
اأبوظبي ــ »وام«

 نيابة عن صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان رئيس 
يفتتح  اللــه”،  “حفظه  الدولــة 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
دبي  الوزراء حاكم  مجلس  رئيس 
الموافق  اإلثنين  الله"، يوم  "رعاه 
21 نوفمبر 2022م، دور االنعقاد 
العادي الرابع من الفصل التشريعي 
الوطني  للمجلس  عشــر  السابع 

الشيوخ  سمو  بحضور  االتحادي، 
الحكام  ونــواب  العهــود  أولياء 
وسمو الشــيوخ، وكبار مسؤولي 
وعســكريين،  مدنيين  من  الدولة 

وأعضاء السلك الدبلوماسي.

الخرطوم -وكاالت :

 أعلنت قوى الحرية والتغيير ، عن اتفاق وشــيك 
السياسية  العســكري، إلنهاء األزمة  المكون  مع 
المســتمرة في البالد منذ اســتيالء العسكر على 

السلطة العام الماضي.
وتوقــع قادة التحالف، فــي مؤتمر صحفي بدار 
حــزب األمة القومي، األربعــاء، “توقيع االتفاق 
خالل عشــرة أيــام” خاصًة بعد قبــول المكون 
العســكري بدســتور المحامين، وموافقتهم بأن 
تحدثوا  الوزراء مدنياً بالكامل، كما  مجلس  يكون 

عن امكانية توقيع اتفاق تفصيلي خالل شهر.
وشدد المتحدث باسم التحالف، ياسر عرمان، على 
أن االتفاق اإلطاري يهدف إلنهاء االنقالب وإقامة 

سلطة مدنية كاملة.
أن تكون  الجارية  السياسية  العملية  إن على  وقال 
على  الســودانيين، مضيفاً: “نحن  تطلعات  بقدر 

أعتاب مرحلة تاريخية”.
وكشــف عن تلقيهم تعهدات بعودة الدعم الدولي 
االتفاق، بصورة  إبــرام  للســودان، عقب  المقدم 

تساهم في إنعاش االقتصاد المحلي المتداعي.

اأبوظبي ــ وام: 

شــارك  الدكتور أحمــد بن عبداللــه حميد بالهول 
إدارة  مجلس  رئيس  والتعليم  التربية  وزير  الفالسي 
النســخة  في  التربوي  للتخطيط  اإلقليمي  المركــز 
السادســة من المؤتمر الدولــي االفتراضي للمركز 
اإلقليمــي للتخطيط التربوي الذي عقد تحت عنوان 

التعليم العالي". "إعادة تصميم مستقبل 
وأكد  في كلمته خــالل المؤتمر أن مئوية اإلمارات 
2071 أشــارت إلى أن التعليــم المتميز يعد ركيزة 
العلوم  التركيز على  أساسية للمستقبل حيث ينصب 
الفضاء والهندســة  المتقدمة وعلوم  والتكنولوجيا 

واالبتكار والعلوم الصحية، 

كييف ـ )د ب اأ(:

فولوديميــر  األوكرانــي  الرئيــس  قــال   
احتلتها  التي  األراضي  إن عودة  زيلينســكي 
سيسمح  الذي  الوحيد  الســبيل  هي  روسيا 
وكالة  البلديــن. وذكرت  بين  بإنهاء الحرب 
"بلومبرج" لألنباء،  الخميس، أن تصريحات 
زيلينسكي جاءت في مقابلة في ختام منتدى 
"بلومبرج" لالقتصاد الجديد في سنغافورة.

فــي حديثه عبر الفيديو مــع رئيس تحرير 
ميكلثويت، شــدد  نيوز" جون  "بلومبــرج 
زيلينسكي على أن مجرد وقف إطالق نار لن 
يكــون كافيا، في ظل انتظار أوكرانيا عودة 
القرم ودونباس، والقضاء على  شبه جزيرة 

التهديدات.
وأضاف زيلينسكي: "شبه جزيرة القرم هي 
ليســت مجرد دولة  أوكرانيا. هذه  جزء من 
وجزء من  بلدنا  جزء مــن  دولة، إنها  داخل 

سيادتنا".

اأبوظبي ـــ وام:

األنباء  وكاالت  التحــاد  العمومية  الجمعيــة   رحبت 
العربيــة “فانا” ، بفكرة عقــد مؤتمر بعنوان "نحو 
أن  الذي يمكن  الدور  خطاب إعالمي متسامح" لبحث 
االرهاب، وكيفية مكافحة  اإلعالم في مكافحة  يلعبه 
رسائل  اإلعالم، ونشر  وســائل  في  الكراهية  خطاب 

التسامح.
و عقــد المؤتمر الـ 49 للجمعيــة العمومية لالتحاد 
العالمي لإلعالم"  أعمال "الكونغــرس  اليوم ضمــن 
الذي انعقدت دورته األولى تحت رعاية ســمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير ديوان الرئاسة ، في أبوظبي .

برلين  )د ب اأ( :

 ألقــى القائد العام للحرس الثوري اإليراني حســين 
مجددا  أخرى  دول  على  ســالمي،  الخميس، بالالئمة 

في المظاهرات المناهضة للنظام عبر البالد.
وقال سالمي ، خالل كلمة ألقاها في مدينة ُقم بشمال 
أن  أعــداء إيران يجهزون لحــرب. وأضاف  إيران ،إن 
وألمانيا وفرنسا وإسرائيل  وإنجلترا  المتحدة  الواليات 
والســعودية هم "شــياطين العالم". وأصدر االتحاد 
بتوريد  إيران  لقيام  ســالمي  بحق  عقوبات  األوروبي 

األسلحة لروسيا وسط غزوها ألوكرانيا.
ويرى المحللون أن كلمته محاولة لتشتيت االنتباه عن 

األسباب الجذرية لالضطرابات في إيران.
وواصلت حشــود غفيرة التظاهر في شــوارع إيران 
يوم األربعاء. وكان النشــطاء قد دعــوا إلى التظاهر 
واإلضرابلمــدة ثالثــة أيام في ذكــرى القمع العنيف 
الحتجاجــات عام 2019 المعروفة باســم تشــرين 

الثاني/نوفمبر الدموي.

البيان الختامي التحاد وكاالت االأنباء 
العربية يرحب بفكرة عقد موؤتمر »نحو 

خطاب اإعالمي مت�سامح«

زيلين�سكي: اإعادة االأرا�سي المحتلة 
هي ال�سبيل الوحيد الإنهاء الحرب

قائد الحر�ــس الثوري االإيراني يتهم »اأجانب« 
باأنهم وراء المظاهرات

»»طالع ص 2«

اأبوظبي ــ وام: 

البحرية، التي تم تأسيســها  أطلقت أبوظبي 
من قبــل دائرة البلديــات والنقل ومجموعة 
عن  المسؤولة  الجهة  لتكون  أبوظبي  موانئ 
أبوظبي،  إمارة  في  المائيــة  الممرات  تنظيم 

بالتعاون مع  مائي جديــدة  تاكســي  خدمة 
شــركة "ميرال" الرائدة في تطوير وجهات 
أبوظبي،  وتجارب ترفيهية متميزة في إمارة 
وذلك ضمن منطقةياس باي وشاطئ الراحة.

عجمان ـــ وام:

الســياحية في عجمان  التنمية  دائرة  أطلقت 
الســياحي"، لعرض  الفني  "معرض عجمان 
أعمال ورســومات الفنانين المشاركين فيه، 
والفنون في  الثقافــة  بتنظيــم من مكتــب 

الدائرة، الذي يستمر حتى 28 فبراير 2023، 
الموجود في  الفنــي  اثــراء المحتوى  بهدف 
االمارة و الترويج ألعمال الفنانين المشاركين 
في  الشــركاء االســتراتيجيين  مع  بالتعاون 

قطاع الضيافة في عجمان .
»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

وزير �لتربية ي�صارك في م�ؤتمر »�إعادة ت�صميم 
م�صتقبل �لتعليم �لعالي«

�ض��يف�ض��يف بن زايد ي�ض��هد معر�ضًا للجمعيات ذات النفع  بن زايد ي�ض��هد معر�ضًا للجمعيات ذات النفع 
العام في العام في وزارة الالم�ضتحيل وزارة الالم�ضتحيل 

»الحرية والتغيير« تعلن قرب 
التوقيع على اتفاق اإطاري مع 

المكون الع�سكري ال�سوداني
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التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي
 0.43   0.88  10,482.28 10,598.263,344.313,394.38

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

مبادلــة ت�ســتحوذ علــى ح�ســة فــي اأول بور�سة 
عالمية منظمة لتداول اأر�سدة الكربون

أبوظبي ــ وام:
 تتطلع االتحاد للطيران إلى اســتقبال أكثر من 1.5 مليون مسافر 
العديد من  الدولي لقضاء عطلة الشتاء وحضور  في مطار أبوظبي 

الفعاليات المتميزة التي تقام في أبوظبي.
وقال شــعيب النجار، مدير عام العمليات فــي االتحاد للطيران: " 
لن يكون هنــاك أفضل من هذا الوقت لزيــارة أبوظبي، حيث تبدأ 
اليوم فعاليــات جائزة االتحاد للطيران الكبــرى للفورموال 1 في 
أبوظبــي إلى جانب العديد من الفعاليات األخرى فضالً عن مناطق 
الجذب السياحي التي يمكن االستمتاع بها خالل فصل الشتاء. كما 
سيتوافد مشــجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة 

قبل الحدث الكروي األكثر إثارة لهذا العام.

أبوظبــيـ  وام:  أعلنــت شــركة مبادلة لالســتثمار "مبادلة"؛ 
أبوظبي، استحواذها على حصة  الســيادي في  االستثمار  شركة 
استراتيجية في شركة"AirCarbon Exchange )ACX("؛ 
المنصــة العالميــة الرائدة في قطاع الســوق الطوعــي لتداول 
التكنولوجيا  مــن Hub71، منظومــة  تتخذ  الكربــون، والتي 

العالمية في أبوظبي، مقًرا لها.
 AirCarbon" دعمــاً لتدشــين الصفقة  هــذه  إبــرام  ويأتي 
لتجارة  بالكامل  بورصــة منظمة  Exchange )ACX("، أول 
الكربون في ســوق  لتداول  الكربون ، وتأســيس غرفة مقاصة 

أبوظبي العالمي.

االتحاد للطيران تتوقع ا�ســتقبال اأكثــر من 1.5 مليون 
م�سافر خالل عطلة ال�ستاء

تعزيزا للربط بين المناطق

من�سة  الإبداعات الفنانين الموهوبين 

محمد بن را�ضد يفتتح االإثنين دور االنعقاد العادي محمد بن را�ضد يفتتح االإثنين دور االنعقاد العادي 
الرابع للمجل�س الوطني االتحاديالرابع للمجل�س الوطني االتحادي

دبي - وام: 

شــهد الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 
بحضور   الداخليــة،  وزيــر  الوزراء 
وزيرة  حميد  بو  عيســى  بنت  حصة 
الخاص  المجتمــع ، المعرض  تنمية 
بالجمعيــات ذات النفــع العام الذي 
بهدف  الالمســتحيل  وزارة  في  أقيم 
وجهودها  الجمعيات  هذه  دور  إبراز 
الحياة  وتعزيز جــودة  التنمية  فــي 
اإلماراتــي، كما شــهد  بالمجتمــع 
بين  تفاهم  مذكــرة  توقيع  ســموه 
وزارة تنميــة المجتمــع ومجموعة 
البرنامج  خدمات  تعزيز  بشأن  فزعة 
بهدف  السلوكية،  للمكافآت  الوطني 

تشجيع الجميعات ذات النفع العام.

نيابة عن رئي�س الدولة

اأبوظبي ــ وام: 

الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة  بعثت سمو 
األعلى  المجلس  العام، رئيسة  النسائي  االتحاد 
لألمومة والطفولة الرئيســة األعلى لمؤسسة 
أمينة  السيدة  إلى  التنمية األسرية برقية تعزية 
طيب  رجب  الرئيــس  فخامة  حــرم  أردوغان 
التركية أعربت  الجمهوريــة  أردوغــان رئيس 
فيها عن خالص تعازيها ومواســاتها بضحايا 
المصــاب الجلل التي تعرضت لــه الجمهورية 
التركية الصديقة جراء حادث التفجير اإلرهابي 
الذي وقع وســط منطقة بيوغلــو في مدينة 

اسطنبول.

ال�سيخة فاطمة تعزي حرم الرئي�س 
التركي في �سحايا حادث التفجير 

االإرهابي االآثم

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع و»فزعة«

اأبوظبي ــ وام:

 تحت رعاية ســمو الشــيخ منصور 
آل نهيان نائب رئيس مجلس  بن زايد 
الرئاســة..  ديــوان  وزير  الــوزراء 
أختتمت امس  فعاليات النسخة األولى 
الذي  لإلعالم  العالمي  الكونغرس  من 
مستقبل  شــعار "صياغة  تحت  أُقيم 
مجموعة  من  اإلعالم" بتنظيم  قطاع 
)أدنيك( بالشــراكة مــع وكالة أنباء 

اإلمارات )وام(.
النســخة األولــى من  واســتقطبت 
على  لإلعالم  العالمــي  الكونغــرس 
مدار ثالثــة أيام أكثر 13,656 زائرا 
وشــارك في هذه النســخة أكثر من 
192 شــركة ومؤسســة إعالميــة 
عالمية تمثــل 42 دولة حول العالم، 
من 1200 من  أكثر  مشاركة  وشهد 
في  والخبــراء والمختصين  الــرواد 

قطاع اإلعالم.

