوظبي-وام:
 شــهد المعرض الدولي للصيد والفروســية 2022 في أبوظبي 
الذي يســتمر حتى 2 أكتوبر زيادة ملحوظة في عدد الشــركات 
المحليــة الخاصة في دورته الـ 19 بلغت 383 شــركة إماراتية 
والخيل  الصقــارة  مجاالت  بين  وخدماتهــا  اهتماماتها  تتنــوع 
وذلك  والبحرية  البرية  والرحالت  الصيد  وأسلحة  ُمعّدات  وتصنيع 

من بين ما يزيد عن 900 شركة وعالمة تجارية من 58 دولة.
ويلعب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروســية دوراً محورياً 
فــي خلق قطاع خــاص وطني ينهض بصناعــة وتجارة أجهزة 

ومعدات الصيد.

�ضرطة جنوب اأفريقيا تعتقل وزيراً �ضابقاً 
بتهمة االحتيال

وزير  أفريقيا  أ(:  اعتقلت ســلطات جنوب  جوهانســبرج-)د ب 
المناجم الســابق، موســيبنزي زوان بتهمة االحتيال والفســاد، 
ليواجه هيئة االدعاء الوطنية بشأن ما يتعلق بسرقة أموال الدولة 

خالل فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما.
ونقلــت وكالــة "بلومبرج" لالنبــاء يوم األربعاء عــن مديرية 
التحقيق قولها في بيان لها، إن زوان مثل أمام محكمة جزئية في 

بلومفونتين، عاصمة مقاطعة فري ستيت بوسط البالد.
وقــررت المحكمة االفراج عن زوان بكفالة قيمتها 10 آالف راند 
)553 دوالرا(، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 

الثاني/نوفمبر المقبل. الثاني من تشرين 

أبوظبي 28/36 دبي 26/36 الشارقة 27/35 عجمان 27/37 أم القيوين 28/38 رأس اخليمة 28/37 الفجيرة 28/32 العني 26/39 ليوا 25/39 السلع 28/37   درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة  الفجر 4.57 الظهر 12.15  العصر 3.38  املغرب 6.15 العشاء 7.28    

�أبوظبي تتحول �إل��ى وجهة متميزة لليخوت 
�لفاخرة عالميًا

٢٠ صفحة / درهم واحد السـنة التاسعة واألربعون  
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 0.44   0.88  9,739.91 9,696.473,343.273,373.04

 دبي-وام:

 تحت رعاية صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ..
افتتح ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل 
مكتــوم رئيس المجلس األعلى للطاقة في 
دبي يوم األربعــاء فعاليات الدورة الثامنة 

التي  األخضر  لالقتصاد  العالمية  القمة  من 
تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة 
العالميــة لالقتصــاد األخضــر والمجلس 
يومين  دبــي على مدى  للطاقة في  األعلى 
بمشاركة  العالمي  التجاري  دبي  مركز  في 
والخبراء  الوزراء والمســؤولين  لفيف من 

من مختلف أرجاء العالم.

بغداد-وا�ضنطن-وكاالت:

 صــرح المتحدث باســم وزارة الخارجيَّة  العراقية أحمد 
اليوم األربعاء بأنه ســيتم اســتدعاء الســفير  الصحاف 
اإليراني في بغداد بشــكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج 

شديدة اللهجة جّراء عمليات القصف المستمرة.
وكانت مناطق متفرقة في محافظتي الســليمانية وأربيل 
أوقع  لقصف عنيف  تعرضت  العراق  إقليم كردســتان  في 

تسعة قتلى و24 جريحا في حصيلة أولية.
 نددت الواليــات المتحدة يوم األربعاء باســتخدام إيران 
صواريخ الباليســتية وشن هجمات بطائرات مسيرة على 
إقليم كردســتان العراق ووصفت ذلــك بأنه "انتهاك غير 

مبرر لسيادة العراق ووحدة أراضيه".
وكان الحــرس الثوري اإليراني قال في وقت ســابق يوم 
األربعاء إنه أطلق صواريخ وطائرات مســيرة على أهداف 
العراق، حيث قال  الكردية بشمال  المنطقة  للمسلحين في 

مسؤول إن تسعة أشخاص قتلوا.

اأمريكا تندد بالهجمات االإيرانية في كرد�ضتان 
والعراق ي�ضتدعي �ضفير طهران 

تدريب بحري م�ضري فرن�ضي 
في المتو�ضط

النيابة العامة ال�ضودانية تقا�ضي 
�ضحيفة ونقابة المحامين

383 �ضــركة اإماراتية ت�ضارك في معر�ض 
ال�ضيد والفرو�ضية

�أحمد بن �سعيد يفتتح �لقمة �لعالمية 
لالقت�ساد �لأخ�سر

مكا�ضــب �ضــوق اأبوظبي تتجاوز 
9.5 مليار درهم 

رئي�س �لدولة يختتم زيارته �لتاريخية �إلى رئي�س �لدولة يختتم زيارته �لتاريخية �إلى 
�سلطنة عمان  �سلطنة عمان  

اأبوظبي-وام:

 بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
الله" برقية  الدولــة "حفظه  رئيس  نهيان  آل 
تهنئة إلى صاحب السمو الملكي األمير محمد 
العهد رئيس مجلس  آل سعود ولي  بن سلمان 
الشقيقة،  السعودية  العربية  الوزراء بالمملكة 

بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

بن  الشــيخ محمد  الســمو  بعث صاحب  كما 
الدولة رئيس  نائب رئيــس  آل مكتوم  راشــد 
الله" برقية  دبي "رعاه  الوزراء حاكم  مجلس 
تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن ســلمان آل سعود ولي العهد رئيس 
الســعودية  العربية  الوزراء بالمملكة  مجلس 

الشقيقة.

» تتمة ص8««

» تتمة ص8««

» طالع ص 3««

التاأكيد على تن�ضيق مواقف البلدين بما يدعم االأمن واال�ضتقرار بالمنطقة 

دبي-وام:

ارتداء  أن  دبــي  مطــارات   أكدت 
لجميع  إلزاميــا  يعد  لــم  الكمامة 
الدولي  دبي  مطار  عبر  المسافرين 
 DWC ودبي وورلد سنترال DXB

اعتبارا من يوم أمس األربعاء .
يأتي تماشيا مع  أن ذلك  وأوضحت 
توجيهات مركز التحكم والسيطرة 
لمكافحــة فيــروس "كورونــا" 
المدني،  للطيــران  دبــي  وهيئــة 
مشيرة إلى أنه سيتم تحديد إلزامية 

ارتداء الكمامــة إذا لزم األمر على 
متن الطائرات بناء على المتطلبات 
من  المطبقة  والقواعــد  المحددة 
أو  النهائية  الوصــول  قبل وجهات 

الترانزيت.
ونوهت مطارات دبي إلى أن صحة 
والموظفين  الضيــوف  وســالمة 
تعمل  لذا  أولوياتها  رأس  على  تقع 
عن كثب مع الســلطات التنظيمية 
وشركات الطيران وشركاء الخدمة 
آمنة  بيئة مطار  اآلخرين لضمــان 

وصحية.

م�ضقط - اأبوظبي-وام:

محمد  الشيخ  السمو  صاحب   عقد 
الدولة  نهيان رئيــس  آل  زايــد  بن 
"حفظــه اللــه" وأخــوه صاحب 
بن طارق  الســلطان هيثم  الجاللة 
سلطان عمان الشقيقة، لقاء أخوياً 
العامــر .. جرى  العلم  قصــر  في 
التي  الودية  األحاديث  تبادل  خالله 
تعبــر عما يجمع قيادتــي البلدين 
الشــقيقين من وشــائج وروابط 

قوية.
 وقد غادر صاحب الســمو الشيخ 
رئيس  نهيــان  آل  زايد  بــن  محمد 
الدولة "حفظه الله" سلطنة عمان 
الشقيقة بعد زيارة دولة استغرقت 

يومين.
وكان في وداع سموه لدى مغادرته 
المطار السلطاني الخاص.. صاحب 
بن طارق  الســلطان هيثم  الجاللة 

سلطان عمان الشقيقة.

اأبوظبي-وام:

 أوضحــت النيابــة العامــة للدولة، 
من خالل مادة فيلمية نشــرتها يوم 
األربعاء على حســاباتها في مواقع 
انتهاك  عقوبة  االجتماعــي  التواصل 

حرمة ملك الغير.
طبقا  انه  إلى  العامة  النيابة  وأشارت 
بقانون  المرســوم  للمادة 474 من 
رقــم 31 لســنة 2021  اتحــادي 
بإصدار قانــون الجرائم والعقوبات، 

تزيد على  ال  بالحبس مــدة  يعاقــب 
على  تزيد  ال  التي  بالغرامة  أو  ســنة 
10,000 عشرة آالف درهم، كل من 
معداً للسكن  أو  مكاناً مسكوناً  دخل 
محــالً معداً  أو  ملحقاته  إحــدى  أو 
أو عقــاراً خالفاً إلرادة  المال  لحفظ 
األحوال  الشــأن وفي غيــر  صاحب 
بقي  القانون، وكذلك من  في  المبينة 
فيــه خالفاً إلرادة مــن له الحق في 
أعين  متخفيــاً عن  وجد  أو  إخراجه 

من له هذا الحق،

ال�ضارقة-وام:

كيم ، الرئيس  يونغ  الدكتور جيم   قال 
الســابق لمجموعة البنــك الدولي، إن 
التضخم العالمي الحالي يعود في جانب 
التي  التحفيز االقتصادي  إلى حزم  منه 
قدمتهــا الواليات المتحــدة لمواجهة 
قيمتها  وصلت  والتي  كورونا  تداعيات 

إلى 6 تريليونات دوالر.
أنباء  لوكالة  خاصــة  تصريحات  وفي 
المنتدى  هامش  اإلمارات /وام/ علــى 

افتتح  الذي  الحكومي  لالتصال  الدولي 
يوم األربعاء، في إمارة الشارقة، أشاد 
بسياسة  الســابق  الدولي  المســؤول 
دولــة اإلمارات فــي مواجهة جائحة 
الوباء  أن  إلى  أشــار  أنه  كورونا، غير 
أدى إلى مقتل 6 ماليين شــخص على 
مســتوى العالم مما تسبب في الكثير 
من االضطرابات في االقتصاد العالمي.

المشــهد  الدولي  المســؤول  ووصف 
في "وضع  بأنه  العالمــي  االقتصادي 

خطير للغاية ..

مطار�ت دبي: �رتد�ء �لكمامة لم يعد 
�إلز�ميًا لجميع �لم�سافرين

�لنيابة: دخول م�سكن خالفًا لإر�دة �ساحبه 
جريمة يعاقب عليها �لقانون

�لرئي�س �ل�سابق للبنك �لدولي يحذر من 
»ركود عالمي رهيب«

» تتمة ص8««» تتمة ص8««

» تتمة ص8««

رئي�سرئي�س �لدولة ونائبه و�لحكام يهنئون محمد بن �سلمان  �لدولة ونائبه و�لحكام يهنئون محمد بن �سلمان 

بمنا�سبة تعيينه بمنا�سبة تعيينه رئي�سًا لمجل�س �لوزر�ءرئي�سًا لمجل�س �لوزر�ء

» تتمة ص8««
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 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG

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

 Ω 2022 áæ°ùd /51/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ábQÉ°ûdG

.ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«¡d …ò«ØæJ ôjóe Ú«©J ¿CÉ°ûH

 ôªY ⁄É°S / IOÉ©°S Ú©j ¿CG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 ∂dPh ,ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«¡d kÉjò«ØæJ kGôjóe ⁄É°S

.¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  á«fÉK  á«MÉf  øe

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 52 ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM ≈∏YC’G

 ¢ù∏éŸG ‘ ƒ°†Y Ú«©J ¿CÉ°ûH  Ω  2022 áæ°ùd

.ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 øH  óªMCG  IOÉ©°S  Ú©j  ¿CG  ≈∏Y  Ωƒ°SôŸG  ¢üfh

 kGƒ°†Y ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ¢ù«FQ …ôeÉ©dG ¢VÉcQ

 kGQÉÑàYG ∂dPh ,ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ‘

.¬îjQÉJ øe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ádhO ôjRh …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©e πÑ≤à°SG 

 Ú«àjG IOÉ©°S AÉ©HQC’G Ωƒj  ¬ÑàµÃ ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd

.ádhódG iód É°ùªædG ájQƒ¡ªL ÒØ°S ódƒà°TÒH

 QhÉëŸG  øe  ójó©dG  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN ”h

 ,Úaô£dG  ÚH  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  õjõ©J  ¤EG  áaOÉ¡dG

 ï«°SôJh  ó«Wƒàd  ¢UôØdG  øe  ójõŸG  ±É°ûµà°SGh

 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  á«é«JGÎ°S’G  äÉcGöûdG

 äÉYÉæ°üdGh á«YÉaódGh ájôµ°ù©dG ä’ÉéŸG á°UÉN

 ‘ Ωó≤àdGh á«ªæàdG ±GógCG ΩóîJ »àdG ájôµ°ù©dG

.øjó∏ÑdG

 øjó∏ÑdG ÚH á∏eÉ°ûdG á«é«JGÎ°S’G ¿CG ¬«dÉ©e ócCGh

 ôjƒ£J ‘ IójóL á«Yƒf á∏Môe πã“ Ú≤jó°üdG

 ¤EG ∫É≤àf’G ±ó¡H áî°SGôdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG

 …òdG ∑Î°ûŸG πª©dGh ¿hÉ©àdG øe áMƒªW á∏Môe

 á«ªæàdG øe ójõe ¤EG ácÎ°ûŸG Éª¡JÉ©∏£J ≥≤ëj

.äÉbÓ©dG √ò¡d IójóL ¥ÉaBG íàah ,QÉgOR’Gh

 øe  OóY  ¿CÉ°ûH  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ¿ÉÑfÉ÷G  ∫OÉÑJh

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

.øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ö†M 

 …òdG  ∫ÉÑ≤à°S’G  πØM  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh

 ±ÉaR áÑ°SÉæÃ …ôgÉ¶dG Ö«Ñ°T óªMG IOÉ©°S áeÉbEG

.…ôgÉ¶dG ˆGóÑY óªfi áÁôc ≈∏Y ó«©°S ¬∏‚

 ‘ •ÉÑ°†dG  …OÉæH  º«bCG  …òdG  πØ◊G  ö†M Éªc

 •ÉÑ°V QÉÑch äÉ«°üî°ûdG QÉÑc øe OóY »ÑXƒHCG

 πgC’G øe ÒØZ ™ªLh áWöûdGh áë∏°ùŸG äGƒ≤dG

.AÉbó°UC’Gh

.á«Ñ©°Th á«KGôJ äGô≤a πØ◊G â∏∏îJ

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15156 Oó`©dG  ̀2022  ÈªàÑ°S 29 ¢ù«ªÿG2 øWƒdG QÉÑNCG

 á«©ªéd »ª°SQ ∫ÉÑ≤à°SG πØM ô°†ëj ójGR øH óªëe øH ódÉN

á«JGQÉeE’G á«fÉHÉ«dG ábGó°üdG

z¢ùµÑfEG{ á«fÉHÉ«dG §ØædG ácô°T ô≤e Qhõj ójGR øH óªëe øH ódÉN

:ΩGh-ƒ«cƒW

 øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ö†M 

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ,¿É«¡f ∫BG ójGR

 »ÑXƒHCG  Öàµe  ¢ù«FQ  »ÑXƒHCG  IQÉeE’

 á«©ª÷ »ª°SQ ∫ÉÑ≤à°SG πØM ,…ò«ØæàdG

 ™e kÉæeGõJ ,á«JGQÉeE’G á«fÉHÉ«dG ábGó°üdG

 äÉbÓ©dG ≈∏Y kÉeÉY 50 QhôÃ ∫ÉØàM’G

 øjó∏ÑdG  ÚH  áæ«àŸG  á«°SÉeƒ∏HódG

 ácGöûdG  á«bÉØJG  ¥ÓWEGh  Ú≤jó°üdG

 äGQÉeE’G ádhO ÚH á∏eÉ°ûdG á«é«JGÎ°S’G

 ‘  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  ¿ÉHÉ«dGh

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ≈≤dCG  ,∫ÉÑ≤à°S’G  πØM  ájGóH  ‘h

 á«©ªL  ¢ù«FQ  ,z»°û«f  »°Tƒ°ùJÉc{

 ôjóŸG  ,á«JGQÉeE’G  á«fÉHÉ«dG  ábGó°üdG

 IOhóëŸG  ƒeRƒc{  ácöûd  …ò«ØæàdG

 kÉHÉ£N  ,zábÉ£dG  êÉàfEGh  ±É°ûµà°S’

 kGócDƒe ,¿ÉHÉ«dG ¤EG ádhódG óaƒH ¬«a ÖMQ

 á«°SÉeƒ∏HódGh á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY

 ,¿ÉHÉ«dGh äGQÉeE’G ádhO ÚH §HôJ »àdG

 kÉjQÉŒ kÉµjöT É¡àØ°üH äGQÉeE’G áfÉµeh

 ÉYOh ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¿ÉHÉ«∏d kÉjƒb

 á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdG  á∏°UGƒe  ¤EG

 øjó∏ÑdG ídÉ°üe Ωóîj ÉÃ øjó∏ÑdG ÚH

 øe ójõe ¤EG ÚÑ©°ûdG äÉ©∏£J ≥≤ëjh

.Ió©°UC’G ∞∏àfl ≈∏Y QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ódÉN ï«°ûdG ƒª°S Ωó≤J ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 ôµ°ûdG πjõéH ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH

 á«fÉHÉ«dG ábGó°üdG á«©ªL ¤EG ôjó≤àdGh

 kGó«°ûe ,É¡àaÉ«°V ø°ùM ≈∏Y á«JGQÉeE’G

 äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘  á«©ª÷G  QhóH

 ¿ÉHÉ«dGh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  áæ«àŸG

 ÚH Iõ«ªàŸG ábGó°üdG ºYO ‘ É¡à«ªgCGh

 õjõ©Jh ,kÉÑ©°Th káeƒµMh kIOÉ«b øjó∏ÑdG

 ÚH  ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G  ácGöûdG

 ídÉ°üŸG  Ωóîj  ÉÃ  ƒ«cƒWh  »ÑXƒHCG

 ,ájƒ«◊G  ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘ ácÎ°ûŸG

 øjó∏ÑdG Óc ‘ QÉªãà°S’G ºYO Éª«°S’

 äÉYÉ£≤dG ‘ ±QÉ©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJh

.á«æWƒdG ájƒdhC’G äGP

 ábGó°üdG  á«©ªL  ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒ

 1973 ΩÉY â°ù°SCÉJ á«JGQÉeE’G á«fÉHÉ«dG

 kÉÁôµJ á«fÉHÉ«dG §ØædG äÉcöT πÑb øe

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG Oƒ¡÷

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

 á«°SÉeƒ∏HO  äÉbÓY  AÉæH  ‘  ,z√GôK

 ájGóH  òæe  ¿ÉHÉ«dG  ™e  ájƒb  ájQÉŒh

 ∂dP  òæeh..  »°VÉŸG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«©Ñ°S

 AGOCG  ábGó°üdG  á«©ªL  â∏°UGh  ,Ú◊G

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘ RQÉH  QhO

 ÚH  …OÉ°üàb’G  π°UGƒàdG  Qƒ°ùL  AÉæHh

 ∫ÉéŸG  ‘ Éª«°S’  ,Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

 øe ÉgÒZh ,äGQÉªãà°S’G ÜòLh …QÉéàdG

.ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG

 ‹É©e  øe  qπc  ∫ÉÑ≤à°S’G  Gòg  ö†Mh

 ôjRh  ,ôHÉ÷G  óªMCG  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 çƒ©Ñe ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

 ƒ°†©dG ,¿ÉHÉ«dG ádhO ¤EG ¢UÉÿG äGQÉeE’G

 ∑ƒfOC’  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ÜóàæŸG

 ÜÉ¡°T  IOÉ©°Sh  ,É¡JÉcöT  áYƒª›h

 ,¿ÉHÉ«dG iód ádhódG ÒØ°S ,º«¡ØdG óªMCG

 á«LQÉÿG IQGRh øe ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh

.‹hódG ¿hÉ©àdGh

:ΩGh-ƒ«cƒW

 ójGR øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S QGR 

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ,¿É«¡f ∫BG

 ,…ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ ,»ÑXƒHCG

 §ØædG ácöûd »°ù«FôdG ô≤ŸG ,AÉ©HQC’G Ωƒj

.ƒ«cƒW áª°UÉ©dG ‘ z¢ùµÑfEG{ á«fÉHÉ«dG

 ¤EG ádhódG óah ¬°SDhôJ ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e øe πc ¿ÉHÉ«dG

 É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ,ôHÉ÷G óªMCG

 ádhO ¤EG ¢UÉÿG äGQÉeE’G çƒ©Ñe ,áeó≤àŸG

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ÜóàæŸG ƒ°†©dG ,¿ÉHÉ«dG

 ,z∑ƒfOCG{ á«æWƒdG »ÑXƒHCG ∫hÎH ácöûd

 ádhódG ÒØ°S ,º«¡ØdG óªMCG ÜÉ¡°T IOÉ©°Sh

 øe  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóYh  ,¿ÉHÉ«dG  iód

 ¿Éch  .‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh

 ,¬d  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ,√ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘

 IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ,GQƒeÉà«c  »cÉ«°TƒJ

 ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑc  øe  OóYh  z¢ùµÑfEG{

 √ƒª°S ™ªà°SG å«M ,ácöûdG ‘ Újò«ØæàdG

 á«é«JGÎ°S’G äÉcGöûdG ∫ƒM π°üØe ìöûd

 ∫hÎH  ácöTh  z¢ùµÑfEG{  ÚH  áªFÉ≤dG

 ¿hÉ©àdG ¢Uôah z∑ƒfOCG{ á«æWƒdG »ÑXƒHCG

 √ƒª°S ócCGh .ábÉ£dG ∫É› ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¢UôM  IQÉjõdG  ∫ÓN

 äÉbÓ©dG ï«°SôJ ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ‘

 øe ójõŸG ±É°ûµà°SGh øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG

 ¿ÉHÉ«dG ™e ácGöûdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J ¢Uôa

 ,ájƒ«◊G ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ á≤jó°üdG

 á«é«JGÎ°S’G z¢ùµÑfEG{ äÉcGöûH kGó«°ûe

 ‘  áª¡ŸG  É¡àªgÉ°ùeh  z∑ƒfOCG{  ™e

 ádhO ‘ RÉ¨dGh §ØædG ´É£b ôjƒ£Jh á«ªæJ

.äGQÉeE’G

 ábÉ£dG  ójQƒàd  kÉª¡e  kGQó°üe  ÉgQÉÑàYÉHh

 âeÉbCG  ,πjƒ£dG  ióŸG  ≈∏Y  ¿ÉHÉ«dG  ¤EG

 ácöT  ™e  á«é«JGÎ°SG  ácGöT  z∑ƒfOCG{

 .1973  ΩÉY  òæe  á«fÉHÉ«dG  z¢ùµÑfEG{

 âë‚ ,á«°VÉŸG IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓNh

 øe  OóY  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  z¢ùµÑfEG{

 ‘  ájôëÑdGh  ájÈdG  RÉ«àe’G  äÉ«bÉØJG

 á«é«JGÎ°SG øe kGAõL ó©J »àdGh ,»ÑXƒHCG

 »còdG  ƒªæ∏d  2030  á∏eÉµàŸG  z∑ƒfOCG{

 kÉ°ù°SDƒe kÉµjöT ∂dòc z¢ùµÑfEG{ âfÉch..

 Oƒ≤©∏d ∫Éàææ«àfƒcÎfEG »ÑXƒHCG á°UQƒH ‘

.á∏LB’G

øjó∏ÑdG ø«H á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG Rõ©J ¿ÉªY áæ£∏°ùd ójGR øH óªëe IQÉjR :¿ƒdhDƒ°ùe

πÑ≤à°ùªdG É«LƒdƒæµJ »a »ªdÉY ô«ÑN 500 øe ôãcCG Qƒ°†ëH ¢Sô«aÉà«ª∏d »HO ≈≤à∏e äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG

IQÉjõdG ∫ÓN ¿ÉªY ¿É£∏°Sh ádhódG ¢ù«FQ

»ª°SôdG ∫ÉÑ≤à°S’G πØM ö†ëj ójGR øH óªfi øH ódÉN
z¢ùµÑfEG{ á«fÉHÉ«dG §ØædG ácöT ô≤e ¬JQÉjR ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ ójGR øH óªfi øH ódÉN

:ΩGh-§≤°ùe

 IQÉjR á«ªgCG ¿ƒ«fÉª oYh ¿ƒ«JGQÉeEG ¿ƒdhDƒ°ùe ócCG

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S ¤EG zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh õjõ©J ‘

 ‹É©e ∫Ébh . ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ Ú≤«≤°ûdG

 π≤ædG ôjRh ‹ƒ©ŸG OƒªM øH ó«©°S ¢Sóæ¡ŸG

 ‘  ÊÉª©dG  äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤Jh  ä’É°üJ’Gh

 ÖMÉ°U IQÉjR ¿EG äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉcƒd íjöüJ

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S ÊÉãdG Ió∏H ¤EG ˆG ¬¶ØM ádhódG

 äÉ«bÉØJ’G  øe  ójó©dG  ™«bƒàH  âLƒJ  »àdGh

 ƒªædG  ‘ »HÉéjE’G  ÉgOhOôe  É¡d  ¿ƒµj  ±ƒ°S

 ÚH »à°ùLƒ∏dG §HôdGh á«æ«ÑdG IQÉéà∏d Oô£ŸG

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 ¢ù«FôdG  ∂∏e  …OÉ°T  IOÉ©°S  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øeh

 á«bÉØJ’G ¿EG äGQÉ£≤∏d OÉ–’G ácöûd …ò«ØæàdG

 äAÉL äGQÉ£≤∏d ¿ÉªYh äGQÉ£≤∏d OÉ–’G ÚH

 ó©H  øjó∏ÑdG  ‘  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒàH

 GÒ°ûe ÚÑfÉ÷G øe ´höûª∏d á°†«Øà°ùe á°SQGO

 ¬dhódG  ‘  ájójó◊G  áµ°ùdG  ´höûe  ¿CG  ¤EG

 ¬æe ÈcC’G Aõ÷G RÉ‚EG ” h GÒÑc ÉWƒ°T ™£b

 áæ£∏°S  ‘  AÉ≤°TC’G  ™e  ™°SƒàdG  ºàj  ±ƒ°Sh

 ∂µ°ùdG áµÑ°ûH QÉë°U AÉæ«eh áj’h §HôH ¿ÉªY

 ÚH ácÎ°ûe ™aÉæe ≥≤ëàd á«JGQÉeE’G ájójó◊G

 ÈY πeÉµàŸG »à°ùLƒ∏dG π≤æ∏d øjó∏ÑdGh Úaô£dG

 áaÉ°VEG øjó∏ÑdG ‘ ÊGƒŸGh á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸG

 IóŸG  öü≤J  ±ƒ°S  »àdG  ÜÉcôdG  äÉeóN  ¤EG

 ∞°üfh ¬YÉ°S øe πbCG ¤EG »ÑWƒHCGh QÉë°U ÚHÉe

 √ó«L  ájOÉ°üàbG  OÉ©HCG  ¬d  ¿ƒµj  ±ƒ°S  »àdGh

.çOGƒ◊Gh á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G π«≤àd

 ÒÑc πµ°ûH á«bÉØJ’G √òg ¤EG ™∏£àf: ±É°VCGh

 …Qò÷G ∫ƒëàdG ‘ ºgÉ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdGh

 áØ∏µJ ¿CÉH Égƒæe øjó∏ÑdG ‘ »à°ùLƒ∏dG ´É£≤∏d

 /»µjôeCG  Q’hO  äGQÉ«∏e  3/  Ü Qó≤J  ´höûŸG

.á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe ÈcCG øe ó©j å«M

 ôjóe …Qõ©dG  º«gGôHEG  IOÉ©°S ∫Éb ¬ÑfÉL øeh

 á«fÉª©dG  AÉÑfC’G  ádÉch  ôjô–  ¢ù«FQh  ΩÉY

 äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉch  ÚH  ¿hÉ©àdG  Iôcòe  ¿EG

 »àdG äGôcòª∏d áÑcGƒe »JCÉJ á«fÉª©dG É¡JÒ¶fh

 ¿hÉ©àdG ¤EG Égƒæe Ú«àdÉcƒdG ÚH kÉ≤HÉ°S â©bh

 ‘h á«fÉª©dG h äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉc ÚH ºFÉ≤dG

 ójóL »eÓYG  ó¡Y áÑcGƒŸ äÉjƒà°ùŸG  π°†aCG

 ÈÿG ∫É≤àf’ áãjóM á«æ≤Jh á«JÉeƒ∏©e IQƒKh

 ∫É°üjE’ É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SGh á≤FÉa áYöùH

 á«eÓYE’G ¬dÉ°SôdG ó«MƒJ h áë«ë°üdG áeƒ∏©ŸG

 Oƒ¡L ó°ûMh ,äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ á«eÉ°ùdG

. áeC’G ÉjÉ°†b áeóÿ ΩÓYE’G

 ¿Gó¡°ûJ ¿ÉªY áæ£∏°Sh äGQÉeE’G ádhO ¿CG ±É°VCGh

 ä’ÉéŸG áaÉc ‘ GQƒ£Jh IÒÑc ƒ‰ ä’ó©e

 äGQÉeE’G  AÉÑfCG  »àdÉch  QhO  íÑ°UCG  ‹ÉàdÉHh

 IQƒ°üdG  π≤æd  Éª¡e  ΩÓYE’G  πFÉ°Shh  ¿ÉªY  h

 áaÉc  ≈∏Y  ƒ‰h  Qƒ£J  øe  Qhój  ÉŸ  á≤«≤◊G

 IôcòŸG √òg ¿CÉH  Égƒæe øjó∏ÑdG  ‘ Ió©°U’G

 ÈÿG  π≤f  á≤jôW  ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©J  ±ƒ°S

.Éª¡æ«H πeÉµàdG ≥≤–h Úaô£dG πµd ¬eƒ∏©ŸGh

 …ójƒ°ùdG  ¿É£∏°S  óªfi  IOÉ©°S  ∫Éb  √QhóHh

 IQÉjR èFÉàf ¿EG ¿Éª oY áæ£∏°S ‘ ádhódG ÒØ°S

 ¤EG  ˆG  ¬¶ØM  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ™«bƒàH â∏∏µJh á°Sƒª∏e á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°S

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl â∏ª°T øjó∏ÑdG ÚH á«bÉØJG 16

 ÒÿÉH øjó∏ÑdG »Ñ©°T ≈∏Y Oƒ©J ¿CG É¡fCÉ°T øeh

.ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ πeÉµàdG ≥≤–h

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

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

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

 º«ª°üàd á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G ºYO ≈∏Y »HO ¢UôM

.πÑ≤à°ùŸG É«LƒdƒæµJ ∞«Xƒàd á∏eÉµàe ájDhQ

 Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  √ƒª°S  Qƒ°†M ∫ÓN ∂dP  AÉL

 …òdG  z¢SÒaÉà«ª∏d  »HO  ≈≤à∏e{  øe  ∫hC’G

 ÌcCG ácQÉ°ûÃ ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe ¬ª¶æJ

 ´Éqæ°Uh Ú«ŸÉ©dG AGÈÿG øe ∑QÉ°ûe 500 øe

 á«∏fi á°ù°SDƒe 40 øe ÌcCGh ,äÉ°SÉ«°ùdGh QGô≤dG

.¢SÒaÉà«ŸG ´É£b ‘ á°ü°üîàe á«ŸÉYh

 πYÉa  QhO  ¢SÒaÉà«ª∏d  ¿ƒµ«°S{ :√ƒª°S  ∫Ébh

 á«ªbôdG  É«LƒdƒæµàdG  πÑ≤à°ùe  º«ª°üJ  ‘

 ..á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ⁄É©dG ¬°û«©«°S …òdG

 ∫É› ‘ ⁄É©dG ¿óe IOÉjQ ‘ »HO ≈≤Ñà°Sh

 ‘ É¡Ø«XƒJh πÑ≤à°ùŸG äÉ«æ≤J ôjƒ£Jh QÉÑàNG

.zπÑ≤à°ùŸG OÉ°üàbGh »ªbôdG OÉ°üàb’G º«ª°üJ

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

 øjôµàÑŸG ™«ªéH kÉªFGO Ö qMôJ »HO ¿CG Ωƒàµe

 πÑ≤à°ùe  º«ª°üJh  ±Göûà°S’  AGÈÿGh

 ¬JÉ≤«Ñ£Jh  ¬JÉfÉµeEG  á°SGQOh  ¢SÒaÉà«ŸG

 õjõ©àd  QGƒ◊G  ¥ÉaBG  ™«°SƒJ  πÑ°Sh  ,IóYGƒdG

 QÉµàH’  ,Oƒ¡÷G  ôaÉ°†Jh  äÉcGöûdGh  ¿hÉ©àdG

 π°†aCG πÑ≤à°ùe AÉæH ƒëf ⁄É©dÉH »°†“ ∫ƒ∏M

 QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdG øe IOÉØà°S’ÉH ™«ªé∏d

.ôjƒ£àdGh åëÑdGh

 »HO  ≈≤à∏e  º«¶æJ  øe  ±ó¡f{  :√ƒª°S  ∫Ébh

 äGÈî∏d á©eÉL á°üæe ÒaƒJ ¤EG ¢SÒaÉà«ª∏d

 äÉYÉ£b πÑ≤à°ùe ±öûà°S’ á«ŸÉ©dG äGAÉØµdGh

 ácGöûdGh  π°UGƒàdG  õjõ©Jh  z¢SÒaÉà«ŸG{

 äÉeƒµ◊G iƒà°ùe ≈∏Y ´É£≤dG  Gòg OGhQ ÚH

.zäÉcöûdGh ∫ÉªYC’Gh äÉ°ù°SDƒŸGh

 OÉ°üàbG ƒg »ªbôdG OÉ°üàb’G{ :√ƒª°S ±É°VCGh

 ..á«ªæàdG IÒ°ùe õFÉcQ ¬«∏Y Ωƒ≤J …òdG πÑ≤à°ùŸG

 ™ªàéŸ  kÉ«°ù«FQ  kGõcôe  »HO  ¿ƒµJ  ¿CG  ójôfh

..¢SÒaÉà«ŸG

.z∂dP øe ó©HCG ƒg Ée ≥«≤– ≈∏Y ¿hQOÉb øëfh

 á«LƒdƒæµàdG á«àëàdG á«æÑdG ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 kÉ«°SÉ°SCG  kÉµjöT  É¡∏©Œ  »HO  ‘  IQƒ£àŸG

 AÉcòdG  äÉ«æ≤Jh  ¢SÒaÉà«ŸG  ⁄ÉY  ‘ kÓYÉah

..»YÉæ£°U’G

 øe kGAõL Gƒfƒµj ¿CG ≈∏Y øjôªãà°ùŸG ™é°ûJh

 §£ÿG Aƒ°V ‘ ƒªædG ‘ IòNB’G ¥ƒ°ùdG √òg

 ,»HO ‘ Égò«ØæJ ºàj »àdG áªYGódG á«é«JGÎ°S’G

.IóYGh ¢Uôa øe ¬∏ª– Ée πµH

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdGh

 »HO ≈≤à∏e{ äÉ«dÉ©a √Qƒ°†M ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG

 »∏ã‡h AGQóeh AÉ°SDhQ øe kGOóY z¢SÒaÉà«ª∏d

 Éªc ,ácQÉ°ûŸG á«ŸÉ©dG á«LƒdƒæµàdG äÉcöûdG

 IôµàÑŸG ÜQÉéàdG øe áYƒª› ≈∏Y √ƒª°S ™∏WG

 ‘ IóFGQ  á«ŸÉY á«LƒdƒæµJ äÉcöT É¡JQƒW

.¢SÒaÉà«ŸG ∫É›

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

 ôªY ‹É©e âaÉ°†à°SG á«°ù«FQ á°ù∏L Ωƒàµe ∫BG

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

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

 ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒŸ ÜóàæŸG ƒ°†©dG ÖFÉf

 á«é«JGÎ°SG{ õFÉcQ RôHCG ≈∏Y Aƒ°†dG É¡dÓN §q∏°S

 »HO  ¬à≤≤M Ée  ¿CG  kGócDƒe  ,z¢SÒaÉà«ª∏d  »HO

 øgÈj äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y äGQÉeE’G ádhOh

 ‘ kÉ«ŸÉY IóFGQ ¿ƒµàd πãeC’G ™bƒŸG ‘ É¡fCG

 çóMCG ‘ QÉªãà°S’G ¿CGh ,¢SÒaÉà«ŸG πÑ≤à°ùe

 äÉ¡LƒàdG ÖcGƒŸ ôªà°ùe á«LƒdƒæµàdG äGQƒ£àdG

.⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG

 :¬àª∏c ∫ÓN AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY ‹É©e ∫Ébh

 »ŸÉY õcôªc É¡àfÉµe ï«°SôJ ‘ »HO âë‚{

 É¡fÉ°†àMG ∫ÓN øe QÉªãà°S’Gh IQÉéàdGh ôØ°ù∏d

 ™jƒæàdGh  Iójó÷G  äGQÉµàH’Gh  äÉYÉæ°ü∏d

 ≥«≤– ≈∏Y kÉehO πª©æ°Sh ..ÉgOÉ°üàb’ ôªà°ùŸG

 á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN πª©æ°S{ :kÉØ«°†e ,zójõŸG

 OÉ°üàbG AÉæHh ,¢Uôa ¤EG äÉjóëàdG πjƒ– ≈∏Y

 á«àëàdG á«æÑdG É¡eGƒb áàHÉK ¢ù°SCG ≈∏Y »ªbQ

 »HO íÑ°üàd ,á«aGöûà°S’G IOÉ«≤dGh äGAÉØµdGh

 kGõcôeh  ¢SÒaÉà«ŸG  OÉ°üàb’  ¢†HÉædG  Ö∏≤dG

 IQhöV ¬«dÉ©e ócCG Éªc z.»eÉæàŸG É¡©ªàéŸ

 ¢SÒaÉà«ª∏d  »HO  ≈≤à∏e  äÉLôfl  ∞«XƒJ

 áYÉæ°Uh  º«ª°üJh  π«îJ  IÒ°ùe  á∏°UGƒŸ

 äGQó≤dGh  äÉfÉµeE’G  ±Göûà°SGh  ,πÑ≤à°ùŸG

 ¢Uôa  ±É°ûµà°SGh  Iójó÷G  äÉ«æ≤à∏d  á«YƒædG

.⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG ájQò÷G ä’ƒëàdG

 ¢UôØdG øe πFÉg ºc OƒLh ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  ‘  ¢SÒaÉà«ŸG  äÉ≤«Ñ£àd

 ∞MÉàŸG  ‘  á«°VGÎaG  äÉ«dÉ©a  ∫ÓN  øe

 QÉµàHGh ,ºgC’G á«MÉ«°ùdG ™bGƒŸGh äÉ«dÉØàM’Gh

 ÉÃ ,»HO ‘ kÉHòL ÌcC’G äÉ¡Lƒ∏d á«ªbQ ºFGƒJ

.kÉ«ŸÉY »MÉ«°ùdG ÉgQƒ°†M Rõ©j

 ¿É£∏°S ôªY ‹É©e QÉ°TCG ,º«∏©àdG iƒà°ùe ≈∏Yh

 ájQÉÑàNG ÜQÉŒ ≈∏Y πª©∏d §£N ¤EG AÉª∏©dG

 ΩGóîà°SÉH  á«ª«∏©àdG  äÉLôîŸG  Ú°ùëàd

 ¢û«©j å«M ,º«∏©àdG ‘ ¢SÒaÉà«ŸG äÉ≤«Ñ£J

 ïjQÉàdG  ≈∏Y  ¿ƒaô©àj  Éªc  ,öVÉ◊G  áÑ∏£dG

 á«ª«∏©J  áÄ«H  ∫ÓN  øe  ¬JÉ£fih  É¡KGóMCGh

 ôjƒ£àd ájRGƒe §£N ¤EG kGÒ°ûe ,IôeÉZ á«°VGÎaG

 øqµ“ º«∏©àdG äÉYÉ£b ‘ ¢SÒaÉà«ª∏d äÉYöùe

.º¡JGQÉµàHG QÉÑàNG øe ´É£≤dG Gòg ‘ OGhôdG

 »HO  ≈≤à∏Ÿ  ∫hC’G  Ωƒ«dG  äÉ°ù∏L  äõ«“h

 ¢üî°T ∞dCG 20 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ¢SÒaÉà«ª∏d

 äÉ°ù∏÷G  Qƒ°†◊  ⁄É©dGh  äGQÉeE’G  ádhO  øe

 ‘ ¢SÒaÉà«ŸG äÉ«æ≤J ÈYh kÉ«fhÎµdEG ≈≤à∏ŸG

.á«FÉæãà°SG áHôŒ

 z¢SÒaÉà«ª∏d  »HO  ≈≤à∏e{  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL

 á≤£æezh  zπÑ≤à°ùŸG  ∞ëàe{  ‘  ó≤©æj

 ≈∏Y  ó¡°ûjh  ,»HóH  äGQÉeE’G  êGôHCÉH  z2071

 á°TQhh ´ÉªàLGh á°ù∏L 25 øe ÌcCG Úeƒj ióe

 äÉ«æ≤J  ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  çóMCG  åëÑd  ,πªY

 á«é«JGÎ°S’G äÉcGöûdG ±É°ûµà°SGh ¢SÒaÉà«ŸG

 ±Göûà°SGh  á«ªbôdG  á«àëàdG  ÉgÉæH  ôjƒ£àd

 äÉeóÿGh äÉeƒµ◊G ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡JÉ≤«Ñ£J

 ∂dPh ,∫É°üJ’Gh á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dGh

 äÉfÉ«ÑdGh Ú°ûJ ∑ƒ∏H äÉ«æ≤J øe IOÉØà°S’ÉH

.ÉgÒZh áªî°†dG

 çóM ∫hCG z¢SÒaÉà«ª∏d »HO ≈≤à∏e{ Èà© ojh

 ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ¥ÓWEG  òæe  ¬Yƒf  øe

 á«é«JGÎ°SG{  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  øH

 ±ó¡Jh  .2022  ƒ«dƒj  ‘  z¢SÒaÉà«ª∏d  »HO

 ¤EG  Q’hO äGQÉ«∏e 4 áaÉ°VEG  ¤EG  á«é«JGÎ°S’G

 ∞dCG 40 ≥∏Nh ,IQÉeEÓd ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG

 áaÉ°VEG  ,2030 ΩÉ©dG  ∫ƒ∏ëH  á«°VGÎaG  áØ«Xh

 ∫É› ‘ á∏eÉ©dG äÉcöûdG OGóYCG áØYÉ°†e ¤EG

 ¢ùªN ¢SÒaÉà«ŸG  É«LƒdƒæµJh Ú°ûJ ∑ƒ∏ÑdG

 ¿ó oe 10 π°†aCG øª°V »HO áfÉµe ï«°SÎd ,äGôe

.¢SÒaÉà«ŸG ∫É› ‘ IóFGôdG äGOÉ°üàb’G ‘

 »a kGƒ°†Y …ôeÉ©dG ¢VÉcQ øH óªMCG ø«Y 

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

 ºdÉ°S ôªY ºdÉ°S ø«©j »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«¡d kÉjò«ØæJ kGôjóe

ádhódG iód É°ùªædG ô«Ø°S »≤à∏j …OQGƒÑdG

…ôgÉ¶dG ìGôaCG ô°†ëj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 á«LƒdƒæµàdG äÉcô°ûdG »∏ãªeh AGQóeh AÉ°SDhQ »≤à∏j √ƒª°S 

z¢Sô«aÉà«ª∏d »HO ≈≤à∏e{ »a ácQÉ°ûªdG á«ªdÉ©dG

 É¡dÓN §∏°S AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY âaÉ°†à°SG á«°ù«FQ á°ù∏L ó¡°ûjh 

z¢Sô«aÉà«ª∏d »HO á«é«JGôà°SG{ ±GógCGh õFÉcQ RôHCG ≈∏Y Aƒ°†dG

 ôjƒ£Jh QÉÑàN’ kÉ«°ù«FQ kGõcôe ≈≤Ñà°S »HO :óªëe øH ¿GóªM

zπÑ≤à°ùªdG äÉ«æ≤J

 äÉcô°T É¡JQƒW IôµàÑªdG ÜQÉéàdG øe áYƒªée ≈∏Y ™∏£jh

 ¢Sô«aÉà«ªdG ∫Éée »a IóFGQ á«ªdÉY á«LƒdƒæµJ



:ΩGh-§≤°ùe

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

 √ƒNCGh  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U

 ôeÉ©dG º∏©dG öüb ‘ kÉjƒNCG AÉ≤d ,á≤«≤°ûdG ¿ÉªY

 È©J »àdG ájOƒdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJ ¬dÓN iôL ..

 èFÉ°Th øe Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »JOÉ«b ™ªéj ÉªY

.ájƒb §HGhQh

 äÉbÓ©dG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ¿ÉÑfÉ÷G  åëH  Éªc

 øjó∏ÑdG  ÚH  §HôJ  »àdG  IQòéàŸG  á«îjQÉàdG

 .. Éª¡æ«H äÉbÓ©dG ÖfGƒL ∞∏àflh Ú≤«≤°ûdG

 äÉbÓ©dG √òg á«ªæJ ≈∏Y ∫OÉÑàŸG ¢Uô◊G GócCGh

 ÉÃ ΩGhódG ≈∏Y ΩÉeC’G ¤EG  É¡©aO ¤EG  ™∏£àdGh

 Éª¡«Ñ©°T  ≈∏Y  AÉªædGh  ÒÿGh  ™ØædÉH  Oƒ©j

 øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M .Ú≤«≤°ûdG

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG  ójGR

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

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

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

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

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

 QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG óªM øH óªfi ï«°ûdG ‹É©eh

.á°SÉFôdG ¿GƒjóH á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG

 ÖMÉ°U  ..  ÊÉª©dG  ÖfÉ÷G  øe  √ö†M  Éª«a

 ÖFÉf  ó«©°S  ∫BG  ¥QÉW  øH  ó©°SCG  ó«°ùdG  ƒª q o°ùdG

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh äÉbÓ©dG ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ

 ÖMÉ°Uh  ,¿É£∏ q o°ùdG  ádÓ÷  ¢UÉÿG  πãª oŸGh

 ÖFÉf ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ÜÉ¡°T ó«°ùdG ƒª q o°ùdG

 ƒª q o°ùdG ÖMÉ°Uh ,´ÉaódG ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ

 áaÉ≤ãdG ôjRh ó«©°S ∫BG ºã«g øH ¿õj …P ó«°ùdG

.ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdGh

:ΩGh-§≤°ùe

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

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

 .. §≤°ùe áª°UÉ©dG ‘ ÊÉª©dG »æWƒdG ∞ëàŸG

 ¤EG √ƒª°S É¡H Ωƒ≤j »àdG IQÉjõdG QÉWEG ‘ ∂dPh

.á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°S

 ∞ëàŸG ¬dƒ°Uh iód √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 …ƒ°SƒŸG  ø°ùM  øH  ∫ÉªL  IOÉ©°S  ..  »æWƒdG

 ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch »æWƒdG ∞ëàŸG ΩÉY ÚeCG

.∞ëàŸG

 ∞ëàŸG ábhQCG ≈∏Y ádƒ÷G ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh

 äÉYÉ≤dGh ÉjGhõdG øe OóY óæY ∞bƒJh ¬eÉ°ùbCGh

 {  ó«©°S  øH  ¢SƒHÉb  ¿É£∏°ùdG  øcQ{  â∏ª°T

 á«°üî°ûdG äÉ«æà≤ŸG øe áYƒª› ¢Vô©j …òdG

 ∫hódG IOÉb øe πMGôdG ¤EG âeób »àdG ÉjGó¡dGh

 ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG º¡«a øÃ

 kÉª°ù› √GógCG …òdG { √GôK ˆG Ö«W { ¿É«¡f

 áØ∏àîŸG OÉ©HC’G ÖfÉéH ,kÉØ«°Sh ø°ü◊G öü≤d

 √QhOh { ˆG ¬ªMQ{ ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á«°üî°ûd

 QGR  Éªc  ..  ⁄É©dG  ‘ ΩÓ°ùdG  ºYO  ‘ …ƒ«◊G

 -ôaƒ∏dG ∞ëàe øe äÉ«æà≤Ã kÉ°UÉN kÉæcQ √ƒª°S

 ¿ÉªY  »Øëàe  ÚH  ¿hÉ©àdG  QÉWEG  ‘  »ÑXƒHCG

. ôaƒ∏dGh »æWƒdG

 ¤EG ∞ëàŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG øe √ƒª°S ™ªà°SGh

 ¤EG  ±ó¡J »àdG  ¬àdÉ°SQh ¬îjQÉJ  ¿CÉ°ûH  ìöT

 ®ÉØ◊Gh Ωó≤dG ‘ áHQÉ°†dG ¿Éª oY IQÉ°†M öûf

 ájƒæ©ŸGh  ájOÉŸG  äÉ«æà≤ŸGh  ógGƒ°ûdG  ≈∏Y

 É¡àaÉ≤Kh  É¡KGôJh  áæ£∏°ùdG  ïjQÉàd  áfƒµŸG

 á«îjQÉàdGh  ájQÉ°†◊G OÉ©HC’G  RGôHEGh  ,É¡fƒæah

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ∞«XƒJ  ™e  É¡d  á«aÉ≤ãdGh

 á«ØëàŸG IQGOE’G ä’É› ‘ á©ÑàŸG ÒjÉ©ŸGh

.QGhõdG äÉeóNh ¢Vô©dGh äÉ«æà≤ŸG IQGOEGh

 ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Öàch

 É¡«a ∫Éb QGhõdG QÉÑc πé°S ‘ áª∏c ¿É«¡f ∫BG

 ‘ »æWƒdG  ∞ëàŸG  IQÉjõH  kGÒãc  äó©°S  { :

 ±ô©àdÉH  â©àªà°SGh  ,á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  áæ£∏°S

 ábGôY ó°ùŒ »àdG áæ«ªãdGh ájÌdG ¬JÉ«æà≤e ≈∏Y

 ¬«dƒJ  Éeh  ójóŸG  ¬îjQÉJh  ÊÉª©dG  Ö©°ûdG

 øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL »NCG IOÉ«≤H áæ£∏°ùdG

 áeƒ¶æe øª°V áaÉ≤ãdÉH ÒÑc ΩÉªàgG øe ,¥QÉW

 ÚªFÉ≤∏d kGôµ°T ..É¡H º©æJ »àdG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 º¡d »JÉ«æ“ ¢üdÉNh ºgOƒ¡÷ ∞ëàŸG ≈∏Y

 øe  kGOóY  º°†j  ∞ëàŸG  ¿CG  ôcòj  .z≥«aƒàdÉH

 ájôKC’G  äÉ«æà≤ŸG  ±’BG  ≈∏Y  …ƒà– äÉYÉ≤dG

 ïjQÉàdGh  ¿É°ùfE’Gh  ¢VQC’G..  äÉYÉb  ‘ ´RƒàJ

 ÖfÉéH  …QÉ°†◊G  õéæŸGh  ìÓ°ùdGh  …ôëÑdG

 áÁó≤dG Qƒ°ü©dGh ïjQÉàdG πÑb Éeh êÓaC’G äÉYÉb

 áª¶Y  ¤EG  áaÉ°VEG..»LQÉÿG  ⁄É©dGh  ¿ÉªYh

.…OÉŸG ÒZ çGÎdGh á°†¡ædG öüYh ΩÓ°SE’G

:ΩGh-§≤°ùe

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

 GôHhC’G QGO AÉ©HQC’G Ωƒj  zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 √ƒª°S IQÉjR QÉWEG ‘ ∂dPh .. á«fÉª©dG á«fÉ£∏°ùdG

.á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°S ¤EG

 ÖMÉ°U .. QGódG ¬dƒ°Uh iód √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 ÚeCG ó«©°S ∫BG Oƒªfi øH ó¡a øH πeÉc ó«°ùdG ƒª°ùdG

 áæ£∏°ùdG ‘ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áfÉeC’G ‘ ΩÉY

 ¿hDƒ°T ΩÉY ÚeCG  …óæµdG OƒªM øH öüf ‹É©eh

.ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG

 Iôµa ¤EG GôHhC’G QGO ≈∏Y ÚªFÉ≤dG øe √ƒª°S ™ªà°SGh

 á«fÉ£∏°ùdG á«fƒØª«°ùdG GÎ°ùcQhC’G ¢ù«°SCÉJ ´höûe

 øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG  ¬d  QƒØ¨ŸG πMGôdG  ój  ≈∏Y

 É¡°ù«°SCÉJ πMGôeh zˆG ¬ªMQ { ó«©°S ∫BG ó«©°S

 ™e Ö°SÉæààd âªª°U »àdG GôHhC’G QGO AÉ°ûfEG ÖfÉéH

 øe AGƒ°S áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ôNBG

 ™ªà°SGh ..äƒ°üdG hCG IAÉ°VE’G hCG ìöùŸG ácôM å«M

 á©«ÑWh QGó∏d á©HÉàdG ≥aGôŸG ¿CÉ°ûH ìöT ¤EG √ƒª°S

 ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y É¡›ÉfôHh É¡eó≤J »àdG ¢Vhô©dG

 çóMCG øe ó©J »àdGh É¡àæª°†J »àdG äGõ«¡éàdGh

.á«ŸÉ©dG ≈≤«°SƒŸG ¢Vhô©d áeóîà°ùŸG äGõ«¡éàdG

 QGódG  ìöùe  ‘ ¬àdƒL  ∫ÓN  √ƒª°S  ±ô©J  Éªc

 õ«ªàJ …òdG …QÉª©ŸG AGÌdG ≈∏Y .. iôNC’G ≥aGôŸGh

 çQE’G  ÚH ºZÉæàŸG êõŸG ≈∏Y É¡JQóbh QGódG  ¬H

 øe ájQÉª©ŸG áaÉ≤ãdGh ÊÉª©dG …QÉª©ŸG ‘É≤ãdG

 …òdG QhódG ≈∏Y ™∏WG Éªc .. áØ∏àîŸG ⁄É©dG äGQÉb

 ‘É≤ãdG ∫ÉéŸG ‘ á«fÉ£∏°ùdG GôHhC’G QGO ¬H Ωƒ≤J

.iƒà°ùŸG á«dÉY á«µ«°SÓc ¿ƒæa øe ¬eó≤J Éeh

 á«fÉ£∏°ùdG  á«fƒØª«°ùdG  GÎ°ùcQhC’G  ábôa  äOCGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQÉjõH kÉÑ«MôJ á«≤«°Sƒe äÉYƒ£≤e

 ájôµ°ù©dG  ábôØ∏d  ¢VhôY ÖfÉéH ..ádhódG  ¢ù«FQ

 ≈≤«°Sƒeh á«d’ƒØdG ábôØdGh ∫ƒÑ£∏d á«°VGô©à°S’G

.ÊÉª©dG ÊÉ£∏°ùdG ¢Sô◊G

 ‘  áª∏c  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πé°Sh

 QGO IQÉjõH äó©°S { : É¡dÓN ∫Éb QGhõdG QÉÑc πé°S

 ¤EG ´Éªà°S’Gh IÉ«◊ÉH á°†HÉædG á«fÉ£∏°ùdG GôHhC’G

 É¡«a êõà“ »àdG á«fÉª©dG á«fƒØª«°ùdG GÎ°ùcQhC’G

 á«ŸÉY á¨d ¿ƒæØdG.. m¥GQ ºZÉæàH áKGó◊G ™e ábGô©dG

 á∏«°Shh äÉaÉ≤ãdG ÚH ™ªŒ π°Uh á≤∏Mh ácÎ°ûe

 π°UGƒàdG  É¡ªgCGh  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  öûæd  áª¡e

 »gh Üƒ©°ûdG ÚH ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdGh

 áÑëŸGh ΩÉFƒdG ¿ÉªY É¡H º©æJ »àdG É¡JGP º«≤dG

 ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL »NCG IOÉ«b πX ‘

.{ ¿ÉªY ¿É£∏°S

 ï«°ûdG ƒª°S .. GôHhC’G QGO IQÉjR ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ´Gõg

 Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°Sh  »ÑXƒHCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG

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

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

 »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG

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

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

 ‹É©e á°SÉFôdG ¿GƒjO ‘ á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe

 ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S

 QôŸG  ÚgÉ°T  áØ«∏N  ‹É©eh  á«àëàdG  á«æÑdGh

 ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©e h ádhO ôjRh

 ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »°SÉeƒ∏HódG QÉ°ûà°ùŸG

 ÚeC’G  ÖFÉf  »°ùeÉ°ûdG  OÉªM  øH  »∏Y  ‹É©eh

 ÈL ‹É©eh »æWƒdG øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG

 h  á°SÉFôdG  ¿GƒjO  ‘ ádhO  ôjRh  …ójƒ°ùdG  óªfi

 ádhódG ÒØ°S …ójƒ°ùdG ∞«°S ¿É£∏°S óªfi IOÉ©°S

 …ójƒ°ùdG ø°ùM óªfi IOÉ©°Sh ¿ÉªY áæ£∏°S iód

 øcôdG  AGƒ∏dGh  á°†HÉ≤dG  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 …ôµ°ù©dG  ≥aGôŸG  »∏eÉ¡dG  á©ªL  ó°TGQ  áØ«∏N

.ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

:ΩGh-»ÑXƒHCG - §≤°ùe

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO äócCG

 áî°SGôdG  Éª¡JOGQEG  ¿ÉªY  áæ£∏°Sh

 äÉbÓ©dG  ÖfGƒL  ∞∏àfl  ôjƒ£àd

 ≥«°ùæJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,á«FÉæãdG

 Ωóîj  ÉÃ  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ∞bGƒe

 QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ºYójh  Éª¡◊É°üe

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘

 Qó°U ∑Î°ûe ¿É«H ‘ ¿Gó∏ÑdG OÉ°TCGh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQÉjR ΩÉàN ‘

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ¿ÉªY  áæ£∏°S  ¤EG  zˆG  ¬¶ØM{

 ≥«°ùæJh ¿hÉ©J øe ≥≤– ÉÃ ,á≤«≤°ûdG

 ájOÉ°üàb’Gh  á«ª∏©dG  ä’ÉéŸG  ‘

 ÉÃ  á«aÉ≤ãdGh  á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdGh

 øjó∏Ñ∏d  ádOÉÑàŸG  ™aÉæŸÉH  Oƒ©j

.Ú≤«≤°ûdG

..¿É«ÑdG ¢üf »∏j Éª«ah

 èFÉ°TƒdGh  §HGhôdG  øe  kÉbÓ£fG  //

 »àdG  á«îjQÉàdGh  áî°SGôdG  ájƒNC’G

 äGQÉeE’G  ádhO  »JOÉ«b  ÚH  ™ªŒ

 ÚHh ¿ÉªY áæ£∏°Sh IóëàŸG á«Hô©dG

 äÉbÓ©∏d kGõjõ©Jh ,Ú≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°T

 á«Ñ∏Jh  ,Éª¡æ«H  Iõ«ªàŸG  á«FÉæãdG

 ádÓ÷G  ÖMÉ°U  øe  áÁôc  IƒYód

 ¿Éª oY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉb , ˆG √ÉYQ

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 áæ£∏°S ¤EG ádhO IQÉjõH zˆG ¬¶ØM {

 iƒà°ùŸG ™«aQ óah ¢SCGQ ≈∏Y ¿ÉªY

 /2-1/ AÉ©HQC’Gh AÉKÓãdG »eƒj ∂dPh

-27/ ≥aGƒŸG  `g 1444 ∫hC’G  ™«HQ
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 Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  GóFÉb  iôLCGh

 IƒNC’G ìhQ É¡JOÉ°S á≤ qª©e äÉãMÉÑe

 ≈∏Y ó«cCÉàdG É¡dÓN iôL ΩÉé°ùf’Gh

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J

 ÉÃ IOÉ°TE’Gh ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 ‘  ≥«°ùæJh  ¿hÉ©J  øe  ¬≤«≤–  ”

.øjQÉ÷G øjó∏Ñ∏d á©aÉædG

 áæé∏dG ¬H Ωƒ≤J …òdG ΩÉ¡dG QhódG GócCGh

 π°UGƒàdÉH  ÉÑ qMQh  ,ácÎ°ûŸG  É«∏©dG

 ‹É©ŸGh ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ÚH ∫É q©ØdG

 ™«°VGƒŸG åëÑd øjó∏ÑdG ‘ AGQRƒdG

 õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  ácÎ°ûŸG

 ä’ÉéŸG  ‘  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ájQÉªãà°S’Gh ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G

 á«∏°üæ≤dGh  á«°SÉeƒ∏HódGh  á«aÉ≤ãdGh

 ä’É›  ¤G  áaÉ°VEG  á«ª«∏©àdGh

 äÉ«æ≤àdGh  »FGò¨dG  øeC’Gh  áÄ«ÑdG

 ábÉ£dG  ™jQÉ°ûeh QÉµàH’Gh IQƒ£àŸG

 ÖfÉéH áYÉæ°üdGh IOóéàŸG ábÉ£dGh

 ôjƒ£àdGh á«FGhódGh á«ë°üdG ä’ÉéŸG

 äÉjhÉª«chÎÑdGh áMÉ«°ùdGh …QÉ≤©dG

 π°SÓ°Sh  á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdGh

 á«à°ùLƒ∏dG  ácGöûdGh  π≤ædGh  OGóeE’G

 á«dÉŸG  á«æ≤àdGh  äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤Jh

 øe  Rõ©j  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πc  ‘h

 Oƒ©jh  ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸGh  ™aÉæŸG

..AÉªædGh ÒÿÉH øjó∏ÑdG »Ñ©°T ≈∏Y

 ≈∏Y  ™«bƒàdÉH  ¿ÉÑfÉ÷G  ÖMQ  Éªc

 ∞∏àfl ∫ƒM ºgÉØàdG äGôcòe øe OóY

.»FÉæãdG ¿hÉ©àdG ÖfGƒL

 ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh

 Éª¡eõY  ¿É£∏°ùdG  ádÓL  √ƒNGh

 »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG  õ«Ø–  ≈∏Y

 Oƒ¡÷G ∞«ãµJ ≈∏Y πª©∏d ¢UÉÿGh

 ™jƒæJh  ôjƒ£J  πLCG  øe  ácÎ°ûŸG

 áeÉbEGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG

 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  äÉcGöûdG

 kÉ≤«≤– ∂dPh ,∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG ÚHh

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH πeÉµà∏d

 ô¶ædG  äÉ¡Lh  ¿ÉÑfÉ÷G  ∫OÉÑJ  Éªc

 ≈∏Y  ÉjÉ°†≤dGh  πFÉ°ùŸG  ∫ƒM

 GócCGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÚàMÉ°ùdG

 ÉÃ  Éª¡ØbGƒe  ≥«°ùæJ  ≈∏Y  πª©dG

 ºFÉYO  øe  Rõ©jh  Éª¡◊É°üe  Ωóîj

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G

 ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Ωóbh

 ¬«NC’  ÊÉ¡àdG  ¢üdÉN  ¥QÉW  øH

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 äGQÉe’G ádhO Rƒa áÑ°SÉæÃ ¿É«¡f ∫BG

 øjöû©dGh áæeÉãdG IQhódG áaÉ°†à°SÉH

 ·C’G  á«bÉØJ’  ±GôWC’G  ô“DƒŸ

 / ñÉæŸG Ò¨J ∫ƒM ájQÉWE’G IóëàŸG
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 ÖMÉ°U  ÜôYCG  IQÉjõdG  ΩÉàN  ‘h

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ádÓ÷G ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôµ°T øY

 áeƒµMh  ¥QÉW  øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG

 IhÉØM  ≈∏Y  ¿ÉªY  áæ£∏°S  Ö©°Th

 √ƒª°ùd  áaÉ«°†dG  Ωôch  ∫ÉÑ≤à°S’G

 ¿ÉªY áæ£∏°ùd kÉ«æªàe ≥aGôŸG óaƒdGh

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO

 øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG  ádÓL  ÜôYCGh

 øe  ójõÃ  ¬JÉ«æ“  Ö«WCG  øY  ¥QÉW

 »JGQÉeE’G  Ö©°û∏d  QÉgOR’Gh  AÉNôdG

.//≥«≤°ûdG

:ΩGh-§≤°ùe

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQÉjR  ¢ûeÉg  ≈∏Y  

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 ¿Éª oY áæ£∏°S ¤EG zˆG ¬¶ØM{ ádhódG

 äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch â©bh ..á≤«≤°ûdG

 ™e  »eÓYEG  ¿hÉ©J  á«bÉØJG  zΩGh{

 õjõ©J ±ó¡H á«fÉª o©dG AÉÑfC’G ádÉch

 ‘  ÚÑfÉ÷G  ÚH  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG

 èeGôH ò«ØæJh …QÉÑNE’G ∫OÉÑàdG ∫É›

 º¡°ùj ÉÃ Ú∏eÉ©∏d ácÎ°ûe ÖjQóJ

 º¡JGÈN õjõ©Jh  º¡JGQÉ¡e  π≤°U ‘

.á«æ¡ŸG

 ¢UôM  QÉWEG  ‘  á«bÉØJ’G  »JCÉJh

 ™e  É¡JÉcGöT  õjõ©J  ≈∏Y  zΩGh{

 ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh

 ¿hÉ©à∏d  ΩGóà°ùe  êPƒ‰  ï«°SôJh

 ≈∏Y  ÉgQƒ°†M  ºYój  ÉÃ  »æ¡ŸG

 GOhõe  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  áMÉ°ùdG

.áØ∏àîŸG äÉ¨∏dÉH ÉbƒKƒe É«eÓYEG

 ∫ÓL  óªfi  IOÉ©°S  á«bÉØJ’G  ™bh

 AÉÑfCG  ádÉch  ΩÉY  ôjóe  »°ùjôdG

 º«gGôHEG  IOÉ©°Sh  zΩGh{  äGQÉeE’G

 ôjô–  ¢ù«FQh  ΩÉY  ôjóe  …Qõ©dG

 ±ó¡Jh  á«fÉª o©dG  AÉÑfC’G  ádÉch

 ¿hÉ©àdG  §HGhQ  õjõ©J  ¤EG  á«bÉØJ’G

 ∫É›  ‘  ÚàdÉcƒdG  ÚH  »eÓYE’G

 »eÓYE’G iƒàëŸGh …QÉÑNE’G ∫OÉÑàdG

 É≤ah  ácÎ°ûŸG  Éª¡aGógCG  Ωóîj  ÉÃ

.É¡H ∫ƒª©ŸG äÉ©jöûàdGh áª¶fCÓd

 ¿Éaô£dG  ∫OÉÑàj  á«bÉØJ’G  ÖLƒÃh

 á«Hô©dG  á¨∏dÉH  á«eƒ«dG  QÉÑNC’G

 Qƒ°üdG  ÖfÉL  ¤EG  ájõ«∏‚E’Gh

 ΩGóîà°S’G  ¢Vô¨H  äÉgƒjó«ØdGh

 á°UÉÿG  äÉ°üæŸG  ≈∏Y  ™jRƒàdGh

.Éª¡FÉcöTh ÚàdÉcƒdÉH

 QÉWG  ‘  á«bÉØJ’G  ™«bƒJ  »JCÉjh

 ÚH  áî°SGôdG  ájƒN’G  äÉbÓ©dG

 ¢UôM øe ÉbÓ£fGh Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 Qƒ£àe  êPƒ‰  ï«°SôJ  ≈∏Y  zΩGh{

 πFÉ°Sh ∞∏àfl ™e ácGöûdGh ¿hÉ©à∏d

 ¢Sô‚ƒµdG º«¶æJ ™e á°UÉN ΩÓYE’G

 ∫ÓN  »ÑXƒHCG  ‘  ΩÓYEÓd  »ŸÉ©dG

.2022 Èªaƒf 17 ¤EG 15 øe IÎØdG
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kÉjƒNCG kAÉ≤d ¿Gó≤©j ¿ÉªY ¿É£∏°Sh ádhódG ¢ù«FQ

§≤°ùe »a »æWƒdG ∞ëàªdG Qhõj ójGR øH óªëe

AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿ÉªY ¿É£∏°Sh ádhódG ¢ù«FQ

§≤°ùe ‘ »æWƒdG ∞ëàŸG ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óªfi

 øeC’G ºYój ÉªH øjó∏ÑdG ∞bGƒe ≥«°ùæJ ≈∏Y πª©dG

ºdÉ©dG »a QGô≤à°S’Gh

 ¿É£∏°S ≈dEG ôµ°T á«bôH å©Ñj ádhódG ¢ù«FQ

áæ£∏°ùdG ≈dEG ¬JQÉjR ΩÉàN »a ¿ÉªY

¿ÉªY áæ£∏°S QOÉ¨j ójGR øH óªëe

:ΩGh-§≤°ùe

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

 ¤EG ôµ°T á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ¥QÉW  øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U  ¬«NCG

 ‘ √ƒª°S IQOÉ¨e ó©H ` á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S

 ÜôYCG  ``  áæ£∏°ùdG  ¤EG  É¡H ΩÉb ádhO IQÉjR ΩÉàN

 ∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØ◊ √ôjó≤Jh √ôµ°T ≠dÉH øY É¡dÓN
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دبي - الوحدة:

 يشــهد عالم امليتافــرس نموا 
يــوم،  بعــد  يومــا  متســارعا 
وأصبحنــا نــرى آفاقــا جديدة 
مجاالت  مختلف  يف  لتطبيقاتــه 
الحياة اليومية ليشــكل منعطفا 
جديدا يف تاريخ اإلبداع اإلنساني، 
ويبتكــر عوالم رقيمــة مبتكرة 
تالمس كل قطاع، وتؤثر يف حياة 
الكوكب.  هذا  عىل  يعيش  من  كل 
استكشــاف  يمكن  أيــن  ولكن 

عوالم امليتافرس وكيف؟.
هي  منطقية  األكثــر  اإلجابــة 
جدا،  واقعية  أسباب  ولعدة  دبي، 
فاملدينــة التي افتتحت هذا العام 
مبنى  أجمل  املستقبل«؛  »متحف 
عىل وجه األرض والذي يشــكل 
غر  وعمرانية  هندسية  أعجوبة 
البرشي،  التاريــخ  مســبوقة يف 
لإلنجــازات  مرادفــا  أصبحــت 
املبهرة التي ال تعرف املســتحيل 
التميــز  وال تعــرف يف ســباق 

والريادة بخط للنهاية.
الخيار  دبــي  من  يجعــل  وهذا 
األمثــل إلطالق رحلة إنســانية 
ملحمية جديدة تستكشف عوالم 
وتســترشف  ملهمة،  افراضية 
ملجتمعــات  جديــدة  فرصــا 
من  باالستفادة  الذكية  املستقبل 
والحلول  واالبتكار  التكنولوجيا 
الرقميــة وتطبيقاتها ال ســيما 

امليتافرس.
وإىل جانب اعتمادها »اسراتيجية 
دبــي للميتافــرس« يف يوليــو 
املايض، تشــكل سياسة االبتكار 
تنظيميــة  بأطــر  اإلمــارة،  يف 
وترشيعية سباقة ومرنة جاهزة 
داعمــة  حاضنــة  للمســتقبل، 

ألحدث تطبيقات التكنولوجيا.
وأرســت دبــي، التــي تحتضن 
التابعــة   »2071 »منطقــة 
ملؤسســة دبي للمستقبل لتخيل 

وتصميم مستقبل أفضل لإلنسان 
املقبلة،  الخمسني  السنوات  خالل 
بنية تحتية رقمية قوية، ونقطة 
جذب عامليــة للمواهب والخرباء 
العالم،  أنحاء  جميع  من  والرواد 
للــرشكات  للفــرص  وأرضــا 
الناشئة  واملشاريع  التكنولوجية 
وتصميم  االبتــكار  قطاعات  يف 
تطبيقات  وتطويــر  املســتقبل 

الذكاء االصطناعي.
دبــي وجهة جذابــة للمبتكرين 

التكنولوجيا  ورشكات  واملبدعني 
الرائدة يف العالم وأحدث قطاعاتها 
بتوفر  نجحت  وقد  وتطبيقاتها، 
جميع املكونات الحيوية لتسخر 
االبتكار والتكنولوجيا ومنظومة 
نمو  أجل  من  والتطويــر  البحث 
اإلنســاني  اإلبــداع  مشــاريع 
واالزدهار،  التقــدم  إىل  الهادفة 
تبني  أن  يمكن  أساسا  يوفر  مما 
دبــي مختربا عامليا  لتكون  عليه 

لتطبيقات امليتافرس.