ختام ��صتثنائي لفعاليات �لك�نغر�س �لعالمي 
لالإعالم بن�صخته �لأولى

»�أب�ظبي �لبحرية« تطلق خدمة �لتاك�صي 
�لمائي �لجديدة

�نطالق معر�س عجمان �لفني �ل�صياحي 
بم�صاركة و��صعة

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

برعاية من�سور بن زايد

»»طالع ص 11«
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 á≤£æe ‘ »°Tƒ∏ÑdG ø°ùM óªfi ó«¡°ûdG

 ‘ …ó°TGôdG öUÉf ó«¡°ûdG ∫õæeh ΩÉ≤ŸG

 »àdG  äGQÉjõdG  ∫ÓNh  .Öjƒ°ûdG  á≤£æe

 ∫BG  ¿ƒæëW  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  â©ªL

 º¡d π≤f º¡jhPh AGó¡°ûdG öSCÉH ¿É«¡f

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ«–

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 áë°üdG ΩGhóH º¡d √ƒª°S äÉ«æ“h zˆG

 AGó¡°ûdG öSCG ¿CG kGócDƒe , á«aÉ©dG Qƒaƒeh

 ÚªFGO  ájÉYQh  ΩÉªàgG  πfi  º¡jhPh

 ÉæJOÉ«b ¿EG ∫Ébh .Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b iód

 ∫GƒMCG  ™ÑàJ  IQhö†H  »°UƒJ  Ió«°TôdG

 ,º¡JÉLÉ«àMG ¢ùª∏Jh øWƒdG AGó¡°T öSCG

 äGAÉ≤∏dGh äGQÉjõdG √òg ¿CG ≈∏Y kGOó°ûe

 Öàµe  Úµ“  ¤G  ±ó¡J  ájQhódG

 §£ÿG  ™°Vh  øe  AGó¡°ûdG  öSCG  ¿hDƒ°T

 ò«Øæàd  áÑ°SÉæŸG  äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  äÉ©∏£Jh  äÉ©bƒJ

 ≥«≤– øe IAÉ£©ŸG öSC’G √òg Úµ“h

 äÉ«ë°†àdÉH ≥«∏j »æWh QÉWEG ‘ É¡aGógCG

 .øWƒdG π«Ñ°S ‘ ÉgƒdòHh Égƒeób »àdG

 AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 öSCG  äÉLÉ«àMG  á©HÉàe  ≈∏Y  ¢üjôM

 äÉjóëàdG á¡LGƒe øe É¡æ«µ“h AGó¡°ûdG

 ìôW á∏°UGƒe ∫ÓN øe É¡¡LGƒJ ób »àdG

 »àdG §£ÿG ò«ØæJh äGQOÉÑŸGh èeGÈdG

 öSC’ áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG ÒaƒJ É¡fCÉ°T øe

 øe  ¿ƒ©«£à°ùj  »àdG  AGó¡°ûdG  …hPh

 ‘ kÉeób »°†ŸGh º¡aGógCG ≥«≤– É¡dÓN

 ádÉ©a ácQÉ°ûe º¡d øª°†J áÁôc IÉ«M

.¬JGRÉ‚EG õjõ©Jh øWƒdG á«ªæJ ‘

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15199 Oó`©dG  ̀2022  Èªaƒf 18 á©ª÷G
øWƒdG QÉÑNCG2

 /ΩGh - »HO

 ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ó¡°T

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

 ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM  Qƒ°†ëH ,á«∏NGódG

 ¢Vô©ŸG  ,  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh  ó«ªM

 …òdG ΩÉ©dG ™ØædG äGP äÉ«©ª÷ÉH ¢UÉÿG

 RGôHEG  ±ó¡H  π«ëà°ùeÓdG  IQGRh  ‘  º«bCG

 á«ªæàdG ‘ ÉgOƒ¡Lh äÉ«©ª÷G √òg QhO

 ,»JGQÉeE’G ™ªàéŸÉH IÉ«◊G IOƒL õjõ©Jh

 ÚH ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ √ƒª°S ó¡°T Éªc

 áYõa  áYƒª›h  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh

 »æWƒdG  èeÉfÈdG  äÉeóN  õjõ©J  ¿CÉ°ûH

 ™«é°ûJ  ±ó¡H  ,á«cƒ∏°ùdG  äBÉaÉµª∏d

.ΩÉ©dG ™ØædG äGP äÉ©«ª÷G

 ≈∏Y ™∏WG å«M ¢Vô©ŸG ‘ √ƒª°S ∫ƒŒ h

 äÉeóÿGh  äÉ«©ªé∏d  áeÉ≤ŸG  áëæLC’G

 É¡eó≤J  »àdG  ™jQÉ°ûŸGh  äGQOÉÑŸGh

 áeóN  ‘  ΩÉ©dG  ™ØædG  äGP  äÉ«©ª÷G

 ºgQhOh  áaó¡à°ùŸG  äÉÄØdGh  ™ªàéŸG

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  Oƒ¡L  ‘  …ƒ«◊G

 √ƒª°S ógÉ°T Éªc ,áeGóà°ùŸG ájOÉ°üàb’Gh

 √òg ¢üî∏e ¢Vô©j kÉ«Fôe kÉ°VôY Qƒ°†◊Gh

 äGP  äÉ«©ª÷G  äÉjÉZh  ±GógCGh  Oƒ¡÷G

.ΩÉ©dG ™ØædG

 ∫BG  ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥∏WCG  Éªc

 ,ΩÉ©dG ™ØædG äGP äÉ«©ª÷G Qƒfi ¿É«¡f

 øe ÉgOƒ¡Lh äÉ«©ª÷G πªY Rõ©j …òdG

 äGP §£Nh äGQOÉÑe ¥ÓWEGh IQƒ∏H ∫ÓN

 ÌcCG QhO ƒëf á«©ªà›h á«fÉ°ùfEG ±GógCG

 º«b õjõ©Jh »JGQÉeE’G ™ªàéŸG ‘ á«∏YÉa

 ¥ÓWE’ äÉ«©ª÷G õ«Ø– ∫ÓN øe πaÉµàdG

 OGôaCG ∑GöTEGh á«©ªà› äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG

 áªgÉ°ùŸGh ácQÉ°ûª∏d º¡©«é°ûJh ™ªàéŸG

 äÉ«©ªé∏d á©HÉàdG á«©ªàéŸG á£°ûfC’G ‘

 á«ªæJ Oƒ¡L õjõ©J ájÉ¨d ΩÉ©dG ™ØædG äGP

 ≥«≤–  ‘  äÉ«©ª÷G  ∑GöTEGh  ™ªàéŸG

.2071 äGQÉeE’G ájƒÄe ±GógCG

 IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ √ƒª°S ó¡°Th

 ¿CÉ°ûH záYõa{ áYƒª›h ™ªàéŸG á«ªæJ

 á«cƒ∏°ùdG  äBÉaÉµª∏d  »æWƒdG  èeÉfÈdG

 { √ôjóJ …òdG { ∑ƒ∏°ùdG äÉfGO IQOÉÑe{

 ‘ äÉ°ù°SDƒŸG QGhOCG õjõ©àH ≥∏©àJ záYõa

.á«cƒ∏°ùdG äBÉaÉµª∏d »æWƒdG èeÉfÈdG

 IQGRh  ÖfÉL  øe  ºgÉØàdG  Iôcòe  ™bh

 øªMôdGóÑY á°üM IOÉ©°S ,™ªàéŸG á«ªæJ

 á«ªæàdG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG  ,∂∏¡J

 ó«≤©dG  áYõa  øYh  ,IQGRƒdÉH  á«YÉªàL’G

 ¢ù«FôdG »°ùeÉ°ûdG  ¿hQÉgƒH óªfi óªMCG

.…ò«ØæàdG

 äGP äÉ«©ª÷G QhO øe IôcòŸG √òg Rõ©Jh

 ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRƒd á©HÉàdGh ΩÉ©dG ™ØædG

 èeÉfÈdG øª°V äGQOÉÑeh äÉeóN Ëó≤J ‘

 »YÉ°ùdG  á«cƒ∏°ùdG  äBÉaÉµª∏d  »æWƒdG

 ‘ á«HÉéjE’G äÉ«cƒ∏°ùdG ôjó≤Jh õ«Øëàd

.É¡H Úeõà∏ŸG ICÉaÉµeh ™ªàéŸG

 Oƒ¡L ºYOh IQƒ∏H ‘ IôcòŸG º¡°ùJ Éªc

 ‘ äÉeóÿG ¬«LƒJ ∫ÓN øe äÉ«©ª÷G

 á«eƒµ◊G  Oƒ¡é∏d  áªYGO  á«æWh  á°üæe

 áæWGƒŸGh äÉ«cƒ∏°ùdG õjõ©J ä’É› ‘

 áeó≤ŸG  äÉeóÿÉH  AÉ≤JQ’Gh  ,á«HÉéjE’G

 ó«MƒJ  ∫ÓN  øe  ™ªàéŸG  OGôaCG  áaÉµd

 IOƒL  õjõ©àd  á«YÉ°ùdG  Oƒ¡÷G  πeÉµJh

.»JGQÉeE’G ™ªàéª∏d IÉ«◊G

 â«îH  AGôØY  IOÉ©°S  ..  á«dÉ©ØdG  ö†M

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »∏«∏©dG …óæg øH

 ¿ÉØ∏N »MÉ°V ≥jôØdG  ‹É©eh …OÉ–’G

 ΩÉ©dG  øeC’Gh áWöûdG  ¢ù«FQ ÖFÉf ,º«“

 óÑY ¢Shó≤dGóÑY QƒàcódG AGƒ∏dGh »HO ‘

 äGQÉeE’G  á«©ªL  ¢ù«FQ  ‹ó«Ñ©dG  ¥GRôdG

 IQGOEG ôjóe »≤f óªfih ,ájôµØdG á«µ∏ª∏d

 á«ªæJ IQGRƒH ΩÉ©dG ™ØædG äGP äÉ«©ª÷G

 ÖFÉf ∞jöûdG óªMCG QƒàcódG h , ™ªàéŸG

 OÉ–’G  ¢ù«FQh  ,‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«FQ

 ôªY QƒàcódGh ™«ªé∏d á°VÉjô∏d …ƒ«°SB’G

 ¢ü«NGÎdG ´É£≤d …ò«ØæàdG ôjóŸG ≈æãŸG

 »HóH ™ªàéŸG á«ªæJ áÄ«g ‘ áHÉbôdGh

 ™ØædG  äGP  äÉ«©ª÷G  AÉ°SDhQ  øe  OóYh

.ácQÉ°ûŸG ΩÉ©dG

 äÉ«©ª÷G øe ÒÑc OóY ¢Vô©ŸG ‘ ∑QÉ°T

 äÉ°ù°SDƒŸG  øe  OóYh  ,ΩÉ©dG  ™ØædG  äGP

 ,»©ªàéŸG πaÉµàdG ä’É› ‘ á∏eÉ©dG

 ‘ áª«≤ŸG äÉ«dÉ÷G äÉ«©ªL øe OóYh

.ádhódG

 Iôcòe ™«bƒJh π«ëà°ùeÓdG IQGRh »a ΩÉ©dG ™ØædG äGP äÉ«©ªé∏d kÉ°Vô©e ó¡°ûj ójGR øH ∞«°S

záYõa{h ™ªàéªdG á«ªæJ IQGRh ø«H ºgÉØJ

¢Vô©ŸG √ó≤ØJ ∫ÓN ójGR øH ∞«°S

IQÉjõdG ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ ójGR øH ∞«°S

.. ø«©dG áæjóe »a ¬JGQÉjR á∏°ù∏°S ºààNG

ºFGO πµ°ûH Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ájÉYQh ΩÉªàgG πëe AGó¡°ûdG ô°SCG :¿ƒæëW øH áØ«∏N

 ôªJDƒªdG{ »a åMÉHh ô«ÑN 500 ™ªéJ z¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe AÉbó°UCG{

z¢ùeÉîdG ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG

/ ΩGh /  ábQÉ°ûdG

 z¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  AÉbó°UCG  á«©ªL{  º¶æJ  

 …QÉ÷G  Èªaƒf  23  ¤EG  21  øe  IÎØdG  ∫ÓN

 ¢ùeÉÿG  ∑Î°ûŸG  »é«∏ÿG  ô“DƒŸG{  ∫ÉªYCG

 äÉÑ°SÉæª∏d  ôgGƒ÷G  õcôe{  ‘  z¿ÉWöù∏d

 ≈∏Y  ±ƒbƒdG  ±ó¡H  ábQÉ°ûdÉH  zäGô“DƒŸGh

 π°†aCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  øgGôdG  ™°VƒdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd äÉ°SQÉªŸG

 áëaÉµe  πMGôe  ™«ªL  ‘ ¿ÉWöùdG  ≈°VôŸ

.¢VôŸG

 â–  ΩÉ©dG  Gòg  º q¶æ oj  …òdG  ô“DƒŸG  ™ªéjh

 áëaÉµŸ á«ë°üdG ájÉYôdG ájQGôªà°SG{ QÉ©°T

 kÉ«ŸÉY  kÉKóëàe  50  z¬d  …ó°üàdGh  ¿ÉWöùdG

 áYƒª›  ácQÉ°ûÃ  áª¡∏e  äÉ°ù∏L  â°S  ‘

 ÒÑN  500  øe  ÌcCG  º°†J  »àdG  OƒaƒdG  øe

 á«ª«∏bE’G äÉ°ù°SDƒŸG øe OóY øe ¢ü°üîàeh

 ¿ÉWöùdG áëaÉµe ‘ IóFGôdGh ΩÉ©dG ™ØædG äGP

 iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’ÉH á£ÑJôŸG äÉjƒdhC’G á°ûbÉæŸ

.¬àëaÉµeh ¬æe ájÉbƒdGh ¿ÉWöùdG ¢ü«î°ûJ

 OÉ–’G{ ™e ¿hÉ©àdÉH ô“DƒŸG á«©ª÷G º q¶æJh

 è«∏ÿG õcôezh z¿ÉWöùdG áëaÉµŸ »é«∏ÿG

 ájÉYQ â– z¬æe ájÉbƒdGh ¿ÉWöùdG áëaÉµŸ

 ƒª°S  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  áæjôb

 ¢ù«FôdG »ª°SÉ≤dG óªfi âæH ôgGƒL áî«°ûdG

.z¿ÉWöùdG ≈°Vôe AÉbó°UCG á«©ªLz`d ¢ù u°SDƒŸG

 ≈∏Y  ô“Dƒª∏d  »MÉààa’G  èeÉfÈdG  õcôjh

 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh  á«aÉ≤ãdG  ≥FGƒ©dG

 èeGôH ‘ ácQÉ°ûŸGh á«Ñ£dG IQƒ°ûŸG Ö∏W ‘

 ∫ƒM iDhQ Ωqó≤jh ¿ÉWöùdG øY ôµÑŸG ∞°ûµdG

 á«YƒàdG  Oƒ¡L  ¢Vqƒ≤J  »àdG  õLGƒ◊G  RôHCG

 á°ù∏L  øª°V  ¿ÉWöùdG  øe  ájÉbƒdG  á«ªgCÉH

 á«YƒàdG  √ÉŒ  äÉbƒ©ŸGh  õLGƒ◊G{  ¿Gƒæ©H

.¬æe ájÉbƒdGh ¿ÉWöùdÉH

 ¿Gƒæ©H  á«fÉãdG  ¬à°ù∏L  ‘ ô“DƒŸG  ¢ûbÉæjh

 á«YƒàdG  ‘  ΩÓYE’G  πFÉ°Shh  ∫É°üJ’G  QhO{

 »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y ¿ÉWöùdG øe ájÉbƒdGh

 õjõ©J ‘ á«eÓYE’G äÓª◊G á«ªgCG z‹hódGh

 Aƒ°†dG  §∏°ùjh IôKDƒe πFÉ°SQ ¬«LƒJh »YƒdG

 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  øe  IOÉØà°S’G  IQhöV  ≈∏Y

 á«ë°üdG äÉ«æ≤àdGh ΩÓYE’G äÉ°üæeh »YÉªàL’G

.»cƒ∏°ùdG Ò«¨àdGh áë°üdG õjõ©àd äGhOCÉc

 â–  áãdÉãdG  á°ù∏÷G  ‘  ô“DƒŸG  ∫hÉæàjh

 ôµÑŸG  ¢üëØdGh  ∞°ûµdG  QhO  á«ªgCG{  ¿GƒæY

 ájÉYôdG  ájQGôªà°SGh  ¿ÉWöùdG  áëaÉµe  ‘

 ÒKCÉJ ∫ƒM á≤£æŸG øe ádOC’G ¢†©H zá«ë°üdG

 ¢Uôa  IOÉjR  ‘ ¿ÉWöùdG  øY  ôµÑŸG  ∞°ûµdG

 ‘ QÉªãà°SÓd ájOÉ°üàb’G óFGƒ©dGh ¬æe AÉØ°ûdG

.á∏≤æàŸG äGOÉ«©dG ÒKCÉJh á«é«JGÎ°S’G √òg

 »©ªàéŸG ∫ƒÑ≤dG{ ¿Gƒæ©H á©HGQ á°ù∏L ‘h

 ¢UôØdG :¿ÉWöùdG øY ôµÑŸG ∞°ûµdGh ¢üëØ∏d

 ¿ƒ°ü°üîàŸGh  AGÈÿG  πq∏ëj  zäÉjóëàdGh

 »àdG á«cƒ∏°ùdG ôgGƒ¶dGh á«©ªàéŸG õLGƒ◊G

 øe  ájÉbƒdG  á«ªgCÉH  á«YƒàdG  Oƒ¡L  ≥«©J

.è«∏ÿG á≤£æe ‘ ¿ÉWöùdG

 :¿ÉWöùdG  ™e  ¢ûjÉ©àdG{  á°ù∏L  ¢ûbÉæJh

 ácÎ°ûŸG §HGhôdG zAÉØ°ûdG ó©H Ée äÉjóëàdG

 º¡°Uôa  IOÉjRh  ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  ájÉYQ  ÚH

 ∑Î°ûŸG  Ωó≤àdG  ∫ƒM iDhQ  Ωó≤jh  AÉØ°ûdG  ‘

 äÉ©ªàéŸG ô¶f á¡Lh øe ¢UôØdGh äÉjóëàdGh

.á«é«∏ÿG

 ájQGôªà°SG{ ¿Gƒæ©H IÒNC’G á°ù∏÷G ∫hÉæàJh

 :Ωƒ«dG  ¿ÉWöùdG  ≈°VôŸ  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 áHÉ°UE’G ÒKCÉJ z√ó©H Éeh 2023 ΩÉ©dG ∫ÓN

 áHôŒ øe á°ü∏îà°ùŸG ¢ShQódG RôHCGh ¿ÉWöùdÉH

 »Áó≤J  ¢VôY  ∫ÓN  øe  19-ó«aƒc  áëFÉL

 äÉ°ù∏Lh ä’É◊G á°SGQO ≈∏Y áªFÉb çƒëÑd

 m¥ôW Ëó≤J ¤EG  ô“DƒŸG ≈©°ùj å«M á«°TÉ≤f

 iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ±ó¡H »HÉéjEG Ò«¨J çGóME’

.á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ‘ ¿ÉWöùdG ≈°Vôe ájÉYQ



/ ΩGh /  ábQÉ°ûdG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó≤ØJ  

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

 Ωƒj  ìÉÑ°U  ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G

 á©eÉ÷ Iójó÷G ÊÉÑŸG ´höûe ,¢ù«ªÿG

.AÉÑ∏c

 ∫ÉªYCG  ≈∏Y  ¬àdƒL  ∫ÓN  √ƒª°S  ™∏WGh

 º°†J »àdG ,Iójó÷G ÊÉÑŸG ‘ äGAÉ°ûfE’G

 ∞«°TQCGh  ÖJÉµe  øe  Éfƒµe  ÉjQGOEG  ≈æÑe

 ájÉYQ  áaôZh  á«ÑW  IOÉ«Yh  ¢ù∏›h

.≈∏°üeh

 ÜÓ£dG  äÉ«∏µd  ÊÉÑe  áKÓK  º°†J  Éªc

 ≈∏Y º¡æe kÓc …ƒà– ,äÉÑdÉ£∏d iôNCGh

 ÚàYÉbh  kGÈàfl 11h  á«°SGQO  áYÉb  20

 ÉjÒàaÉch  áÑàµeh  á«FôŸG  ¢Vhô©∏d

.ájQGOEG ÖJÉµeh IÓ°U ±ôZh ìöùeh

 ÜÓ£∏d ióàæe Iójó÷G ÊÉÑŸG øª°†àJh

 ™°ùàj ìöùe ≈∏Y …ƒàëj ,äÉÑdÉ£∏d ôNBGh

 áaÉµH  õ¡é«°S  É°üî°T  150  øe  ÌcC’

 º°†«°S Éªc ,áãjó◊G äÉ«æ≤àdGh äGó©ŸG

 áeÉbEGh IôcGòŸG äÉYÉb øe kGOóY ióàæŸG

.äÉ«dÉ©ØdG

 ¤EG ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™ªà°SGh

 ´höûŸG ‘ πª©dG Ò°S ∫ƒM π°üØe ìöT

 äÉeóÿG RôHCGh ¬∏MGôe ‘ Ωó≤àdG ióeh

 ™jöùàH  √ƒª°S  ¬Lhh  ,Égôaƒ«°S  »àdG

 íààØ oà°S å«M ´höûŸG RÉ‚EG ‘ πª©dG

 »ÁOÉcC’G º°SƒŸG ájGóH ‘ AÉÑ∏c á©eÉL

.ΩOÉ≤dG

 øe  ójõŸG  áaÉ°VEÉH  √ƒª°S  ¬Lh  Éªc

 ÚH  ´ƒæàdG  ≥«≤–h  áÑ∏£∏d  äÉeóÿG

 ,AGö†ÿG  äÉMÉ°ùŸGh  áØ«µŸG  ≥WÉæŸG

 á∏°üØæe πNGóeh äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒe ÒaƒJh

 êhôÿGh  ∫ƒNódG  ácôM  øe  π¡°ùJ

 ±ƒbh ÚH á∏°UÉØdG äÉaÉ°ùŸG øe π∏≤Jh

.äÉ«∏µdGh äGQÉ«°ùdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U íààaG   iôNG á«MÉf øe

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

 ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 á«dhódG ÉjQƒàµ«a á°SQóe ,¢ù«ªÿG  ìÉÑ°U

.π«¨dG á≤£æe ‘ á©bGƒdGh ,AÉÑ∏c áæjóÃ

 Qƒa ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U π°†ØJh

 ∫ƒéà«d ,…ó«∏≤àdG QÉà°ùdG áMGREÉH ¬dƒ°Uh

 ≈æÑe øe kGAóH á°SQóŸG AÉLQCG ‘ Égó©H

 ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG  å«M  ,∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ

 ±ô©Jh ,∫ƒ°üØdG ∞∏àfl ‘ ¢ùjQóàdG á«dBG

 º«∏©àdG ¥ôW ÒKCÉJh IóFÉa iƒà°ùe ≈∏Y

.É¡©e º¡LÉeófG ióeh ∫ÉØWC’G ≈∏Y

 kÉ©∏£e ,ìöùŸG ≈æÑe ∂dP ó©H √ƒª°S QGRh

 ™°ùàj  …òdGh  ,¬≤aGôeh  ¬JÉjƒàfi  ≈∏Y

 äÉ«æ≤àdG  ∞∏àîÃ õ u¡ oL É°üî°T  430 `d

 º«¶æJ ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG Iõ¡LC’G çóMCGh

 á«¡«aÎdGh á«ª«∏©àdG çGóMC’Gh äÉ«dÉ©ØdG

.áYƒæàŸG

 ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ºààNGh

 ,á«FGóàH’G á°SQóŸG ≈æÑe IQÉjõH ¬àdƒL

 Ée ™e áÑ∏£dG πYÉØJ ióe √ƒª°S ógÉ°Th

 ,á°SGQódG  ¢ü°üM  ∫ÓN  IòJÉ°SC’G  ¬eó≤j

 ÉÃ á«∏YÉØàdG ¥ô£dG É¡«a Ωóîà°ùJ »àdGh

 áaô©ŸG ï°Sôjh ∫ÉØWC’G äGQÉ¡e øe »ªæj

.º¡jód

 áæjóÃ á«dhódG ÉjQƒàµ«a á°SQóe ¿ƒµàJh

 áMÉ°ùe ≈∏Y á«°ù«FQ ÊÉÑe 4 øe AÉÑ∏c

 …QGOE’G ≈æÑŸG »gh ,™Hôe Îe ±’BG  10

 äÉYÉªàLG  áaôZh  ÖJÉµe  º°†j  …òdG

 á«dhCG  äÉaÉ©°SG  ±ôZh  ÖjQóJ  áaôZh

.á«eóN á«ë°U ≥aGôeh AÉÑWCG »àaôZh

 ,∫ÉØWC’G ¢VÉjôd ¢ü°üfl ÊÉãdG ≈æÑŸGh

 á°VhôdG á∏MôÃ kÉ°UÉN kÉØ°U 19 øª°†àj

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,»FGóàH’G  ∫hC’G  ∞°üdGh

 áØ«µe  ¢VGôZC’G  IOó©àe  á«°ù«FQ  áMÉ°S

 ±ôZh Úª∏©ŸG ÖJÉµe øe OóYh ,áÑàµeh

 »àMÉ°Sh ,á«ë°üdG ≥aGôŸGh äÉYÉªàL’G

.ÚJÉ£¨e Úà«LQÉN ÜÉ©dCG

 á°SQóŸG  ≈æÑe  ƒ¡a  ådÉãdG  ≈æÑŸG  ÉeCG

 º«∏©àdG πMGôŸ ¢ü°üfl ƒgh ,á«FGóàH’G

 ,¢SOÉ°ùdG ¤EG ÊÉãdG ∞°üdG øe »°SÉ°SC’G

 ±ôZh  É«°SGQO  Ó°üa  11  ≈∏Y  …ƒàëjh

 ÜÉ©dC’G äÉMÉ°Sh äÉYÉªàL’Gh Úª∏©ŸG

 IOó©àe  áYÉbh  á«ë°U  ≥aGôeh  IÉ£¨ŸG

 ,ìöùª∏d ™HGôdG ≈æÑŸG ¢ü°üNh .¢VGôZC’G

 ,á°SQóŸG  äÉ«dÉ©a  ∞∏àfl  ∞«°†à°ù«d

 ‘  ácQÉ°ûŸG  á°Uôa  áÑ∏£∏d  ôaƒjh

 äGQÉ¡ŸGh ¿ƒæØdG ∞∏àfl AGOCGh äÉ«dÉ©ØdG

.á°SQóŸG ‘ É¡fƒª∏©àj »àdG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖfÉL ¤EG ìÉààa’G ö†M

 øH óªfi ï«°ûdG  øe πc ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 á«dÉŸG  IôFGO  ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG  Oƒ©°S

 ô≤°U  øH  ó«©°S  ï«°ûdGh  ,ájõcôŸG

 ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ ÖFÉf »ª°SÉ≤dG

 ô≤°U øH ºã«g ï«°ûdGh ,¿ÉµaQƒN áæjóÃ

 ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ ÖFÉf »ª°SÉ≤dG

 øH óªfi øH Oƒ©°S ï«°ûdGh ,AÉÑ∏c áæjóÃ

 ´É£≤d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »ª°SÉ≤dG Oƒ©°S

 ,∫ƒ°UC’G  IQGOE’  ábQÉ°ûdG  ‘  äGQÉ≤©dG

 ôFGhódG AÉ°SDhQ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóYh

.á«eƒµ◊G

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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AÉÑ∏c á©eÉ÷ Iójó÷G ÊÉÑŸG ´höûe ‘ πª©dG Ò°S √ó≤ØJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM

á«dhódG ÉjQƒàµ«a á°SQóe ‘ ¬dƒŒ ∫ÓN √ƒª°Sh..