دبي-وام:

هارفارد  كلية  خريجو  شــارك 
لألعمــال قــادة وخــرباء من 
والخاص  الحكومي  القطاعني 
يف دول مجلس التعاون الخليجي 
املنطقة  لتحديات  حلول  إليجاد 
عمل  مجموعــات  خــالل  من 
الغذائي  األمن  قضايا  ناقشــت 
والرعاية  الوطنيــة  واملواهب 

الصحية واالستدامة.
فعاليات  انتهاء  عقب  ذلك  جاء 
النســخة األوىل مــن منتــدى 
االســراتيجية  »التحــوالت 
الخليج  لدول  املستقبيل  والتأثر 
يف  مؤخرا  عقد  الــذي   »2022

متحف املستقبل بدبي.
نادي  رئيس  لوتاه  صالح  وقال 
دول  يف  لألعمال  هارفارد  كلية 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
ملجموعة  التنفيــذي  الرئيــس 
 70 لدينا  » كان  القابضة  لوتاه 

من الكفاءات يمثلون نخبة من 
خريجي كلية هارفارد لألعمال 
عمل  ورش  يف  الفكــر  وقــادة 
التفكر التصميمي وذلك بهدف 
مناقشة ســبل إنشاء مشاريع 
دول  عىل  إيجابــي  تأثــر  ذات 

مجلس التعاون الخليجي«.
وأضاف » خــالل عام من اآلن 
العمل  مجموعــات  ســتعمل 
املكونــة مــن خريجــي كلية 
هارفــارد لألعمال وخرباء من 
والخاص  الحكومي  القطاعني 
مًعا لتقديم حلول قابلة للتنفيذ 
جميع  تقديــم  ســيتم  حيــث 
كلية  منتدى خريجي  يف  النتائج 
مجلس  بدول  لألعمال  هارفارد 
التعــاون الخليجــي 2023 يف 

الرياض«.
تمت   « لوتــاه  صالح  وأوضح 
يف  االســراتيجيات  مناقشــة 
التحديات  ملواجهــة  مجال  كل 
التي تحملهــا ومن أجل التأثر 

دارت  املســتهلك  ســلوك  عىل 
املناقشات حول استخدام نماذج 
يحتذى بها يف املجتمع وتوظيف 
ووســائل  التوعيــة  برامــج 

للتغلب  كاسراتيجيات  اإلعالم 
عىل الســلوك الســلبي املتعلق 

باستهالك الغذاء وإنتاجه«.
وبينت مخرجات ورش العمل أن 

النظر  العديد من وجهات  هناك 
القوى  بتنمية  املتعلقة  املختلفة 
الوطنيــة العاملة يف املنطقة يف 
حــني أن الجهــات واملنظمات 

التعاون  مجلس  دول  يف  املعنية 
الخليجي تحتاج إىل إيجاد حلول 
املنظومة  هــذه  إلدارة  موحدة 

بشكل أفضل.
وركزت نقاشــات ورش العمل 
الفعال  االســتثمار  أهمية  عىل 
ومطابقتها  املتوفــرة  للبيانات 
بشــكل فوري مع املرشــحني 
أنحاء  جميــع  من  املناســبني 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
الذكاء  إمكانــات  واســتثمار 
الســتقطاب  االصطناعــي 
وتمكينها  العامليــة  املواهــب 
الفرص  مــن  االســتفادة  من 

اإلقليمية.
وتطرقت النقاشــات إىل أهمية 
احتياجات  بــني  تــوازن  خلق 
الدولية  للمواهــب  األســواق 
االســتثنائية وتوظيــف تلــك 
إحدى  عىل  األمثلة  ومن  املحلية 
هي  املقرحة  االســراتيجيات 
إنشاء مخطط توجيه للمواهب 

بخربات  باالســتعانة  املحليــة 
التي  العاملية  املواهــب  أفضــل 
التعاون  دول مجلس  تركزت يف 

الخليجي.
العمل  ورش  مخرجات  وأكدت 
شأنها  من  التي  التوجهات  عىل 
الصحية  الرعاية  نظام  تحسني 
يف املنطقة وجعله أكثر شمولية 
عرب تحويلــه من نظام تفاعيل 
بعد  املــرىض  يعالج  تقليــدي 
نظام  إىل  باملــرض  إصابتهــم 
اســتباقي يتنبأ باألمراض قبل 
اإلصابة بها باســتخدام الذكاء 

االصطناعي والتكنولوجيا.
املقرحة  املشــاريع  أهم  ومن 
التي من شــأنها إنقاذ األرواح 
الذكاء  بيانــات  هو اســتخدام 
االصطناعي لدعم كبار السن يف 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
الرعاية  توفر خدمات  وضمان 
الصحيــة لهم بشــكل فعال يف 

الوقت املناسب.

اأبوظبي-وام:

البواردي  أحمد  بن   حرض معايل محمد 
مســاء  الدفاع  لشــؤون  الدولة  وزير 
الثالثــاء حفل االســتقبال الذي أقامه 
ســفر  غو  ييمينغ  تشــانغ  ســعادة 
جمهورية الصني الشــعبية لدى الدولة 

73 لبالده. الـ  بمناسبة اليوم الوطني 
فندق  يف  أقيم  الذي   - الحفل  حرض  كما 
نيشــن  الكورنيش  ريجيــس  ســانت 

تاورز..
معايل أحمد بن عيل محمد الصايغ وزير 
خميس  مغر  الدكتــور  ومعــايل  دولة 
الخييــيل رئيس دائرة تنمية املجتمع يف 
أبوظبــي ونوح الحمــادي مدير إدارة 
رشق آسيا يف وزارة الخارجية والتعاون 
املدير  الكعبي  نــوال  والدكتورة  الدويل 
لجنة  رئيس  الطبية  للشؤون  التنفيذي 
صحة ملكافحة العدوى والتعاون الدوىل 
وأعضاء  املســؤولني  كبار  مــن  وعدد 
واألجنبي  العربي  الدبلومايس  الســلك 
بجانب حشد من  الدولة  لدى  املعتمدين 
أبناء الجالية الصينية املقيمة يف الدولة.

وأكد سعادة السفر الصيني - يف كلمة 
له بهذه املناســبة - العالقات الوطيدة 
اإلمارات  التي تربط بني بــالده ودولة 
وحرص قيادتــي البلدين عىل تعزيزها 
يف مختلف املجاالت مشرا إىل أن الزيارة 
الرســمية التي قام بها فخامة الرئيس 
هي  أبوظبي  إىل  بينغ  جني  يش  الصيني 
التي  العالقات  ومتانــة  قوة  عىل  دليل 

البلدين الصديقني. تربط 
وقــال إن حجم التبــادل التجاري بني 
البلديــــن بلغ 46 مليار دوالر بزيادة  
46.4٪ وإن الصــني تعترب أكرب رشيك 
تجاري غــر نفطي لإلمارات يف العالم 
ثاني  مكانة  عىل  اإلمارات  تحافظ  كما 

أكرب رشيك تجاري وأكرب سوق للتصدير 
للصني من بني الدول العربية.

وأضــاف أن التعــاون بــني البلدين يف 
مجــال الطاقة والبنيــة التحتية حقق 
أفًقا  ويســترشف  بإطراد  وفرة  ثمارا 
مرشقــا يف مجــاالت املــال والتمويل 

اإلصطناعي  والذكاء  املتجددة  والطاقة 
والتكنولوجيا الرقمية.

وأشــاد سعادته بالسياســة الحكيمة 
السمو  صاحب  بقيادة  اإلمارات  لدولة 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

الله". الدولة "حفظه 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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»ربع قرن« ُتحّفز اأجيال الم�ستقبل على 
االبتكار التقني والبرمجي في »م�سابقة 

مبرمج القرن«

اأخبار الوطن 5

الشارقة-الوحدة:
االبتكار  عــىل  املســتقبل  أجيال  لطاقات  تحفيــزاً 
توظيف  من  وتمكينهم  الربمجــي،  واإلبداع  التقني 
التكنولوجيــا يف بنــاء وتصميم مشــاريع مبتكرة 
تنعكــس إيجاباً عــىل املجتمع املحــيل واإلماراتي، 
ُتطلق مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة واملبتكرين، 
»نبتكر  وذلك تحت شعار  القرن،  مســابقة مربمج 

لغد أفضل«.
املسابقة،  ربع قرن« من خالل  تحرص »مؤسســة 
عىل إتاحــة الفرصة لألطفال والشــباب املتميزين 
يف مجــال الربمجة، إلبراز مهاراتهــم ودعم أفكار 
مشــاريعهم اإلبداعية وترجمتها عىل أرض الواقع، 
إســهاماً يف رفد إمارة الشــارقة ودولــة اإلمارات 
العربية املتحدة بجيل من الكفاءات املؤثرة والفّعالة 
الذي  العرص  العمل وروح  املواكبة ملتطلبات ســوق 
ُتعــد التكنولوجيا من أهم أدواتــه، جيل قادر عىل 
املشــاركة يف تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها 

الدولة يف مختلف القطاعات.
 7 يف  املشاركني  بني  التنافس  املســابقة عىل  وتركز 
واملباني  الخارجية  املساحات  فلك،  يف  تدور  مجاالت 
العامة، املواصالت، االحــرام واالندماج املجتمعي، 
وتقنية  االتصال  املجتمعيــة،  املشــاركة  إىل  إضافة 
املعلومــات، التوظيف، والدعم املجتمعي والخدمات 

الصحية.
املشاركة  قرن« فرصة  ربع  »مؤسســة  تتيح  حيث 
يف املســابقة، للفئات العمرية مــن 8 إىل 12 عاماً، 
31 عاماً«، مع  إىل   18 17 عاماً، ومن  إىل   13 ومن 
الجماعي يف  التعاون والعمل  الركيز عىل غرس قيم 
نفوسهم، عرب اعتماد منهجية تشكيل فرق لخوض 
الفريق  عدد  يزيد  أال  برشط  املســابقة  منافســات 

4 مشاركني. الواحد عن 
وفتحت »ربع قرن« باب التســجيل للمشــاركة يف 
ُتستقبل  فيما  أكتوبر،   9 اآلن وحتى  املســابقة من 
2022، وذلك عرب  أكتوبــر   15 لغاية  املشــاركات 
www.rqstem.ae، وســيتم تقييم  الرابط 
ملجموعة  لجنة مختصة وفقاً  قبل  املشــاركات من 
وتصميمه،  املــرشوع  فكرة  يف  تتمثل  املعايــر  من 

ومستوى برمجته ومدى فائدته للمجتمع.

البواردي يح�سر حفل ال�سفارة ال�سينية بمنا�سبة اليوم الوطني

دبي مختبر عالمي لتطوير تطبيقات »الميتافير�س« 
في خدمة الب�سرية

»منتدى التحوالت اال�ستراتيجية لدول الخليج« يناق�س التحديات التي تواجه دول المنطقة

رأس الخيمة-الوحدة:

استقبل ســعادة اللواء عيل عبد الله بن 
رأس  قائد عام رشطة  النعيمــي  علوان 
بيونج  » مون  الخيمة، يف مكتبه سعادة 
العام لجمهورية كوريا  القنصل   « جون 
من  عدد  وبحضور  بالدولــة،  الجنوبية 

كبار الضباط.
حيــث رحب ســعادة اللــواء النعيمي، 
األحاديث  متبادلني  الكــوري،  بالقنصل 
الودية واملواضيع ذات االهتمام املشرك، 

ضمــن إطار تعزيز أوجــه التعاون بني 
وزارة الداخلية، متمثلة يف القيادة العامة 
لرشطة رأس الخيمة، وجمهورية كوريا 

الجنوبية،بما يخدم الصالح العام.
مــن جهته ثمن ســعادة » مون بيونج 
االســتقبال وعمق  »  حفــاوة  جــون 
العالقات املتينة التي تربط بني الجانبني، 
مشــيداً بالــدور البارز الــذي تقوم به 
الخيمة،  رأس  لرشطــة  العامة  القيادة 
أفراد  واألمــان وخدمة  األمــن  يف نرش 

املجتمع.

قائد عام �سرطة راأ���س الخيمة ي�ستقبل 
القن�سل العام لجمهورية كوريا

اأبوظبي-وام:

 أكــدت األمانة العامة لجائزة خليفة الربوية أهمية 
التطبيقية الذي تنفذه يف امليدان  التميز  برنامج ورش 
للدورة  املطروحــة  باملجــاالت  للتعريف  التعليمــي 

. 2023-2022 السادسة عرشة 
ولفتت إىل أن هذه الورش تمثل جرساً للتواصل املعريف 
واملرشحني  واملحكمني  الفائزين  بني  الخربات  وتبادل 
املحتملــني لهذه الــدورة والتي تتضمــن 10 ورش 
موزعــة عىل 17 فئة تغطي مختلف مجاالت التعليم 

بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي ويفتح فيها الباب 
للمشــاركة من قبل عنارص امليــدان التعليمي محلياً 

وعربياً ودولياً.
أمس  أنها نظمت  إىل  للجائزة  العامة  األمانة  وأشارت 
املعلمني  تدريب  معهد  يف  الثانية  التطبيقية  الورشــة 
بإمارة عجمان بحضور عدد كبر من أعضاء الهيئتني 
الدولة وممثيل  والتدريســية عىل مســتوى  اإلدارية 

الجهات ذات العالقة باملجاالت املطروحة.
ونوهت أمــل العفيفي األمني العــام لجائزة خليفة 
الربوية إىل أن الربنامج التعريفي والورش التطبيقية 

يعزز من رســالة الجائزة لنشــــر التميز يف امليدان 
الربوي محلياً وعربياً ودولياً خاصة يف ضوء التنوع 
الذي تشـــــهده مجــاالت الجائزة ومــا تم طرحة 
للتعليم  العاملية  خليفـــــة  جائزة  مجال  من  مؤخراً 
مســتوى  عىل  نوعه  من  األول  يعترب  والــذي  املبكر 

العالم.
وأوضحت أن ورشــة التميز يف معهد تدريب املعلمني 
تحــدث فيها املحكمون والفائــزون وقدم كل منهم 
الرشح  وآليات  املطروحة  املجاالت  حول  إرشــادات 

واملعاير املحددة للفوز يف كل مجال منها.

»خليفة التربوية«: ور���س التميز ج�س��ر للتوا�سل بين الفائزين 
والمر�سحين
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اأبوظبي-وام:
 زار معايل الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
التاسعة عرشة  الدورة  التسامح والتعايش فعاليات 
مــن معرض أبوظبــي الدويل للصيد والفروســية 

الوطني  أبوظبي  أمس يف مركز  انطلق  الذي   2022
من  عدداً  الزيارة  خــال  معاليه  وتفقد  للمعارض. 
املعرض  املشــاركة يف  املحلية واالجنبية  األجنحــة 
..مشــيدا بمستوى التطور الذي وصل اليه املعرض 

.2013 منذ انطاقته عام 

رشكة  جنــاح  زيارتــه  خــال  معاليــه  وتفقــد 
وجناح  اإلماراتية  غروب«  غولدن  »إنرتناشــيونال 
رشكــة كــراكال مجموعة من أبرز بنــادق الصيد 
واملسدسات وأحدث منتجاتها يف املجاالت العسكرية 

وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية.

أبوظبي-وام:

تعرض رشكة الغيل للمشــغوالت اليدوية يف جناحها 
 2022 بمعرض أبوظبي الدويل للصيد و الفروســية 
والتي  الصنع  يدوية  الســكاكني  من  كبرية  مجموعة 

ُتستخدم يف الصيد والرحات والتخييم و منزليا.
وأوضح أحمد راشد سعيد املزروعي مؤسس الرشكة 
الثانيــة لرشكته يف  العام يشــهد املشــاركة  أن هذا 
للتواصل  األكرب واألهم  املنصبــة  ُيعترب  الذي  املعرض 
مــع الجمهور من محبي الصيد والتخييم وتســويق 

منتجاته املختلفة.
التي أسســها منذ ثاث  وقــال املزروعي إّن رشكته 
املنزلية وصناعة  ســنوات تخصصت يف املشــغوالت 
بينها  ومــن  أنواعها  بمختلــف  اليدوية  الســكاكني 
املنتجات  أّن  إىل  الصيد ُمشرياً  السكاكني املستخدمة يف 
املعروضــة يف الجناح تّم تنفيذها عىل مدار عام كامل 

للعرض خصيصاً يف املعرض.
أنواع معادن  املنتجات مصنوعة من  أّن هذه  موضحاً 
تنقسم إىل ستانلس ستيل وكاربون استيل وكل منها 
200 درهم  أما األســعار فتبدأ من  عّدة  أنواعاً  يضم 
10 آالف درهم وفقا لصعوبة التصميم  وقد تصل إىل 
وفرتة العمل يف تنفيذه واملعدن املســتخدم يف تصنيع 

القطعة.
وُتعّد التصميمات التي تندرج تحت النمط الدمشــقي 
القطعة  تنفيذ  املعروضات نظــرا ألن  األغىل بني  هي 

الواحدة منها قد يستغرق شهرين تقريباً.
وأشار مؤســس الرشكة إىل أن سعر السكني يتوقف 
والخامات  الســكني  يد  أو  القبضة  كذلك عىل تصميم 
املستخدمة يف صناعتها، الفتاً إىل أن بعضها يصنع من 
الغزال  أو  املاموث  الحيوانات مثل قرن  قرون وعظام 
أّن  نادرة أخرى كما هناك  أو قرون وعظام حيوانات 

قبضات يتم إضافة قطع من الذهب أو الفضة إليها.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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رئي�س الدولة
على صعيد متصل بعث صاحب السمو 
محمد  بن  ســلطان  الدكتور  الشــيخ 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
صاحب  إلى  تهنئــة  برقية  الشــارقة 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
آل ســعود ولي العهــد رئيس مجلس 
الســعودية  العربية  بالمملكة  الوزراء 
الشــقيقة، بمناســبة تعيينه رئيســاً 

لمجلس الوزراء.
بن  ســلطان  الشيخ  ســمو  بعث  كما 
محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد 
نائب حاكم الشــارقة وســمو الشيخ 
القاسمي  بن سلطان  بن سالم  عبدالله 
نائب حاكم الشــارقة وســمو الشيخ 
القاسمي  سلطان بن أحمد بن سلطان 
نائــب حاكم الشــارقة برقيات تهنئة 
الملكي  الســمو  صاحب  إلــى  مماثلة 
األمير محمد بن سلمان آل سعود ولي 
الوزراء بالمملكة  مجلس  رئيس  العهد 

العربية السعودية الشقيقة.
حميد  الشيخ  السمو  صاحب  بعث  كما 
بــن راشــد النعيمي عضــو المجلس 
إلى  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم  األعلى 
محمد  األمير  الملكي  الســمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولي  آل سعود  بن سلمان 
مجلــس الــوزراء بالمملكــة العربية 
السعودية الشــقيقة، بمناسبة تعيينه 

رئيساً لمجلس الوزراء.
حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  بعث  كما 
وســمو  عجمان  عهد  ولــي  النعيمي 
النعيمي نائب  الشــيخ ناصر بن راشد 
مماثلتين  تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم 
إلــى صاحب الســمو الملكــي األمير 
ولي  ســعود  آل  ســلمان  بن  محمــد 

الوزراء بالمملكة  مجلس  رئيس  العهد 
العربية السعودية الشقيقة.

الشيخ سعود  السمو  كما بعث صاحب 
المجلس  عضــو  القاســمي  صقر  بن 
الخيمــة، برقية  رأس  حاكــم  األعلى 
تهنئــة إلــى صاحب الســمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان آل سعود ولي 
الوزراء بالمملكة  مجلس  رئيس  العهد 
بمناسبة  الشقيقة،  السعودية  العربية 

تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
الشــيخ محمد بن  كمــا بعث ســمو 
عهد  ولي  القاســمي  صقر  بن  سعود 
إلى  مماثلة  تهنئة  الخيمة، برقية  رأس 
محمد  األمير  الملكي  الســمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولي  آل سعود  بن سلمان 
مجلــس الــوزراء بالمملكــة العربية 

السعودية الشقيقة.

النيابة: دخول
 وعلــى المحكمــة أن تقضي بإخاء 

المحكوم عليه من مكان الجريمة.
ويأتي نشــر هذه المعلومات في إطار 
المستمرة  للدولة  العامة  النيابة  حملة 
لتعزيــز الثقافة القانونيــة بين أفراد 
التشــريعات  جميع  ونشــر  المجتمع 
المســتحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع 
بالقانون،  الجمهــور  وعي  مســتوى 
القانون  ثقافــة  نشــر  بهدف  وذلــك 

كأسلوب حياة.
النيابة العامة

الموظفين  قدامى  من  العشــرات  عاد 
الحــزب  الذيــن خدمــوا فــي ظــل 
لمواقعهم  الســابق  الحاكم  السوداني 
في دوائــر حكومية ومن بينها مكتب 

ووزارة  العدل  ووزارة  العامــة  النيابة 
الخارجية.

الشكوك  السلطة  االستياء على  وأثار 
الحريات  مــن  العديــد  مصيــر  فــي 
قد  كانت  والتي  الباد  في  السياســية 
البشير  بعمر  اإلطاحة  بعد  اكتســبتها 

في انتفاضة في 2019.
رئيس  مختــار  محمد  عطــاف  وقال 
لرويترز  الســوداني  تحريــر صحيفة 
بوقف  النيابة  وكيــل  بقــرار  "علمنا 
الموقع اإللكتروني لصحيفة السوداني 
عن طريق وسائل التواصل االجتماعي. 
وكيل  ألن  لنــا  مفاجئا  كان  والقــرار 
ضد  باغ  بفتــح  يخطرنا  لــم  النيابة 
استدعاء الصحيفة  يتم  ولم  الصحيفة 

للمثول أمامه كما ينص القانون".
وتابــع قائا "هــذا القــرار يتناقض 
التي  الصحافة  وحرية  التعبير  وحرية 
بكل  القرار  القانون. سنناهض  كفلها 
الصحيفة  ومحامي  القانونية  الســبل 
القانونية...  شــرع في بدء االجراءات 
هذا القــرار يتناقض مع القانون الذي 
منح ســلطة حجــب المواقع للقضاء 

وفق إجراءات التقاضي المعروفة".
اآلونة  في  المحامين  نقابــة  وطرحت 
لحل  جديد  لدســتور  مقترحا  األخيرة 
السودان، التي  في  السياســية  األزمة 
وضعــت الجيش في مواجهة األحزاب 
بالديمقراطيــة  المطالبــة  المدنيــة 
والمحتجين. وقال ساطع الحاج رئيس 
التســييرية  اللجنة  عن  الدفــاع  لجنة 
لنقابــة المحاميــن لرويتــرز إن أحد 
في  باغا  فتــح  الذي  هــو  المحامين 
للجنة.  المالية  الذمة  النيابة يشكك في 
وقف  من  تمكنت  النقابــة  أن  وأضاف 

إجراءات الحراسة على المقر.

الرئي�س ال�سابق
مشــيرا إلى أن الكثير من بلدان العالم 
اآلن تقــوم بتقليص برامــج التحفيز 
المالــي وفــي الوقت ذاتــه تقلل من 
زيادة  النقدي من خــال  المعــروض 
األشــياء  الفائدة ..وألن هذه  أســعار 
تحدث في الوقــت ذاته في العديد من 
البلــدان ، فثمة احتمــال حقيقي بأن 
يــؤدي ذلك إلى ركــود عالمي رهيب، 

على حدد تعبيره.
الضغوط  معالجــة  كيفيــة  وحــول 
التضخميــة الحالية، يرى كيم أن رفع 
أسعار الفائدة أمر "ال مفر منه" لكبح 

جماح التضخم.
اأبوظبي تتحول

 بعنــوان: "الواحة الشــتوية الجديدة 
للرحات البحرية المترفة – مســاعي 
أبوظبي لتصبح وجهة متميزة لليخوت 

الفاخرة".
معرض  في  البحثية  الورقة  طرح  وتم 
التجاري  الحــدث  لليخــوت،  موناكو 
لليخوت  المخصص  الســنوي  العالمي 
الفاخرة، والذي تنعقد فعاليات نسخته 
بين 28  مــا  الفترة  خــال  الحاليــة 

سبتمبر – األول من أكتوبر 2022.
آراء نخبة  البحثية  الورقة  واستخلصت 
من خبراء القطاع البحري الذين ذكروا 
أن اإلمــارة حققــت إنجــازات الفتة 
اســتقطاب  في  كبير  حد  إلى  تســهم 
ماك اليخــوت الفاخرة عند اختيارهم 
الميزة  أن  إلــى  لوجهاتهم، مشــيرين 
هذا  في  أبوظبــي  إلمارة  التنافســية 
أساسية  أركان  أربع  إلى  تستند  اإلطار 
هي: الطقس المعتدل واألحوال البحرية 

الشــتاء؛ والبنى  فصل  خال  المواتية 
ذات  والخدمات  المتطــورة  التحتيــة 
الصلة؛ والبيئــة التنظيمية والقانونية 
الســياحية  والوجهــات  المواتيــة؛ 
أنشطة  تشمل  والتي  المستوى  عالمية 

اجتماعية وثقافية وترفيهية.
اأحمد بن �سعيد

الطاير  محمــد  ســعيد  معالي  وألقى 
للطاقة  األعلى  المجلــس  رئيس  نائب 
الرئيس  المنتــدب  والعضو  دبــي  في 
التنفيــذي لهيئة كهربــاء ومياه دبي 
لاقتصاد  العالمية  المنظمــة  ورئيس 
األخضــر الكلمــة االفتتاحيــة للقمة 
بحضــور معالي الدكتور معاوية خالد 
البيئة فــي المملكة  الردايــدة وزيــر 
األردنية الهاشــمية ومعالي كافيداس 
رامانــو وزير البيئــة وإدارة النفايات 
الصلبة وتغير المناخ في موريشيوس؛ 
ومعالــي بوبيندر يــاداف وزير البيئة 
الهند؛  فــي  المناخ  وتغّير  والغابــات 
رئيس  الطاير  حميــد  مطــر  ومعالي 
مجلــس إدارة هيئــة كهربــاء ومياه 
دبي؛ ومعالي عبدالله محمد البســطي 
إلمارة  التنفيذي  للمجلس  العام  األمين 
دبي؛ ومعالي المهندس عويضة مرشد 
المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي؛ 
وسعادة محمد محمد صالح مدير عام 
للماء والكهرباء"؛ وســعادة  "االتحاد 
داوود الهاجــري مدير عام بلدية دبي؛ 
عام  مدير  المري  سعيد  هال  وسعادة 
دائــرة االقتصاد والســياحة في دبي؛ 
األمين  المحيربي  بطي  أحمد  وسعادة 
العام للمجلس األعلى للطاقة في دبي؛ 
الرئيس  الفاسي  وسعادة سيف حميد 
التنفيــذي لشــركة بتــرول اإلمارات 

الوطنية "اينوك"؛ وســعادة أحمد بن 
شــعفار الرئيس التنفيذي لمؤسســة 
المركزي  التبريــد  ألنظمة  اإلمــارات 
"إمبــاور"؛ وعبدالله بن كلبان العضو 
العالمية  اإلمــارات  لشــركة  المنتدب 
لأللمنيــوم؛ والمهنــدس علي راشــد 
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  الجــروان 
"دراجون أويــل"؛ ومحمد عبدالله أبو 
إدارة "أكوا باور"؛  نيان رئيس مجلس 
مستشــار  الذهلي  يحيى  بن  ومحمود 
رئيــس هيئة البيئــة للتطوير اإلداري 
في ســلطنة عمان إلى جانب عدد من 
العالم ونخبة  دول  الوزراء من مختلف 

من المسؤولين المحليين والعالميين.
وقال معالي ســعيد محمــد الطاير " 
ننظم القمة العالمية لاقتصاد األخضر 
في دورتهــا الثامنة هذا العام في ظل 
القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
الله" الــذي قال في  الدولــة "حفظه 
عــام 2015 : " إذا كان اســتثمارنا 
ســنحتفل  بأننا  أراهن  صحيحاً  اليوم 
عنــد تصدير آخــر برميــل نفط بعد 
السديدة  50 ســنة" وتحقيقاً للرؤية 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
رئيس  الدولة  رئيــس  نائب  مكتوم  آل 
"رعاه  دبــي  حاكم  الــوزراء  مجلس 
الله" في إطاق "استراتيجية اإلمارات 
للتنمية الخضراء" لبناء اقتصاد أخضر 
في دولة اإلمارات تحت شعار "اقتصاد 
مســتدامة" وتحت  لتنميــة  أخضــر 
وتوجيهاته  لســموه  الكريمة  الرعاية 
الحوار وتكثيف  آفاق  لتوسيع  السامية 
حلول  إلى  للتوصل  الجهــود  وتضافر 
أكثر  بالعالم نحو بناء مستقبل  تمضي 

استدامة لنا وألجيالنا القادمة".

»الغيل للم�سغوالت اليدوية« تعر�س ت�سكيلة 
متنوعة من ال�سكاكين بمعر�س ال�سيد

اأبوظبي-وام:

الصيد والرحات من  للوازم   يشارك مصنع »كشــته« 
دولة الكويت الشقيقة بمشاركة متميزة ضمن فعاليات 
. وقال شــبيب   2022 الصيد والفروســية  معــرض 
أوائل  من  املصنــع  إّن  الجناح،  عن  املســؤول  العجمي 
املُشــاركني يف معرض الصيد والفروســية منذ إطاق 
دورته األوىل عام 2003 وبمشــاركة ســنوية وُيقّدم 
للجمهور حزمة واسعة من أدوات الصيد ورحات الرب.