/ ΩGh / áª«ÿG ¢SCGQ

 Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ,»ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH

 öüb  ‘  áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ≈∏YC’G

  ¢ùeG  óªfi  øH  ô≤°U  áæjóÃ  √ƒª°S

 ÖFÉf  ¢SÉæ«°T  ¢ù«àjôZQÉe  IOÉ©°S

 ¢VƒØŸG  á«HhQhC’G  á«°VƒØŸG  ¢ù«FQ

 á≤jôW  õjõ©J  áæ÷  øY  ∫hDƒ°ùŸG

 ƒ«JÉe ÉjQófCG IOÉ©°S h á«HhQhC’G IÉ«◊G

 iód  »HhQhC’G  OÉ–’G  ÒØ°S  ÉfÉàfƒa

.√ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Éeób øjò∏dG ádhódG

 ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 á«°VƒØŸG ¢ù«FQ ÖFÉf IOÉ©°ùH áª«ÿG

 óaƒdGh  ÒØ°ùdG  IOÉ©°Sh  á«HhQhC’G

 åjOÉMC’G Éª¡©e ∫OÉÑJh Éª¡d ≥aGôŸG

 ÚH  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J  ∫ƒM

 ≈∏Y »HhQhC’G OÉ–’Gh äGQÉeE’G ádhO

.ó©°üdG ∞∏àfl

 ¢ù«àjôZQÉe  IOÉ©°S  ÈY  ¬ÑfÉL  øe

 ÉfÉàfƒaƒ«JÉe ÉjQófCG IOÉ©°S h ¢SÉæ«°T

 ÖMÉ°üd Éªgôjó≤Jh Éªgôµ°T ≠dÉH øY

 Ωôc  ≈∏Y  áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG

.∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG

/ΩGh / »ÑXƒHCG

 ,á©ª÷G    ,äGQÉeE’G  ádhO  ∑QÉ°ûJ  

 É¡J’ÉØàMG  á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  áæ£∏°S

 Gó«°ùŒ  ,52  `dG  »æWƒdG  É¡eƒ«H

 ácGöûdGh  ájƒNC’G  äÉbÓ©∏d

 øjó∏ÑdG  ÚH  á∏eÉ°ûdG  á«é«JGÎ°SE’G

 πX  ‘  Éî°SôJh  Gƒ‰  OGOõJ  »àdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áª«µ◊G  IOÉ«≤dG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG

 ádÓLh ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 ∫BG Qƒª«J øH ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

.á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ó«©°S

 øe  áYƒª›  äGQÉeE’G  ó¡°ûJh

 kAÉØàMG Iõ«ªŸG ¢Vhô©dGh äÉ«dÉ©ØdG

 ácQÉÑŸG  á°†¡æ∏d  52  `dG  iôcòdÉH

 ±OÉ°üJ »àdG á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°ùd

 øª°†àJh  ,ΩÉY  πc  øe  Èªaƒf  18

 RôHCG  øe  OóY  IAÉ°VEG  äÉ«dÉ©ØdG

 º∏©dÉH  á«fGôª©dG  ádhódG  ⁄É©e

 Ú«fÉª©dG QGhõdG  ∫ÉÑ≤à°SGh ,ÊÉª©dG

 ôHÉ©ŸG  ÈY  äGQÉeE’G  ¤EG  ÚeOÉ≤dG

 ÉjGó¡dGh OhQƒdÉH äGQÉ£ŸGh ájOhó◊G

 ¢UÉN  ºàN  ¢ü«°üîJh  ,ájQÉcòàdG

 ,áÑ°SÉæŸG »Mh øe ºgôØ°S äGRGƒ÷

 á°UÉN  äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ÖfÉL  ¤EG

 õcGôe  RôHCG  ‘  áÑ°SÉæŸÉH  ∫ÉØàMÓd

.ádhódG ‘ ¬«aÎdGh ¥ƒ°ùàdG

 á≤«Kh  äÉbÓ©H  ¿ÉàdhódG  §ÑJôJh

 Égó°ùéj  Ió©°UC’G  ∞∏àfl  ≈∏Y

 πµ°ûH  ÚÑfÉ÷G  ÚH  ºFÉ≤dG  QGƒ◊G

 äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG ≈∏Y äGAÉ≤∏dGh ,ºFGO

 ájQGRƒdG  äÉYÉªàL’Gh  øjó∏ÑdG  ÚH

 ¢ùµ©j  Ée  ,IôJGƒàŸG  á«eƒµ◊Gh

 ôjƒ£àd ¬fÉ«dƒj …òdG ΩÉªàg’G ºéM

.Éª¡æ«H Éª«a á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG äôeh

 ójó©dÉH  á«°VÉŸG  Oƒ≤©dG  ∫ÓN

 âª¡°SCG  »àdG  IRQÉÑdG  äÉ£ëŸG  øe

 ,kÉeób É¡H »°†ŸG ‘ IöTÉÑe IQƒ°üH

 øH  ójGR  ï«°ûdG  Éª¡d  QƒØ¨ŸG  ¿Éch

 ,z√GôK  ˆG  Ö«W{ ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S

 ¬ªMQ{ ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdGh

 ΩÉ©dG ‘ kÉ«îjQÉJ kAÉ≤d Gó≤Y ób zˆG

.1968

 ΩÉ«b ó©H äÉbÓ©dG √òg ºNR π°UGƒJh

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO OÉ–G

 ™«bƒàdG  ”  å«M  1971  ΩÉY  ‘

 á«aÉ≤ãdG äÉ«bÉØJ’G øe ójó©dG ≈∏Y

 ∫OÉÑàH  IRõ©e  ,Éª¡æ«H  ájƒHÎdGh

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  äGQÉjõdG

 IOÉØà°S’G ¢Vô¨H ájƒHÎdGh á«aÉ≤ãdG

 ä’É›  ôjƒ£Jh  ,äGÈÿG  øe

.¿hÉ©àdG

 IQÉjõdG â∏µ°T ó≤a ¬JGP ¥É«°ùdG ‘h

 ˆG  Ö«W{  ójGR  ï«°û∏d  á«îjQÉàdG

 ΩÉY  ‘  ¿ÉªY  áæ£∏°S  ¤EG  z√GôK

 IÒ°ùe  ‘  kÉª¡e  kÉØ£©æe  1991

 ≈∏Y  ” »àdG  ,øjó∏ÑdG  ÚH  ¿hÉ©àdG

 ÚH ácÎ°ûe É«∏Y áæ÷ π«µ°ûJ ÉgôKCG

 PÉîJG É¡JGRÉ‚EG RôHCG øe ¿Éc øjó∏ÑdG

 øjó∏ÑdG  ÚH  ÚæWGƒŸG  π≤æàH  QGôb

 á«°üî°ûdG  ábÉ£ÑdG  ΩGóîà°SÉH

 ,ôØ°ùdG  äGRGƒL  øe  k’óH  zájƒ¡dG{

 äôLCG É«∏Y ájOÉ°üàbG áæ÷ π«µ°ûJh

 áYƒª› áeÉbE’ äÉ°SGQódG øe ójó©dG

.ácÎ°ûŸG äÉYhöûŸG øe

 É¡H  ΩÉb  »àdG  ádhódG  IQÉjR  äAÉLh

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ‘ á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY áæ£∏°S ¤EG  zˆG

 áÑ≤M  πµ°ûàd  ,»°VÉŸG  ÈªàÑ°S  27

 ácÎ°ûŸG äÉbÓ©dG ïjQÉJ ‘ IójóL

 ä’ÉéŸG  áaÉc  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH

 á«aÉ≤ãdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG

 ójó©dG ™«bƒJ äó¡°T å«M ,ájƒªæàdGh

 ä’É›  ‘  ¿hÉ©àdG  äGôcòe  øe

 ∂µ°ùdGh ,ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdGh ,áYÉæ°üdG

 ,»ª∏©dG åëÑdGh º«∏©àdGh ,ájójó◊G

.∫ÉŸG ¥Gƒ°SCGh ,á«YGQõdG äGhÌdGh

 ∂jöT  ÈcCG  äGQÉeE’G  ádhO  ó© oJh

 ¤EG Qqó°üe ÈcCG »¡a áæ£∏°ù∏d …QÉŒ

 Pƒëà°ùJh ,É¡æe OQƒà°ùe ÈcCGh ¿Éª oY

 πª› øe áFÉŸG ‘ 40 øe ÌcCG ≈∏Y

 ôKCÉà°ùJ Éª«a ,⁄É©dG øe ¿ÉªY äGOQGh

 äGQOÉ°U  øe  áFÉŸG  ‘  20  ƒëæH

.á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ¤EG ¿ÉªY

 ÒZ  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  áª«b  â¨∏Hh

 2021 ΩÉY  ‘ øjó∏ÑdG  ÚH  »£ØædG

 ‘ 9 ƒªæH ºgQO QÉ«∏e 46 øe ÌcCG

 §°Sƒàe ≠∏H Éª«a ,2020 øY áFÉŸG

 5 ôNBG ∫ÓN øjó∏ÑdG IQÉŒ ‘ ƒªædG

.% 10 ƒëf äGƒæ°S

 ‘  á«bóæØdG  äBÉ°ûæŸG  â∏Ñ≤à°SGh

 256  øe  ÌcCG  2021  ∫ÓN  ádhódG

 ƒªæH  ¿ÉªY  øe  »bóæa  πjõf  ∞dCG

 öTDƒe ‘ ,2020 øY áFÉŸG ‘ 32

 »MÉ«°ùdG •É°ûædG IOƒY ≈∏Y ‘É°VEG

.»HÉéjE’G √QÉ°ùe ¤EG …QÉéàdGh

 É«aÉ≤K  ÉKhQƒe  ¿Gó∏ÑdG  º°SÉ≤àjh

 ájƒg â∏µ°T ÜGOBGh ¿ƒæa øe ÉcÎ°ûe

 ™«ª÷h Éª¡«Ñ©°ûd á°ùfÉéàe á«aÉ≤K

 Éª«a ,»Hô©dG è«∏ÿG á≤£æe Üƒ©°T

 ácÎ°ûŸG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ¢ùµ©æJ

 äGOôØŸG øe ÒãµdG ≈∏Y ÚÑ©°ûdG ÚH

 çhQƒŸGh  á°ü≤dGh  ÌædGh  ô©°ûdG  ‘

.á«Ñ©°ûdG äÉjhôŸGh ∫ÉãeC’Gh »¡Ø°ûdG

 á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG §HGhôdG OGOõJh

 ÓNGóJ  ¿Éª oY  áæ£∏°Sh  äGQÉeE’G  ÚH

 ¤EG  π°üJ  ,IÒÑc  äÉLQóH  É≤ªYh

 á«∏FÉ©dGh ájöSC’G äÉbÓ©dG iƒà°ùe

 ,¿ƒæØdGh  AÉjRC’Gh  äGOÉ©dG  º°SÉ≤Jh

 ¢ùeÓàdGh  ∑Î°ûŸG  ïjQÉà∏d  áé«àf

‘Gô¨÷G

/ΩGh  IÒéØdG

 ‹h »böûdG óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ™aQ ‘ á«Ø°ù∏ØdG  Ωƒ∏©dG  QhO IÒéØdG  ó¡Y

 ájöûÑdG  äÉ©ªàéŸG  ‘  ÊÉ°ùfE’G  »YƒdG

 äÉ¡«LƒJ ¤EG GkÒ°ûe á«aÉ≤ãdG É¡àjƒg π«µ°ûJh

 »böûdG óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

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

 ôµØdGh  áaô©ŸG  õjõ©àd  IOÉL  äÉYhöûe

. É¡æe IóFÉa ≈°übCG ≥«≤–h

 ,IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Qƒ°†M ∫ÓN ∂dP AÉL

 IÒéØdG ô“DƒŸ á«fÉãdG IQhódG ∫ÉªYCG ¥Ó£fG

 √ƒª°S ájÉYQ â– ΩÉ≤j …òdG áØ°ù∏Ø∏d ‹hódG

 â«H  ¬ª¶æjh  ,zøgGôdGh  áØ°ù∏ØdG{  ¿Gƒæ©H

 IÒéØdÉH ôëÑdG ™éàæeh ¥óæa ‘ áØ°ù∏ØdG

 ∞«°S  øH  óªM øH  óªfi ï«°ûdG  Qƒ°†ëH  ,

 á«fhÎµd’G áeƒµ◊G IôFGO ΩÉY ôjóe »böûdG

 ∞«°S øH óªM øH ˆGóÑY ï«°ûdGh IÒéØdÉH

 ΩÉ°ùL’G ∫Éªµd äGQÉeE’G OÉ–G ¢ù«FQ »böûdG

.á«fóÑdG ábÉ«∏dG h

 ∫ÓN áØ°ù∏Ø∏d ‹hódG IÒéØdG ô“Dƒe ¢ûbÉæj

 ,…QÉ÷G Èªaƒf 20 ¤EG 17 øe √OÉ≤©fG IÎa

 á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸGh QÉµaC’G øe áYƒæàe áeõM

 äGöVÉfih  á«°TÉ≤f  äÉ°ù∏Lh  ,áØ°ù∏ØdÉH

 ≈∏Y ÉgÒKCÉJ ¢SÉ«bh ,áØ∏àîŸG É¡ÑfGƒL ìô£J

 ÊÉ°ùfE’G  »YƒdG  ™aQh  äÉ©ªàéŸG  ¢Vƒ¡f

 øY ,ô“Dƒª∏d  áª¶æŸG  áæé∏dG  âæ∏YCGh  .É¡«a

 qó©j …òdG áØ°ù∏Ø∏d IÒéØdG ºé©e ¥ÓWEG Üôb

 á«Ø°ù∏ØdG äÉë∏£°üŸGh ®ÉØdCÓd ºé©e ÈcCG

.»Hô©dG ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

/ ΩGh / ÉfGÒJ

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,…É¨«H ΩÒH áeÉîa πÑ≤à°SG 

 ,»YhQõŸG  óeÉM  ¿Éª«∏°S  IOÉ©°S  ,É«fÉÑdCG

 á«fÉfƒ«dG ájQƒ¡ª÷G iód äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S

 ‘  ∂dPh  ,É«fÉÑdCG  iód  º«≤ŸG  ÒZ  ÒØ°ùdG

 ‘ ,zÉfGÒJ{ áª°UÉ©dG ‘ »°SÉFôdG öü≤dG

.‘É≤ãdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÉªYCG OÉ≤©fG QÉWEG

 ÖMÉ°U  äÉ«– AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ¬JOÉ©°S  π≤fh

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG

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

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

 ójõŸG ¬Ñ©°Th √OÓÑd Éª¡JÉ«æ“h ¬àeÉîa ¤EG

 áeÉîa πqªM ,¬ÑfÉL øe .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe

 ¬JÉ«– ,ÒØ°ùdG IOÉ©°S ,…É¨«H ΩÒH ¢ù«FôdG

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

 ÖMÉ°Uh ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

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

 áeƒµM äGQÉeE’G ádhód ¬JÉ«æ“h ,zˆG √ÉYQ{

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõŸÉH kÉÑ©°Th

 õjõ©J πÑ°S ÒØ°ùdG IOÉ©°S ™e ¬àeÉîa åëHh

 É«fÉÑdCGh äGQÉeE’G ádhO ÚH »FÉæãdG ¿hÉ©àdG

 øe  OóY  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ™«°VGƒŸG
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اأبوظبي ــ وام: 

أكدت  ســارة بنت يوســف األمريي، 
العــام  للتعليــم  دولــة  وزيــرة 
مجلس  رئيسة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اإلمارات للفضاء ورئيسة  إدارة وكالة 
اللجنة العليا لحوار أبوظبي للفضاء أن 
دولة اإلمارات بقيادة صاحب الســمو 
نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
وتوجيهات  اللــه"،  "حفظه  الدولــة 
الشيخ محمد بن راشد  السمو  صاحب 
الدولة رئيس  نائــب رئيس  آل مكتوم 
"رعاه  دبــي  حاكم  الــوزراء  مجلس 
اللــه" تتبنــى علوم الفضــاء ركيزة 
التطوير  عمليــات  ملواصلة  أساســية 
مســتقبلية  فرص  وخلق  والتنميــة 
جديدة لتحســن حياة الناس، مشرية 
اإلماراتية  واملشاريع  اإلنجازات  أن  إىل 
ثقة  والفضاء رسخت  العلوم  يف قطاع 
العالــم باإلمــارات وقدراتها يف إفادة 

املجتمع العلمي العاملي.
الذي  الصحفي  املؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
عقــده امس يف أبوظبــي لإلعالن عن 
للنسخة  العاصمة  استضافة  تفاصيل 
للفضاء،  أبوظبــي  حــوار  من  األوىل 
من  كريمة  برعايــة  ينعقــد  والــذي 
صاحب الســمو رئيس الدولة"حفظه 
املقبل،  5 و6 ديســمرب  يومي  اللــه" 
بمشــاركة عاملية رفيعة املستوى من 
الفضاء،  مجال  يف  النشطة  الدول  قادة 
الشخصيات  وأهم  الخرباء  من  ونخبة 

املؤثرة يف القطاع حول العالم.
األوىل مــن حوار  النســخة  وتشــهد 
أبوظبــي للفضــاء حضــوراً رفيــع 
يف  النشطة  الدول  قادة  من  املســتوى 
مجال الفضاء يتقدمهم فخامة إسحاق 
هرتسوغ رئيس دولة إرسائيل، ودولة 
ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية 
الهند الذي ســيلقي كلمة رئيسية عن 

بعد.
-إنجازات نوعية.