ُتعترب  الحدث  هــذه  يف  املشــاركة  أّن  العجمي  وأوضح 
إضافة للعاملني يف عالم الصيد والفروســية بما يضّمه 
مــن مئات العارضني مــن مختلــف دول العالم الذين 
يتشــاركون يف االهتمام بالصيد بأشكاله املختلفة كما 
أّن أبوظبي كعادتها لم تقرص يف االحتفاء بضيوفها عرب 

.. التنظيم الراقي وحسن الضيافة للجميع 

ك�سته الكويتي ُيقّدم للجمهور حزمة وا�سعة 
من اأدوات ال�سيد ورحالت البر

نهيان بن مبارك يزور معر�ض اأبوظبي الدولي 
ال�سيد والفرو�سية 

اأبوظبي-وام:

القضــاء  دائــرة  تشــارك   
بأبوظبــي يف فعاليات املعرض 
للصيد  عــرش  التاســع  الدويل 
تحت  يقام  الذي  والفروســية 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  رعاية 
يف  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد 
منطقــة الظفرة ، رئيس نادي 
صقاري اإلمارات، خال الفرتة 
من 26 ســبتمرب الجاري إىل 2 
أبوظبي  مركز  يف  املقبل  أكتوبر 
/أدنيك/،  للمعــارض  الوطني 
صقاري  نــادي  من  بتنظيــم 

اإلمارات.
إطــار  يف  املشــاركة  تأتــي 
توجيهات سمو الشيخ منصور 
بن زايــد آل نهيان نائب رئيس 
ديوان  وزير  الــوزراء  مجلس 
الرئاســة رئيس دائرة القضاء 
يف أبوظبــي بتنويــع قنــوات 
التواصــل مــع املجتمــع بما 
الدائرة  رسالة  نجاح  يف  يساهم 

التوعوية.
يوسف  املستشار  سعادة  وأكد 
دائرة  وكيــل  العربي  ســعيد 
القضاء يف أبوظبي، أن مشاركة 
الدائرة يف املعرض تأتي انسجاما 
مــع أولوياتها اإلســرتاتيجية 

بتعزيز مشــاركتها وتواجدها 
يف الســاحات املحلية والعاملية، 
يمثل  املعــرض  أن  إىل  مشــريا 
للتواصل  منصة مهمة وفرصة 
مع املهتمــني برياضات الصيد 
الهجن  والفروســية وســباق 

القوانني  الضوء عــىل  إللقــاء 
املنظمة لهذه األنشطة.

دولــة  أن  العــربي  وأوضــح 
منظومــة  تمتلــك  اإلمــارات 
ال  قوانــني متكاملــة ودقيقة 
التي  الترشيعات  عــىل  تقترص 

االجتماعــي  األمــن  تحفــظ 
واالقتصــادي بل تجاوزت ذلك 
جوانب  بكافة  االهتمــام  نحو 
الحيــاة وذلك من خال ســن 
حفظ  تكفل  التــي  الترشيعات 
الحياة  أنواع  و احرتام جميــع 
حولنــا، وهو مــا يؤكد تطور 
نظامهــا القضائــي واحتاله 
الصعيدين  عىل  متقدمة  مكانة 

االقليمي والعاملي.
ويعرض جنــاح دائرة القضاء 
إصداراتها  أهــم  املعــرض  يف 
االختصــاص  ذات  القانونيــة 
والصيد،  الرياضــة  بشــؤون 
وعرض اإلصــدارات القانونية 
لفرع محكمة التحكيم الريايض 
إىل  » كاس«، إضافة  أبوظبي  يف 
انتاج  من  وثائقي  فيلم  عرض 
دائرة القضاء حول دور الشيخ 
تشجيع  يف  ثراه  الله  طيب  زايد 
والرتاثية  عام،  بشكل  الرياضة 
منها بشكل خاص ويف مقدمتها 

رياضتي الصيد والفروسية.

الفن يتاألق في معر�س اأبوظبي لل�سيد »ق�ساء اأبوظبي« ت�سارك في معر�ض ال�سيد والفرو�سية
والفرو�سية
اأبوظبي-وام:

اليديوية املشارك بمعرض   يعترب قطاع الفنون والحرف 
لنخبة  فرصة   2022 والفروسية  للصيد  الدويل  أبوظبي 
من املبدعــني اإلماراتيني أفرادا ومؤسســات بما يمثله 
الذي  الجمهور  بينهم وبني  للتواصل  من فرصة حقيقية 

يعشق الفنون املرتبطة بالرتاث الثقايف.
والتعليمية  األكاديمية  املؤسســات  من  العديد  وتشارك 
يف املعرض ومن بينها جامعة اإلمارات ..وقالت ســلوى 
الوحيش املسؤولة عن جناح جامعة اإلمارات يف ترصيح 
الدورة  أنباء اإلمارات »وام«.. » نشــارك يف هذه  لوكالة 
من معرض أبوظبي للصيد والفروســية بثاث مجاالت 
الطالبة  خاله  من  وتعرض  الفني  النشــاط  قسم  وهي 
الثاني فهو  املجال  أما  بالرمل  الرســم  طيف مهارتها يف 
املخطوطات«   « املكتبة ويتم من خالها عــرض لبعض 

إضافة إىل القسم البيطري ..
وأشــارت إىل أن الهدف األسايس من املشاركة هو ابراز 
مواهب الطــاب الحالني وكذلك بعض جريجي الدفعات 
املميزة يف  والكفاءات  املواهب  الكثري من  فهناك  السابقة 
للفنون  الفجرية  أكاديمية  تشارك  كما  اإلمارات.  جامعة 
الجميلة بورش عمل للزوار من الطلبة وتشــمل الرسم 

والخط العربي والفخار والنحت والتصوير.

»تمرين« تعر�س 
�سكين �سيد 

بقيمة 150 األف 
درهم

اأبوظبي-وام:
 عرضت رشكة »تمريــن اإلماراتية« املتخصصة يف صناعة 
ســكاكني الصيــد »خنجر الصقــر« من تصميــم املصمم 
الفنية  الفرنيس بيري ريفردي املتخصص بصناعة السكاكني 
والحاصل عىل تكريم من وزارة الثقافة الفرنسية يف 2004 

ملهارته الحرفية.
وأوضــح محمد األمــريي املدير التنفيــذي لرشكة تمرين 
اإلماراتية أّن الســكني تم طلب تصميمهــا من قبل الفنان 
الفرنيس منذ أربع ســنوات وخال هذه الدورة من معرض 
أبوظبــي للصيد تّم عرض القطعة التي اســتغرق إنجازها 
خمسة أشهر باستخدام التقنيات القديمة للصلب الدمشقي 

وذخرية من األرابيســك املعدني الذي يحرك شــفراته وتّم 
نحت الصقور والنجوم عىل جوهر الســكني بمستوى دقة 
عال. وأشار إىل أن مقبض السكني صنع من مواد ثمينة مثل 

عاج املاموث مع تركيبات مسبوكة فضية منحوتة يدوًيا.
لذلك فإّن  الســكني هي نســخة واحــدة  أن  وأكد األمريي 
اقتنائها ُيعّد فرصة لهــواة الصيد ألنها تعترب بمثابة تحفة 

150 ألف درهم . فنية منوها بان ثمنها يقدر ب 
وبمناســبة مشاركة »تمرين« يف الدورة الـ 20 من معرض 
أبوظبي للصيــد أعلن األمريي عن إطاق نماذج جديدة من 
ســكاكني الصيد من تصميم رشكة »تمرين« مصنوعة من 
الرب  الصيد ورحات  املعادن وتتناسب مع هواة  أنواع  أجود 

وبما يتناسب مع السوق املحلية يف اإلمارات.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156 
12متابعــــــات

م�سقط-وام:

 وقعت دولة الإمارات و�سلطنة عمان ال�سقيقة عددا 

من مذكرات التعاون امل�سرتك على هام�س زيارة 

نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ل�سلطنة عمان.

وتغطي مذكرات التعاون طيفا وا�سعا من املجالت 

البلدين  بني  الرا�سخة  العالقات  من  تعزز  التي 

ال�سقيقني حيث ت�سمل التعاون يف الثقافة والإعالم 

العلمي  والبحث  والتعليم  احلديدية  وال�سكك 

والرثوات الزراعية واأ�سواق املال.

وزارة  بني  تفاهم  مذكرة   .. التفاقيات  و�سملت 

ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة ووزارة التجارة 

ب�ساأن  العمانية  ال�ستثمار  وترويج  وال�سناعة 

التعاون وال�ستثمار يف جمالت ال�سناعة وقعها 

معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 

الطاقة والبنية التحتية ومعايل املهند�س �سامل بن 

نا�رص العويف وزير الطاقة واملعادن العماين.

ال�سناعي  التكامل  ت�سجيع  اإىل  املذكرة  وتهدف 

يف ال�سناعات واملنتجات ذات الأولوية، وت�سهيل 

كال  يف  ال�سناعيني  امل�ستثمرين  على  الإجراءات 

البلدين، خ�سو�سًا يف جمال ال�سناعات املتقدمة 

والزراعية  الطبية  والتكنولوجيا  الف�ساء  مثل 

والطريان واإن�ساء امل�سانع الذكية.

املتبادل  ال�ستثمار  فر�س  تنمية  اإىل  تهدف  كما 

قدرات  وتعزيز  والبتكار،  املتطورة  التقنيات  يف 

البنية  منظومة  وتطوير  /املرتولوجيا/،  القيا�س 

التحتية للجودة يف �سناعات امل�ستقبل، اإ�سافة اإىل 

تطوير منظومة اعرتاف متبادل ل�سهادات وعالمات 

املطابقة مبا يعزز التبادل التجاري بني البلدين.

�سلطان بن  الدكتور  قال معايل  املنا�سبة،  وبهذه 

اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

: » تتما�سى هذه التفاقية مع توجيهات القيادة 

الر�سيدة وحر�سها على تر�سيخ العالقات الأخوية 

الروابط  على  والقائمة  ال�سقيقني،  البلدين  بني 

التاريخية الوثيقة من التكامل وتنمية امل�سالح 

جهود  مع  التفاقية  تن�سجم  كما  امل�سرتكة. 

ا�ستك�ساف فر�س التعاون وال�ستثمار امل�سرتك يف 

جمالت ا�سرتاتيجية وحيوية مثل قطاع ال�سناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة الذي يعد م�ساهمًا رئي�سًا يف 

تعزيز النمو القت�سادي امل�ستدام مبا ين�سجم مع 

امل�ستهدفات ال�سرتاتيجية الإماراتية والعمانية«.

واأ�ساف: »ياأتي التعاون مع �سلطنة عمان ال�سقيقة 

يف اإطار تعزيز الفر�س القت�سادية وال�ستثمارية 

الواعدة بني البلدين، من خالل ت�سهيل الإجراءات 

الأعمال  ورجال  وال�سناعيني  امل�ستثمرين  على 

املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  جمالت  يف 

و�سناعات امل�ستقبل، وال�سناعات امل�ستدامة، حيث 

تعد دولة الإمارات اأكرب �رصيك جتاري ل�سلطنة عمان 

على م�ستوى العامل«.

واأ�سار معاليه اإىل اأن التفاقية ت�ستفيد من الرغبة 

امل�سرتكة يف تطوير ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات، 

وتبادل  امل�سرتكة،  ال�سناعية  املجمعات  ومتكني 

ونتائج  والفنية  العلمية  واملعلومات  اخلربات 

املبادرات  تفعيل  اإىل  اإ�سافة  والتطوير،  البحث 

وامل�ساريع التكاملية يف القطاع ال�سناعي، وت�سهيل 

التبادل التجاري بني البلدين.

من جهته قال معايل قي�س بن حممد اليو�سف وزير 

التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار يف �سلطنة 

حتظى  الإماراتية  العمانية  العالقات  اإن  عمان، 

باهتمام كبري لدى القيادتني احلكيمتني يف البلدين 

تاأتي  الكرمية  الزيارة  هذه  فاإن  كذلك  ال�سقيقني، 

جت�سيداً لأوا�رص املودة وح�سن اجلوار وتاأكيداً على 

عمق العالقات الأخوية املميزة بني البلدين ورغبة 

البلدين يف تعزيز التبادل التجاري بينهما وزيادة 

ال�ستثمارات يف خمتلف املجالت.

وترويج  وال�سناعة  التجارة  وزير  معايل  واأكد 

يف  ت�ساهم  �سوف  التفاهم  مذكرة  اأن  ال�ستثمار 

امل�ستثمرين  على  الإجراءات  وت�سهيل  ت�سجيع 

خا�سة  ال�سقيقني  البلدين  كال  يف  ال�سناعيني 

والف�ساء  الطريان   : مثل  املتقدمة  ال�سناعات  يف 

وامل�سانع   ، والزراعية  الطبية  والتكنولوجيا 

املتبادل  ال�ستثمار  ، وكذلك تعزيز فر�س  الذكية 

يف  والتعاون  والبتكار.  املبتكرة  التقنيات  يف 

وتطوير  املرتولوجيا/   / القيا�س  قدرات  تعزيز 

منظومة املوا�سفات واملقايي�س يف جمال �سناعات 

امل�ستقبل وتطوير منظومة العرتاف املتبادل يف 

�سهادات وعالمات تقييم املطابقة، وتعزيز التبادل 

التجاري.

وتت�سمن بنود مذكرة التفاهم، تطوير ال�سيا�سات 

وال�سرتاتيجيات وتبادل اخلربات واملعارف واأف�سل 

وتنمية  تطوير  جمالت  يف  التعاون  ممار�سات 

ال�سناعات  يف  خ�سو�سًا  ال�سناعية،  املناطق 

واملنتجات ذات الأولوية، اإ�سافة اإىل ت�سجيع فر�س 

ال�ستفادة من ال�ستثمار ال�سناعي على امل�ستثمرين 

يف البلدين ال�سقيقني.

التعاون  اإىل دعم وت�سهيل  املذكرة كذلك  وتهدف 

بني رجال الأعمال وال�رصكات العاملة يف القطاع 

ال�سناعي يف البلدين، و�سوًل اإىل التدريب الفني 

واإجراء املقارنات البينية ملعايري القيا�س الوطنية 

بني املعاهد الوطنية يف البلدين، حيث تعد دولة 

الإمارات اأكرب م�ستثمر عربي وثالث اأكرب م�ستثمر 

عاملي يف �سلطنة عمان، وت�ساهم باأكرث من %8.2 

املبا�رص  الأجنبي  ال�ستثمار  ر�سيد  اإجمايل  من 

يف ُعمان. وبلغت القيمة الإجمالية لال�ستثمارات 

املتبادلة بني البلدين حوايل 15 مليار درهم ت�سمل 

كافة القطاعات والأن�سطة القت�سادية.

وتن�سجم مذكرة التفاهم مع احلر�س امل�سرتك على 

تعميق وتو�سعة العالقات الثنائية لتعزيز النمو يف 

البلدين، خ�سو�سًا يف القطاعات ال�سناعية احليوية 

وذات الأولوية، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 

غري النفطي بني البلدين يف عام 2021 اأكرث من 46 

مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وتعد �سلطنة ُعمان 

الإمارات  لدولة  اأكرب �رصيك جتاري خليجي  ثاين 

وت�ستحوذ على 20% من اإجمايل جتارتها مع دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

يف  البلدين  بني  التعاون  بتعزيز  يتعلق  وفيما 

قطاعات ال�سباب والثقافة مت توقيع مذكرة تفاهم 

بني وزارتي الثقافة وال�سباب .. وقعها معايل �سهيل 

املزروعي ومعايل �سامل بن نا�رص العويف.

وت�سمل مذكرة التفاهم، التعاون وتعزيز العالقات 

املتمّيزة بني البلدين يف املجال الثقايف وال�سباب 

اأن يتبادل الطرفان اخلربات  وتن�ّس املذكرة على 

واملعلومات واخلرباء يف املجال الثقايف وال�سباب، 

مبا  واملكتبات،  الفنون  قطاعات  �سمن  خا�سًة 

يعزّز من دور احلوار الثقايف واللقاءات ال�سبابية، 

وتبادل الزيارات بني امل�سوؤولني عن قطاع الثقافة 

وال�سباب، والكّتاب واملفكرين واخلرباء العاملني يف 

جمال ال�سباب للتعاون يف ال�سيا�سات ال�سبابية 

والعمل ال�سبابي.

قطاع  يف  العمل  واقع  التفاهم  مذكرة  وتخدم 

التعاون  جمالت  من  �ستعزّز  حيث  املكتبات، 

ثقافة  تتناول  التي  واملطبوعات  الكتب  وتبادل 

البلدين، كما �سيتم العمل على اإتاحة املجال نحو 

تبادل زيارات جمموعات فنون الأداء، مثل: فنون 

ال�سينما، وامل�رصح، واملو�سيقى، والفنون ال�سعبية، 

اإىل جانب تبادل امل�ساركة يف الأن�سطة والفعاليات 

الثقافية وال�سبابية بني البلدين، وت�سهيل الإجراءات 

املتعلقة بذلك.

وت�سعى التفاقية اإىل تعزيز اأطر التعاون امل�سرتك 

بني اجلانبني مبا يتعلّق بدرا�سة الثقافة والآداب 

تنمية  حول  واملعرفة  اخلربات  وتبادل  والفنون، 

القيادات ال�سابة، وبرامج ال�سباب و�سمان م�ساركتهم 

تنظيم  جانب  اإىل  والدورات،  املن�سات،  كافة  يف 

املوؤمترات ال�سبابية، والندوات والربامج الأكادميية 

ذات العالقة بهذه الفئة، ف�ساًل عن تطوير ال�سيا�سات 

التي تدعم التنمية الب�رصية يف املجالت الثقافية 

وال�سبابية، ودعم الأن�سطة امل�سرتكة املرتبطة بها، 

تنفيذ  من  وي�سّهل  امل�سرتكة  الأهداف  يحقق  مبا 

التفاقيات الدولية املربمة من خالل منظمة الأمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة /اليون�سكو/ يف 

جمالت الثقافة وال�سباب.

الطاقة  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  اجلانبان  ووقع 

يف  واملعادن  الطاقة  ووزارة  التحتية  والبنية 

املزروعي  �سهيل  معايل  وقعها   .. عمان  �سلطنة 

ومعايل �سامل بن نا�رص العويف.

وتن�س املذكرة على التعاون يف تعزيز �سبل التحول 

يف جمال الطاقة، وتقنيات الطاقة املتجددة، وكفاءة 

الطاقة، ل �سيما النفط والغاز والهيدروجني، اإ�سافة 

وا�ستخدامه  الكربون  احتجاز  تقنية  اإىل جمالت 

وتخزينه /CCUS/، وتطبيقات الذكاء ال�سطناعي 

يف الطاقة واإدارتها، وتبادل املعلومات واملعرفة 

امل�ستوى  رفيعة  اجتماعات  وعقد  واخلربات، 

للتباحث يف الق�سايا ذات املنفعة املتبادلة.

تفاهم بني  التعليم مت توقيع مذكرة  ويف قطاع 

العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

والبحث العلمي والبتكار يف �سلطنة عمان.. وقعها 

�سامل  بن  نا�رص  املزروعي ومعايل  �سهيل  معايل 

العويف.

وتهدف مذكرة التفاهم اإىل تبادل اخلربات والأنظمة 

والقوانني واللوائح املنظمة للتعليم العايل والبحث 

واملعلومات  املهني  والتدريب  والبتكار  العلمي 

والعتماد  الرتخي�س  ومعايري  باأنظمة  املتعلقة 

ملوؤ�س�سات  اجلودة  ب�سمان  املتعلقة  واملعايري 

اإىل  بالإ�سافة  املهني  والتدريب  العايل  التعليم 

تبادل اخلربات يف تطوير وحتفيز البحث العلمي 

وحا�سنات البتكار وم�رصعات الأعمال.

بني  تعاون  عالقات  بناء  على  اخلطوة  وت�سجع 

موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي والتدريب 

يف  والتجارب  اخلربات  تبادل  بهدف  العملي 

املجالت الأكادميية والبحثية واملهنية وغريها من 

املجالت ذات الهتمام امل�سرتك والتي تدعم تطور 

العالقات بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

كما مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني وزارة التغري 

املناخي والبيئة ووزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية 

�سهيل  .. وقعها معايل  املياه  واحليوانية وموارد 

املزروعي ومعايل نا�رص بن �سامل العويف.

تاأتي مذكرة التفاهم يف اإطار العالقات التاريخية 

و�سالمة  وا�ستدامة  اأمن  تعزيز  وجهود  املتبادلة، 

الغذاء، وتعزيز وتطوير التعاون يف جمالت الرثوة 

الزراعية واحليوانية وال�سمكية و�سالمة الغذاء.

وقالت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي 

دولة  ترتبط   «  : والبيئة  املناخي  التغري  وزيرة 

الإمارات بعالقة �رصاكة تاريخية مع �سلطنة عمان 

على امل�ستويني احلكومي وال�سعبي، وتعزيزاً لهذه 

العالقة ويف اإطار تعظيم قدرات مواجهة التحديات 

العاملية وعلى راأ�سها �سمان الأمن الغذائي، وقعنا 

مذكرة تفاهم مع وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية 

وموارد املياه العمانية بهدف تعزيز عمليات تبادل 

وتعزيز  الناجحة،  والتجارب  واملعارف  اخلربات 

منظومة البحث والتطوير، و�سمان مرونة وا�ستدامة 

�سال�سل التوريد املتبادلة«.

تعزيز  على  املذكرة  مبوجب  الطرفان  و�سيعمل 

والفحو�سات  الغذاء  خماطر  تقييم  يف  التعاون 

والزراعية  احليوانية  لالإر�ساليات  املخربية 

وال�سمكية، وتبادل اخلربات يف جمالت امل�سايد 

البيئة  وتنمية  املائية  الأحياء  وتربية  البحرية 

املتعلقة  واملجالت  البحرية،  والأغذية  البحرية 

النبات  والزراعة احلديثة ووقاية  الغذاء،  ب�سالمة 

والت�سخي�س املخربي وا�سرتاطات ومتطلبات الإفراج 

عن الغذاء، وجمال الرقابة على املزارع وامل�ساتل 

والرتاخي�س الزراعية واآليات الرقابة على م�سانع 

الأ�سمدة واملبيدات واملحالت الزراعية.

كما ت�سمل اأوجه التعاون تبادل خمرجات الدرا�سات 

الغذاء،  و�سالمة  والبحرية،  الزراعية،  والأبحاث 

باأنظمة  التكافوؤ  مببادئ  املتبادل  والعرتاف 

املن�ساآت  لعتماد  والرقابة  والتفتي�س  الت�سجيل، 

امل�سدرة للمواد الغذائية بني الطرفني.

الفحو�سات  معايري  توحيد  على  العمل  و�سيتم 

املخربية جلميع الإر�ساليات الزراعية واحليوانية، 

والتوافق  الفحو�سات املخربية،  وتطوير منظومة 

واعتماد مناذج ال�سهادات ال�سحية البيطرية بني 

الطرفني ومبا يعزز ان�سيابية الإر�ساليات احليوانية 

بني البلدين ال�سقيقني.

ال�سمكية  املنتجات  تتبع  تفعيل  �سيتم  كما 

با�ستخدام تقنية اجلينات الوراثية، وتبادل اخلربات 

يف جمال اإدارة الأزمات الغذائية.

ال�سيد  جمالت  يف  تعاونهما  الطرفان  و�سيعزز 

ال�سيد  القوانني املنظمة ومعرفة طرق  من حيث 

والأجهزة امل�ستخدمة يف عملية الرقابة على قوارب 

ال�سيد، والتن�سيق ب�ساأن حتديد موا�سم ال�سيد وفرتات 

احلظر والتنظيم لبع�س اأنواع الرثوات املائية احلية 

وتنظيم اإجراءات الإفراج عن الإر�ساليات ال�سمكية، 

والرقابة على ال�سادرات ال�سمكية.

واملوا�سالت  النقل  حول  التعاون  جمال  ويف 

واللوج�ستيات مت توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة 

الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والت�سالت 

وتقنية املعلومات يف �سلطنة ُعمان وقعها معايل 

�سهيل املزروعي ومعايل �سامل بن نا�رص العويف .

جمال  يف  التعاون  التفاهم  مذكرة  وتت�سمن 

الت�رصيعات وال�سيا�سات والقوانني املرتبطة بالنقل 

الذكي، و�سبل تعزيز ال�رصاكة مع القطاع اخلا�س 

نحو و�سع حلول ا�ستثمارية للنقل الذكي، والتحول 

م�ستهدفات  لتحقيق  امل�ستدام  النظيم  النقل  يف 

احلياد الكربوين يف قطاع النقل، والبحث والتطوير 

املرتبطة  واملجالت  للعاملني،  الفني  والتدريب 

بت�سميم وتنفيذ و�سيانة الطرق، والنقل اجلماعي 

الأطر  و�سياغة  واللوج�ستيات،  والت�ساركي، 

التنظيمية الوطنية وال�سيا�سات التي حتكم قطاع 

ريادة  يف  ت�ساهم  التي  اخلربات  وتبادل  النقل، 

البلدين ال�سقيقني يف هذا املجال احليوي الذي ميثل 

داعمًا رئي�سًا للتنمية امل�ستدامة والزدهار.

كما مت توقيع مذكرة تفاهم يف جمال النقل البحري 

النقل  ووزارة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  بني 

والت�سالت وتقنية املعلومات يف �سلطنة ُعمان 

.. وقعها معايل �سهيل املزروعي ومعايل �سامل بن 

نا�رص العويف .

يف  والتن�سيق  التعاون  اإىل  املذكرة  وتهدف 

اخلربات  وتبادل  وال�سيا�سات  والربامج  امل�ساريع 

والربط  وال�ستثمار  البحري،  النقل  جمالت  يف 

البحري بني موانئ الدولتني، اإ�سافة اإىل التعاون 

يف جمال الرقابة والتفتي�س وتطبيق الت�رصيعات 

لل�سفن  ال�سالمة  مبجالت  العالقة  ذات  البحرية 

البحري،  والتدريب  التعليم  وجمالت  اخل�سبية، 

وتبادل العرتاف بال�سهادات طبقًا لالئحة /10/1/. 

والإجازة  التدريب  ملعايري  الدولية  التفاقية 

واملناوبة للمالحني للعام 1978 وتعديالتها، ويف 

جمال تطبيق التفاقية الدولية ل�سبط واإدارة مياه 

ال�سابورة /التوازن/ والروا�سب يف ال�سفن وخف�س 

النبعاثات الناجتة عنها، وتطبيق املرفق ال�ساد�س 

من اتفاقية ماربول بروتوكول، اخلا�س بلوائح منع 

تلوث الهواء من ال�سفن، وغريها من الق�سايا ذات 

الهتمام امل�سرتك.

واأكد معايل �سهيل املزروعي اأن العالقات الثنائية 

بني دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان 

القيادة  بف�سل دعم  تقدمًا كبرياً  ال�سقيقة �سهدت 

احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، واأخيه �ساحب 

�سلطان عمان،  بن طارق  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة 

امل�سرتكة،  وامل�سالح  والحرتام  املتبادلة  والثقة 

موؤكداً اأن مذكرات التفاهم الثالث التي مت توقيعها 

ُتعد امتداداً لل�رصاكة التاريخية بني دولة الإمارات 

العربية املتحدة و�سلطنة عمان يف �ستى املجالت 

وخا�سة يف قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل.

وقال معاليه : » اإن �سلطنة عمان تعترب �رصيكًا 

ال�رصاكات  هذه  مثل  واإن  الإمارات،  لدولة  رئي�سًا 

�سياغة  يف  البلدين  توجه  تدعم  ال�سرتاتيجية 

امل�ساريع واملبادرات الداعمة لريادتهما العاملية 

من  املزيد  بناء  ويف  للم�ستقبل،  وم�ستهدفاتهما 

ال�رصاكات وتعزيز التعاون لال�ستفادة من الفر�س 

التي تدعم توجهات وطموحات الطرفني » .

ووقع اجلانبان اتفاقية تعاون ب�ساأن م�رصوع ربط 

املهند�س  .. وقعها  البلدين  احلديدية بني  ال�سكك 

الحتاد  ل�رصكة  التنفيذي  الرئي�س  ملك  �سادي 

للقطارات واملهند�س عبد الرحمن بن �سامل احلامتي 

الرئي�س التنفيذي ملجموعة اأ�سيـاد.

وتت�سمن التفاقية تاأ�سي�س �رصكة ُعمان والحتاد 

للقطارات اململوكة باملنا�سفة بني اجلانبني بهدف 

ت�سميم وتطوير وت�سغيل �سبكة �سكك حديدية تربط 

ميناء �سحار ب�سبكة ال�سكك احلديدية الوطنية يف 

اإجمالية للم�رصوع بقيمة 3  الدولة، با�ستثمارات 

مليارات دولر اأمريكي.

ومبوجب التفاقية، �ستقوم ال�رصكة اجلديدة باإعداد 

الأعمال التح�سريية وخطة عمل لتنفيذ امل�رصوع 

ثم  ومن  الزمني  واجلدول  متويلية  اآليات  ت�سمل 

م�رصوع  وت�سغيل  وتنفيذ  ت�سميم  على  الإ�رصاف 

�سحار  بني  تربط  التي  احلديدية  ال�سكك  �سبكة 

واأبوظبي مبا ي�سمن موائمة كافة املعايري املعتمدة 

لدى البلدين. 

وتاأتي هذه ال�رصاكة امتداداً للعالقات ال�سرتاتيجية 

والتاريخية املتينة التي جتمع بني دولة الإمارات 

العربية املتحدة و�سلطنة ُعمان على كافة الأ�سعدة.

الحتاد  بني  الوطيدة  العالقات  ثمرة  تعدّ  كما 

اجلانبان  يهدف  ُعمان، حيث  وقطارات  للقطارات 

اإىل فتح اآفاق جديدة يف قطاعات البنية التحتية 

والنقل واخلدمات اللوج�ستية وذلك من خالل ربط 

البلدين بال�سكك احلديدية، وتعزيز احلركة التجارية 

املناطق  ربط  خالل  من  الجتماعي  والرتابط 

القت�سادية وال�سناعية والتجارية وكذلك ال�سكنية 

ب�سبكة �سكك احلديدية.

و�سيعمل م�سار �سبكة ال�سكك احلديدية بني اإمارة 

اأبوظبي وولية �سحار - واملمتد مل�سافة 303 كيلو 

مرتات - على تبني اأعلى معايري الأمان وال�سالمة 

و�رصيعة  اآمنة  خدمات  لتقدمي  العاملية  والبيئة 

لنقل الركاب و�سحن الب�سائع، اإذ ت�سل �رصعة قطار 

اإىل 200 كم يف ال�ساعة ويقطع امل�سافة  الركاب 

بني �سحار اأبوظبي يف 100 دقيقة و47 دقيقة بني 

�سحار والعني، بينما ت�سل �رصعة قطار الب�سائع 

اإىل 120 كم يف ال�ساعة.

و�ست�سهم �سبكة ال�سكك احلديد امل�سرتكة بني دولة 

الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة ُعمان يف تعزيز 

وتنمية القت�ساد الوطني للبلدين مبا يف ذلك رفع 

كفاءة منظومة �سال�سل التوريد و�سهولة ممار�سة 

البلدين من خالل ربط  التجارة عرب احلدود بني 

كما  احلديدية،  ال�سكك  ب�سبكة  التجارية  املنافذ 

ال�سوق وخف�س  التناف�سية يف  �سريفع م�ستويات 

التكلفة الإجمالية ل�سال�سل التوريد، وذلك ملا تتمتع 

به من م�ستويات عالية من الكفاءة مقارنة بو�سائل 

النقل الأخرى، عالوة على اأهمية امل�رصوع يف توفري 

فر�س جتارية وا�ستثمارية واعدة للقطاع اخلا�س، 

املرتبطة  العقود  من  حزمة  اإ�سناد  �سيتم  حيث 

بامل�رصوع للقطاع اخلا�س، ف�ساًل عن توفري فر�س 

عمل جديدة ومتنوعة، وتاأهيل الكفاءات واخلربات 

وتعزيز  ال�سياحية،  الأن�سطة  واإثراء  الوطنية، 

تناف�سية البلدين يف اخلارطة التجارية العاملية 

كمحور لوج�ستي لال�سترياد والتوزيع اإىل الأ�سواق 

هذه  اأن  ملك  �سادي  املهند�س  وقال  الإقليمية. 

التفاقية، تر�سم خارطة طريق ا�سرتاتيجية مل�رصوع 

م�ستدام �سي�سهم يف تعزيز العالقات الرا�سخة التي 

بني دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة ُعمان، 

مبا ين�سجم مع روؤى وتوجيهات قيادتنا الر�سيدة.

اأن  اأكد املهند�س عبدالرحمن احلامتي  من جانبه 

هذا امل�رصوع هو اإ�سافة نوعية للقطاع اللوج�ستي 

وحمفزة ملختلف القطاعات ال�سناعية والأن�سطة 

القت�سادية بتوفري فر�س جتارية وا�ستثمارية واعدة 

املوانئ  اأن�سطة  تكاملية  ودعم  اخلا�س  للقطاع 

العمانية وربطها بالأ�سواق الإقليمية والعاملية.

بني  امل�سرتك  احلديد  �سكك  م�رصوع  اأن  واأ�ساف 

البلدين �سيعود بالعديد من الفوائد ال�سرتاتيجية 

والقت�سادية والجتماعية كدعم وتنويع القت�ساد 

الوطني، وربط املراكز ال�سكانية وال�سناعية بني 

البلدين، وتطوير البنية الأ�سا�سية وجودة احلياة، 

وتعزيز   ، والأ�رصي  الجتماعي  الرتابط  وتقوية 

اأداء  ورفع  اللوج�ستية،  اخلدمات  قطاع  وتنظيم 

قطاع اخلدمات ال�سياحية ودعم تنفيذ املبادرات 

ال�سرتاتيجية الوطنية للبلدين.

ومت توقيع مذكرة تفاهم بني وحدة املعلومات يف 

دولة الإمارات واملركز الوطني للمعلومات املالية 

املعلومات  تبادل  يف  التعاون  ب�ساأن  العماين 

املتعلقة بغ�سل الأموال واجلرائم الأ�سلية املرتبطة 

بها ومتويل الإرهاب ..

وحدة  رئي�س  باعلوي  في�سل  على  ال�سيد  وقعها 

والعقيد  الإمارات  لدولة  املالية  املعلومات 

التنفيذي  الرئي�س  الكيومي  عبدالرحمن بن عامر 

للمركز الوطني للمعلومات املالية بال�سلطنة.

اأوجه  الطرفان  حدد  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 

واجلهود  العمل  تن�سيق  يف  املتمثلة  التعاون 

امل�سرتكة و�سبل تعزيزها يف جمالت مواجهة غ�سل 

الأموال ومكافحة متويل الإرهاب والت�سدي ملختلف 

اأنواع اجلرائم املالية عرب توفري اإطار عمل م�سرتك، 

ودعم وتطوير الو�سائل لتبادل املعلومات واخلربات 

بهذا ال�ساأن.