املؤتمر  األمريي خالل  وقالت  ســارة 
الصحفــي: "إن دولة اإلمارات قطعت 
شــوطاً كبــرياً يف قطــاع الفضــاء، 
يف  املنطقة  دول  أوائــل  من  وأصبحت 
نوعية  إنجازات  وتحقيق  علومه  تبني 

فيه".
تقود  اإلمــارات  دولة   "  : وأضافــت 
اقتصاد  نحو  الفضاء  املنطقة يف قطاع 
تمتلك  وهي  املعرفة،  عىل  قائم  متنوع 

وأكثر  مداريــاً  اصطناعياً  قمــراً   19
قيد  جديدة  فضائية  أجســام   10 من 
التطويــر، ولدينا يف اإلمارات أكثر من 
50 رشكة ومؤسسة ومنشأة فضائية 
عاملية وناشئة، وهناك أكثر من 3000 
يعملون يف  عامــل ومهندس وخبــري 
بحثية  مراكز   5 إىل  باإلضافة  القطاع، 
لتأهيل  جامعات  و3  الفضــاء  لعلوم 
خامس  واإلمارات  الوطنيــة،  الكوادر 
إىل  الوصول  يف  تنجــح  العالم  يف  دولة 
بعدما  األوىل،  املــرة  ومن  املريخ  مدار 
مرشوع  ضمن  األمل"  "مسبار  تمكن 
من  املريــخ  الستكشــاف  اإلمــارات 
الوصــول للكوكب األحمــر يف فرباير 

."2021
-رشاكات.

أبوظبي  حوار  عــن  معاليها  وتحدثت 
للفضــاء باعتباره الحــدث األول من 
نوعــه يف العالم، وهــو فرصة لكافة 
الدول واملؤسسات والرشكات واألفراد 
مجال  يف  والتعاون  الرشاكات  لتطوير 

علوم الفضاء.
وأوضحت معاليهــا أن حوار أبوظبي 
للفضــاء يمثــل منصة تجمــع قادة 
الفضاء  السياســات يف مجال  وصناع 
ملناقشــة واســتعراض 3 مواضيــع 
رئيسية هي استدامة الفضاء وضمان 
إليــه وتعزيز أمنه من خالل  الوصول 
35 جلســة نقاشية وحواراً  أكثر من 
وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسية، 
من  أكثر  العاملي  الحوار  ويســتقطب 
300 ممثل عن وكاالت الفضاء وقادة 

قوات فضائية عاملية.
و ذكرت معاليها أن هناك أكثر من 45 

حيث  العاملي،  الحدث  استقطبها  دولة 
35 وكالــة فضاء من:  فيه  تشــارك 
اإلمارات وكولومبيا والفلبن وإيطاليا 
وبولندا  وروندا  ورومانيا وسنغافورة 
الدول،  من  وفرنسا وغريها  والنرويج 
باإلضافة إىل وكالة الفضاء األوروبية.

يف  سيشــارك  معاليهــا:  وتابعــت 
القطــاع  77 رشكــة مــن  الحــدث 
"جيوبوليتيــكال  منهــا:  الخــاص 
جرومان"،  و"نورثــروب  فيوترشز" 
و"ريدوايــر ســبيس"، و"إيربــاص 
ويب  و"أمازون  والفضــاء"،  للدفاع 
إىل  سريفيسز"، و"برايفيتري سبيس"، 
جانب مشاركة عدد من قادة الفكر يف 

مختلف مجاالت وصناعات الفضاء.
-منصة عاملية.

عن  األمريي  ســارة  معايل  وتحدثــت 
عليها  سريكز  التي  الرئيسية  األهداف 
"حوار أبوظبي للفضاء" والتي تتمثل 
منصة  للفضاء  أبوظبي  حوار  جعل  يف 
املشــركة  الجهود  فيها  تلتقي  عاملية 
بالفضاء،  املعنية  القطاعات  كافة  بن 
واستعراض  واألفكار  الرؤى  وتوحيد 
جميعاً،  نتشاركها  التي  التحديات  أهم 
وموحدة،  مشــركة  برؤية  والخروج 
تطوير  الفضــاء  ومواصلــة قطــاع 
برامج  دعم  وتحفيز  التنمية  مشاريع 
الفضاء الحكومية ويف القطاع الخاص 
للعبور إىل املستقبل، وبما ينعكس عىل 

العالم والبرشية بالخري.
أهداف  وأضافــت معاليها: تتمحــور 
االحتياجات  مناقشــة  حــول  الحوار 
االســراتيجية  القدرات  من  العامليــة 
والخدمــات والبنى التحتية والقوانن 

األساســية، وتوفري منصة  واملــوارد 
عاملية للدول الناشئة والكربى يف قطاع 
وتطويرها  منجزاتهم  لعرض  الفضاء 
جديدة  رؤى  وتقديــم  جنب،  إىل  جنباً 

إلدارة الفضاء وتنميته.
-داعم أسايس.

من جانبه، أكد ســعادة عمران رشف 
والتعاون  الخارجيــة  وزير  مســاعد 
والتكنولوجيا  العلوم  لشــؤون  الدويل 
املتحدة  األمم  لجنــة  رئيس  املتقدمة، 
الخارجي  للفضاء  السلمي  لالستخدام 
العليا لحوار  اللجنة  "كوبوس"، عضو 
أن دولــة اإلمارات  أبوظبــي للفضاء 
داعم أسايس للصناعات املرتبطة بعلوم 
الفضاء، حيث رسخت مكانتها العاملية 
بن أهم الدول الفاعلة يف نادي الفضاء 
من خالل اإلنجــازات التي حققتها يف 
هذا املجــال، وهي حريصة عىل تعزيز 
الدويل يف استكشــاف الفضاء  التعاون 

الخارجي واستخدامه السلمي.
وأضاف ســعادته إن دولــة اإلمارات 
السياسة  صياغة  يف  مؤثراً  دوراً  تلعب 
الفضائيــة يف العالــم، حيــث نجحت 
تفعيل  يف  للدولة  الخارجية  السياســة 
الدولية واملهمة عىل  دورها باملحافــل 
إيماناً  العاملي، وهي تؤمــن  الصعيــد 
العاملي  الوصــول  بأهميــة  راســخاً 
الخارجــي  الفضــاء  إىل  واملتســاوي 
الدويل يف  الــدول والتعــاون  لجميــع 

تطوير األنشطة الفضائية.
أبوظبي  حوار  أن  إىل  ســعادته  وأشار 
دبلوماسية  جهود  سريســخ  للفضاء 
ويشــجع  عاملياً،  والعلــوم  الفضــاء 
الوصول العادل والســلمي إىل الفضاء 
تعزيز  يف  وسيســهم  الــدول،  لجميع 
االمتثــال لألطــر القانونيــة الدولية 
التي تحكم  املتحدة  األمــم  ومعاهدات 
الخارجي  الفضاء  واســتدامة  سالمة 

بن الدول األعضاء.
وأوضح سعادته ان استضافة اإلمارات 
دورها  يؤكــد  العاملي  الحــدث  لهــذا 
الحيوي يف قيادة التطوير يف القطاعات 
الحيوية، من خالل اســتقطابه خرباء 
مشرياً  الفضاء،  مجال  يف  قرار  وصناع 
سيسهم  للفضاء  أبوظبي  حوار  أن  إىل 
يف خلق رؤية مشركة ملستقبل الفضاء 
عرب اإلســهام يف صياغة السياســات 
الدولية إليجاد حلول مبتكرة للتحديات 

العاملية يف املجال.
وتابع ســعادة عمران رشف ان حوار 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الجمعة ١٨ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٩٩

اأخبار الوطن 5

اأبوظبي ــ »وام«

 نفــذت رشطــة أبوظبي ممثلــة يف مديرية املرور 
والدوريات وبمشــاركة هيئة أبوظبي للدفاع املدني 
العن  املرورية ونــادي  لألنظمــة  ورشكة ســاعد 
يف  مســؤوليتنا"  "أطفالنا  مبادرة  الثقايف  الريايض 
تزامنا مع  العن  بمدينة  التجاري  بوادي مول  مركز 
اليوم العاملي للطفل يف 20 من الشهر الجاري والذي 
بن  الوعي  وإذكاء  الــدويل  الرابط  تعزيز  إىل  يهدف 

أطفال العالم وتحسن رفاههم.
و رحبــت إدارة مرور العن بالزوار ووزعت الهدايا 
األنظمة  حــول  فقرة  ونفــذت  الفعالية  بمــرح 
رشح  و  للجمهور  تثقيفيــة  ومســابقات  املرورية 
حول دورية الســعادة ودورية الطفل وقدمت إدارة 
أرضار  حول  توعية  فقرة  بالعن  املخدرات  مكافحة 
املخــدرات وكيفيــة تعزيز الحمايــة والوقاية من 
الوقوع يف مخاطر اإلدمان ورفقاء الســوء وقدمت 
للكالب  اســتعراضاً   k9 األمنــي  التفتيــش  إدارة 

البوليسية .
املجتمعية  الرشطة  شؤون  قسم  من  الزوار  وتعرف 
االنضمام  أهداف مبادرة كلنــا رشطة وكيفية  عىل 
للمبــادرة و قدمت لجنة األدبــاء والقراءة برشطة 
املنوعة  الثقافية  األســئلة  من  مجموعــة  أبوظبي 

لتوعية الجمهور حول أهمية القراءة.
أبوظبي  رشطة  فرسان  بإعجاب  الجمهور  وشاهد   
أمام مركــز بوادي مول ودورية الدراجات الهوائية 
إدارة  بعدها قدمت فرقة موســيقى الرشطــة من 
املراسم والعالقات العامة معزوفات وطنية وتراثية 

وسط إعجاب الجمهور.
واملرورية  واألمنية  الرشطية  الجهات  واستعرضت   
الفعالية  أقيم عىل هامش  الذي  املعرض  املشاركة يف 
دور رشطة أبوظبي يف توعية أفراد املجتمع وتعزيز 
الخدمات  اىل  إضافة  لديهم  األمني"  "الحس  مفهوم 
التي تقدمها اإلدارات الرشطية املشــاركة وشهدت 

الفعالية اقبال كبري من قبل الجمهور .
يف  متمثلة  املدنــي  للدفاع  أبوظبي  هيئــة  وعززت   
املؤسيس،  االتصال  العامة وقســم  الســالمة  قسم 
وقسم اإلسعاف -العن التوعية باشراطات الوقاية 
بالطرق  الجمهور  وتوعية  الحرائق  من  والســالمة 
شاركت  كما  الحريق  طفايات  الستخدام  الصحيحة 
يف املبــادرة عدد من الشــخصيات الكرتونية بهدف 

التوعية و الرفيه عىل األرس واألطفال .
 وشهدت الفعالية مشاركة متميزة من الرشكاء من 
ورشكات   ، املرورية  لألنظمة  ســاعد  رشكة  بينهم 
ونادي  التجــاري  مول  بــوادي  ومركز  ترفيهيــة 
يس"  ام  ان  مستشــفى"  و  والثقايف  الريايض  العن 

التخصيص والذي قدم فحوصات طبية للجمهور.

الكونجر�س العالمي لالإعالم 
يناق�س دور المراأة الفعال بقطاع 

الإعالم في الع�سر الرقمي
اأبوظبي ــ وام:

الثالث  اليوم  التي عقدت يف  الحوارية  الجلســة   سلطت 
مــن الكونغرس العاملي لإلعالم تحــت عنوان " التنوع 
والشــمولية يف العرص الرقمي املرأة يف اإلعالم" الضوء 

عن دور املرأة الفعال يف قطاع اإلعالم.
املرأة يف املحيــط اإلعالمي  ناقــش املتحدثون مســرية 
التي  وخطواتها  لدخولــه  واجهتها  التــي  والصعوبات 

قطعتها يف هذا القطاع .
شــارك يف الجلســة كل من أميليا هويكس، املستشارة 
االســراتيجية والرشيكة التنفيذية للهدف الخامس من 
العاملي لألمم  التنمية املســتدامة، مكتب االتفاق  أهداف 
املتحــدة، من هولنــدا، والدكتورة يميــيس أكينبوبوال، 
صحفيــة وأكاديميــة حائزة عىل جوائز ومستشــارة 
ومؤسســة مشاركة ملؤسسة املرأة األفريقية يف وسائل 

اإلعالم، من نيجرييا.