وبهذه املنا�سبة، قال ال�سيد علي في�سل باعلوي : 

» تعد هذه املذكرة مبثابة خريطة طريق لتعزيز 

يف  ُعمان  و�سلطنة  الإمارات  دولة  بني  التعاون 

اأنواعها،  جمال مواجهة اجلرائم املالية مبختلف 

و�سي�سهم يف تعزيز العالقات الرا�سخة بني البلدين 

ال�سقيقني، مبا ين�سجم مع روؤى وتوجيهات القيادة 

الر�سيدة. كما اأن هذه املذكرة تاأكيد على حر�س 

دولة الإمارات و�سلطنة ُعمان على مواجهة غ�سل 

الأموال ومكافحة متويل الإرهاب، مبا ي�سمن �سالمة 

وحماية النظام املايل ويعزز النمو القت�سادي يف 

البلدين ال�سقيقني.

كما �سملت التفاقيات مذكرة تفاهم بني وكالة اأنباء 

الإمارات ووزارة الإعالم يف �سلطنة عمان ممثلة يف 

وكالة الأنباء العمانية يف جمال الأخبار وتبادل 

املعلومات وقعها �سعادة حممد جالل الري�سي مدير 

عام وكالة اأنباء الإمارات واإبراهيم بن �سيف العزري 

مدير عام ورئي�س حترير وكالة الأنباء الُعمانية.

اأبوظبي  �رصكة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  ومت 

التنموية القاب�سة و املجموعة العمانية لالت�سالت 

وقعها   .. اإذكاء«  »جمموعة  املعلومات  وتقنية 

التنفيذي  الرئي�س  ال�سويدي  �سعادة حممد ح�سن 

والع�سو املنتدب لأبوظبي القاب�سة وال�سيد عاطف 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سيابي  �سعيد  بن 

املجموعة العمانية لالت�سالت وتقنية املعلومات.

وتهدف مذكرة التفاهم اإىل تاأ�سي�س �سندوق راأ�س 

مال ا�ستثماري بقيمة 592 مليون درهم لال�ستثمار 

النمو  اإمكانيات  ذات  التكنولوجيا  �رصكات  يف 

املرتفعة يف �سلطنة ُعمان.

ا�ستثمارية  فر�سًا  الطرفان  حدد  الإطار،  هذا  ويف 

اأولية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم على اأن يتم 

جتهيز درا�سات جدوى لكل منها.

وتكمن الفر�س ال�ستثمارية يف امل�ساريع اجلديدة 

�سمن القطاعات امل�ستهدفة يف �سلطنة ُعمان، مبا 

يف ذلك قطاع الهيدروجني، وتوليد الطاقة ال�سم�سية 

الأخ�رص،  وال�سلب  والأملنيوم  الرياح،  وطاقة 

وخطوط نقل واإنتاج املاء والكهرباء، كما تطمح 

والدواء،  وال�سحة  الغذاء،  جمال  يف  لال�ستثمار 

اللوج�ستية  الأ�سا�سية  والبنى  واخلدمات  والنقل 

والتقنية يف �سلطنة عمان والتي تتما�سى جميعها 

مع طموحات »القاب�سة« /ADQ/ لتو�سيع نطاق 

عمل �رصكاتها العاملة دوليا و بالأخ�س يف �سلطنة 

ُعمان، وحتديد اأوجه التاآزر التي من �ساأنها اإ�سفاء 

قيمة م�ستدامة طويلة الأمد لكال البلدين.

الأربعاء،  /ADQ/، يوم  »القاب�سة«  عقدت  كما 

اجتماعات ت�ساورية مع جهاز ال�ستثمار الُعماين /

OIA/ ال�سندوق ال�سيادي ل�سلطنة عمان ملناق�سة 
الفر�س ال�ستثمارية الواعدة يف جمموعة متنوعة 

التعاون  زيادة  يف  ت�سهم  التي  القطاعات  من 

القت�سادي والتجاري بني البلدين.

وجهاز   /ADQ/ »القاب�سة«  من  كل  وك�سفت 

ال�ستثمار العماين عن اتفاقية �رصاكة بقيمة 10 

اإىل  خاللها  من  الطرفان  يهدف  درهم،  مليارات 

متكني ا�ستثمارات يف قطاعات ذات اأولوية واهتمام 

م�سرتكة بني كل من دولة الإمارات و�سلطنة ُعمان.

وقال �سعادة حممد ح�سن ال�سويدي، الع�سو املنتدب 

والرئي�س التنفيذي لـ »القاب�سة« : »يف اإطار تعزيز 

دولة  جتمع  التي  الرا�سخة  التاريخية  الروابط 

الإمارات و�سلطنة عمان، ناق�سنا العديد من الفر�س 

التعاون  تعزيز  �ساأنها  من  التي  الإ�سرتاتيجية 

من  املزيد  ومتكني  التاآزر  روح  وحتفيز  امل�سرتك 

ال�ستثمارات يف العديد من القطاعات الرئي�سية يف 

ال�سلطنة. وتوؤكد م�ساركتنا اليوم التزام »القاب�سة« 

اأ�سواق  يف  را�سخة  ا�ستثمارية  �رصاكات  بتطوير 

رئي�سية كال�ّسوق العماين، حيث تاأتي هذه اخلطوة 

لتحقيق  وتطلعاتنا  ال�ستثماري  لنهجنا  امتداًدا 

النمو امل�ستدام. ونحن على ثقة باأن هذه ال�رصاكة 

بني  الكبرية  القت�سادية  الإمكانات  من  �ستعزز 

»القاب�سة« وجهاز ال�ستثمار الُعماين«.

املر�سدي،  ال�سالم  عبد  معايل  قال  جانبه،  من 

التعاون  الُعماين: » بهذا  رئي�س جهاز ال�ستثمار 

عالقات  ببناء  نلتزم   /ADQ/ »القاب�سة«  مع 

ولن  البعيد.  املدى  على  وم�ستدامة  ا�سرتاتيجية 

اإن�ساء من�ّسة مُتكننا  يقت�رص تعاوننا اليوم على 

من ا�ستك�ساف فر�س ال�ستثمار امل�سرتك وحتقيق 

ا  املنفعة املتبادلة فح�سب، بل �سي�سهل علينا اأي�سً

ال�ستثمارية  املن�ّسات  لتعزيز  املعرفة  م�ساركة 

القائمة يف موؤ�س�ساتنا«.

وب�سفتها �رصيًكا اإ�سرتاتيجًيا حلكومة اإمارة اأبوظبي، 

تنوي »القاب�سة« تنفيذ برامج ا�ستثمارات م�سرتكة 

ذات قيمة تراكمية مع �رصكاء اإقليميني رئي�سيني 

و�ستعمل  ال�سيادية.  ال�ستثمار  من�سة  خالل  من 

ال�ستثمارات  وتعزيز  دعم  على  ال�رصاكات  هذه 

التي من �ساأنها اإ�سفاء قيمة م�سرتكة �سمن اأعمال 

»القاب�سة« و�رصكات حمفظتها.

وفيما يخ�س التعاون يف اأ�سواق املال مت توقيع 

مذكرة تفاهم بني اأ�سواق اأبوظبي لالأوراق املالية 

حمد  �سعيد  �سعادة  وقعها   .. م�سقط  وبور�سة 

الظاهري الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق 

الرئي�س  ال�سامل  �سامل  بن  هيثم  وال�سيد  املالية 

التنفيذي لبور�سة م�سقط .. واتفاقية تداول �رصكات 

الو�ساطة عن بعد من خالل التداول الإلكرتوين .. 

وقعها �سعادة �سعيد حمد الظاهري وال�سيد هيثم 

بن �سامل ال�سامل.. واتفاقية �رصاكة بني �سوق اأبوظبي 

لالأوراق املالية و �رصكة بور�سة م�سقط يف جمال 

عمليات الإدراج املزدوج لالأوراق املالية ..

وقعها �سعادة �سعيد حمد الظاهري و�سعادة هيثم 

بن �سامل ال�سامل.

ومت توقيع مذكرة تعاون بني �رصكة �سوق اأبوظبي 

لالأوراق املالية و�رصكة م�سقط للمقا�سة والإيداع .. 

وقعها �سعادة �سعيد حمد الظاهري و�سعادة هيثم 

بن �سامل ال�سامل.

ويف جمال عمليات الإدراج املزدوج لالأوراق املالية 

مت توقيع اتفاقية بني �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 

و�رصكة م�سقط للمقا�سة ب�سلطنة ُعمان ..

وقعها �سعادة �سعيد حمد الظاهري و�سعادة هيثم 

بن �سامل ال�سامل.

وتهدف مذكرة التفاهم مع بور�سة م�سقط اإىل بناء 

الروؤى واخلربات بني  لتبادل  اأ�س�س �رصاكة وثيقة 

الطرفني يف خمتلف املجالت التي من �ساأنها اأن 

تخدم امل�سالح امل�سرتكة.

�سوق  التزام  �سمن  التفاهم  مذكرة  توقيع  وياأتي 

اأبوظبي لالأوراق املالية بدعم جهود دولة الإمارات 

العربية املتحدة الرامية اإىل حتقيق اأهداف التنويع 

القت�سادي ودفع عجلة النمو والزدهار يف الدولة، 

وحتقيقًا لروؤية حكومة اأبوظبي الر�سيدة وتطلعاتها 

امل�ستمرة نحو اآفاق النمو والواعدة.

و�ستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز عالقات التعاون 

اخلربات  بتبادل  املتعلقة  املجالت  يف  الثنائي 

والتدريب،  ال�ست�سارية،  واخلدمات  واملعلومات 

وتطوير   ،« الو�سطاء   « الع�ساء  دخول  وت�سهيل 

الأنظمة، وتعزيز التكامل، بالإ�سافة اإىل توفري قناة 

ات�سال فاعلة بني الطرفني وتبادل املعلومات يف 

امل�سائل ذات الطبيعة القانونية والفنية، والتباحث 

حول جمالت تطوير ال�ستدامة واحلوكمة البيئية 

والجتماعية وحوكمة ال�رصكات بني الطرفني.

ويف هذا الإطار، قال �سعيد حمد الظاهري، الع�سو 

املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق 

التزام  يعك�س  اليوم حدثًا مميزاً  املالية: »ن�سهد 

التبادل  لعمليات  �سبكة  باإن�ساء  اأبوظبي  اإمارة 

الإقليمية، وتطوير العالقات القت�سادية مع دول 

املنطقة ل�سمان تعزيز ال�سيولة يف ال�سوق وحتقيق 

الزدهار املايل على املدى الطويل. تهدف مذكرة 

التفاهم والتفاقيات املوقعة مع بور�سة م�سقط اإىل 

تنمية البيئة ال�ستثمارية امل�سرتكة بني البلدين 

واإر�ساء م�سرية النمو القت�سادي فيهما مبا يدعم 

تطبيق اأعلى املعايري واملمار�سات التنظيمية يف 

اأ�سواق اجلانبني ويتما�سى مع جهود دول جمل�س 

يف  امل�سرتك  العمل  لتعزيز  اخلليجي  التعاون 

جمال تكامل الأ�سواق املالية. �سنوا�سل جهودنا يف 

تر�سيخ وبناء عالقات عمل وثيقة وخلق جمالت 

للتقارب والتعاون امل�سرتك مع اأبرز املراكز املالية 

يف املنطقة والعامل«.

الرئي�س  ال�ساملي  من جهته، قال هيثم بن �سامل 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  م�سقط  لبور�سة  التنفيذي 

�رصكة م�سقط للمقا�سة والإيداع : اإن هذه التفاقيات 

التعاون  التفاهم �ستعزز من م�ستويات  ومذكرات 

بني ال�سوقني ومن املوؤمل اأن تكون لها انعكا�سات 

اأوا�رص العالقات بني جميع  اإيجابية على تقوية 

مكونات قطاع راأ�س املال يف البلدين ال�سقيقني، 

اأن هذا التعاون �سيعمل على فتح املجال  موؤكداً 

جلميع  ال�ستثمارية  الفر�س  من  العديد  خللق 

امل�ستثمرين ودعم التنمية القت�سادية وال�ستفادة 

وتعزيز  املالية  لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  من خربة 

العالقات الأخوية بني البلدين، متمنيا اأن ت�ستمر 

العالقات النوعية واملتميزة بني �سوقي البلدين.

كما اأعرب ال�ساملي عن اأمله باأن تقوم كافة الأطراف 

التفاقيات  هذه  توفره  مما  بال�ستفادة  املعنية 

ومذكرات التفاهم من فر�س متعددة واآفاق تعاون 

وا�سعة ميكن البناء عليها يف خمتلف القطاعات 

مبا يقود اإىل ازدهار القت�ساد يف البلدين ويعود 

بالنفع واخلري على كافة الأطراف.

مذكرة  املالية  لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأبرم  كما 

يف  والإيداع  للمقا�سة  م�سقط  �رصكة  مع  تعاون 

املالية  لالأوراق  املزدوج  الإدراج  عمليات  جمال 

ومذكرة اأخرى تهدف اإىل تعزيز العالقات امل�سرتكة 

بني اجلانبني والعمل على تطوير املقا�سة والإيداع 

املركزي يف البلدين، واإتاحة ح�سول كل طرف على 

الت�ساريح واملوافقات ال�رصورية، واإن�ساء جلان عمل 

م�سرتكة ب�ساأن امل�سائل ذات الهتمام امل�سرتك.

ووقع ال�سوق اأي�سًا اتفاقية مع بور�سة م�سقط تهدف 

اإىل التعاون على م�ستوى عمليات الإدراج املزدوج 

وو�سع  الدولتني،  اأ�سواق  يف  املالية  لالأوراق 

الأ�س�س القانونية لذلك وتوحيد وحتديد الإجراءات 

التعاون  لتحقيق  والفنية  والإدارية  الت�سغيلية 

الفعال والتن�سيق املتكامل فيما يتعلق باإدراج ذات 

اأبوظبي لالأوراق  الورقة املالية يف كل من �سوق 

املالية وبور�سة م�سقط.

لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأعلن  ذاته،  ال�سياق  ويف 

من�سة  اإىل  م�سقط  بور�سة  ان�سمام  عن  املالية 

ال�سوق  يف  املدرجة  الأ�سهم  لت�سبح  »تبادل«، 

العماين متاحة للتداول اإىل جانب اأ�سهم ال�رصكات 

املدرجة يف �سوق اأبوظبي و بور�سة البحرين، يف 

خطوة �ستعمل على تعزيز التو�سع وبناء ال�رصاكات 

امل�ستدام  النمو  ودفع  ال�سيولة  وزيادة  الإقليمية 

لأ�سواق الأ�سهم يف املنطقة.

ومُتّكن هذه اخلطوة امل�ستثمرين يف ال�سوقني من 

يتيح  ومبا  و�سهولة،  بي�رص  والتداول  ال�ستثمار 

تطويرهما وحتقيق م�ساحلهما التي لها دور مهم 

يف تعزيز م�سرية النمو القت�سادي يف كال البلدين. 

البيني ل�رصكات  الت�سجيل  اإىل تنظيم  كما تهدف 

اأبوظبي  �سوق  من  كل  لدى  العاملة  الو�ساطة 

وبور�سة م�سقط لغايات التداول عن بعد واإجراءات 

املقا�سة والت�سوية اخلا�سة بهذه التداولت.

لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأطلق   ،2022 يوليو  ويف 

من�سة  البحرين  بور�سة  مع  بالتعاون  املالية 

لتوفري  املنطقة  يف  نوعها  من  الأوىل  »تبادل« 

الو�سول املبا�رص لالأ�سواق، وذلك بناًء على اتفاقية 

يف  الطرفان  وقعها  التي  ال�سرتاتيجية  ال�رصاكة 

نوفمرب 2021. وتعد املن�سة نظامًا متكاماًل يهدف 

البور�سات  بني  للتداول  رقمية  �سبكة  توفري  اإىل 

اإقليميًا ودوليًا، حيث تعمل على متكني ال�ستثمارات 

اأبوظبي لالأوراق املالية  خارج احلدود بني �سوق 

والبور�سات الأخرى.

على هام�س زيارة رئي�س الدولة لم�سقط

الإمارات و�سلطنة عمان توقعان عدداً من مذكرات التعاون الم�سترك
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  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ خطاط البيان
رخصة رقم :  CN - 2195172 قد تقدموا إلينا بطلب:

هادي  مبخوت  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
عبدالله الصاعري 100%  

حارب  عبدالرحمن  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
عبدالرحمن عبدالله البلويش

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : مونرتوا ألعامل الجبس والديكور 

رخصة رقم : CN- 4156466 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عيل طارق محمد عىل نرص )%100( تعديل مدير/ 

إضافة عىل طارق محمد عىل نرص 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد خلفان محمد ملهم الظاهري

 تعديل رأس املال من Null إىل 10000 

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

 MONTEROFOR GYPSuM WORKS AND مــن/  تجاري  إســم  تعديل 

 ZIGZAG FOR إىل  والديكور  الجبس  ألعــامل  مونرتوا   -  DECORATION

DECORATION - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C   زجزاج للديكور - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : يونايتد باور للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 1870877 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال  من Null إىل  150000 

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

 uNITED POWER GENERAl مــن/  تجاري  إســم  تعديل   

 uNITED إىل  العامة  للصيانة  باور  يوناتد   -  MAINTENANCE

 POWER0 GENERAl MAINTENANCE. SOlE

رشكة   - املباين  لصيانة  باور  يوناتد   -  PROPRIETORSHIP l.l.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 - الهندسية  لالستشارات  الفلج  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1192327 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد صالح ابو النعاج من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ احمد صالح ابو النعاج من %49 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نوال يوسف عيل عبدالله عقاب

تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
 Al FAlAJ ENGINEERING CONSulTANT تعديل إسم تجاري من
 Al FAlAJ إىل  ذ.م.م    - الهندسية  لــأســتــشــارات  الفلج   -  llC
 ENGINEERING CONSulTANT - SOlE PROPRIETORSHIP

l.l.C  - الفلج لالستشارات الهندسية - 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.

التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: معهد سبيك أب -   تعلن دائرة 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4256693 قد تقدموا إلينا بطلب :

 SPEAK uP INSTITuTE - SOlE /تعديل إسم تجاري من 

PROPRIETORSHIP l.l.C - معهد سبيك أب - رشكة الشخص 

 ElINOR INSTITuTE FOR lANGuAGES  الواحد ذ.م.م

 -   EDuCATION- SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

معهد الينور لتعليم اللغات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرتايفكتا  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لالستشارات والدراسات اإلدارية

رخصة رقم :  CN - 3793005 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  عبدالله  محمد  خالد  حذف  خدمات/  وكيل  تعديل 

الحامدي
 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية

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

املطلوبة.

ذ.م.م رخصة رقم:  مالباري  إل  بقالة يك   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN- 2842421 قد تقدموا إلينا بطلب : 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرحمن فاالنشريي فاالنشريي محمد 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعاد محمد جمعه مطر الحوسني 

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

تعديل إسم تجاري من/  K l MAlABARI BAQAlA l.l.C  - بقالة يك ال مالباري 

ذ.م.م إىل AV GROCERY - SOlE  PROPRIETORSHIP l.l.C  - اي وي بقالة 

- 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 :ماجستيك لأضواء ذ.م.م - فرع
 رخصة رقم : CN- 4096640 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ توماس ريكس جوسيف من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ توماس ريكس جوسيف من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عارف عبدالكريم حسني عبدالكريم املالك 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
 MAJESTIC lIGHTS l.l.C. - BRANCH  / تجاري من  إسم  تعديل   
  MAJESTIC lIGHTS - SOlE إىل  فرع   - ذ.م.م  لأضواء  ماجستيك   -
PROPRIETORSHIP l.l.C. - BRANCH  - ماجستيك لأضواء - رشكة 

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : روزوود ألعامل الخشب والديكور 
رخصة رقم : CN- 3004920 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد عيىس محمد حمدان املنصوري
 تعديل رأس املال/ من Null إىل 500000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 ROSEWOOD FOR WOOD & DECORATION من/  تجاري  إسم  تعديل 
 ROSEWOOD EXHIBITIONS روزوود ألعامل الخشب والديكور إىل - WORK
 ORGANIZATION AND MANAGEMENT-SOlE PROPRIETORSHIP

l.l.C روزوود التنظيم املعارض وادارتها - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 تعديل نشاط/ إضافة إدارة وتشغيل املرافق )8211013(

 تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )4329901( 
تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل نشاط/ إضافة تنظيم املعارض وادارتها )8230001(
 تعديل نشاط/ حذف أعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( )4330015(
 تعديل نشاط/ حذف أعامل تنفيذ تركيبات وواجهات املعارض )4390010( 

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: صالون لوك أن مور 

رخصة رقم : CN- 2511872 قد تقدموا إلينا بطلب : 

كاندي  نامبوديري  رنيش  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رساج اوساري حمزه 

تعديل وكيل خدمات/ حذف محمد سامل عثامن مبارك الزعايب 

تعديل نوع نرخصة/ من حرفية إىل مهنية 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

رشكة   - التكنولوجي  لإلستثامر  :افريرو  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4079116 قد تقدموا إلينا بطلب :
 Ethmar ذ.م.م  الواحد  الشخص  التكنولوجيا- رشكة  امثار  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

Technology- Sole Proprietorship L.L.C  من مالك إىل رشيك 
 Ethmar ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة  التكنولوجيا-  امثار  الرشكاء/  نسب  تعديل 

Technology- Sole Proprietorship L.L.C  من %100 إىل 60%
 Al NAHDA  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة رشكة النهضة الدولية القابضة ذ.م.م

 INTERNATIONAl HOlDING llC
تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 AVERRO TECHNOlOGY INVESTMENT - SOlE تعديل إسم تجاري من
الشخص  رشكة   - التكنولوجي  لإلستثامر   افريرو   -    PROPRIETORSHIP l.l.C
الواحد ذ.م.م  إىل AVERRO TECHNOlOGY INVESTMENT l.l.C  - افريرو 

لإلستثامر التكنولوجي ذ.م.م 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : كوكيز بريك للحلويات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2171176 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ راشد خميس راشد عبيد املخمري من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ راشد خميس راشد عبيد املخمري من %34 إىل 100% 

الرشكاء  تعديل  البلوش  عبدالله  راشد حميد  فارس  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

تنازل وبيع/ حذف نارص هالل احمد سيف الكيومي تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من 

 1X1 1 إىلX1 مساحة

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

كوكيز   -   COOKIES BREAK SWEETS l.l.C من/  تجاري  إسم  تعديل   

 COOKIES BREAK SWEETS -  SOlE إىل  ذ.م.م  للحلويات  بريك 

PROPRIETORSHIP l.l.C   - كوكيز بريك للحلويات - 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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
جالمور هوليك للبيع بالتجزئة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3716788   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مؤسسة الفرع للديكور 

رخصة رقم : CN- 1135048 قد تقدموا إلينا بطلب : 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هبة رامس غريب حويش الشاميس

الفرع  مؤسسة   -  Al FARAA DECORATION EST من/  تجاري  إسم  تعديل   

للديكور إىل Al FARAA AC AND ElECTRICAl INSTAllATION - الفرع 

للتكييف والتمديدات الكهربائية

 تعديل نشاط/ إضافة صيانة أجهزة التكييف املركزي )4329902( 

تعديل نشاط/ إضافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001( 

تعديل نشاط/ حذف أعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( )4330015( 

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.

لتجارة  :الجيد  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
الخرضوات والفواكة 

رخصة رقم: CN- 1011914 قد تقدموا إلينا بطلب : 
عية  حميد  حمد  عبدالله  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشاميس )100%( 
ارحمه  عىل  محمد  خالد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشاميس 
تعديل عنوان/ من أبوظبي أبوظبي - امليناء - بناية - دائرة الشؤون 
البلدية إىل العني نعمة نعمة1 10086 10086 السيد حمد الريس 

مشلش و اخرين 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  ــرة  دائ تعلن    
التجاري  باالسم   CN  -  1178147 رقم   الرخصــة 
تعديل  طلب  بإلغاء  العامة   للمقاوالت  البساطة 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 
CN -   1178147 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4573071 : رقم الخطاب

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: التعاون للهواتف املتحركة 
رخصة رقم : CN- 1132760 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حمزه طارق طارق محمود )100%(
تعديل مديرا إضافة حمزه طارق طارق محمود 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد اسالم كريم بخش البلويش
 تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
التعاون   -  Al TAWAN MOBIlE PHONES من/  تجاري  إسم  تعديل   
 Al TAWAN MOBIlE PHONES. SOlE إىل  املتحركة  للهواتف 
PROPRIETORSHIP l.l.C   - التعاون للهواتف املتحركة - رشكة الشخص 

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

اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ روز  بأن  االقتصادية  التنمية   تعلن دائرة 
الب للعطور 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3871997  : 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 
مؤسسة ابوسعيد العامل البالط

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1112938   : 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: ميم روز للزهور والشوكواليت 

 رخصة رقم : CN- 1823742 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سونيتا غاليبوينا غاليبوينا سوباراماياه )100%( 

تعديل مدير/ إضافة سونيتا غاليبوينا غاليبوينا سوباراماياه

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عوشه سعيد عبدالله سعيد النيادي

تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

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

 MEEM ROSE FOR FlOWERS AND CHOCOlATEE تعديل إسم تجاري من

 MEEM ROSE  FOR FlOWERS AND إىل  والشوكواليت  للزهور  روز  ميم   -

و  للزهور  روز  ميم   -  .CHOCOlATEE - SOlE PROPRIETORSHIP llC

الشوكواليت - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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�إعالن ت�شفية �شركة

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: ميامر لالستشارات الهندسية 

رخصة رقم : CN- 2075656 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل مدير/ إضافة جهاد سعد الله العثامن 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جهاد سعد الله العثامن )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن عبدالله حسن بامجبور الصيعري تعديل رأس 

املال من Null إىل 100000 

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

تعديل إسم تجاري من/ MEMAR ENGINEERING CONSulTANCY - ميامر 

 MEMAR ENGINEERING CONSulTANCY - إىل  الهندسية  لالستشارات 

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  - ميامر لالستشارات الهندسية - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

تعديل نشاط/ حذف استشارات هندسية يف الطرق )7110702( 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري : اتش ام لالستثامر-   رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

محمد  عبدالله  السيد   0  -  11 رشق  ابوظبي،  جزيرة  الرشكة:  عنوان   

املسعود

  CN-2905097 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

بتاريخ  9-9-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   205039226       

 تاريخ التعديل: 2022-9-28  

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  نور الحياة للتجارة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1163982 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة حارس بابو تاالبيل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عقيل موىس اسامعيل العبيديل )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد راشد اناكايل كونهامويت

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عقيل موىس اسامعيل العبيديل 

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

نور   -  NOOR Al HAYATH TRADING l.l.C من/  تجاري  إسم  تعديل 

  NOOR Al HAYATH TRADING- SOlE إىل    ذ.م.م  للتجارة  الحياة 

PROPRIETORSHIP l.l.C - نور الحياة للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل عنوان/ من العني العني - وسط املدينة - بناية الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي 

إىل العني وسط املدينة حي السوق 302101 302101 سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: زاندام لتجارة املعدات الكهربائية واالنارة ذ.م.م   

- 0 مبنى حمده سيف   1 - ابوظبي، رشق 20  الرشكة: جزيرة   عنوان 

حاشد 

  CN-4228007 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات    لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/  تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2022-9-27 بتاريخ    للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2205039884    

 تاريخ التعديل:   2022-9-27

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

روزي  السادة صالون مس  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
لتجميل السيدات

رخصة رقم: CN- 1392904 قد تقدموا إلينا بطلب : 
املحرييب  سعيد  عىل  ملياء  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خلود فضل صالح محمد الحاريث 
 MISS ROSY BEAuTY lADIES من/  تجاري  إسم  تعديل 
 SAlOON صالون مس روزي لتجميل السيدات إىل - SAlON

IlISHA BEAuTY - صالون بيويت إيلشا  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري : تامبا للتجارة العامة رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 11 - ق 31 مكتب 702 مبنى السيد 

عبدالله محمد املسعود

  CN-2905075 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

بتاريخ  9-9-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2205039227    

 تاريخ التعديل:   2022-9-28

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
االسم التجاري :عيل مبارك مربوك للمقاوالت والديكور- رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  
خليفة  محمد  سيف  الشيخ  مبنى   0  -  9 م  املصفح   الرشكة:  عنوان   

واخرين
  CN-3746337 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ القمة- محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين للرشكة 
بتاريخ  30-8-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2205035281   
 تاريخ التعديل:   2022-9-28

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

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  يل غراند كافيه 
رخصة رقم : CN- 1143061 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة رشيد ابان بارامباث )50%(
 تعديل مدير/ إضافة رشيد أبان بارامباث

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ باالي كونها عبدالله من مالك إىل رشيك 
تعديل نسب الرشكاء/ باالي كونها عبدالله من %100 إىل 50% 

رأس  تعديل  عبدالرحمن  احمد جعفر عىل  عبدالرحمن  وكيل خدمات/ حذف  تعديل 
املال من Null إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 lE GRANDE يل غراند كافيه إىل - lE GRANDE CAFE تعديل إسم تجاري من

CAKES & FlOWERS l.l.C - يل غراند للكيك والزهور ذ.م.م 
البلدية )مبنى  أ- املالك/ دائرة الشؤون  تعديل عنوان/ من أبوظبي أبو ظبي - خليفه 
C4 - محل 4( إىل أبوظبي مدينة خليفة جنوب غرب 2 298941 298941 خلفان احمد 

عبدالله خادم 
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.

 : رقم  رخصة  الطلبات  لتوصيل  ترحال   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

CN- 3730258 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة محمد ارشد محمد حسني

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ارشد محمد حسني )25%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سهيل فاروق عمر فاروق )50%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مرزا فرحاد خالد مرزا خالد محمود )25%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل قران النويب مزينه العامري تعديل رأس املال 

من Null إىل 150000

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

لتوصيل  ترحال   -  TARHAl DElIVERY SERVICE من  تجاري  إسم  تعديل   

الطلبات  لوصيل  ترحال   TARHAl DElIVERY SERVICE l.l.C إىل  الطلبات 

ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   زيربا فور للتكنولوجيا ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: مدينة محمد بن زايد، مدينة محمد بن زايد رشق 12 - 0 

مبنى السيد عادل عبدالحميد ابراهيم عبدالله

  CN-1079321 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/الهاميل ورشكاه ، محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2022-9-22 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:  2250022358  

تاريخ التعديل:   2022-9-28

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اسم الرشكة :   سوفتفز لتجارة االلكرتونيات ش.ذ.م.م 
القرهود،  ديرة،  العويض،  سعيد  احمد  نارص  ملك   104-103-102-101 مكتب    : العنوان 

B استدامة
الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1354829   رقم الرخصة  810807          
مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :21-9-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-8-15

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف    مكتب 
رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري  هاتف:     فاكس:   مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : رايت الين للخدمات الفنية  ش.ذ.م.م 
الصناعية  القصيص  الشعايل،  عادل سيف محمد حسني  رقم 207 ملك  :   مكتب  العنوان 

االوىل ، ديرة 
 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1048013   رقم الرخصة   628594         
 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :2-8-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-8-2

املعني يف مكتب رقم 1201-005- املصفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتاض  لديه   وعىل من 
هاتف   -   B استدامة  البطني،  رقة   ، االوسط  الرشق  ليجند  ملك   -  1204-1203-1202
الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباًً   04   2223773 فاكس:   04   2223773:

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

 اسم الرشكة : رايزن للتجارة    ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 114 - 74 ملك مجمع جوائز سمو الشيخ حمدان آل مكتوم، مدينة 

ديب املالحية   
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1586134  رقم الرخصة     966519    
السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :6-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-6

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   فاروولد جلوبال للتجارة ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 3505 ملك سنم هولدينقز ليميتد، الخليج التجاري

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري  1573767   رقم الرخصة  958554           

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :21-9-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-7-22 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف    مكتب 
 ، التجاري  هاتف:     فاكس:    الخليج  بر ديب،  ليمتد،  رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن. 

اسم الرشكة :   تيسفاليم وبرييكت للتجارة العامة ش.ذ.م.م 

العنوان :   مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية ديب، بر ديب، الفهيدي

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1570306   رقم الرخصة  956254          

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

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  21-9-2022     تاريخ تصديق القرار :  2022-8-17 

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

رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري  هاتف:     فاكس: ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   تاج الجيالن للتجارة ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 115 - 75 ملك مجمع جوائز سمو الشيخ حمدان آل مكتوم، مدينة 

ديب املالحية 
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري 1586106   رقم الرخصة   966840       
السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :6-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-6

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري

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

لتجارة  سوفتفز  رشكة/   بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني  التجاري 

االلكرتونيات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم 

ديب.

 تاريخ القرار :21-9-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-8-15

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

العنوان أعاله هاتف:     فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 بتعيني مصفي  اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  

العنوان : مكتب رقم 005-1201-1202-1203-1204 - ملك ليجند الرشق االوسط 

b رقة البطني، استدامة ،

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة/ رايت الين للخدمات الفنية ش.ذ.م.م  وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :2-8-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-8-2

 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله 

املستندات  كافة  معه  مصطحباًً    04   2223773 فاكس:   04   2223773: هاتف 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن . 

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 

املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م  للتجارة  رايزن  رشكة/  لتصفية  لديها  التجاري  السجل 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :6-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-6

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

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري

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

التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة/ فاروولد جلوبال للتجارة   

ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :21-9-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-9-21 

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

يف العنوان أعاله هاتف:   فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري

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

التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة/   تيسفاليم وبرييكت 

الرشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م  العامة   للتجارة 

محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  21-9-2022     تاريخ تصديق القرار :  2022-8-17 

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

العنوان أعاله هاتف:     فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

املركز التجاري االول  

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

وبتعيني  ش.ذ.م.م  للتجارة   الجيالن  تاج  رشكة/  لتصفية  لديها  التجاري  السجل 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :6-9-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-9-6

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

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

اخلمي�س 29 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15156

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

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

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

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

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

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

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



لندن )د ب �أ(-

 تو�سل���ت درا�س���ة جديدة اإىل اأن���ه من املمكن 

اأن ي�ساع���د اتباع »اأ�سلوب حي���اة ن�سط فكريا 

واجتماعيا وج�سديا« يف احلماية من اال�سابة 

باخلرف وغريه من اأنواع التدهور املعريف.