�شرطة �أبوظبي تنفذ مبادرة 
»�أطفالنا م�شوؤوليتنا« تز�مناً مع 

�ليوم �لعالمي للطفل

العني ــ وام: 

الســيايس  الوعي  بناء  منتدى  ســلط 
الحادية  دورته  يف  الجامعــات-  لطلبة 
عــرشة، الــذي تنظمــه وزارة الدولة 
االتحادي  الوطنــي  املجلس  لشــؤون 
العربية  اإلمارات  جامعة  مع  بالتعاون 
املتحــدة، الضوء عىل اإلنجــازات التي 
التي  السيايس  التمكن  مسرية  حققتها 
أسهم يف  2005م، مما  انطلقت يف عام 
الفاعلة  املشاركة  عىل  املواطنن  تحفيز 
يف عملية صنع القرار الوطني، وتمكن 
الشباب  وبخاصة  املجتمع-  فئات  كافة 
مجال  يف  مشــاركتهم  وتعزيز  واملرأة- 
إىل جانب  الدولــة،  يف  الربملاني  العمــل 
مشــاركتهم الفاعلة يف جميع املجاالت 

األخرى.
وقال معايل الدكتور زكي أنور نســيبة 
الســمو  لصاحب  الثقــايف  املستشــار 
لجامعة  األعىل  الرئيس   ، الدولة  رئيس 
املتحــدة يف كلمة  العربيــة  اإلمــارات 
املنتدى  أعمال  افتتاح  بمناسبة  مصورة 
املنظومة  إن   : بالجامعة  اليــوم  صباح 
الســلطة  مــع  تتناغــم  الترشيعيــة 
اتخاذ  يف  وتدعمهــا  للدولة  التنفيذيــة 
الالزمة  الظروف  تهيئــة  بهدف  القرار 
ليصبحوا  والشــابات  الشــباب  إلعداد 
أكثر مشــاركة وأكرب إسهاماً يف الحياة 
الوطن  بقضايــا  لالهتمــام  العامــة، 
والتفاعل مع املجتمع، وإننا ويف مسرية 
أمس  يف  اإلمــارات  ملئوية  االســتعداد 
الحاجة الســتمرارية هــذه الفعاليات 
الجهود  إبراز  شــأنها  من  التي  املهمة، 
واملساهمة  اإلمارات،  لدولة  السياسية 
يف تعزيــز الوعي الســيايس لدى طلبة 

صناعة  نحو  قدمــاً  للميض  الجامعات 
مستقبل مرشق يليق بدولتنا".

أن  ننىس  أال  علينــا  معاليــه:  وأضاف 
مســؤولية االرتقــاء والحفــاظ عىل 
التي  املنجــزات  وصــون  املكتســبات 
املايض  اإلمــارات يف  دولــة  حققتهــا 
والحارض هي مســؤولية كل فرد منا، 
لنرســم مالمح الخمسن عاماً املقبلة، 
التنمية  مســرية  تعزيــز  يف  ونســهم 
وصوالً  عاملياً،  الدولة  ريادة  وترســيخ 
بحلول  األوىل عاملياً  املراكــز  إىل تحقيق 
الذكرى املئوية لتأسيس دولة اإلمارات.

و مــن جانبها قالت معايل شــما بنت 
لشؤون  دولة  وزيرة  املزروعي-  سهيل 
الشباب يف كلمتها: كّثفت دولة اإلمارات 

العربيــة املتحدة جهودهــا للعمل عىل 
توســيع آفاق املشاركة السياسية لدى 
شــباب الوطــن، وواظبــت عىل دعم 
ليكونوا  املعرفية  وإمكانياتهم  قدراتهم 
وجاهزية بصفتهم "رشكاء  وعياً  أكثر 
ورســم  بناء  يف  يســاهمون  نجــاح" 

مستقبل دولة أكثر سعادة ورفاهية.
بناء  منتــدى  ان  املزروعي  وأضافــت 
الوعي الســيايس يمثل مبــادرة هامة 
لدى  السياسية  املشاركة  ثقافة  لتعزيز 
الرشيدة  قيادتنا  تؤمن  الذين  الشــباب 
مشاركتهم  لتأكيد  وتســعى  بقدراتهم 
وإســهاماتهم اإليجابيــة يف مختلــف 
واالجتماعيــة  السياســية  املياديــن 
يف  بتميزهم  ولثقتهــا  واالقتصاديــة، 

ابتكار الحلول العملية التي تعزز مكانة 
الدولة عاملياً.

و و بــدوره قال ســعادة طارق هالل 
لوتــاه وكيــل وزارة الدولة لشــؤون 
الوطني االتحــادي يف كلمته  املجلــس 
الوعي  بناء  منتدى  إن  املناســبة  بهذه 
هذا  يعقد  الجامعات  لطلبة  الســيايس 
العــام تحت عنوان "خليفــة وعملية 
عىل  تأكيداً  وذلك  الســيايس"،  التمكن 
الدور الكبري للشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان "رحمه الله" يف إطالق برنامج 
التمكــن يف خطابــه بمناســبة اليوم 
الوطني الرابع والثالثن يف عام 2005، 
إلعداد  الالزمة  الظــروف  تهيئة  بهدف 

مواطن أكثر مشاركة وأكرب إسهاماً.

منتــدى بناء الوعي ال�سيا�ســي لطلبــة الجامعات ي�ســلط ال�سوء على 
اإنجازات م�سيرة التمكين ال�سيا�سي في دولة الإمارات

�ســارة الأميــري: 300 �سانع قــرار ووكالة ف�ساء عالميــة من 45 دولة 
ي�ساركون في حوار اأبوظبي للف�ساء

دبي ــ وام:

 شاركت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد 
مدني  مجتمع  منظمة  وهي  العاملية،  راشد  بن 
العاملية  االتصــاالت  بإدارة  رســمياً  مرتبطة 
املؤتمر  يف  مؤخــراً  املتحــدة،  لألمم  التابعــة 
الطفولة  مرحلة  يف  والتعليــم  للرعاية  العاملي 
املبكرة الذي انعقد يف العاصمة األوزباكستانية 

طشقند من .
هدف املؤتمر العاملي للرعاية والتعليم يف مرحلة 
جمهورية  اســتضافته  الذي  املبكرة  الطفولة 
أوزبكستان وبتنظيم من منظمة األمم املتحدة 
للربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، إىل إعادة 

الحصول  يف  األطفال  جميــع  حق  عىل  التأكيد 
عىل خدمات رعايــة الطفولة املبكرة والتعليم 
بأهداف  االلتــزام  الســليم من خــالل تجديد 

التنمية املستدامة لألمم املتحدة.
وجاءت مشــاركة دبــي العطــاء، يف املؤتمر 
الطفولة  مرحلة  يف  والتعليــم  للرعاية  العاملي 
تنمية  بتعزيــز  اللتزامها  تجســيداً  املبكــرة؛ 
التنمية  املبكرة كأحد أهــم جوانب  الطفولــة 
بارزاً  دوراً  املؤسسة  الشاملة لألطفال. ولعبت 
يف حشد الجهود العاملية لتعزيز تنمية الطفولة 

املبكرة السليمة.
وشــاركت دبي العطاء يف عدد من الجلســات 
الضوء  لتسليط  املستوى  رفيعة  واالجتماعات 

الطفولة  تنمية  لتعزيز  املستمرة  جهودها  عىل 
املبكرة، وتم الكشــف عن إعالن طشقند حول 
املبكرة  الطفولة  مرحلــة  يف  والتعليم  الرعاية 
يف اليــوم األخري من الحدث، وهو يقدم مبادئ 
توجيهيــة واســراتيجيات لتحويــل الرعاية 
عىل  املبكرة  الطفولــة  مرحلــة  يف  والتعليــم 
وتعليم سليمة  رعاية  توفري خدمات  أســاس: 
ومنصفة وشــاملة يف مرحلة الطفولة املبكرة 
للجميــع، وتعزيــز القوى العاملــة يف رعاية 
وتعليم الطفولة املبكرة، وتقديم الدعم ملقدمي 
التحول  عجلة  لدفع  االبتكار  وتمكن  الرعاية، 
تمويل  وأســس  وحوكمة  سياســات  وتنفيذ 

فعالة وشاملة.

دبي العطــاء ت�ســارك بالموؤتمــر العالمــي للرعاية 
والتعليم 2022 باأوزبك�ستان

اإقامة دبي : اإ�سدار 151.666 اإقامة 
2022 ذهبية خالل الأعوام 2019 - 

دبي ــ وام: 

كشــف تقرير التفتيش السنوي 2022 الخاص بقطاع 
أذونات الدخول التابع لإلدارة العامة لإلقامة وشــؤون 
األجانب بدبي، عن إصدار 151.666 إقامة ذهبية خالل 
العمل بقطاع  2022، فيما بلغ حجم   -  2019 االعوام 
أذونــات الدخول واإلقامــة 15.542.384، وارتفعت 
 -  2020 بعامي  العمل مقارنة  الزيادة عىل حجم  نسبة 
2021 إىل 43 % كمؤرش عىل التعايف الذي تشهده دبي.

 ونوه التقرير إىل إطالق سلسلة من املبادرات والخدمات 
املتعاملن  املبتكره والتي ساهمت يف رفع مؤرش سعادة 
 ،% 100 الرشكاء  96 %، وبلوغ نســبة ســعادة  إىل 
باإلضافة   ،%  99 إىل  التشــغيلية  الخطة  تنفيذ  ونسبة 
إىل إطالق مبادرات تســاهم يف تحقيق اسراتيجية دبي 
اســتخدام  الخفض يف  الالورقية ونســبة  للمعامــالت 

. % 100 األوراق بنسبة 
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دبي ــ وام: 
الشيخ حمدان بن محمد  التقى سمو 
دبي،  آل مكتوم، ويل عهد  راشــد  بن 
رئيــس املجلس التنفيــذي، بحضور 
بن  محمد  بن  مكتوم  الشــيخ  سمو 
راشــد آل مكتوم، نائــب حاكم دبي 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
املاليــة، يف أبراج اإلمــارات يف دبي.. 
الثانوية العامة  املتفوقني من أوائــل 
الحكومي  القطاعــني  مــدارس  من 
الدرايس  والخــاص يف دبــي للعــام 
إطــار  يف  وذلــك   ،2022/2021
حرص ســموه عــىل تحفيزهم عىل 
تنمية  عىل  والعمل  التميــز  مواصلة 
قطاعات  احتياجات  لتلبية  قدراتهم، 
وأولوياتهــا  االســراتيجية  دبــي 
التوطني  معدالت  ورفع  املســتقبلية 
من خالل تهيئة كوادر إماراتية رائدة 

يف مختلف املجاالت.
دبي  أن  اللقــاء  خالل  ســموه  وأكد 
ودولة اإلمارات تــويل اهتماماً كبرياً 
الركائز  أحد  باعتباره  التعليم  بقطاع 
مشرياً  املجتمعات،  لتطور  األساسية 
ســموه إىل دعــم املتفوقــني ضمن 
مختلــف املجاالت يأتي يف إطار رؤية 
الشيخ  الســمو  صاحب  وتوجيهات 
نائب  مكتــوم  آل  راشــد  بن  محمد 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
باالستثمار  الله”،  “رعاه  دبي  حاكم 
من  قدراتــه  وتعزيــز  اإلنســان  يف 
خــالل التعلُّم املســتمر وتعزيز دور 
العمليــة  خدمــة  يف  التكنولوجيــا 
املمارسات  أفضل  وضمان  التعليمية، 
الربويــة لبناء جيــل يملك مهارات 

العرص ويتقنها.
ولفــت ســموه إىل أن نمــوذج دبي 
التنموي وإنجازاتها العاملية هي ثمار 
للمتفوقني  داعمة  بيئة  أوجدت  قيادة 
واملبدعــني.. وقــال ســمو ويل عهد 
كل  عماد  اإلماراتية  الكــوادر   « دبي 
تنميــة حقيقية وضمانــة نجاحها، 
ونحــن يف دبي ملتزمــون باالرتقاء 
بإمكاناتهــم وتعزيــز مشــاركتهم 
وجميع  املتفوقــني  وأدعــو  فيها.. 
الخريجني إىل اســتكمال دراســاتهم 
يف تخصصــات علميــة تضيف قيمة 
نوعيــة الحتياجات ســوق العمل... 
فنحن نرى فيكم املستقبل.. ونحرص 
دائماً عىل توفري كل اإلمكانيات لدعم 
مســريتكم واالســتثمار يف قدراتكم 
يف  جديدة  فصوالً  بتفوقكــم  لتكتبوا 

سجل تميّز دبي وريادتها«.
 حرض اللقاء محمد إبراهيم الشيباني، 
مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم 
دبي، ومعايل عبدالله محمد البسطي، 
التنفيذي  األمــني العــام للمجلــس 
إلمارة دبي، وسعادة الدكتور عبدالله 
محمد الكرم، مدير عام هيئة املعرفة 

دبي، وســعادة  البرشية يف  والتنمية 
عبداللــه بن زايد الفاليس، مدير عام 

دائرة املوارد البرشية لحكومة دبي.
ويأتــي لقــاء ســمو ويل عهد دبي 
باملتفوقني مــن أوائل طلبة الثانوية 
القطاعــني  مــدارس  يف  العامــة 
الحكومــي والخــاص يف دبــي بعد 
تفعيــل منظومــة تكريــم ورعاية 
أعلن  والتي  اإلمارة  يف  األوائل  الطلبة 
واملعنية  سابق،  وقت  يف  سموه  عنها 
املواهب  وأصحاب  الشــباب  بتمكني 
والكفــاءات العلميــة مــن مختلف 
االرتقاء  العالم، وتعزيز جهود  أنحاء 
خاصة  وقدراتها  اإلماراتية  بالكوادر 

يف القطاعات االسراتيجية.
 وتشــتمل املنظومــة عــىل مزايــا 
لنخب  توفــر  وتحفيزية  تقديريــة 
الطلبــة فرصــاً للمنــح األكاديمية 
للطلبة  يتوفر  حيث  مالية،  ومكافآت 
ببعثات  االلتحاق  إمكانية  اإلماراتيني 
دراســية داخل وخارج الدولة ضمن 
أولوية  العاملية مع  الجامعــات  أرقى 
التوظيف للطلبة الذين حققوا املراتب 
الخمــس األوىل يف كل منهــاج، كما 
يحصل الطلبة املقيمون عىل تسهيالت 
مادية لدى أفرع الجامعات الدولية يف 
املناطق الحرة، وأولية إصدار اإلقامة 

الذهبية لهم وألرسهم.