وذكرت وكالة اأنباء »بي اإيه ميديا« الربيطانية 

اأن ذلك اال�سل���وب من احلياة قد ي�سمل التعليم 

امل�ستمر اأو امل�ساركة يف ممار�سة الهوايات.

وبحث���ت الدرا�سة اجلدي���دة التي مت ن�رشها يف 

دورية »نيورولوجي« العلمية، عوامل خمتلفة 

من املمكن اأن توؤدي اإىل حدوث التدهور املعريف.

و�س���ارك يف الدرا�سة نحو 1184 �سخ�سا، ولدوا 

جميعا يف بريطانيا عام 1946.

وق���ام الباحث���ون بفح����ص االإدراك يف مرحلة 

الطفولة لدى جميع امل�سارك���ن، عندما كانوا 

يبلغون من العم���ر ثمانية اأعوام، و«التح�سيل 

العلمي« لديهم بحلول الوقت الذي بلغوا فيه 26 

عاما، وم�ساركتهم يف االأن�سطة الرتفيهية عندما 

كانوا يبلغون من العمر 43 عاما، ومهنتهم حتى 

بلغوا 53 عاما.

ومت تقييم قدرة امل�ساركن على القراءة اأي�سا يف 

�سن ال�53، باالإ�سافة اإىل عمل اختبار لهم لقيا�ص 

قدراتهم املعرفية يف �سن ال�69.

وكان���ت درجات ه���ذا االختبار م���ن 100 كحد 

اأق�سى، وكان متو�سط   الدرجات بن امل�ساركن 

92 درجة.

ووجد الباحثون اأن اأ�سحاب اأف�سل اأداء يف اختبار 

االإدراك لعم���ر ال�69 عاما، كان���وا اأكرث احتماال 

ليح�سل���وا على درجات اأعل���ى يف التقييمات 

التي اأجريت يف وقت مبكر من احلياة )املهارات 

املعرفية اأثناء الطفول���ة( و«موؤ�رش االحتياطي 

املعريف« واختبارات القدرة على القراءة.

وكان اأداء احلا�سلن على درجة �سهادة درا�سية 

اأف�سل من اأولئك الذين مل يتلقوا تعليما ر�سميا، 

بح�سب ما ذكرته وكالة اأنباء »بي اإيه ميديا« 

الربيطانية.

اإال اأن فريق االأكادميين تو�سلوا اإىل اأن اال�ستمرار 

يف التعلم على مدار احلياة قد ي�ساعد يف حماية 

الدماغ.

ويف الوقت نف�سه، ح�سل امل�ساركون يف الدرا�سة، 

الذين ا�سرتكوا يف �ستة اأن�سطة ترفيهية اأو اأكرث، 

مثل ف�س���ول تعليم الكبار والن���وادي واالأعمال 

التطوعية واالأن�سطة االجتماعية واأعمال الب�ستنة، 

على درجات اأعلى من اأولئك الذين �ساركوا يف ما 

ي�سل اإىل اأربعة اأن�سطة ترفيهية فقط.

وم���ن جانبها، قالت موؤلف���ة الدرا�سة، الدكتورة 

دورينا كادار، من كلية طب برايتون و�سا�سك�ص 

اإن »هذه النتائج مثرية الأنها ت�سري اإىل اأن القدرة 

املعرفية تخ�سع لعوامل على مدار حياتنا، واأن 

امل�ساركة يف منط حياة ن�سط فكريا واجتماعيا 

وج�سدي���ا قد ي�ساعد يف جتن���ب حدوث تدهور 

معريف لدى املرء اأو اإ�سابته باخلرف«.

كما تو�سل املوؤلف���ون اإىل اأن االأ�سخا�ص الذين 

لديهم وظائف »تتطلب اح���رتاف« كان اأداوؤهم 

اأف�س���ل يف اختب���ارات االإدراك عندما بلغوا من 

العمر 69 عاما، باملقارنة مع االأ�سخا�ص الذين 

لديهم وظائف »ال تتطلب مهارة«.

فيما قال الدكتور مي�سال �سنايدر بريي، من كلية 

اإي�سان للطب يف ماونت �سيناي بنيويورك: »من 

منظور ال�سحة العام���ة واملجتمعية، قد تكون 

هناك فوائد وا�سعة وطويلة االأجل يف اال�ستثمار 

يف جم���ال التعليم، وتو�سيع فر����ص االأن�سطة 

الرتفيهية، وتوفري االأن�سطة املعرفية التي تت�سم 

بال�سعوبة للأ�سخا�ص، وال�سيم���ا اأولئك الذين 

يعملون يف مهن تتطلب مهارة اأقل ».

وتعليقا عل���ى الدرا�سة، قال���ت كاثرين جراي، 

مديرة االت�س���االت البحثية يف جمعية مر�سى 

الزهامير اإن »ه���ذه الدرا�سة طويلة االأجل التي 

متوله���ا جمعية مر�سى الزهامي���ر، ت�سيف اإىل 

نظرية �سائعة تفيد باأنه كلما حتدى املرء دماغه 

ب�سكل منتظم، كلما قل احتمال تعر�سه مل�ساكل 

يف الذاك���رة اأو م�ساكل يف التفكري خلل �سنوات 

عمره اللحقة«.

واأ�سافت جراي: »ت�سري التقدي���رات اإىل اأنه من 

املتوق���ع اأن يزداد ع���دد االأ�سخا�ص امل�سابن 

باخل���رف يف اململكة املتح���دة لي�سل اإىل 6ر1 

مليون �سخ�ص بحلول عام 2040. وبينما توجد 

العدي���د من عوامل اخلط���ر املتعلقة باالإ�سابة 

باخل���رف، فاإنه يوؤم���ل التو�س���ل اإىل اأن القيام 

باأن�سطة حتفيز عقلي والعثور على طرق لتحدي 

العقل بانتظام، ميكن اأن ي�ساعد يف تقليل تطور 

م�ساكل الذاكرة والتفكري يف امل�ستقبل. »

وياأتي ذلك يف الوقت الذي تو�سلت فيه درا�سة 

جديدة مت عر�سها اأمام املوؤمتر الدويل جلمعية 

الزهامي���ر يف �سان دييجو، اإىل اأن ارتفاع �سغط 

الدم اأثن���اء احلمل مرتبط بزيادة خطر االإ�سابة 

باخلرف. حيث قال باحث���ون اإن الن�ساء اللتي 

اأ�سنب بارتفاع �سغط الدم اأثناء فرتة حملهن اأكرث 

عر�سة للإ�سابة باخلرف الوعائي يف وقت الحق 

من حياتهن.

لندن  )د ب �أ( –

 وج���دت درا�س���ة جدي���دة اأن املر�س���ى الذين 

يعاجلهم اأطباء مرهق���ون نف�سيا قد يواجهون 

خماطر اإ�سافية خلل تلقي الرعاية.  

خل�ست مراجعة جديدة اإىل اأن االأطباء املرهقن 

نف�سيا معر�س���ون بواقع ال�سعف للنخراط يف 

حوادث تتعلق ب�سلمة املر�سى مثل اأخطاء يف 

و�سف الدواء وتقدمي »رعاية دون امل�ستوى«.

وذكرت وكالة االأنباء الربيطانية بي ايه ميديا 

نقل عن الدرا�سة اأن الرابط بن االرهاق النف�سي 

وحوادث �سلمة املر�سى كان يف اأعلى م�ستوى 

بن االأطباء ال�سغار واأطباء الطوارئ.

كما اأنه م���ن غري املرج���ح اأن ي�سعر املر�سى 

بالر�سى م���ن املعاملة املقدمة م���ن االأطباء 

املرهقن نف�سيا.

وُن����رشت الدرا�س���ة يف جملة »ب���ي ام جيه« 

الطبية.

االرهاق النف�سي هو متلزمة متعلقة باالإجهاد 

العاطف���ي وتراج���ع ح�ص االإجن���از ال�سخ�سي 

بال�سخري���ة  ح����ص  وج���ود  اإىل  باالإ�ساف���ة 

و«االنف�سال« عن العمل.

وكان الغر�ص من الدرا�سة اجلديدة التي اأ�رشف 

عليه���ا اأكادمييون من جامع���ة مان�س�سرت، هو 

فح�ص اآثار االرهاق النف�سي على م�ستوى عاملي.

واأجروا مراجعة منهجية لكل االأبحاث املتاحة 

على االأطباء الذين يعانون من االرهاق النف�سي.

وحللوا اإح�سائيات من 170 درا�سة ت�سمل اأكرث 

من 239 األف طبيب ووجدوا:

اأن االره���اق النف�سي مت�سل برتاجع بواقع اأربع 

م���رات يف الر�سا الوظيفي وامل�سعفن هم اأكرث 

عر�سة لل�سعور بالندم على خيارهم الوظيفي.

وهم اأكرث عر�سة ث���لث مرات باأن يكون لديهم 

اأفكار اأو نوايا برتك وظيفتهم.

وب�سكل عام االأطباء الذين يعانون من االرهاق 

النف�س���ي �ساعفوا احل���وادث املتعلقة ب�سلمة 

املر�سى.

كانت ال�سلة ب���ن االره���اق النف�سي و�سلمة 

املر�سى عند اأكرب م�ستوى يف االأطباء يف الفئة 

العمري���ة 20 – 30 عاما ويعمل���ون يف دواء 

الطوارئ.

وكلم���ا زاد االرهاق النف�س���ي كانت االحرتافية 

املتدنية اأكرث عر�سة الأن ت�سل لل�سعف، مثلما 

هو احلال مع ا�ستياء املر�سى.

كليفورنيا -وكاالت 

وجدت درا�سة جديدة، اأن ع�ساق القهوة مييلون 

للعي�ص اأطول م���ن اأقرانهم الذي���ن ال ي�رشبون 

القهوة ب�سكل يومي، ولديهم قلوب اأكرث �سحة.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن �رشب كوبن اإىل ثلثة 

اأكواب من القه���وة يوميا ميكن اأن يرتبط بعمر 

اأطول.

وعن���د املقارن���ة م���ع م�سارك���ن ال ي�رشبون 

القهوة، ارتبط ا�سته���لك هذا امل�رشوب ال�سائع 

اأي�سا بانخفا�ص خطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب 

واالأوعية الدموية.

وق���ال الباحثون االأ�سرتالي���ون امل�رشفون على 

الدرا�سة، اإن الفوائ���د كانت متماثلة يف جميع 

اأن���واع القهوة، م���ا يعني اأنه لي����ص فقط من 

ي�رشب���ون القه���وة منزوعة الكافي���ن هم من 

ي�ستفيدون من اآثارها املفرت�سة.

ويقرتح الباحث���ون بذل���ك اأن ا�ستهلك القهوة 

يجب اعتباره جزءا من منط حياة �سحي.

ووفق���ا للدرا�سة، لوح���ظ اأك���رب انخفا�ص يف 

املخاطر مع كوبن اإىل ثلثة اأكواب يوميا.

وباملقارنة مع ع���دم �رشبها، كان �رشب القهوة 

مرتبطا بانخفا�ص احتمالية الوفاة بن�سبة %14 

و27% و11% بف�سل القه���وة منزوعة الكافين 

واملطحونة والفورية، على التوايل.

وقال موؤل���ف الدرا�سة الربوفي�سور بيرت كي�ستلر 

م���ن معهد بيك���ر الأبح���اث القل���ب وال�سكري 

باأ�سرتاليا: »يف ه���ذه الدرا�سة الكبرية القائمة 

عل���ى امللحظ���ة، ارتبط���ت القه���وة �رشيعة 

التح�سري منزوعة الكافين بتخفي�سات مكافئة 

يف حاالت االإ�سابة باأمرا����ص القلب واالأوعية 

الدموية والوفاة ب�سبب اأمرا�ص القلب واالأوعية 

الدموي���ة اأو اأي �سبب اآخ���ر. وت�سري النتائج اإىل 

اأن ا�ستهلك القهوة املطحونة �رشيعة التح�سري 

والقه���وة منزوعة الكافين ب�س���كل خفيف اإىل 

معت���دل يجب اعتباره جزءا م���ن اأ�سلوب حياة 

�سحي«.

وفح�س���ت الدرا�سة الروابط ب���ن اأنواع القهوة 

واإيقاع���ات القل���ب واأمرا�ص القل���ب واالأوعية 

الدموية والوف���اة با�ستخدام بيانات من درا�سة 

البنك احليوي يف اململكة املتحدة، والتي جندت 

بالغن ت���رتاوح اأعمارهم ب���ن 40 و69 عاما. 

وتتك���ون اأمرا�ص القلب واالأوعي���ة الدموية من 

اأمرا����ص القلب التاجية وف�سل القلب االحتقاين 

وال�سكتة الدماغية.

اأ�سار الربوفي�سور كي�ستلر: »الكافين هو املكون 

االأك���رث �سهرة يف القهوة، لكن امل�رشوب يحتوي 

عل���ى اأكرث م���ن 100 مكون ن�س���ط بيولوجيا. 

ومن املحتمل اأن املركبات غري املحتوية على 

الكافين كانت م�سوؤولة عن العلقات االإيجابية 

التي لوحظت بن �رشب القهوة واأمرا�ص القلب 

واالأوعي���ة الدموية والبقاء عل���ى قيد احلياة. 

وت�سري النتائج التي تو�سلنا اإليها اإىل اأن �رشب 

كميات متوا�سعة من القهوة من جميع االأنواع 

ال ينبغ���ي تثبيطه ولكن ميك���ن اال�ستمتاع به 

باعتباره �سلوكا �سحيا للقلب«.

وا�ستمل���ت الدرا�سة عل���ى 449.563 �سخ�سا 

اأكملوا ا�ستبيانا حول ع���دد اأكواب القهوة التي 

ي�رشبونها كل يوم، وما اإذا كانوا ي�رشبون عادة 

قهوة فورية اأو مطحونة اأو منزوعة الكافين.
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روبوتات �سغيرة تق�سي على االلتهاب 

الرئوي في رئتي الفئران ما يب�سر 

بعالج مماثل في الب�سر

لو�س اجنل�س -وكاالت 

متكن العلم���اء من توجيه �رشب م���ن الروبوتات 

ال�سباح���ة املجهري���ة للتخل�ص م���ن ميكروبات 

االلتهاب الرئوي يف الفئران، ما يعد بتطوير علج 

مماث���ل لللتهاب الرئ���وي اجلرثومي املميت عند 

الب�رش.

وتتك���ون امليكروبات من خلي���ا الطحالب وهي 

مغطاة بطبقة من اجل�سيمات النانوية للم�سادات 

احليوية.

وتوفر الطحال���ب احلركة عرب الرئت���ن، وهو اأمر 

اأ�سا�سي ال�ستهداف العلج وفعاليته.

ويف التج���ارب، ُق�سي على جمي���ع االإ�سابات يف 

الفئران التي عوجلت باآالت الطحالب، يف حن اأن 

الفئران التي مل يق���ع علجها ماتت جميعها يف 

غ�سون ثلثة اأيام.

ويقول فيكتور نيزيت، الطبيب واأ�ستاذ طب االأطفال 

يف جامع���ة كاليفورنيا يف �سان دييغو: »ا�ستنادا 

اإىل بيانات الفئران هذه، نرى اأن الروبوتات الدقيقة 

ميكنها حت�سن تغلغل امل�س���ادات احليوية لقتل 

م�سببات االأمرا�ص البكتريية واإنقاذ حياة املزيد من 

املر�سى«.

وتتكون اجل�سيمات النانوية املوجودة على خليا 

الطحالب من كرات بوليمر �سغرية مغطاة باأغ�سية 

العدالت، وهي نوع من خليا الدم البي�ساء.

وتعمل ه���ذه االأغ�سي���ة على حتيي���د اجلزيئات 

االلتهابية التي تنتجها البكترييا واجلهاز املناعي 

للج�س���م، وتتحل���ل كل من اجل�سيم���ات النانوية 

والطحالب ب�سكل طبيعي.

وبذل يقل االلته���اب ال�س���ار، وتتح�سن مكافحة 

الع���دوى، وميك���ن للروبوتات الدقيق���ة من خلل 

ال�سباحة تقدمي العلج يف املكان املطلوب، وهي 

الدقة التي جتعل هذا النهج يعمل ب�سكل جيد.

واأثبت العلماء اأي�سا اأن العلج امليكروبي كان اأكرث 

فعالية من احلقن الوري���دي للم�سادات احليوية، 

ويف الواق���ع، يجب اأن تكون جرع���ة احلقن اأعلى 

مبقدار 3000 مرة من اجلرعة املحملة على خليا 

الطحالب لتحقيق نف�ص التاأثري يف الفئران.

ويو�س���ح جوزيف وان���غ، املهند����ص النانوي من 

جامعة كاليفورنيا يف �س���ان دييغو: »ُتظهر هذه 

النتائج كيف يوؤدي تو�سيل الدواء امل�ستهدف جنبا 

اإىل جنب مع احلركة الن�سطة من الطحالب الدقيقة 

اإىل حت�سن الفعالية العلجية«.

ويحدث االلته���اب الرئوي ال���ذي ت�سببه بكترييا 

 Pseudomonas aeruginosa
امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة يف الب�رش بعد و�سع 

جهاز التنف�ص ال�سناعي يف العناية املركزة على 

املر�س���ى. وغالبا م���ا تطيل الع���دوى البقاء يف 

امل�ست�سفى وتزيد ب�سكل كبري من خطر الوفاة.

ويبدو اأن العلماء واثق���ون باأن طريقتهم اجلديدة 

ميكن تو�سيع نطاقها كما ه���و مطلوب، و�سيكون 

من ال�سهل اإدارته���ا اإىل رئتي املر�سى اخلا�سعن 

للتهوي���ة )مت ت�سليم امليكروب���ات اإىل الفئران من 

خلل اأنبوب يف الق�سبة الهوائية(.

وي�س���ار اإىل اأن اخلط���وة التالي���ة للفريق تتمثل 

يف اإجراء املزيد م���ن البحوث حول كيفية تفاعل 

امليكروبات مع اجلهاز املناعي، ثم تو�سيع نطاق 

العمل واإعداده للختبار يف احليوانات االأكرب - ثم 

الب�رش يف النهاية.

ويقول املهند�ص الكيميائي ليانغ فانغ ت�سانغ من 

جامعة كاليفورنيا يف �س���ان دييغو: »هدفنا هو 

تو�سيل االأدوية املوجهة اإىل اأجزاء اأكرث �سعوبة من 

اجل�سم، مثل الرئتن. 

 اتباع اأ�سلوب حياة ن�سط فكرياً واجتماعياً وج�سدياً قد ي�ساعد في الحماية من االإ�سابة 

بالخرف والتدهور المعرفي

االأطباء الذين يعانون من االرهاق النف�سي قد ي�سكلون خطراً على �سالمة المر�سى

اجعل هذا الم�سروب جزءاً من نمط حياتك اليومي للعي�س عمراً مديداً

  اسم الرشكة : اكسكلوسيف لتجارة االدوات املنزلية  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مستودع رقم S5.S4 ملك مؤسسة ديب العقارية، بر ديب، القوز الصناعية الثانية 

 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1406401 رقم الرخصة 829161          

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  28-7-2022  تاريخ تصديق القرار: 2022-7-28  

املعني يف مكتب رقم 1201-005- املصفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتاض  لديه   وعىل من 
هاتف   -   b استدامة  البطني،  رقة   ، االوسط  الرشق  ليجند  ملك   -  1204-1203-1202
الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباًً   04   2223773 فاكس:   04   2223773:

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

 اسم الرشكة :   كريانس للتجارة العامة ش.ذ.م.م 

العنوان : محل رقم 10-11 ملك املر خليفة سلطان بن حبتور، البدع ، بر ديب  

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1112634  رقم الرخصة  686025        

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

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :26-5-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-6-10 

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

رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري  هاتف:    فاكس:  مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
العنوان : مكتب رقم 005-1201-1202-1203-1204 - ملك ليجند الرشق االوسط 

b رقة البطني، استدامة ،

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

ش.ذ.م.م   املنزلية  االدوات  لتجارة  اكسكلوسيف  رشكة/  لتصفية  لديها  التجاري 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  28-7-2022  تاريخ تصديق القرار: 2022-7-28  

 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله 

املستندات  كافة  معه  مصطحباًً    04   2223773 فاكس:   04   2223773: هاتف 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن . 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري

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

التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة/   كريانس للتجارة العامة 

ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :26-5-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-6-10 

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

العنوان أعاله هاتف:  فاكس:    مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

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

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

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

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

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

من :الطرف األول:  احمد عيل اسلم مرعي الكثريي  الجنسية: االمارات 
 اىل الطرف الثاين:   ابو القاسم عبد الصمد الجنسية:  بنغالديش 

لتصليح االلكرتونيات( رخصة صادرة من دائرة  )الريحان  التجاري   باالسم 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )104803( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   

االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: مرتىض محمد رضا عبدالله الزرعوين    الجنسية: االمارات  عن 

كامل حصته البالغة 100% 

 اىل الطرف الثاين:  عبيد عيىس خميس جوهر اليايس   الجنسية: اإلمارات

 باالسم التجاري )ولف لتلميع وتنظيف السيارات( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )104896( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

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

االمارات  حيث  الجنسية:  املقبايل   األول:  عيل سعيد محمد خلف  :الطرف  من 
صالون  التجاري  باسم   100% البالغة  حصته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الزهور للسيدات رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم 71644 

واملسجلة  بغرفة تجارة صناعة عجامن
اىل الطرف الثاين: راشد سامل محمد خلف املقبايل  الجنسية: اإلمارات

تعديالت اخرى: تم تغيري االسم التجاري من صالون الزهور للسيدات اىل صالون 
مزنة للسيدات

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

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

من :الطرف األول:  سيف سامل حميد بن بدر آل عيل  الجنسية: االمارات  حيث 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  محمد روح االمني نوفزل حسني كارتش عمر الدين   الجنسية: 
بنغالديش

 باالسم التجاري )مشغل املقص املميز للخياطة( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
االقتصادية بعجامن برقم ملف )109565( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

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

من :الطرف األول: سلطان عبيد هالل الكعبي  الجنسية: االمارات  حيث يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 100%       

 اىل الطرف الثاين:  جوين العابدين صغري احمد  الجنسية:  بنغالديش           
 باالسم التجاري )نور الشمس العامل الحدادة واللحام( رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )17370( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
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اخلمي�ص 29 �سبتمرب  2022 � الع�دد 15156

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

 الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعالن

 تنازل / بيع 
اإعالن

 تنازل / بيع 
اإعالن

 تنازل / بيع 
اإعالن

 تنازل / بيع 
اإعالن
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اأبوظبي ـ )الوحدة(:

تويف بمدينة جدة الســعودية يــوم األربعاء 
الســودان  ومنتخب  الهالل  مرمــى  حارس 
بدأ سبت  دودو. وقد  الكابتن ســبت  األسبق 
دودو يف ممارسة الرياضة منذ املرحلة األولية 
وكان يــدرس يف مدرســة الخرطوم الغربية 
وهناك انطلق يف ممارســة كرة، ويف املدرسة 
ساهم معلمه أحمد املبارك يف تطوير مستوى 
سبت  والريايض، ومارس  األكاديمي  ســبت 
الســباحة والجمباز ورمي الجلة. لعب دودو 
لفريــق املقرن بالخرطوم يف الخمســينيات. 
وكان يف بــادئ األمر مهاجما ومن ثم انتقل 
فريق  ملرمى  املرمى، وحارســا  حراســة  إىل 
وكانت  املسلحة  بالقوات  التحاقه  بعد  الدفاع 
أول مبــارة يلعبها يف العــام 1952، ووقع 
وكانت  العام 1953م  يف  الهالل  لنادي  سبت 
وتم  مستواه  لتطوير  له  الحقيقية  االنطالقة 
اختياره يف الفريق األهيل الســوداني يف العام 
من  ألكثر  متواصال  عطــاؤه  وظل  1956م 

14 عاما.
الحراس  أملع  واحداً من  دودو  ويعترب ســبت 
الذين عرفتهم الكرة الســودانية يف الستينات 
املنتخب  املــايض عىل مســتوى  القرن  مــن 
مجموعة  زامل  وقــد  الهالل  ونادي  القومي 
كبرية من الالعبني مثاال الحرص منهم جكسا 
وعبد  عطية  وحســن  زكي  وأمــني  وصيام 
وصديق  الصغري  وديــم  الكبري  وديــم  الخري 
منزول وكوارتي ورابح رمضان وود األشول 
ومصطفى شــاويش .الذي رافقه يف زيارته 

األوىل ملدينة الرياض ولعب .
ويف أول زيار له للســعودية لعب أمام النرص 

السعودي الذي خرس املباراة 1/5.

وبعد اعتزالــه اللعب احرتف تدريب الحراس 
عرصه  يف  جدة  األهيل  مدرباً لحــراس  فعمل 

الذهبي.
الوداع األخري يف  وقد ودعته جموع  معجبيه 
مدينة جدة باململكة العربية الســعودية التي 
عىل  الصالة  مقراً إلقامته . واقيمت  اختارها 
الكبري ســبت دودو، األربعاء  الراحل  جثمان 
عقب صالة العرص يف مســجد األمري منصور 
بالنزلــة، ووري جثمانــه الثــري  يف مقابر 

الفيصلية.
ويجــدر ذكره أن كابتن ســبت كان قد عمل 
للذود عن عرين  14 عاماً يف عطاء بال حدود 
الهالل والفريق األهيل الســوداني 1953م - 

1967م
وللفريق  للهــالل  دودو  ســبت  الفقيد  لعب 
األهيل الســوداني 14 عاماً خالل الفرتة من 
عام 1953م - موســم 66 ـ 1967م حيث 
أبعدتــه اإلصابة عن املالعب فاتجه إىل مجال 
التدريــب وقــدم عصارة تجربتــه وخرباته 
ألقاب  الرائــدة للنشء  واطلقت عليــه هدة 
اطلقه  الذي  منها:"اســبوع بحاله" اللقــب 
املعروف طه  الريايض والشــاعر  املعلق  عليه 
حمدتو يف لقاء السودان وكينيا عام 1963م 
حيث وقف سبت دودو باملرصاد لكل القذائف 
الكينية فقال طه حمدتو: ) إنت مش ســبت 
إنت اســبوع بحالــه(  "و"صقــر قريش" 
الخشــبتني"،  "ملك  املهاجمــني"،  و"بعبع 
"الجنرال" ... كلها ألقاب أطلقت عىل ســبت 
دودو معجزة حراسة املرمى التي قد ال تتكرر 
ثانية ... إنه إعجاز وساحر كروي واخطبوط 
مخــادع قل أن يجود بمثلــه الزمان ليس يف 
ســوداننا فحسب بل عىل مســتوى إفريقيا 

بأرسها..

 وســبت دودو من أوائل حراس املرمى ألول 
فريق أهيل سوداني. ويف العام 1956م شارك 
بالقاهرة  اإلفريقية لألمم 1959م  الدورة  يف 
1963م بغانا وشــارك أيضــاً يف التصفيات 
املؤهلة لكأس العالم بالســويد 1958م وتم 

اختياره ملنتخب النجوم العرب 1965م.
�سربة ذاتية:

االســم: عيد دودو دمور ألنه ولد يف يوم عيد 
صادف يوم سبت فأطلق عليه والده اسم عيد 
الرسمي يف شهادة  اســمه  دودو دمور وهو 
امليالد ولكن طغى اســم )ســبت( عليه منذ 

صغره.
امليالد: الخرطوم 1930م

املراحل الدراسية:
الوطن: الدلنج

نادي املقرن الريايض بالخرطوم 1952م.
نادي الهالل 1953م.

لعب نحو )155( مباراة رسمية.
دولية وضد فرق  لعب نحو )105( مبــاراة 
السوداني  األهيل  والفريق  الهالل  مع  أجنبيه 

خالل الفرتة من عام 1953م - 1967م.
كابتن الهالل 1963م

كابتن الفريق األهيل السوداني 1964م.
الحالة االجتماعية: متزوج.

املهنة: موظف برشكة شل ثم التحق بالقوات 
املسلحة.

الخري صالح العب  الكرة: عبد  يف  األعىل  مثله 
الهالل الفذ وأسطورة امليادين السودانية.

أول مباراة لسبت دودو كانت  ضد املريخ:
بعد توقيعه للهالل عام 1953م خاض سبت 
دودو املبــاراة التي أقيمت عرص األحد األول 
واملريخ  الهــالل  بني  نوفمــرب 1953م  من 
عــيل كأس همفري وفاز الهــالل يومها 3/ 
1 )أحرزها عكاشــة، القطر، برعي( وأحرز 
دودو( نجم  وكان )سبت  املريخ  هدف  قرعم 
املباراة ومنها أنطلق نحو النجومية املطلقة.

وشارك ســبت دودو يف أكثر من )50( لقاء 
لعبها  مباراة  أسوأ  وتعترب  املريخ  أمام  للهالل 
ســبت دودو أمام املريخ هــي التي خرسها 
الهالل 6/ 3 وكان سبت من أسباب الخسارة 
عــرص الجمعة 30 مــارس 1956م ولكنه 
عاد رسيعاً وقــاد الهالل للفوز بكأس الدوق 
هــرر بعد انتصار الهالل عىل املريخ 1/ صفر 
الثالثاء 10/  )أحرزه عــيل محجوب( يــوم 

إبريل 1956م.
أروع مباريات سبت دودو أمام املريخ :

التي جرت  الهــالل واملريــخ  تعتــرب مباراة 
يــوم الجمعة 17 أغســطس 1956م وفاز 
بها الهالل 6/ 2 مــن أعظم وأروع مباريات 

)سبت دودو( والتي يعتز بها دائماً.
األهيل  الفريــق  مــع  دودو  ســبت  ســافر 
الســوداني عــام 1957م إىل قارتيِّ آســيا 
يف  فاز  السودان )?? مباريات  ولعب  وأوربا 
أربعة وخرس مثلها ودياً خالل الفرتة من 1/ 
يوليو - 15 أغســطس 1957م وتألق سبت 
دودو يف تلك الرحلة يف حراسة املرمى بجانب 
العمالق فيصل السيد، كما شارك يف تصفيات 
كأس العالــم ضــد ســوريا عــام 1957م 
بالســويد 1958م  العالم  اســتعداداً لكأس 
وشــارك يف الــدورة اإلفريقيــة الثانية عام 
1959م بالقاهــرة والرابعــة عام 1963م 
بغانا وســافر مع الفريق األهيل الســوداني 
عام  السوفيتي  واالتحاد  تشيكوسلوفاكيا  إىل 
1961م كما ســافر معه أيضــاً إىل رومانيا 
الفريق  وبلغاريا عام 1963م وتقلد كابتنية 
الســوداني عــام 1964م حتى عام  األهيل 

1966م.
والتي  وفاســكوداجاما  الهالل  مباراة  تعترب 
األســطورة  الهــالل 2/ 1 أحرزها  بها  فاز 
)جكسا( مســاء الجمعة 7 يونيو 1963م 
مــن أعظم املباريات التي تألق فيها )ســبت 
قذائف نجم فاسكوداجاما  دودو( وأفسد كل 

الخطري )أسبريا(.
بطولة األندية اإلفريقية األبطال 1966م:

شارك مع فريق الهالل يف أول مشوار لألندية 
السودانية يف بطولة األندية اإلفريقية األبطال 
عــام 1966م وأقعدتــه اإلصابة عن تكملة 

املشوار وعجلت باعتزاله.

برلني-)د ب اأ/�ستات�س بريفورم(:
للمنتخب  الفنــي  املديــر  تيتي   انتقــد 
املنتخب  القدم، العــب  لكــرة  الربازييل 
التونيس ديالن برون بســبب تدخله مع 
الودية يوم  الفريقني  نيمار خالل مباراة 
محاولة  أنها "كانــت  الثالثــاء، مدعيا 
إلبعاد الالعب )نيمار( عن كأس العالم".

واختتــم املنتخــب الربازيــيل مبارياته 
الودية اســتعدادا لخوض نهائيات كأس 
قطر، بالفوز  يف  العالم 2022 املقــررة 
عىل نظريه التونيس 5 / 1 مساء  الثالثاء 

يف العاصمة الفرنسية باريس.
وشارك نيمار يف تسجيل أهداف الربازيل 

رضبة  من  الثالث  الهــدف  أحرز  ، حيث 
جــزاء لريفع رصيده مــن األهداف مع 

املنتخب الربازييل إىل 75 هدفا.
لكن نيمار، مهاجم باريس سان جريمان 
الفرنيس، تعرض لتدخل قوي يف الدقيقة 
42 مــن جانب املدافــع التونيس ديالن 
الحمراء  البطاقة  عىل  حصل  الذي  برون 

وطرد.
املباراة  يف  بالتنافسية  تيتي  إشادة  ورغم 
أمام املنتخب التونيس، الذي يدربه جالل 
القــادري والذي لم يتلــق أي هزيمة يف 
مدرب  الســابقة، أبدى  السبع  املباريات 
الربازيل اســتياء إزاء التعامل مع النجم 

نيمار.

اأبوظبي-وام:
الحايل  املوسم  فعاليات  اســتئناف   مع 
للمحرتفني  القدم  لكــرة  أدنوك  لدوري 
مطلع األسبوع املقبل، ستكون الفرصة 
الشارقة  أمام كل من فريقي  ســانحة 
والوحدة لالستعداد الجيد قبل املواجهة 
صاحب  كأس  نهائي  يف  بينهما  املرتقبة 
الريايض  للموسم  الدولة  رئيس  السمو 

املايض 2021-2022 .
وأعلــن اتحــاد اإلمارات لكــرة القدم 
مؤخرا عن موعد إقامة املباراة النهائي 
الدولة،  رئيس  الســمو  صاحب  لكأس 
الوحدة  يلتقي  املايض، حيث  للموســم 
زايد"  بن  استاد "هزاع  عىل  والشارقة 

بمدينة العني يف 21 أكتوبر املقبل.
املناسب  الفريقان لالســتعداد  ويتطلع 
لنهائــي أغــىل الكــؤوس مــن خالل 
يف  كليهما  تنتظر  التي  القوية  املباريات 
الجوالت الثالثة التالية من دوري أدنوك 
للمحرتفني، والذي يســتأنف نشــاطه 
بعد  الرابعة  بالجولة  املقبل  السبت  يوم 

التوقف بسبب معسكر  أســبوعني من 
األيام  خالل  النمسا  يف  الوطني  املنتخب 

املاضية.
بمثابة فرصة  التوقــف  وكانت فــرتة 
جيدة لجميع فرق دوري أدنوك، ومنها 
ترتيب  والشــارقة، إلعــادة  الوحــدة 
الوحدة بعد نتائجه  األوراق، وخاصــة 
يف الجــوالت الـ3 األوىل من مســابقة 
العارش برصيد  املركز  الدوري واحتالله 

نقطة واحدة.
الشــارقة صفوفــه خالل فرتة  وعزز 
التوقــف باملدافع اليوناني كوســتاس 
إىل  لينضم  أوملبياكــوس  من  مانوالس 
قائمــة تضم مــن الالعبــني األجانب 
بيانيتش  مرياليــم  البوســني  من  كال 
والربازييل  ألكاســري،  باكو  واإلسباني 
املتوقـــع عودته بقوة  لــوكاس  كايو 
املقبلة بعــد تعافيه من  الفــرتة  خالل 

اإلصابة.
الضاربة  قوتــه  بهذا  الشــارقة  ودعم 
للحفاظ عىل ما حققه يف الجوالت الـ3 
الدوري  مســابقة  يتصدر  حيث  األوىل 

أمام  برصيد 9 نقاط، وبفارق األهداف 
الجزيرة بعدما حقق كل منهما العالمة 
الكاملة حتــى اآلن بالفوز يف املباريات 

الـ3 .
التوقف عىل  وعمل الشارقة خالل فرتة 
كلباء  اتحاد  بمواجهة  جاهزيته  اختبار 

وديا، وفاز عليه 2-0 .
ويف املقابــل، عمد الوحــدة خالل فرتة 
أوراقه  ترتيــب  إعــادة  عىل  التوقــف 
لتصحيح املســار، وأعلــن التعاقد مع 
إيفرتون  العب  ماركوس  أالن  الربازييل 
اإلنجليزي بعقد يمتد ملوسمني، ليحل يف 
قائمة الفريق بــدال من الربتغايل فابيو 
مارتينيــز، كما ضم وليد حســني من 

شباب األهيل.
وخاض الوحدة مباراة ودية أمام فريق 
الغربية، وحقق الفوز بسداسية نظيفة 

استعدادا الستئناف الدوري.
وكان الوحدة هــو الطرف املتأهل أوال 
لنهائــي كأس صاحب الســمو رئيس 
الدولة، بتعادلــه مع بني ياس 2-2 يف 
إيــاب نصف النهائي بعــد الفوز عليه 

1-4 ذهابا، ليصعــد الفريق إىل املباراة 
تاريخه، فيما  يف  الثامنة  للمرة  النهائية 
الشارقة بالفوز عىل الوصل 3-2  تأهل 
التعادل  النهائي، بعــد  إيــاب نصف  يف 

السلبي معه ذهابا.
بدوري  املقبلة  الـــ3  الجوالت  وخالل 
مع  الوحدة  للمحرتفــني، يلتقي  أدنوك 
يخوض  ثم  املوســم  مفاجأة  البطائح 
يلتقي  النــرص، كما  مع  مثــريا  تحديا 
فريق العني حامل لقب دوري املحرتفني 
يف ديربي أبوظبي، لتكون املباريات الـ3 

أفضل استعداد للنهائي األغىل.
ويخوض الشــارقة يف الجــوالت الـ3 
بفريق  يبدأها  مهمــة  مباريات  املقبلة 
خورفــكان؛ حيث يدخــل تحديا مثريا 
أمام مدربه السابق عبد العزيز العنربي، 
الذي قــاده لتحقيق اللقب للمرة األوىل 
يف عرص االحــرتاف، ثم يلتقي الجزيرة 
الخامســة،  الجولة  مباريات  قمــة  يف 
يف 16 أكتوبر  الوصل  بعدها  وسيواجه 
املقبل، قبل 5 أيام من مواجهة الوحدة 

يف النهائي املرتقب.
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الريا�سة
نادي ال�سارقة يكثف ا�ستعداداته لـ»عربية« 

القو�س وال�سهم
الشارقة-وام:

 يواصــل فريق القوس والســهم بنادي الشــارقة 
املكثفة، للمشاركة يف بطولة  اســتعداداته  الريايض 
التونسية،  املنســتري  بمدينة  الثانية  العربية  األندية 

من 2 إىل 8 أكتوبر املقبل.
ويــرتأس عبدالرحمن املليحي، عضو اإلدارة مرشف 
اللعبة بعثــة الفريق املشــاركة يف البطولة، وتضم 
الفريق واملدرب و9 العبني "3 العبني  إداري  البعثة 
من فئة العمومي، و3 العبني تحت 18 ســنة، و3 

العبني للقوس املركب".
وقدم املهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو 
مجلس إدارة النادي رئيس األلعاب الفردية شــكره 
الكبري  الدور  الريايض عىل  الشارقة  وتقديره ملجلس 
الذي يلعبه يف تسهيل مشاركة فرق النادي خارجياً، 
لالرتقاء  املجلــس  يبذلها  التــي  مشــيداً بالجهود 
أرض  عىل  نتائجها  ظهرت  الفردية، والتي  باأللعاب 
الســنوات  خالل  عديدة  إنجازات  بتحقيــق  الواقع 
األخرية لفرق اإلمارة عامة ونادي الشارقة خاصة.

وأشار إىل أن فرق النادي لأللعاب الفردية تجد دعماً 
جيــداً من مجلــس اإلدارة، الذي يوليهــا االهتمام 
الخطط  لديهــا  اإلدارة  كثــب، وأن  ويتابعهــا عن 
املقدمة  يف  الالعبني  لوضع  واملســتقبلية  الطموحة 
الخارجية،  واملشاركات  املحلية  املنافسات  خالل  من 
الدولة  منتخبات  رفد  وهو  األهم  للمحور  باإلضافة 

بالالعبني املوهوبني.

مدريد-)د ب أ/ستاتس بريفورم(:
 يشــعر النجــم الــدويل الفرنيس كريــم بنزيمة 
"بشعور جيد للغاية" حيث بدا مستعدا للمشاركة 
املباريات مع فريقه ريال مدريد اإلسباني لكرة  يف 

القدم، بعد عودته للتدريبات يوم األربعاء.
للريال  األخرية  الثالث  املباريات  عن  بنزيمة  وغاب 
بسبب  األخرية  الدولية  املباريات  رزنامة  قبل فرتة 
إصابــة يف الركبة ولم يشــارك يف آخــر مباراتني 

ملنتخب فرنسا يف بطولة دوري األمم األوروبية.
التي تعرض لها ضد  وتعاىف بنزيمة من اإلصابــة 
سلتيك األســكتلندي يف 6 أيلول/سبتمرب الجاري، 
لقائه ضد  للعب مع ريال مدريد يف  وأصبح جاهزا 

أوساسونا بالدوري اإلسباني يوم األحد القادم.
للموقع  بهــا  أدىل  ترصيحــات  يف  بنزيمة  وقــال 
األلكرتوني الرســمي للريال "يســعدني أن أعود 
بعيد( وكان  الوقــت )وأنا  مر بعض  للفريق. لقد 

لدي الوقت لالستعداد للعودة إىل املالعب".

تمديد اتفاقية ال�سراكة بين طيران الإمارات وجولة »دي بي 
ورلد« للجولف

دبي-وام:
ورلد"  بي   أعلنت جولــة "دي 
تمديد  عن  اإلمارات"  و"طريان 
بينهما، لتبقى  الرشاكة  اتفاقية 
الرسمي  الرشيك  العاملية  الناقلة 
لجولــة دي بي ورلــد للجولف 

حتى نهاية موسم 2024.
طــريان  تواصــل  وســوف 
اتفاقية  بموجــب  اإلمــارات، 
عالمتها  الرشاكة، عرض  تمديد 
 21 عرب  الشــهرية  التجاريــة 
بي  جولــة "دي  ضمن  بطولة 
اإلعالمية  والوســائط  ورلد"، 

والرقمية للجولة.
كما تتمتــع "طريان اإلمارات" 
بصفة الرشيك الرســمي يف 14 
بطولة مدرجة عىل تقويم جولة 

"دي بي ورلد" يف كل موسم.
وقال الســري تيم كالرك، رئيس 
أن  اإلمارات: "يســعدنا  طريان 
نمدد رشاكتنا مع جولة دي بي 
ورلد، التي تواصل نموها، حيث 
وأشهر  أفضل  مشاركة  تجتذب 
العامليني، وتوفر  الجولف  العبي 
للتفاعل مع عشــاق  لنا منصة 
الجولف عرب العالم. ومن املالئم 
جولة "دي  بطولــة  ُتختتم  أن 

دبي،  يف  ورلــد" للجولــف  بي 
مــا يجذب الزوار ويســتقطب 
طريان  بمقر  العاملــي  االهتمام 
اإلمارات الرئييس، التي أصبحت 
وجهات  مــن  واحــدة  أيضــاً 

الرائدة يف العالم". الجولف 
ونقلــت طريان اإلمــارات منذ 
عــام 2009، أكثــر من 600 
دبي  إىل  محــرتف  جولف  العب 
للمشــاركة يف ختام بطولة دي 

من  أكثر  ورلد، واستقطبت  بي 
عشاق  من  مشــجع  200 ألف 
منافســات  ملشــاهدة  اللعبــة 

البطولة.
نائب  كينينجــز،  جــاي  وقال 
واملديــر  التنفيــذي  الرئيــس 
التجــاري ملجموعــة الجولــة 
اإلمارات  األوروبيــة: " طريان 
من أعرق رشكائنا، وقد أسعدنا 
قرارهــا تمديــد رشاكتنا حتى 

موســم 2024. فهي  نهايــة 
ربط  من  االســتفادة  تواصــل 
عالمتهــا التجاريــة مع جولة 
عاملية حقيقية، ونحن نســتمر 
كل  جديدة  دول  يف  التوســع  يف 
من  نستفيد  أننا  موســم. كما 
الواسعة  اإلمارات  طريان  خربة 
يف الرشاكات الرياضية وسجلها 
الرياضة  عشاق  ربط  يف  الحافل 

بشغفهم".

ال�سفقات الجديــدة و 3 جولت بدوري اأدنــوك تجهز الوحدة 
وال�سارقة لنهائي كاأ�س رئي�س الدولة

 

 

 رحيل �سبت دودو حار�س مرمى الهالل ومنتخب ال�سودان الأ�سبق 

مدرب البرازيل يتهم المنتخب التون�سي بمحاولة 
اإبعاد نيمار عن مونديال قطر 

بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد

برلني-)د ب اأ(:
 أعلــن نادي يونيون برلني األملاني لكرة 
القدم يف بيان اليوم األربعاء ، تمديد عقد 
املديــر الفني أورس فيرش، دون اإلعالن 

عن مدة التمديد.
وأنهى البيان التكهنات بشــأن مستقبل 
العمر 56  من  البالغ  السويرسي  املدرب 
عاما مع النادي، حيث كان من املفرتض 

أن ينتهي عقده بنهاية املوسم الجاري.

األعوام  يف  به  مررنــا  فيرش :"ما  وقال 
األخرية معا كان مذهال ويصعب وصفه. 
مثلما أكدت كثريا، أشــعر بارتياح شديد 

مع يونيون."
املدرب  عقد  تمديد  أيضــا  النادي  وأعلن 

املساعد ماركوس هوفمان.
كان فيرش قد توىل تدريب يونيون برلني 
للصعود من  الفريق  عام 2018 وقــاد 
الدرجة الثانية إىل دوري الدرجة األوىل يف 

موسمه األول باملنصب.

يونيون برلين الإلماني يمدد عقد المدير 
الفني في�سر



براجا - البرتغال-وام:

أكمل المنتخب اإلسباني لكرة القدم عقد 
ببطولة  النهائي  نصف  إلى  المتأهلين 
الثمين  فوزه  اثر  أوروبا  أمم  دوري 
البرتغالي   مضيفه  على   1-0 والصعب 
السادسة  الجولة  في  الثالثاء  يوم 
الثانية  المجموعة  مباريات  األخيرة من 

بالدور األول للبطولة.
بطاقة  اإلسباني  المنتخب  وانتزع 
بالغة  بصعوبة  النهائي  لنصف  التأهل 
البرتغالي  الفوز على مضيفه  من خالل 
بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 

88 من المباراة.
إلى  رصيده  اإلسباني  المنتخب  ورفع 
بفارق  المجموعة  ليتصدر  نقطة   11

نقطة واحدة أمام نظيره البرتغالي.
بالمجموعة،  األخرى  المباراة  وفي 
حقق المنتخب السويسري الفوز الثالث 
على التوالي في المجموعة وتغلب على 

رصيده  ليرفع   2-1 البرتغالي  نظيره 
إلى 9 نقاط في المركز الثالث بفارق 5 

هبط  الذي  التشيكي  نظيره  أمام  نقاط 
الثاني في البطولة. للقسم 

الدوحة ــ معن تركاوي

القطرية  العاصمة  إلى  وصولنا  منذ 
تجد  للسياحة  قطر  من  بدعوة  الدوحة 
الطريقة  على  بالقادمين  الترحيب 
الجميلة  اللوحة  حيث  المميزة  العربية 

وكتب عليها:
جميلة  وسياحة  مميزة  ببطولة  نعدكم 

تمنحكم سعادة رائعة،،،
كانت  األول   باليوم  جولتنا  وفي 
الذي  الدولي  خليفة  استاد  الى  وجهتنا 
الكبير  الحدث  الستقبال  جاهزاً  أصبح 
أستاذ  استقبالنا  في  كان  حيث  عالمياً 
الغني  عبد  العزيز  عبد  سعود  الدكتور 

من كليه الهندسة جامعة قطر، 
كأس  بمالعب  والتكييف  التبريد  خبير 
كانت  كيف  لنا  شرح  الذي  العالم 

تعب  او  ملل  ودون  العمل   ورشات 
المتفرج  يكون  ان  اجل  من  بجد  تعمل 
درجة  ضمن  الملعب  هذا  في  والالعب 
مالمسناه  هذا  وفعالً  اعتيادية  حرارة 
وفي  الملعب  منتصف  واقفون  ونحن 
من  بارداً  الملعب  كان  الظهيرة  وقت 
خالل التكييف،،، وفي ارتياح وابتسامة 
أسئلة  على  سعود  الدكتور  أجاب 

اإلعالميين،،،
قطر  منتخب  كان  ثانية  جهة  من 
الثالثة  التجريبية  الودية  مباراته  يلعب 
أمام  العالم  كأس  لنهائيات  استعدادا 
في  لمثله  بهدف  تعادل  حيث  تشيلي 
وابتعد  النمسا  في  جرت  التي  المباراة 
من الضغوط التي واكبته بعد الخسارة 
معسكره  خالل  كندا  أمام  أيام  قبل 

الخارجي..

 

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالخميس ٢٩ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٥٦

برلين-د ب أ(:
إدارة  مجلس  حميديتش، عضو  صالح  حسن   أبدى 
نادي بايرن ميونخ األلماني لشؤون كرة القدم، دعمه 
إلى  عودته  متوقعا  ماني،  ساديو  السنغالي  للنجم 

مستواه المعهود.
ميونخ  بايرن  مع  قوية  بداية  حقق  قد  ماني  وكان 
اإلنجليزي في  ليفربول  قادما من  إليه  انضم  أن  بعد 
ينجح في تسجيل  لم  الماضي، لكنه  حزيران/يونيو 

أي هدف خالل آخر خمس مباريات للفريق.
ولم يحقق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري األلماني، 

أي انتصار خالل مبارياته األربع الماضية بالدوري.
لصحيفة  تصريحات  في  حميديتش  صالح  وقال 
ال  :"ساديو  األربعاء  يوم  نشرتها  بيلد"  "شبورت 
مع  يتأقلم  أن  الوقت، يجب  بعض  إلى  بحاجة  يزال 

البوندسليجا، وسيفعل."
االنتقال  عند  األمور  تكون  كيف  :"أعرف  وأضاف 
وفي  أخرى  ومدينة  أخرى  دولة  في  جديد  لفريق 

ثقافة أخرى لكرة القدم."
وتابع :"ساديو يمر بهذه المرحلة، وقريبا سيتحلى 

بثقة أكبر وسنرى هذا على أرض الملعب."

حميديت�ش يتوقع عودة ماني 
لم�ستواه المعهود مع بايرن ميونخ

المنتخب الإ�سباني يتاأهل لن�سف نهائي دوري اأمم 
اأوروبا بفوز �سعب على نظيره البرتغالي

اأبوظبي-وام:

عدة  وبعد  قياسية  تهديفية   بحصيلة 
على  الستار  أسدل  مثيرة،  مفاجآت 
فعاليات الدور األول من النسخة الثالثة 
لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، 
استعدادات  على  بظاللها  ألقت  والتي 
في  المشاركة  المنتخبات  من  العديد 
بطولة كأس العالم 2022 بعد أسابيع 

قليلة.
افتتحت  النسخة  هذه  فعاليات  وكانت 
في يونيو الماضي بـ4 جوالت متتالية 
جولتين  خالل  من  استكملت  فيما 
متتاليتين خالل األيام القليلة الماضية، 
البطولة  والتي استمرت معها مفاجآت 

وأرقامها القياسية والمميزة.

مساء  األول  الدور  فعاليات  ختام  ومع 
الثالثاء، حجز المنتخب اإلسباني مقعده 
درامي  بفوز  البطولة  نهائي  نصف  في 
قاب  كان  الذي  البرتغالي  نظيره  على 
لنصف  التأهل  من  أدنى  أو  قوسين 
النهائي ، الذي تقام فعالياته في يونيو 

. 2023
وانتزع المنتخب اإلسباني بطاقة التأهل 
على  الفوز  خالل  من  النهائي  لنصف 
البرتغال بهدف سجله ألفارو موراتا في 
الدقيقة 88 علما بأن التعادل كان كافيا 

للبرتغال من أجل التأهل.
ومع ختام فعاليات الدور األول للبطولة، 
التهديفية 409 أهداف  الحصيلة  بلغت 
دور  حصيلة  لتتفوق  مباراة   156 في 
ما  على  النسخة  هذه  في  المجموعات 

النسختين  من  كل  خالل  تسجيله  تم 
شهدت  حيث  األمم؛  لدوري  السابقتين 
هدفا   382 تسجيل  الثانية  النسخة 
حتى  البطولة  أدوار  في 168 بمختلف 
األولى  النسخة  شهدت  فيما  النهائي، 
بمختلف  مباراة   142 في  هدفا   342

األدوار حتى النهائي.
على  قادرة  الحالية  النسخة  تزال  وال 
لألهداف  القياسي  الرقم  هذا  تعزيز 
نصف  مباريات  خالل  من  المسجلة 
النهائي والنهائي منتصف العام المقبل.

نصف  في  اإلسباني  المنتخب  ولحق 
وهولندا  كرواتيا  بمنتخبات  النهائي 
وإيطاليا التي تصدرت أيضا مجموعاتها 
بالبطولة،  األول  للقسم  األول  الدور  في 
بفارق  بمفرده 126 هدفا  شهد  والذي 

في  تسجيله  تم  عما  أقل  أهداف   6
في  القسم  لهذا  األول  الدور  مباريات 

النسخة الماضية.
في  بقوة  حاضرة  المفاجآت  وكانت 
نتائج المباريات خالل دور المجموعات 
وترتيب الفرق المختلفة في المجموعات 

األربعة بالقسم األول للبطولة.
التأهل  كان  األولى،  المجموعة  وفي 
على  الكرواتي  المنتخب  نصيب  من 
الدنماركي  المنتخبين  من  كل  حساب 
والفرنسي علما بأن األخير كان مرشحا 
قويا للتأهل من هذه المجموعة خاصة 
اللقب  حامل  أنه  كما  اللقب  حامل  وأنه 
صفوف  تضمه  ما  إلى  إضافة  العالمي 
مختلف  في  بارزين  نجوم  من  الفريق 

المراكز بقيادة المهاجم كيليان مبابي.

غزارة الأهداف والمفاجاآت وغياب العالمة الكاملة..اأبرز مالمح الدور 
الأول لدوري اأمم اأوروبا

برلين-)د ب اأ(:

القدم  لكرة  األلماني  المنتخب  وسط  خط  العب   قال 
البرازيلي  السابق توني كروس إنه يعتقد أن المنتخب 
العالم  كأس  لقب  إلحراز  حظا  األوفر  المرشح  هو 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في  قطر  في  2022 المقررة 

وكانون األول/ديسمبر المقبلين.
لقب  حامل  الفرنسي  المنتخب  مثل  منتخبات  وبدت 
وإنجلترا،  ألمانيا  منتخبى  إلى  باإلضافة  العالم  كأس 
دور  منافسات  في  المعهودة  مستوياتها  عن  بعيدة 
المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، والتي اختتمت 

أمس الثالثاء.
وقد  جيدة  انطلالقة  فيقدم  البرازيلي،  المنتخب  أما 
الودية  المباراة  التونسي 5 / 1 في  تغلب على نظيره 
الفرنسية  العاصمة  في  أمس  بينهما  جمعت  التي 

باريس.
وبدا نيمار عائدا ألفضل مستوياته، كما يدرك كروس، 
األوروبية  األمم  الدولي عقب كأس  اللعب  اعتزل  الذي 
جونيور  فينيسيوس  مستويات   ،)2020 )يورو 
ورودريجو وإيدير ميليتاو، زمالئه بفريق ريال مدريد 

اإلسباني.
لمدونة  تصريحات  في  عاما/   32/ كروس  وقال 
"إينفاخ مال لوبن" الصوتية يوم األربعاء :"المنتخب 

البرازيلي هو المرشح األوفر حظا بالنسبة لي."
يوميا،  أراهم  العبين  أربعة  أو  ثالثة  وأضاف :"يضم 

وأعتقد أنهم يتمتعون بمستويات جيدة حقا."
وكان العب خط الوسط كاسيميرو قد رحل عن ريال 
إلى  لينضم  الماضية  االنتقاالت  مدريد فقط في سوق 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي.

منتخب البرازيل هو المر�سح 
للقب كاأ�ش العالم 

ا�ستاد خليفة بن حمد جاهز ل�ستقبال احلدث الأكرب عاملياً
ً منتخب قطر يتعادل مع ت�شيلي وديا

ريا�سيون: اإيجابيات املع�سكر النم�ساوي ملنتخبنا اأهم من النتائج
دبي-وام:

وبعض  اإليجابيات  من  بحزمة   
السلبيات، التي يمكن تداركها استعدادا 
الوطني  منتخبنا  دشن  للمستقبل، 
مسيرته  في  جديدة  حقبة  القدم  لكرة 
األرجنتيني  الفني  المدير  قيادة  تحت 
رودولفو أروابارينا من خالل معسكره 
أمام  ومباراتيه  بالنمسا  الخارجي 

منتخبي باراجواي وفنزويال.
فترة  هي  أيام،   10 مدار  وعلى 
على  يده  أروابارينا  وضع  المعسكر، 
يمكن  التي  اإليجابيات  من  الكثير 
تنميتها وتعزيزها خالل الفترة المقبلة 
وتعرف على بعض السلبيات التي يمكن 
الرتباطات  استعدادا  مستقبال  تالفيها 
بطولة  مقدمتها  المقبلة، وفي  الفريق 
 /25 /خليجي  العربي  الخليج  كأس 
وكأس  آسيا  غرب  لبطولتي  إضافة 

آسيا 2023 .
وحرص أروابارينا خالل هذا المعسكر 
الوجوه  من  مجموعة  ضم  على 
الجديدة لقائمة المنتخب التي اشتملت 
الدماء،  لتجديد  24 العباً، سعياً  على 
وإحداث نوع من التجانس واالنسجام 
والجدد،  القدامى  الالعبين  جميع  بين 
مشاركة  أمام  الفرصة  أتاح  كما 
للمعسكر  المختارين  الالعبين  معظم 
اللتين  الوديتين،  المباراتين  في 
خسرهما الفريق أمام باراجواي 0-1 

وفنزويال 0-4 .
منتخبنا  خرج  الخسارتين،  ورغم 
فنية  بفوائد  المباراتين  من  الوطني 
ينتميان  فريقين  مواجهة  في  كبيرة 
لمدرسة أمريكا الجنوبية، التي تتسم 
للياقة  إضافة  العالية  بالمهارات 
الفريقان  يحتل  كما  الجيدة،  البدنية 

بتصنيف  و56/   50/ جيدين  مركزين 
الدولي  االتحاد  عن  الصادر  المنتخبات 

للعبة.
"وام"  اإلمارات  أنباء  وكالة  وحرصت 
خبراء اللعبة  أراء بعض  استطالع  على 
فوائد  بشأن  السابقين  ونجومها 
أولى  في  لمنتخبنا  النمساي  المعسكر 

محطات اإلعداد لالرتباطات المقبلة.
منتخب  محمد، قائد  الرحمن  عبد  وأكد 
الرياضي،  والمحلل  السابق  اإلمارات 
المواجهة  مثل  القوية  المواجهات  أن 
شأنها  وفنزويال  باراجوا  منتخبي  مع 
تالفيها  على  للعمل  السلبيات  إظهار 
للبناء  اإليجابيات  من  مستقبال، وتعزز 

عليها الحقاً.
من  مجموعة  هناك   " وأوضح 
المنتخب،  حققها  التي  اإليجابييات، 
مثل  الفني؛  الجهاز  تفيد  أن  ويمكن 
وبناء  االستحواذ  على  الفريق  قدرة 
والتحول  قوي،  ضغط  تحت  الهجمات 

السريع من الدفاع للهجوم، وهي أمور 
يجب تعزيزها مستقبال". وأضاف: "ال 
يمكن إنكار وجود بعض السلبيات، ألن 
مجرد  من  أكبر  المباريات  هذه  فوائد 
الوقوف عند النتائج. وكان من الممكن 
المستوى  في  أقل  منتخبات  مواجهة 
الفريق  تحرم  قد  انتصارات  وتحقيق 

من فرصة عالج السلبيات".
وأشار إلى أن الجهاز الفني اعتمد على 
بداية  في  قوية  مواجهات   3 خوض 
أولى  ستكون  حيث  اإلعداد؛  مراحل 
بشهر  المقبل  المعسكر  مواجهات 
الذي  األرجنتين،  منتخب  أمام  نوفمبر 
ينتمي أيضا لمدرسة أمريكا الجنوبية.

الفني  المدير  ربيع،  سالم  ويتفق 
االتجاه،  النصر، مع هذا  لفريق  السابق 
والمفيد  بـ"الجيد"  المعسكر  واصفاً 

للمنتخب في بداية مرحلة اإلعداد.
كان  الوديتين،  خسارة  "رغم  وقال: 
قوي  احتكاك  لتوفير  مهما  خوضهما 

ينضمون  الجدد، الذين  لالعبين، خاصة 
ألول مرة للمنتخب".

والمباراتان  "المعسكر  وأضاف: 
إعداد  طريق  في  "إيجابية"  خطوة 
األداء  بمستوى  واالرتقاء  الفريق، 
ليتحقق  هذا  يكن  ولم  والبدني.  الفني 
منتخبات  أمام  مباريات  بخوض  إال 
الحالية  الفترة  المستوى...  في  أعلى 
الفنية من  الفائدة  لتحقيق  هي األفضل 
يستعد  قوية  منتخبات  مواجهة  خالل 
األرجنتين،  مثل  العالم،  لكأس  بعضها 
المباريات  هذه  مثل  توفير  يصعب  وقد 

في توقيتات أخرى".
وأكد حميد يوسف نجم الوصل السابق 
والمحلل الكروي، على أهمية مثل هذه 
مرحلة  مستهل  في  القوية  المواجهات 
اإلعداد. وقال: "البد أن تتسم المباريات 
بالقوة  اإلعداد  معسكر  في  الودية 
اسمها.  لها  منتخبات  مع  الالزمة، 
ليست مهمة  اإلعداد  فترات  النتائج في 
بداية  في  أننا  االعتبار  في  الوضع  مع 
لم  الالعبين  وجميع  كروي،  موسم 

يصلوا لكامل جاهزيتهم بعد".
كان  الرئيسي  "الهدف  وأضاف: 
للسلبيات  الفني  الجهاز  استكشاف 
أداء  لتطوير  معالجتها  على  والعمل 
المطلوب  التجانس  وتحقيق  المنتخب 
من  العديد  وجود  ظل  في  خاصة 
الوجوه الجديدة، وغياب بعض العناصر 

األساسية لظروف اإلصابات".
أمام  ضغط  تحت  اللعب  أن  إلى  وأشار 
ودية  مباريات  في  أقوياء  منافسين 
المواجهات  لخوض  المنتخب  يؤهل 
هذه  وكثرة  أفضل،  بجاهزية  الرسمية 
هوية  تحقيق  في  يسهم  المباريات 
التجانس  وإحداث  للمنتخب  واضحة 

المطلوب بين العبيه.

مركز التربية الريا�سية الع�سكري ينظم 
ندوة »ال�سمنة وموؤ�سرات �سبط الوزن«

أبوظبي-وام:

السمنة  ندوة  األربعاء فعاليات  يوم   بدأت 
تحديات   « الوزن  ضبط  ومؤشرات 
وطموحات » التي نظمتها اإلدارة التنفيذية 
الرياضية  التربية  والتعليم - مركز  للتدريب 
وتستمر  أبوظبي  أرث  فندق  في  العسكري 

لمدة يومين.
الوعي  مستوى  رفع  بهدف  الندوة  أقيمت 
والتثقيف الصحي لدى كافة منتسبي وزارة 
الدفاع وتشجيعهم على تبني انماط الحياة 
متنوعة  محاضرات  خالل  من  الصحية، 
الوقاية  بكيفية  تثقيفهم  الى  باإلضافة 
وغذائية  صحية  أنظمة  عبر  السمنة  من 
بنيت على دراسات علمية حديثة في مجال 

الصحة والطب الرياضي.
أحمد  عبيد  راشد  اللواء الركن  سعادة  وأكد 
للتعليم  التنفيذية  اإلدارة  رئيس  المزروعي 
تحديات  أهم  من  تعد  السمنة  أن  والتدريب 
الصحة  على  خطراً  تشكل  التي  العصر 

حيث  العالم،  بلدان  أغلب  لدى  العامة 
ازدياد  في  بها  اإلصابة  معدالت  أصبحت 
ومنطقة  منطقتنا  في  وخاصة  مضطرد 

الخليج العربي.
ضبط  ومؤشرات  السمنة  ندوة  إن  وقال 
الوزن » تحديات وطموحات » تمثل محطة 
هامة ضمن عدة مسارات نعمل عليها حيث 
سنواصل نشر التوعية بتعزيز عالج السمنة 
مكافحة  لتكون  الخبراء واالخصائيين  مع 
والتي  وأنشطتنا  مبادراتنا  محور  السمنة 
تبذلها  التي  المتميزة  الجهود  وتدعم  ترفد 
والخاصة  الحكومية  الصحية  الجهات 
تماشيا  الدولة  في  السمنة  لتخفيض معدل 
حكومة  لرؤية  الوطنية  األجندة  مع 

اإلمارات.
ودعا الى ضرورة رفع الوعي لدى الضباط 
الصحية  الحياة  األنماط  باتباع  واألفراد 
البدني  النشاط  ممارسة  طريق  عن  وذلك 
غير  الغذاء  تناول  عن  واالمتناع  المنتظم 

الصحي.

برلين-)د ب اأ/ �ستات�ش بيرفورم(:

كريستيانو  النجم  عن  فيرنانديز  برونو  دافع   
القدم  لكرة  البرتغالي  بالمنتخب  زميله  رونالدو، 
ال  إنه  قائال  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  وفريق 
رونالدو  حول  ضجة  إلثارة  حاجة  هناك  أنه  يرى 

عقب هزيمة البرتغال أمام إسبانيا.
وكان المنتخب البرتغالي قد حقق انتصارا كبيرا أمام 
السبت  التشيكي وتغلب عليه 4 / صفر يوم  نظيره 
منافسات  في  الثانية  المجموعة  ليتصدر  الماضي 
المنتخب  لكن  أوروبا.  أمم  بدوري  األول  المستوى 
البرتغالي خسر أمام نظيره اإلسباني صفر / 1 يوم 
مباريات  من  األخيرة  السادسة  الجولة  الثالثاء في 

المجموعة ليفقد فرصة التأهل للنهائيات.
الدولية  للمباراة  التسجيل  من  رونالدو  يتمكن  ولم 
المرمى  حارس  تصدى  حيث  التوالي،  على  الثالثة 
مباراة  في  لمحاولتيه  سيمون  أوناي  الغسباني 
رونالدو  على  واإلحباط  األمل  خيبة  أمس، وظهرت 

مع نهاية المباراة.
حاجة  :"ال  قائال  زميله  عن  دافع  فيرنانديز  لكن 
متواجد  هنا،  كريستيانو  كبيرة.  قصص  لصنع 

للمساعدة، وسيواصل المساعدة."

فيرنانديز يدافع عن رونالدو بعد 
هزيمة البرتغال اأمام اإ�سبانيا

كرو�س لعب المنتخب الألماني ال�شابق :



الفجرية-وام:

رئيس  الدرعي  ثعلوب  بن  محمد  سعادة   أشاد 
الذي  بالنجــاح  والجــودو  املصارعة  اتحــاد 
األوىل من مهرجان “براعم  النســخة  حققتها 
الجودو”، والتــي أقيمت يف الفجرية، بالتعاون 
وبمشاركة  القتالية  للفنون  الفجرية  نادي  مع 

أكثر من 200 برعم.
قاعدة  العمل لصنع  بمواصلــة  الدرعي  ووجه 
عريضة للعبة مع توفري كافة متطلبات النجاح 

لتحفيز الصغار عىل مواصلة املشوار.
ساهمت  التي  الجهات  لكل  الشــكر  وجه  كما 
رئيس  بالشــكر  املهرجان، وخص  إنجــاح  يف 
وبقية  القتالية  للفنون  الفجرية  وأعضاء نادي 

تمّيز  أكدت  الحدث بصورة  األندية، بعد خروج 
األندية، وعكســت  مختلف  يف  العمرية  الفئات 
سعي الجميع لتوســيع قاعدة اللعبة ما يدعو 

للتفاؤل بمستقبل زاهر للعبة يف اإلمارات.
وشــهدت فعاليات املهرجان حضورا الفتا من 
مســؤويل االتحاد واألنديــة، واألجهزة الفنية 

للمنتخبات الوطنية، وأرس الالعبني.
وأقيم املهرجان ضمن خطة االتحاد الستقطاب 
واكتشافها، واالهتمام  الجديدة  املواهب  ودعم 
متطلبات  كافة  وتوفري  السنية  املراحل  بقطاع 

النجاح لها.
األنديــة مزيدا من  املهرجان لرباعــم  ووفــر 
فريدة  وتجربة  أجواء إيجابيــة  يف  االحتــكاك 

ومميزة.