 
يف  العادلــة  املنافســة  ولضمــان 
احتســاب التفــوق ضمــن مختلف 
نظام  تطبيق  تم  الدراســية،  املناهج 
إلكرونــي ذكي الحتســاب وحرص 
الثانوية العامــة يف اإلمارة،  نتائــج 
وإســنادها إىل منهجية علمية توحد 
تنوعها،  الدراسية عىل  املناهج  نتائج 
وذلك  دبــي،  إمارة  أوائــل  وتحــدد 
والتنمية  املعرفة  هيئة  بني  بالتنسيق 
الحكومية  واملدارس  بدبــي  البرشية 
هذه  تطوير  تــم  حيث  والخاصــة، 
املمارســات  أفضل  وفق  املنظومــة 

العاملية.

 

اأبوظبي ـ وام :
 قال آرون فينكاتارامان، مساعد وزير التجارة لألسواق 
الخارجية  التجاريــة  العــام للخدمات  العامليــة واملدير 
املتحدة  الواليات  بني  التعاون  تعزيز  إن  املتحدة  للواليات 
ذات  املشــركة  األهداف  دعم  إىل  أدى  اإلمــارات  ودولة 
الصلة بالجهود الهادفة ملكافحة التغري املناخي وســيتم 

.2023 عرض نتائجها يف قمة املناخ “كوب28-” عام 
وأضــاف آرون فينكاتارامان، يف ترصيــح لوكالة أنباء 
الواليات  التجاري بــني  التعــاون  أن  اإلمــارات “وام” 
متعددة،  قطاعات  يف  للزيــادة  مؤهل  واإلمارات  املتحدة 
والسيما يف الطاقة النظيفة واالقتصاد الرقمي مشرياً إىل 

البلدين. وجود رشاكات تجارية قوية بني 
ويقــود فينكاتارامان الذي توىل منصبه يف أبريل 2022 
الخارج  يف  الصادرات  لتعزيز  األمريكية  الحكومة  جهود 
رسمية  زيارة  أول  يف  وتوجه  الداخيل،  االستثمار  وجذب 

له إىل دولة اإلمارات.
وأكــد أن التزام حكومة دولة اإلمــارات بتطوير قطاع 
إزالة  النظيفة يعزز فعالية الطاقة ويدعم جهود  الطاقة 

الكربون.
وعن استضافة اإلمارات ملؤتمر األطراف “كوب28-”.. 
الصديقتني ستعمالن عىل  الدولتني  إن  قال فينكاتارامان 
تعزيز  إطار  يف  وذلــك  بينهما  التجاري  التعــاون  تعزيز 
الجهود الهادفــة إىل مكافحة تداعيات تغري املناخ، الفتا 
إىل عدد من فرص تنمية هذا التعاون والسيما قبيل قمة 

“كوب28-”.
والواليات  اإلمارات  دولة  إن  األمريكي  املســؤول  وقال 
بطاريات  إنتاج  مجال  يف  أكرب  بشكل  ستتعاونان  املتحدة 
لدى  إرادة  وجــود  إىل  مشــريا  الكهربائية،  الســيارات 
املتجددة  الطاقة  الــرشاكات يف مجاالت  لتعزيز  الدولتني 

وتنمية الرشاكات التجارية يف هذا القطاع.
وأضــاف أنه ســتكون هناك رشاكات أكــرب بكثري مع 
املتحدة  الواليات  يف  تســتثمر  التي  األجنبيــة  الرشكات 
تنمية  يف  يساعد  وهذا  املتجددة  الطاقة  خيارات  لتوسيع 
الــرشاكات التجارية مع دولة اإلمارات يف قطاع الطاقة 

املتجددة بشكل كبري.
اإلمارات  لدولة  زيارته  أن  إىل  األمريكي  املســؤول  أشار 
تشــكل فرصة بعد جائحة كورونــا إلعادة التفاعل مع 
نظرائنا ورسم مسار للبناء عىل عدة عقود من الرشاكة 

االسراتيجية مع اإلمارات.
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محمد بن را�شد يفتتح
الشــيخ  الســمو  صاحب  وأصــدر 
آل نهيــان رئيس  محمــد بن زايــد 
دعوة  الله”، مرسوم  الدولة “حفظه 
العادي  المجلس لالنعقــاد في دوره 
الرابع من فصله التشــريعي السابع 
عشر يوم اإلثنين بتاريخ 21 نوفمبر 
الدور  افتتاح  مراسم  2022م، وتبدأ 
بوصول صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  نائــب  مكتوم  آل  راشــد  بن 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
المجلس،  مقر  الله" إلى  دبي "رعاه 
حيث ســيكون في االستقبال معالي 
الوطني  المجلس  رئيس  صقر غباش 
موسيقى  تعزف  ذلك  االتحادي ، بعد 
ثم  اإلمارات  لدولة  الوطني  الســالم 
حرس  من  ثلة  ســموه  يســتعرض 
الشــرف، وينتقل ســموه إلى قاعة 
آيات  زايد حيث يستهل الحفل بتالوة 
الحكيم، ويتفضل  الذكــر  من  عطرة 
الرابع  العادي  االنعقاد  دور  ســموه 

بالنطق السامي.
ثم يلقــي معالي صقر غباش رئيس 
المناســبة، بعد  بهذه  كلمة  المجلس 
المجلس  دعــوة  مرســوم  يتلو  ذلك 

لتوديع  الجلســة  لالنعقــاد، وترفع 
الدولة  رئيس  نائب  الســمو  صاحب 
أولياء العهود  الله"، وســمو  "رعاه 

ونواب الحكام وسمو الشيوخ.
بعــد ذلك يعقــد المجلــس الوطني 
االتحادي جلســته األولــى من دور 
للفصل  الرابــع  العــادي  انعقــاده 
السابع عشــر، برئاسة  التشــريعي 
معالي صقــر غباش رئيس المجلس 

الوطني االتحادي .
المراقبين،  بانتخاب  الجلســة  وتبدأ 
ويطلع  الدائمــة،  اللجان  وتشــكيل 
المجلس على االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية التي أبرمتها الحكومة، وعلى 
والواردة  للحكومة  الصادرة  الرسائل 
منهــا، وعلى مشــروعات القوانين 

الواردة من الحكومة.
كما تعقد الجمعية العمومية 

البرلمانية اجتماعها األول  للشعبة 
الرابع من  من دور االنعقاد العادي 

الفصل التشريعي السابع عشر، 
يشكل المجلس خالله المجموعات 

البرلمانية ولجان الصداقة.
ال�شيخة فاطمة

البرقيــة : »  فــي  ســموها  قالت  و 
نود  وقدره  بقضاء الله  مؤمنة  بقلوب 
أن نعرب لكــم عن خالص تعازينا في 
ضحايا حادث التفجيراإلرهابي اآلثم .. 
ســائلين الله تعالي المغفرة والرحمة 
للضحايا والشفاء العاجل للمصابين .. 
و متمنيــن أن يديم الله عليكم الصحة 
والعافية وعلى الشــعب التركي األمن 

واألمان«.

وزير التربية
وكذلك اكتشاف مواهب الطلبة الفردية 
مبكر،  وقــت  في  عليهــا  والتعــرف 
وإنشاء مراكز إلدارة األعمال والبحوث 

المتطورة واالبتكار.
وأوضــح معاليــه أن إعــادة تصميم 
العالي يعــد ملفاً  التعليــم  مســتقبل 
حيويــاً وبالغ األهميــة حيث يتضمن 
التعلم بال حدود  محاور رئيســية هي 
واالعتماد، وأخيراً  الرقمية  والتحوالت 
المســتقبل  العالي ومهارات  التعليــم 
ضمانة  تعد  وجميعها  والحياة،  للعمل 
التعليم  مســتقبل  لتشــكيل  حقيقية 
العالــي بصــورة ملبيــة للطموحات 
يحاكي  بما  الوطنية  للــرؤى  ومعززة 

التوجهات العالمية.

المناهج  تطويــر  أهمية  إلى  وأشــار 
الدراســية وإعــادة تصميمهــا لربط 
حــل  بمهــارات  المعرفــي  المجــال 

المشكالت واالبتكار واإلبداع. 

انطالق معر�ض
افتتح سعادة محمود خليل الهاشمي 
التنمية السياحية  المدير العام لدائرة 
في عجمان فعاليات المعرض ، الذي 
يســاهم في دعم الفنانين، وترسيخ 
سواًء  الفنية  المحافل  في  حضورهم 
المقبلة  األجيال  إللهام  محلية  كانت 
أو خارجيــة للمســاهمة فــي بناء 
والثقافي  المعرفي  التبادل  جســور 
والعالم، ويعزز  عجمــان  إمارة  بين 
من مكانــة اإلمــارة كمركز ثقافي 
جميع  من  الفنانين  الحتضــان  رائد 
أنحاء العالم، ودعم السياحة الثقافية 

واالقتصاد اإلبداعي في اإلمارة.
وأكد ســعادة محمود الهاشــمي أن 
دائرة التنمية الســياحية في عجمان 
تتخــذ من »معــرض عجمان الفني 
السياحي« فرصة لالحتفاء بالفنانين 
االماراتيين والعالميين، وذلك تماشياً 
بدعم  االســتراتيجية  أولويتنــا  مع 

المبتكرة  المنصات  وتوفير  المواهب 
لعــرض إبداعاتهــا أمــام الجمهور 
للنمو  أمامهم  جديــدة  آفاق  وإتاحة 
واالزدهار، والحفاظ على المكتسبات 
الفنيــة، تأكيداً علــى مكانة اإلمارة 
الثقافية  الطاقــات  النطالق  كمركز 
والفنيــة المبدعة ، وهــذا األمر من 
الفنانين ورواد  أيضاً جــذب  شــأنه 
األعمال  في  والمســتثمرين  األعمال 
لالستفادة  العالم  حول  من  اإلبداعية 
التي  واالزدهــار  النمو  فــرص  من 
بدوره في  تتيحها عجمان، ما يسهم 
والفنية،  الســياحية  القطاعات  رفد 
المســتهدفات  تحقيق  وصوالً إلــى 

االستراتيجية إلمارة عجمان.

البيان الختامي
وشارك في مؤتمر )فانا( الذي انعقد 
تحــت عنــوان "دور وكاالت األنباء 
في نشــر وتوسيع ثقافة التسامح" 
14 وكالة أنبــاء وطنية عربية هي: 
األردنيــة، اإلماراتيــة، البحرينيــة، 
التونســية، الســعودية، السودانية، 
العمانيــة، الفلســطينية، القطرية، 

الكويتية، اللبنانية، الليبية، المغربية 
مجلس  عــن  واليمنيــة"، وممثــل 
مراقب  بصفــة  الخليجي  التعــاون 
وضيوف من بريطانيا وكالة البريس 
أسوسييشن PA، ومن روسيا وكالة 
تــاسTASS ،ومــن بلغاريا وكالة 
BTA ، ومن المانيا وكالة الصحافة 
لألمين  DPA؛ باالضافة  االلمانيــة 
لوكاالت  األوربيــة  للرابطة  العــام 

.EANA األنباء
  وناقشت الجمعية العمومية التعاون 
القائــم بين االتحــاد وإدارة اإلعالم 
وضرورة  العربيــة  الــدول  بجامعة 
االخباري  للتبــادل  النوعي  التكثيف 
العربية،  الدول والمؤسسات غير  مع 
علــى ضرورة  الجمعية  أكــدت  كما 
المجلس  اجتماعات  في  المشــاركة 
األنباء . وضرورة  لــوكاالت  الدولي 
عقد نــدوة حول مســتقبل وكاالت 
مقومات  لمناقشــة  العربية  األنباء 
كما  الجودة،  وتحديات  االستمرارية 
جائزة  تخصيص  فكرة  على  صادقت 
تحسين نوعية العمل تمنح للوكاالت 
ملفت  بشــكل  أعمالها  طورت  التي 

ومفيد للوكاالت األخرى.

مرك��ز جام��ع ال�ش��يخ زايد الكبي��ر يطلق 
من�شة »اأر�ض الت�شامح« تزامنا مع اليوم 

الدولي للت�شامح
أبوظبي ــ وام: 

أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبري منصة »أرض التسامح« 
للتســامح«  الدويل  »اليوم  تزامًنا مع  التفاعلية،  اإللكرونية 

الذي يصادف الـ16 نوفمرب من كل عام.
 ويف هذا الســياق رصح  الدكتور يوسف العبيديل، مدير عام 
املركز  »يأتي إطالق  الكبري قائال:  زايد  الشــيخ  مركز جامع 
منصــة »أرض التســامح« التفاعليــة اإللكرونية ليضاف 
إىل سلســلة منجزاته التي ترجم رســالته الحضارية التي 
اضطلع بمســؤولية بثها منذ تأسيسه؛ تعزيزا لدور الجامع 
ثقافة  لرســيخ  الحضارية  رســالته  تجســيد  مواصلة  يف 
التســامح ومد جسور التقارب والحوار بني ثقافات العالم، 
إىل جانب دوره كرصح عاملي تقام فيه الشعائر الدينية، حيث 
يرتاده ســنويا ما يقارب 7 ماليني مصل وزائر من مختلف 
ثقافات العالم، وهو دور دأب الجامع عىل تعزيزه من خالل 
ما احتضنت رحابه من لقاءات تاريخية يف هذا السياق، وما 
ينظم من أنشــطة وبرامج وممارسات انفرد بها عن غريه 

من دور العبادة واملواقع السياحية يف العالم«.
 وقد وظف املركز األسلوب الفني املبتكر، الذي تميز بسالسة 
العــرض املدعوم بالصور واألفالم ملحتــوى املنصة، متيحا 
لكافة فئات املجتمع من مختلف الثقافات االطالع والدخول 
الذكية  اآليل واألجهزة  الحاسب  املنصة من خالل أجهزة  عىل 
للمركز، عىل  اإللكروني  املوقــع  املنصة يف  رابط  زيارة  عرب 
https://landoftolerance.szgmc.الرابــط

AE/(، ليبــدؤوا خوض تجربة اســتثنائية ورحلة تفاعلية 
ترحب بشــعوب العالم، وتعكس معاني التواصل الحضاري 

ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم.
وتفصيال قالت أمل بامطرف مدير إدارة التواصل الحضاري 
يف املركــز: “تطلع املنصة مســتخدميها من خالل فصولها 
األربعة، عىل رؤية ورســالة مركز جامع الشيخ زايد الكبري 
املتمثلة يف نرش قيم التعايش والســالم والوئام مع مختلف 
الثقافــات، مع تســليط الضــوء عىل اللقــاءات التاريخية 
الجامع عىل  احتضنها  التــي  البارزة  الحوارية  والجلســات 
مر الســنوات، وعىل منظومة املبادرات والربامج واألنشطة 
الدينيــة والثقافية التي ينظمها املركز بشــكل دوري، كما 
تعــرض حضور املــرأة اإلماراتية يف املركز والتي شــكلت 
جهودها عنرصاً فعاالً ورئيسا يف دعم أهداف املركز املتمثلة 

بقيمة التسامح والتعايش.