اأبوظبي-الوحدة:

أّكد ســعادة محمد بن ثعلوب الدرعي 
للمصارعة  اإلمــارات  اتحــاد  رئيس 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  والجودو 
أن عاصمــة دولة االمــارات ابوظبي 
جاهزة الســتضافة بطولــة أبوظبي 
رعاية  تحــت  للجودو  ســالم  جراند 
ســمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيــس املجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي ، وذلك خالل الفرتة من 21 إىل 
الجوجيتسو  بصالة  املقبل  23 أكتوبر 
أبو  يف  الرياضية  زايــد  بمدينــة  ارينا 
ظبــي، وذلــك بدعم مــن مجلس أبو 
االتحــاد  وارشاف  الريــايض  ظبــي 
الدويل للجودو ،ومســاهمة العديد من 

الجهات.
وقــال الدرعــي - ان بطولة أبو ظبي 
للجودو  املقبلة  العاملية  ســالم  جراند 
التنظيم، مواصلة  نموذجية  ســتكون 
والجماهرييــة  الفنيــة  للنجاحــات 
واإلعالميــة التــي تحققــت خــالل 
نالت  التي  املاضية  العامليــة  البطوالت 
الدويل  االتحاد  وإشــادة  استحســان 
للجودو.. وأضاف – بان باب التسجيل 
املقبل، حسب  يوم 15 أكتوبر  سيغلق 
االتحاد  من  املعتمــدة  البطولة  الئحة 

حتى  تقدمت  ان  للجودو، بعــد  الدويل 
للمشــاركة عرب موقع  االن 50 دولة 
االتحاد من بينهــا 8 منتخبات عربية 
السعودية،  البحرين،  منتخبات:  وهي 
الكويت، األردن، مرص، الجزائر، لبنان، 

تونس.
وجدد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي 
رئيس اللجنــة العليا املنظمة للبطولة 
للصداقة  للجودو  الدويل  االتحاد  سفري 
والسالم واإلنســانية الرتحيب بأرسة 

للجودو  الدويل  أعضاء االتحاد  الجودو 
الثانــي ..وقال- يف ما يتعلق  يف بلدهم 
للبطولة  األول  منتخبنا  باســتعدادات 
الــذي يختتم اعداده األســبوع املقبل 
للجودو  الدولية  املعســكرات  ارض  يف 
يف العاصمــة املجرية بودابســت قبل 
التوجــه مبارشة عقب فــرتة االعداد 
طشــقند  أوزبكســتان  عاصمــة  اىل 
للمشــاركة يف بطولــة العالم للجودو 
التــي تقام هناك خــالل الفرتة من 6 

تضم  املقبــل، والتي  إىل 12 أكتوبــر 
العالم  يف  املصنفــني  الالعبــني  أبــرز 
العبني  أربعة  منتخبنا  قائمة  وستضم 
حســب تصنيفهم، وهم طالل شفييل 
الذي يشــارك يف وزن تحت 81 كغم، 
تحــت 90  يف  عمــران  وجرجــوري 
آرام يف تحت 90 كغم،  كغم، وظافــر 
ومحمدوف عمر فوق 100 كغم، وقد 
ضمت بطولة طشــقند حتى اآلن 86  

دولة.

دبي-وام:

الكربى  الجائزة  األوىل “بطولة  للمرة  دبي  تســتضيف 
لإلبحار لليخوت الرشاعية الحديثة وذلك بميناء راشــد 
أو  أند  املقبل، بتنظيــم “بي  يوَمــي 12 و13 نوفمرب 
ماريناز”، بالرشاكــة مع مجلس دبي الريايض ودائرة 

االقتصاد والسياحة بدبي.
وســتكون دبي املحطة الجديدة لهــذه البطولة الدولية 
الثالث  بمنطقة الرشق األوســط، يف منتصف موسمها 
هذا العام 2022، والتي يشــارك فيهــا أحدث قوارب 
هذه الرياضــة البحرية من حول العالم. ومن بعد دبي، 
سيشــهد عام 2023 انتقال مجموعة املتناِفســني إىل 
سنغافورة وسيدني وكرايستشريش، قبل إقامة النهائي 

يف سان فرانسيسكو األمريكية خالل شهر مايو املقبل.
وكانــت املرحلة الســابقة من البطولة قــد اقيمت يف 
قادش باألندلس وشــهدت منافســات حامية أسفرت 
الفرنيس  الفريق  قائــد  دوالبيري  كونتــان  وصول  عن 
إىل الصدارة بفارق ثــالث ثوان فقط عىل فريق جيمي 
ســبيتهيل األمريكي ليحّقق بذلك النرص األول لفريقه 

يف البطولة.
سبيتهيل،  جيمي  الســباق، قال  مجريات  وتعليقاً عىل 
مون عىل  قائد وماّلح الفريــق األمريكي: “ نحن مصمِّ
إبقاء هذا الزخم قائماً، ومن الرائع فعالً أن نكون اآلن 
عــىل مقربة أكثر من املجموعــة املتصدِّرة، إذ أردنا أن 
التي  نخطو خطــوة إضافية لألمام قبــل بطولة دبي 
ستكون أول سباق يف الرشق األوسط، وهو أمر مشّوق 

جداً بالنسبة لنا جميعاً.”
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دب��ي ت�س��ت�سيف �س��باق اجلائ��زة 
الكربى لليخوت ال�سراعية

دبي-وام:

 تقررت إقامة النســخة ال17 
الدويل  الريايض  دبي  من مؤتمر 
ال13 لجوائز “دبي  والــدورة 
الخميس  ســوكر” يوم  جلوب 
املقبل، قبل 3 أيام  17 نوفمرب 
عىل انطالق بطولة كأس العالم 

20222 لكرة القدم.
القدم  كــرة  نجوم  ويجتمــع 
ومدربني  العبــني  من  العاملية 
من  نخبة  مــع  قرار  وصّنــاع 
مدينة  يف  والضيوف  املشــاهري 
الفريد  الحدث  جمريا لحضــور 
الــذي يتم بثه للمشــاهدين يف 

مختلف أنحاء العالم.
ويتضمن املؤتمر جلســة حول 
تحقيق  وكيفية  اللعــب  خطط 
مدربني  بمشاركة  االنتصارات 
عنهم  اإلعــالن  يتم  عامليــني، 

الحقا.

حفــل “جلوب  يشــهد  كمــا 
العبي  أفضل  تكريم  ســوكر” 
كــرة القــدم من خــالل منح 
جائــزة لكل مــن أفضل العب 
وأفضــل العبــة وأفضــل ناد 
والســيدات، وأفضل  للرجــال 
العب لدى مشــّجعي تيك توك، 
ألفضــل  مارادونــا  وجائــزة 
أفضل  جوائز  جانب  إىل  هّداف، 
مــدّرب وأفضــل وكيل العبني 
العب  انتقال  صفقــة  وأفضل 
وأفضل  ريايض  مديــر  وأفضل 

رئيس ريايض.
الريايض  دبي  مؤتمر  ويواصل 
دوره  الجديدة  نسخته  يف  الدويل 
كمنصة عامليــة يف تطوير كرة 
الضوء عىل  وتســليط  القــدم 
واملدربني  الالعبني  أهم  تجارب 
مختلــف  يف  األنديــة  وقــادة 
التجارب  عىل  للتعّرف  املجاالت 
الناجحــة وتكويــن  العامليــة 

اإلمارات  أندية  يناسب  نموذج 
ويشــكل مصدر تحفيز وإلهام 
لجميــع العاملني يف مجال كرة 

القدم.

كما تواصل جائزة “دبي جلوب 
سوكر”، التي انطلقت نسختها 
األوىل عام 2010، تقديم فئات 
يعكس  للجوائز، مــا  جديــدة 

وتنوع  الرياضة  صناعة  تطور 
جاذبيتها العاملية.

دورة  تشــهد  أن  املقرر  ومــن 
2022 إضافــة فئــات جوائز 

جديــدة، مــع إضافــة جائزة 
 CNN Off The PiTCh
أو  إنجــازات فردية  تكّرم  التي 
ناد ريــايض أو إحدى منظمات 
أثراً  تعكــس  التي  القــدم  كرة 
األوســع  املجتمع  عىل  إيجابياً 
أو  الخريي  العمل  أو  الثقافة  أو 

كنموذج يحتذى به لآلخرين.
Pow- جائزة ســتمنح   كما 

er hOrse ألفضــل العب 
ناشئ، من بني الالعبني الشباب 
الذين سّجلوا نجاحات مميزة يف 

املوسم املايض بأدائهم املذهل.
ويف حدث مميز خاص بالنسخة 
الجديــدة ســتكرم جوائز دبي 
أفضل  الرقمية  ســوكر  جلوب 
يف مجال  واملبدعــني  املؤثريــن 
القدم،  الرقمــي يف كرة  اإلعالم 
قبل  من  الجوائز  تقديــم  ويتم 
الرقمــي  الرشيــك   ،”433“
ســوكر  جلوب  دبي  لجوائــز 

هي  العــام. والجوائــز  هــذا 
فئة  يف  قدم  كــرة  العب  أفضل 
اإللكرتونية، وأفضل  الرياضات 
عىل  القدم  كرة  محتوى  صانع 
تيك توك، وأفضل صانع  منّصة 
كرة قــدم عىل منّصة يوتيوب، 
وأفضل مؤثر محتوى كرة قدم 
التواصل  عىل منّصات وســائل 
صحفي  وأفضل  االجتماعــي، 
ص يف مجال كرة القدم. متخصًّ

أســماء  عن  اإلعــالن  ويتــم 
املرّشحني لجميع فئات الجوائز 
وبدء التصويــت يف 20 أكتوبر 

املقبل.
تحقق  الــذي  النجــاح  وبعــد 
يف العامــني املاضيني، ســتتاح 
الفرصة لعشــاق كرة القدم يف 
جميــع أنحاء العالــم الختيار 
يف  لديهم  املفّضلني  املرّشــحني 
بعض الفئات من خالل تصويت 

الجمهور.

تقدم 50 دولة حتى الآن من بينهم 8 دول عربية

موؤتمر دبي الريا�سي الدولي وجوائز »جلوب �سوكر« في 17 نوفمبر المقبل

مهرجان »براعم اجلودو« يحقق جناحاً كبرياً 
وبن ثعلوب ي�سيد بالتجربة

الدرعي يوؤكد جاهزية االإمارات ال�ضت�ضافة اأبطال العالم للجودو

»دبي ل�سباق الخيل« يعلن بدء بيع تذاكر المو�سم الجديد
دبي - وام:

 أعلن نادي دبي لســباق الخيل عــن بدء بيع تذاكر 
املوســم الجديــد 2023-2022 لســباقات الخيل 
اإلماراتــي يف مضمــار “ميــدان”، والتــي تنطلق 

فعالياتها يف 4 نوفمرب املقبل.
ويشهد املضمار 7 أمســيات ضمن فعاليات املوسم 
الجديــد حتى نهاية ديســمرب املقبــل، قبل انطالق 
العاملي يف 6 يناير 2023، والذي  كرنفال كأس دبي 
يســتقطب أفضل الخيول واملدربني والفرســان من 

أنحاء العالم، ويستمر حتى 4 مارس 2023 .
ويختتم هذا الكرنفال بأمســية “سوبر ساترداي”، 
العاملي،  التجهيزية لــكأس دبي  التي تعد األمســية 

واملقرر إقامة فعالياته يف 25 من الشهر نفسه.
مجلس  العظب، عضو  عيــى  محمد  الدكتور  وقال 
اإلدارة واملدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: “ يظل 
الرياضية شــهرة  مضمار ميدان من أكثر الوجهات 
يف العالم، ونتطلع بشــغف الستقبال الجميع مجددا 
يف موســم 2022 - 2023 لســباقات الخيل بدولة 
اإلمارات .. عىل مدار األشــهر الـ5 للموســم، هناك 

الكثري من الفرص أمام الجمهور لالستمتاع بتجربة 
السباقات وصنع لحظات ال تنى”.

تذاكــر  رشاء  اآلن  الســــباق  رواد  ويســــتطيع 
للموسم، والتي ترعاها “طريان  االفتتاحية  األمسية 
من  متنوعة  مجموعــة  تتوافــر  اإلمــارات” حيث 

الباقات بأسعار تنافسية.
للموسم  املميزة  العضوية  برنامج  النادي  يوفر   كما 
تتيح ألصحابها  الجديــد، ويتضمن حزمة ماســية 
حضــور 21 حفال »باســــتثناء كـــــــأس دبي 

العاملي« .

دبي-وام:

 اســتعرض مجلــس إدارة 
مركــز اإلمــارات للتحكيم 
املركز  تقارير عمل  الريايض 
خــالل املرحلة املاضية، من 
املنازعات  لفــض  قضايــا 
ومســتجدات  والتوفيــق، 
الدورات التي يعقدها املركز 

بشكل مستمر.
عقــد  بــرورة  وأوىص 
وتأهيــل  صقــل  دورات 
للمحكمــني يف  تخصصيــة 
الفروســية،  مثل  مجاالت 
القــوى، والتنس  وألعــاب 
والجوجيتســو  األريض، 
البحريــة  والرياضــات 
وغريهــا، بهــدف توفــري 
الالزمة  املعلومــات  قاعدة 
التي تمكنهم من  للمحكمني 
يف  السليمة  القرارات  اتخاذ 
ذلك  يف  بما  القضايا  شــتى 
تســتوجب  التي  القضايــا 

اللجوء لروح القانون.
اجتماع  خــالل  ذلــك  جاء 
الذي  املركز  إدارة  مجلــس 
برئاسة  دبي  يف  بمقره  عقد 
جســيم،  بو  عىل  ســعادة 
وحضــور كّل من ســعادة 
نائب  بالهول  حميــد  رضار 
رئيــس املركــز، واألعضاء 
الله  عبد  يوســف  ســعادة 

ســيف  البطــران، وحمدة 
عيل  وســعيد  الشــاميس، 
العاجــل، وأحمــد عبد الله 

الظاهري.
بالهول  حميد  رضار  وأكــد 
التخصصيــة  الــدورات  أن 
املختلفــة  الرياضــات  يف 
تمثــل نقلة نوعيــة كبرية 
اإلمارات  مركــز  جهود  يف 
الكوادر  وصقــل  لتأهيــل 
املواطنــة، وأنه يتم اإلعداد 
االتحادات  ملخاطبة عدد من 
الدوليــة لتوفري محارضين 
دوليــني معتمديــن يف عدد 
التخصصية،  الرياضات  من 
تنفيذ  البــدء يف  أجــل  من 

هــذا املــرشوع، جنبــا إىل 
املركز يف  جنب مــع عمــل 
يف  األعمال  ســري  متابعــة 
املرفوعة  القضايا والتقارير 
يف  والفض  للتوفيق  للمركز 
العدالة  يوفر  بما  النزاعات، 
الرياضة  الناجــزة يف قطاع 

بالدولة.
تقرر  أخــرى  ناحيــة  من 
اإلمارات  مركز  مشــاركة 
للتحكيم  الثامن  املؤتمــر  يف 
الــدويل ، الــذي  الريــايض 
التحكيم  محكمــة  تنظمه 
الرياضيــة /CAs/ ونقابة 
/ الســويرسية  املحامــني 

يومــي   /SAV / FSA

الجمعة والسبت املقبلني.
العديد  املؤتمر  وســيغطي 
عىل  املهمة  املحــاور  مــن 
الجديدة  التطورات  رأســها 
املنشــطات،  مكافحــة  يف 
ووجهات النظر املختلفة عىل 
مســألة السلطة الترشيعية 
للجمعيــات  والقضائيــة 
الرياضيــة، و مراجعة فقه 
الرياضية  التحكيم  محكمة 
الدولية  القدم  كرة  مجال  يف 
الســوابق  بعض  يف  ، وذلك 
التطورات  وآخر  القضائية، 
 fifA بلوائــح “  املتعلقة 
الالعبني  بوضــع  الخاصة 

وانتقاالتهم.

»الإم��ارات للتحكيم الريا�س��ي« ينظ��م دورات للمحكمين .. 
وي�سارك في موؤتمر” CAs” ب�سوي�سرا

أبوظبي-وام:
لبطولة  املنظمة  للرتفيــه، الجهة   أعلنت رشكة فالش 
التونســية أنس  العاملية للتنس، عن مشــاركة  مبادلة 
جابــر، املُصنفة الثانية عاملياً يف منافســات النســخة 
أبوظبي يف  البطولة، والتي تســتضيفها  الجديدة مــن 

ديسمرب املقبل.
وأصبحــت أنس جابر أول العبة عربيــة تصل لنهائي 
عندما  الكربى  ســالم” األربع  بطوالت “جراند  إحدى 
املفتوحة /ويمبلدون/ ثم  إنجلــرتا  بطولة  نهائي  بلغت 

كررت هذا يف أمريكا املفتوحة /فالشينج ميدوز/ .
إيمــا رادوكانو، املصنفة  الالعبة  أنــس جابر  وُتواجه 
للبطولة،  األول  اليوم  فعاليات  بريطانيا ضمن  يف  األوىل 

التي تنطلق يف 16 ديسمرب املقبل.

اأن�س جابر تواجه الربيطانية رادوكانو يف 
اليوم الأول لبطولة مبادلة للتن�س



    

يف “ناســا” أن  مســؤول  أعلن 
إلطالق  جديدة  إجراء محاولــة 
الفضــاء  وكالــة  صــاروخ 
القمر  إىل  العمــالق  األمريكيــة 
ســيكون “صعباً”،  أكتوبــر  يف 

مرجحاً حصول ذلك يف نوفمرب.
اس”،  ال  صــاروخ “اس  وأُعيد 
أقوى صــاروخ صممته  وهــو 
االثنني  اإلطالق، ليل  ناســا عىل 
يف  األســايس  موقعه  إىل  املايض 
قبل  لحمايته  التجميــع  مبنــى 
العاصفة “إيــان” إىل  وصــول 

فلوريدا.
الصاروخ  إطــالق  فرتتا  وتمتد 
املحتملتان اللتان ُتحددان استناداً 
والقمر، من  األرض  مواقــع  إىل 
17 إىل 31 تأكتوبــر، ومن 12 

إىل 27 نوفمرب.
وكالة “ناسا” بيل  رئيس  وقال 
إن”  إن  “يس  لشــبكة  نيلسون 
اإلخبارية “ندرك أّن أقرب موعد 
لإلقالع ســيكون نهاية أكتوبر، 

األرجح  عــىل  ســنضطر  لكننا 
منتصــف  يف  املهمــة  إلنجــاز 

نوفمرب”.
االثنني،  ُعقد  صحايف  مؤتمر  ويف 
ُســئل املدير املساعد لناسا جيم 
فري عن فرص إطالق الصاروخ 

يف أكتوبر.
وأجــاب “ال أوّد القــول إّن هذا 

مطروحاً، لكّن  يعد  لم  االحتمال 
األمر سيكون صعباً”.

سيتعني  العاصفة،  انتهاء  وبعد 
الكايف  الوقت  تأخذ  أن  ناسا  عىل 
التدمري  نظام  بطاريــات  لتغيري 
عملية  للصــاروخ، وهي  الذاتي 
معقدة سُتنّفذ يف مبنى التجميع.

الصاروخ  إخراج  إعادة  وتحتاج 

البالــغ ارتفاعه 98 مرتاً ونقله 
إىل املنصــة قبل إعــداده لعملية 

اإلقالع، أياماً عدة.
تأجيل  إىل  التأخري  هذا  وسيؤدي 
كبــري ملهمــة “أرتيميــس 1” 

املنتظرة.
يف  أُلغيتا  إطالق  محاولتا  وكانت 
اللحظــات األخرية، األوىل نهاية 
أغســطس والثانيــة يف بدايــة 
تقنية  مشــاكل  بسبب  سبتمرب 
الهيدروجني  تــرب  أبرزهــا 
بهذا  أثناء ملء الخزانات  السائل 

الوقود.
آخر رحلة  وبعد 50 عامــاً عىل 
تأمل  “أبولو”،  برنامــج  ضمن 
مهمــة “أرتيميــس 1” غــري 
املأهولة يف اختبار صاروخ “اس 
ال اس” الجديــد باإلضافــة إىل 
كبسولة “أوريون” غري املأهولة 
لرحالت  اســتعداداً  رأسه،  عىل 

مأهولة إىل القمر مستقبالً.

اكتشــفت العربة املريخية الصينيــة »جورونغ« يف باطن 
كوكب املريخ طبقات من الصخور الرســوبية، تشري إىل 

ذكرت  ما  ســهوله، وفق  عىل  دورية  فيضانات  حدوث 
وكالة »تاس«.

الصينية  العربــة  أن  وتشــري مجلــة »نيتــر«، إىل 
طبقات  تركيب  عن  معلومات  عىل  »جورونغ« حصلت 

ســهل  بمنطقة  املريخ  باطــن  يف  الرســوبية  الصخور 
التي  الدورية  الفيضانــات  نتيجــة  يوتوبيا، التي نشــأت 

أعددنا  الباحثون، »لقد  الكوكب.ويقول  كانت تحدث عىل 
مقطعاً جيولوجياً مفصــالً طوله 1.1 كلم وضعناه 

أثناء تحرك العربة عرب سهل يوتوبيا املريخي.
ويمكــن أن نرى يف هذا املقطع متعــدد الطبقات، 
أمتار.  ارتفاعها عرة  يبلغ  الرتبة  تحت طبقة من 
املياه كانت تغمر  أن  الطبقة، إىل  ويشري وجود هذه 
ســهل يوتوبيا بشكل دوري وتغطيه الرواسب أثناء 

هذه الفيضانات«.

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

النجم  أغنيــة  مخطوطة  بيعــت 
بــووي  ديفيــد  الربيطانــي 
عــام  الصــادرة  “ســتارمان” 
مقابل  الثالثاء يف  مزاد  1972 يف 
إسرتليني )نحو  203500 جنيه 
227 ألف دوالر( ، بحسب رشكة 
يف  املتخصصة  أوكشنز”  “أوميغا 

املزادات يف مجال املوسيقى.
الواردة  األغنيــة  هذه  وشــّكلت 
ستاردست”  “زيغي  ألبوم  ضمن 
للمغنــي  نجاحــاً كبــرياً جــدا 
الربيطاني، وتتناول “ســتارمان 
الذي ينتظر يف السماء” متمنياً أن 

يلتقي براً.

بالجيزة،  املرازيق  ابن عمهما يف منطقة  ينتظران  الشــقيقان  بينما كان 
سمعا صوت رصاخ وشتائم تعلو، فهرعا إىل املكان ليستطلعا األمر، فإذا 
بابن عمها يتشاجر مع أحد البلطجية الذي كان يهدد ابن عمهما بسكني، 
القاتــل أحدهما برضبات قاتلة يف صدره  فتدخال للفض بينهما، فعاجل 
وســط صيحات بأن من يتدخل باملشاجرة فســيقتله، كما عاجل األخ 
املوت. ونجحت  املستشفى يصارع  اآلخر بطعنات غادرة ويرقد حالياً يف 

النيابة. أجهزة األمن يف ضبط القاتل وجار استجوابه بمعرفة 
وبحسب أحد الجريان: “كنا ننتظر صالة العشاء وفجأة سمعنا األصوات 
العالية والرصاخ، هرولنا إىل الشارع فوجدنا مشاجرة بني شقيقني وابن 
عمهما »طرف أول« وشاب من جريانهم بسبب ركنة، حيث تعدى املتهم 
عىل أحد أفــراد الطرف األول بالرضب، فتدخل ابنــا عمه ملنارصته، ثم 
فوجئنا باملتهم يمسك بسالح أبيض »مطواة« ويسدد منها عدة طعنات 
يف صدر أحدهم وعندما تدخل شــقيقه للدفاع عنه ســدد له املتهم عدة 

طعنات أودت بحياته وهو يردد عبارة »الىل هيتدخل هقتله«. 
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نفخ  آلة  الوازا، وهــي  أنغــام  عىل 
الذرة  الســودانيون  يحصد  محلية، 
النيل األزرق بجنوب رشقي  إقليم  يف 
البالد، ابتهاجــاً بالخري الذي يحمله 

معه موسم الحصاد.
ويمارس السوداني يوسف إسماعيل 
ســنوياً، يف  املتوارث  الطقــس  هذا 
قبل  لــه  قنيص، ويســتعد  بلدتــه 
أسابيع من موسم الحصاد باملنطقة 
مطلع نوفمرب/ ترين الثاني املقبل.

وتزامنــت اســتعدادات إســماعيل 
هذه الســنة مع اندالع اشــتباكات 
قبيلــة »الربتا«  بني  أســابيع  قبل 
إليها، و»الهوســا« ما  ينتمي  التي 
تســبب يف ســقوط أكثر من 100 
القريبة  قريته  منــازل  وحرق  قتيل 
يوسف  الدمازين. ويجدد  مدينة  من 
أبــواق »الوازا«  مكونات  ســنوياً 
املصنوعة من ثمار القرع الذي يزرع 

محلياً.

سنوياً  الوازا  يف  القرع  وقال: »نغري 
والحرات«،  باألمطــار  يتأثر  ألنه 
مع  تبدأ  القرع  زراعــة  موضحاً أن 
ومؤرشات  الســحب  ظهور  بدايــة 
عن  عبارة  األمطار. واآللة  موســم 
املخروطــي يتم  القــرع  نــوع من 
األشــجار،  بلحاء  ويربط  تجويفه، 

ويثبت بنوع معني من الخشب.
ويقول أســتاذ املوســيقى بجامعة 
املوسيقى  يف  املتخصص  الســودان 
ســليمان،  ادمنزع  محمد  التقليدية 
البيئة  مــن  إنهــا »آلــة مكوناتها 
الفونــج« يف  قبائــل  تســتخدمها 
الفرقة  األزرق. وتتكون  النيل  إقليم 
تعزف »الوازا« من  التي  املوسيقية 
بوقاً  منهــم  كل  13عازفــاً يحمل 
العازفون  أحجامها. ويقف  تتفاوت 
عادة يف نصف دائرة يتوسطهم قائد 
»الوازا«  عــىل  يعزف  الذي  الفرقة 

األصغر حجماً.
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أكــدت محكمــة بيع يخــت ضخم 
رويس، ُفرضت  أعمال  برجل  مرتبط 
37.5 مليون  عقوبات، بمبلغ  عليه 
دوالر يف مزاد يف جبل طارق الشــهر 
املايض بعد بيعه بأمر من بنك جيه.
أول عملية بيع من  بي مورجان، يف 
نوعها منذ بدء العملية العســكرية 

الروسية يف أوكرانيا.
طارق  جبــل  ســلطات  وصادرت 
اليخــت أكســيوما البالــغ طوله 
أن قال  72.5 مرت يف مــارس بعد 
املزعوم،  مالكه  إن  األمريكي  البنك 
دميرتي  يملكهــا  رشكــة  وهــي 

قيمته  قرض  رشوط  عن  بومبيانسكي، تراجع 
20.5 مليون يورو.

وقال فــرع املحكمة العليا يف جبل طارق، الذي 
البيع يف أغســطس، إنه تم  ُكلف بإجراء عملية 

اختيار مشرٍت لم يتم الكشف عن هويته.
تبلغ  التي  البيــع  عائــدات  أن  بيــان  يف  وذكر 
تســوية  نحو  37500.055 دوالر ســتوجه 
ديــون اليخــت للدائنني وأن أي شــخص لديه 

ت  لبا مطا
إضافيــة يجب أن يتقــدم يف غضون 60 

يوما املقبلة. وأضاف أن املحكمة ســتقرر بعد 
ذلك ما ستفعله بأي أموال فائضة.

وكان بومبيانسكي ) 58 عاما( مالكا ورئيس 
الفوالذية  األنابيب  تصنيع  رشكة  إدارة  مجلس 
أو.إيه.أو تي.إم.كيه، وهي أحد موردي األنابيب 

لركة الطاقة الروسية غازبروم.

بيع يخت ضخم مرتبط بروسي معاقب بـ 37.5 
مليون دوالر في جبل طارق

يقتل ابن جيرانه بسبب ركنة »توك توك« خاطئة مخطوطة نص أغنية »ستارمان« بيعت بأكثر من 
200 ألف جنيه استرليني

شهدتها  مأســاوية  واقعة  يف 
أمس  عّمان  األردنية  العاصمة 
الثالثــاء، قتل طفل عمره 12 
والده  بمســدس  نفسه  عاما 
أثناء عبثه بــه، حيث خرجت 

رصاصة منه بالخطأ.
وقال الناطق باسم األمن العام 

الرطاوي  عامــر  األردنــي 
عربية”،  نيوز  “سكاي  ملوقع 
مديريــة  إىل  ورد  بالغــا  إن 
عّمان، مســاء  جنوب  رشطة 
الثالثــاء، حــول “وفاة حدث 
بعيار ناري بالخطأ أثناء عبثه 
بمسدس والده يف منزل ذويه”.

مأساة في عّمان.. طفل أردني يقتل 
نفسه بالخطأ!

جثة  ُعثــر، األربعــاء، عــىل 
األمريكية  الجبــال  متســلقة 
جبال  يف  نيلســون  هيــالري 
من  يومــني  الهماليــا، بعــد 
جبل  منحدرات  عىل  اختفائها 
ما  نيبــال، عىل  يف  ماناســلو 

أعلنت الجهة املنّظمة للرحلة.
من  غيمــريي  جيبان  وقــال 
التي  تريك«  نيبال  »شانغريال 
التسلّق، إن  تولت تنظيم رحلة 
عمليات  أجرى  الذي  »الفريق 
األربعاء  صبــاح  عنها  البحث 
عىل  مروحية، عثر  بواســطة 
إعادتها«.  عىل  ويعمل  جثتها، 
وقال غيمريي إن الجثة أعيدت 

البعثة، وســُتنقل  مخيــم  إىل 
كاتماندو.  العاصمــة  إىل  جواً 
نيلســون  وانزلقــت هيالري 
أعىل  ثامن  مــن  نزولها  أثناء 
العالــم، بعد وصولها  يف  جبل 

رشيكها، جيم  مــع  القمة  إىل 
االثنــني. وقــاد  موريســون 
البحث  موريســون عمليــات 
وكان ضمــن املروحيــة التي 

تولت البحث.

أول امرأة تصل لقمة إيفرست في 24 ساعة عام 2012.. 
تلقى حتفها في جبال الهيماليا

آثار فيضانات دورية في سهول المريخ

العلمــاء أن  مــن  فريق  وجــد 
قد يشــري  املاس  نوعاً نادراً من 
يتغلغل يف  أن  املاء يمكــن  أن  إىل 
باطن األرض بشــكل أعمق مما 
ســابقاً. ورغم  يعتقدون  كانوا 
أن أكثر مــن 70% من كوكبنا 
مغطى باملياه، إال أن هناك مياهاً 
عمق  عىل  معــادن  عىل  تحتوي 
األرض،  تحت  كيلومــرتاً   322
بما يف ذلك الوشاح العلوي، أكثر 
املناطق تأثراً بالنشاط التكتوني، 
التي  املرنة  شــبه  الطبقة  وهي 

»تطفو« القرة فوقها.
مع  أنه  العلماء  اعتقــد  ولطاملا 
إىل  العلــوي  الوشــاح  انتقــال 
سخونة  األكثر  السفيل  الوشاح 

تحتــوي  أن  وكثافــة، يمكــن 
املعادن عىل كمية أقل من املاء.

الدراســة الجديــدة،  ولكــن يف 
التــي ُنــرت يف مجلة »نيتر 
أن  العلماء  وجد  جيوساينس«، 
شــوائب، أو  عىل  يحتوي  املاس 
أجزاء صغرية من معادن أخرى، 
ويمكن أن تحتوي عىل املزيد من 
موجودة  كانت  أنها  املاء، ويبدو 
العلوي  الوشاح  بني  الحدود  عىل 

والسفيل.
وتشــري النتائج إىل أنه قد يكون 
أكثر  األرض  يف  أعمق  مياه  هناك 
ســابقاً، ما  العلماء  اعتقد  مما 
املياه  لدورة  فهمنا  عىل  يؤثر  قد 

العميقة وتكتونية الصفائح.

نوع نادر من الماس يكشف أسرار الماء
صحيــة  خبــرية  كشــفت    
بدائل  أفضــل  عــن  روســية 
السكر. وأشــارت اختصاصية 
زهرة  الدكتورة  الصماء  الغدد 
بشبكة  حســابها  عىل  بافلوفا 
األفضل  من  أنه  “تليغرام”، إىل 
ستيفيا  بنبات  السكر  استبدال 
الســكري، حيث إن مســتوى 
حالوة مســتخلص هذا النبات 
التقليدي وال  أعىل من الســكر 

يحتوي عىل سعرات حرارية.
ســتيفيا  نبات  أن  وأضافــت 
ال يشــارك يف عمليــة التمثيل 
يف  للكربوهيــدرات  الغذائــي 
الجســم، وعــالوة عــىل ذلك 
يقاوم الحرارة وال يتحلل خالل 

عملية الطهي.

وقالت: “املشــكلة هي العثور 
تخمريه  النبات. وعند  هذا  عىل 
بطعم  ســائل  عــىل  نحصــل 
نبات  مستخلص  يباع  خاص. 
املتاجــر. ولكن  يف  الســتيفيا 
من  األنقى  عــن  البحث  يجب 
بينها. ألن بعضها يحتوي عىل 

مــواد صناعية محليــة بديلة 
الفركتوز وغريه”.  للسكر مثل 

وفق موقع العربية نت.
وأشارت إىل أنه يمكن استخدام 
نبــات الســتيفيا يف تحضــري 
بما  الحلويات  أنــواع  مختلف 

فيها التورتة وغريها.

لصحتك.. تعرف على أفضل بدائل 
السكر األبيض
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