والإم��ارات  المتح��دة  الولي��ات  اأمريك��ي:  م�ش��وؤول 
ت�شتعر�شان نتائج الأهداف الم�شتركة في كوب- 28

�ســموه يوّجــه بتوفيــر منح درا�ســية في جامعــات مرموقة 
ومكافاآت مالية للمتفوقين على م�ستوى الإمارة

حمدان بن محمد يلتقي بح�شور مكتوم بن محمد اأوائل الثانوية العامة في دبي
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اأبوظبيـ  )وام(:

لدولة  الوطني  الناقل  للطريان،  االحتاد  قامت   

 World“ منظمة  مع  بالتعاون  االإمارات 

Energy” ، مزّود حلول احلد من االنبعاثات 
الكربونية اإىل ال�صفر، بت�صغيل اأول رحلة ب�صايف 

انبعاثات كربونية �صفرية ترتكز بالكامل على 

نظام »حجز الوقود امل�صتدام وا�صتخدامه« للحد 

من االنبعاثات الكربونية.

وتعد هذه الرحلة.. االأوىل لالحتاد الطريان عرب 

التي ت�صتخدم تقنية �رشكة �صاتافيا  االأطل�صي 

ملنع م�صارات التكاثف.

حجم  خف�ض  من  للطريان  االحتاد  ومتكنت 

االنبعاثات الكربونية على منت الرحلة بحوايل 

250 طنا مرتيا با�صتخدام وقود الطريان امل�صتدام 

والكفاءات الت�صغيلية.

األف غالون  باإزالة حوايل 26  ومت حتقيق ذلك 

من وقود الطائرات امل�صنع من النفط من خالل 

وقود  من  نف�صها  الكمية  يعادل  ما  ا�صتخدام 

 World“ الطريان امل�صتدام امل�صّنع من قبل

Energy” يف مطار لو�ض اأجنل�ض الدويل.
وكان من املخطط اأن يتم ت�صغيل الرحلة من مطار 

با�صتخدام  اأبوظبي  مطار  اإىل  دولي�ض  وا�صنطن 

مزيج من وقود الطريان امل�صتدام ووقود الطائرات 

عرب مطار �رشم ال�صيخ لنقل امل�صاركني يف موؤمتر 

التحديات  املناخي..لكن  للتغري  املتحدة  االأمم 

احلالية التي تواجه وقود الطريان امل�صتدام من 

حيث الت�رشيعات وال�صيا�صات والبنية التحتية 

واالإمدادات جعلت هذه اخلطة الطموحة �صعبة 

التطبيق وكان من �صاأنها اأن تقلل ب�صكل كبري من 

التاأثريات املناخية.

وكانت التحديات الرئي�صية تكمن يف كلفة وقود 

الطريان امل�صتدام وتوفره وكيفية احل�صول عليه، 

ما كان يتطلب نقل الوقود من كاليفورنيا اإىل 

وا�صنطن العا�صمة عرب ناقلة برية، وهذا يعني 

مالية  وكلفة  الكربونية  االنبعاثات  من  املزيد 

وقود  مزج  ميكن  ذلك،  على  اإ�صافية..عالوة 

التقليدي  الطائرات  الطريان امل�صتدام مع وقود 

بن�صبة ت�صل اإىل 50? فقط، ما يعني اأن اخليار 

الوحيد اليوم ملعاجلة ن�صبة الـ 50? املتبقية 

واالنبعاثات االإ�صافية هو من خالل نظام »حجز 

وقود الطريان امل�صتدام وا�صتخدامه«.

للطريان  االحتاد  هدف  الرحلة  وحققت 

اإمكانية  بتاأكيد   ”World Energy“و

يف  �صفرية  كربونية  انبعاثات  �صايف  حتقيق 

الوقود  نظام »حجز  با�صتخدام  الطريان  قطاع 

وا�صتخدامه« وامل�صاعدات احلكومية اإ�صافة اإىل 

غريها من التعوي�صات املادية، كحل موؤقت اإىل 

ال�رشورية  التحتية  والبنية  املوارد  تتوفر  اأن 

لت�صليم وقود الطريان امل�صتدام.

اال�صتدامة  ق�صم  رئي�ض  القبي�صي،  مرمي  وقالت 

والتميز يف �رشكة االحتاد للطريان: »اأثبتت هذه 

الرحلة اأن نظام ‘حجز الوقود وا�صتخدامه‘ هو 

انبعاثات  �صايف  نحو حتقيق  الوحيد  الطريق 

با�صتخدام  الطريان  قطاع  يف  �صفرية  كربون 

املطلوب  العمل  اإطار  وهو  احلالية  التقنيات 

الطريان  وقود  توفر  اإىل حني  االأعمال  لتحويل 

انبعاثات  ب�صايف  الطريان  قطاع  اإن  امل�صتدام.. 

نكون  اأن  علينا  لكن  ممكن،  �صفرية  كربونية 

�صادقني كقطاع واالعرتاف بوجود حتديات كبرية 

الوقت  يف  امل�صتدام  الطريان  وقود  ال�صتخدام 

بالطريان  ملتزمون  »نحن  واأ�صافت:  احلايل«. 

امل�صتدام، وي�صتمر برناجما غريناليرن وا�صتدامة 

العمل  خطط  وحتديث  التجارب  باإجراء   50

لتحقيق هدف �صايف انبعاثات كربون �صفرية 

بحلول 2050 واحلد من االنبعاثات الكربونية 

الرحلة  توؤكد هذه   ، الن�صف بحلول 2035  اإىل 

التزامنا لكنها ت�صلط ال�صوء كذلك على الطريق 

الطويل الذي ما زال اأمامنا«.

من جهته قال جني جيبولي�ض، الرئي�ض التنفيذي 

»نقوم   :  ”World Energy“ ملنظمة 

بالتزامات طويلة االأمد مع قادة القطاع للحد من 

االنبعاثات الكربونية يف قطاع النقل.. اإن تعاوننا 

مع االحتاد للطريان تعاون ا�صرتاتيجي وله هدف 

مهم و�صيعزز االبتكار وامل�صاءلة الإنتاج الوقود 

امل�صتدام وحتقيق نتائج ملمو�صة وجدية للحد 

من االنبعاثات الكربونية لقطاع الطريان«.

وقالت ليا بربارة، قائدة فريق اإزالة الكربون من 

قطاع الطريان يف املنتدى االقت�صادي العاملي: 

 World“و للطريان  االحتاد  رحلة  »اإن 

القطاع  رائع على تطبيق  مثال   ”Energy
النظيفة  االأجواء  الأفكار جديدة طرحها حتالف 

للغد، مثل �صهادة وقود الطريان امل�صتدام التي 

جتعل قطاع الطريان ب�صايف انبعاثات كربونية 

�صفرية ممكنًا اليوم، مع رحالت ت�صتخدم وقود 

الطريان امل�صتدام«.

امل�صتدام  الوقود  حجز  نظام  خالل  من  و 

هدفها  بلوغ  من  االحتاد  متّكنت  وا�صتخدامه، 

ل�صايف االنبعاثات الكربونية ال�صفرية من خالل 

�رشاء وقود الطريان امل�صتدام للرحلة.. لكن هذا 

مت  بل  الرحلة،  لت�صغيل  ي�صتخدم  مل  الوقود 

ت�صليمه من قبل “World Energy” اإىل 

مطار لو�ض اأجنل�ض الدويل لي�صاف اإىل نظام اإمداد 

الوقود الرئي�صي ويباع على اأنه وقود تقليدي.

امل�صتدام،  الطريان  وقود  �صمات  ت�صجيل  ويتم 

مبا يف ذلك خف�ض االنبعاثات، يف �صجل نظام 

و�صعته  الذي  وا�صتخدامه«  الوقود  »حجز 

احليوي  بالوقود  املعنية  امل�صتديرة  املائدة 

امل�صتدام باتباع االإجراءات املو�صحة يف دليل 

»حجز الوقود وا�صتخدامه« للمائدة امل�صتديرة 

وهي  امل�صتدام  احليوي  بالوقود  املعنية 

جمموعة من املتطلبات مت تطويرها بالتعاون 

مع خرباء الطريان والبيئة لتو�صيح كيفية نقل 

وقود الطريان امل�صتدام عرب نظام حجز الوقود 

وا�صتخدامه بطريقة موثوقة وقوية ت�رشع ب�صكل 

كبري من اإزاحة االأحافري واإزالة الكربون.

 ”World Energy“ �رشكتا  وتعترب 

واالحتاد للطريان من اأوائل امل�صاركني يف برنامج 

نظام »حجز الوقود وا�صتخدامه« و مت اعتماد 

الوقود امل�صتدام امل�صتخدم وفًقا الأف�صل معايري 

اال�صتدامة التي حددتها املائدة امل�صتديرة.

و يتطلب بناء الطلب على وقود الطريان امل�صتدام، 

والذي �صيوؤدي بدوره اإىل خف�ض الكلفة وحتفيز 

نظام  اعتماد  التحتية،  البنية  يف  اال�صتثمار 

�صناعي  كمعيار  وا�صتخدامه«  الوقود  »حجز 

لالأنظمة التطوعية مثل مبادرة الهدف امل�صتندة 

اإىل العلم. وتوفري وقود الطريان امل�صتدام ب�صكل 

وا�صع النطاق يتطلب م�صاركة تطوعية من جميع 

ال�رشكاء يف �صل�صلة التوريد.

الكربونية  االنبعاثات  �صايف  رحلة  وتدل 

ال�صفرية على وجود املن�صة ال�رشورية لتمكني 

قطاع الطريان من توفري الوقود امل�صتدام.

وكانت هذه الرحلة اأول رحلة تقوم بها االحتاد 

للطريان عرب املحيط االأطل�صي با�صتخدام تقنية 

احلد من م�صارات التكاثف التي و�صعتها �رشكة 

�صاتافيا الربيطانية.

وتعترب م�صارات التكاثف م�صوؤولة عن حوايل 60 

باملائة من الب�صمة املناخية للطريان.. ولطاملا 

كان تفادي م�صارات التكاثف �صعبًا اأو م�صتحياًل، 

 DECISIONX:NETZERO “ لكن من�صة 

االأف�صل ملنع  الرحلة  ت�صمح باختيار م�صار   ”
م�صارات التكاثف اإىل جانب حتليل تاأثري الرحلة 

على املناخ.

ويعترب نظام »حجز الوقود وا�صتخدامه« طريقة 

لقطاع  الكربونية  االنبعاثات  من  للحد  فعالة 

حتقيق  نحو  ملحوظ  تقدّم  واإحداث  الطريان 

االأهداف البيئية.

وتعترب جميع االأطراف املعنية نظام حجز الوقود 

وا�صتخدامه حاًل �رشوريًا للو�صول اإىل ال�رشكات 

العميلة امل�صتعدة لاللتزام بتوفري املوارد وتعزيز 

الطلب على الوقود امل�صتدام مبا يفوق ما ميكن 

ل�رشكات الطريان دعمه ماديًا.

و�صتكون رحلة �صايف انبعاثات الكربون ال�صفرية 

االأحدث يف �صل�صلة الرحالت البيئية التجريبية 

منذ اأن اأطلقت االحتاد للطريان برنامج غريناليرن 

يف عام 2020.

اإىل  للطريان  االحتاد  تتطلع  اخر  جانب  ومن   

ا�صتقبال اأكرث من 1.5 مليون م�صافر يف مطار 

وح�صور  ال�صتاء  عطلة  لق�صاء  الدويل  اأبوظبي 

تقام  التي  املتميزة  الفعاليات  من  العديد 

عام  مدير  النجار،  �صعيب  وقال  اأبوظبي.  يف 

العمليات يف االحتاد للطريان: » لن يكون هناك 

اأف�صل من هذا الوقت لزيارة اأبوظبي، حيث تبداأ 

اليوم فعاليات جائزة االحتاد للطريان الكربى 

للفورموال 1 يف اأبوظبي اإىل جانب العديد من 

اجلذب  مناطق  عن  ف�صاًل  االأخرى  الفعاليات 

ال�صياحي التي ميكن اال�صتمتاع بها خالل ف�صل 

من  القدم  كرة  م�صجعو  �صيتوافد  كما  ال�صتاء. 

احلدث  قبل  املنطقة  اإىل  العامل  اأنحاء  جميع 

الكروي االأكرث اإثارة لهذا العام. وبالتايل ت�صتعد 

االحتاد للطريان و�رشكاوؤها ال�صتقبال 1.5 مليون 

�صيف متوقع خالل االأ�صابيع ال�صتة املقبلة.«

و�صيحظى الزوار امل�صافرون مع االحتاد للطريان 

الطائرة  اإقالع  بتجربة �صفر مذهلة منذ حلظة 

مع اخلدمة العالية التي يوفرها طاقم االحتاد 

لل�صيافة اجلوية احلائز على اجلوائز العاملية.«

االحتاد  امل�صافرين على منت  لل�صيوف  وميكن 

اخلدمات  مع  تامة  براحة  يحظوا  اأن  للطريان 

التي تقدمها ال�رشكة، مثل اخلدمة الذاتية لت�صليم 

االأمتعة والتي توفر جتربة اإمتام اإجراءات ال�صفر 

اأكرب  عددا  ت�صتوعب  اأن  وميكن  وقت  اأ�رشع  يف 

من ال�صيوف الذين �صيتمكنون من تفادي طوابري 

االنتظار الطويلة.

فبعد اإمتام اإجراءات ال�صفر عرب املوقع االإلكرتوين، 

ميكن لل�صيوف التوجه اإىل منافذ اخلدمة الذاتية 

وبطاقات  الطائرة  اإىل  ال�صعود  بطاقة  لطباعة 

من  اأقل  يف  الالزمة  االإجراءات  واإنهاء  االأمتعة 

دقيقتني.

�سنغافورةـ  )وكاالت(:

يوم  يذكر  تغريا  الدوالر  ي�صجل  مل   

امل�صتثمرون  ي�صتوعب  اإذ  اخلمي�ض 

البيانات االقت�صادية االأمريكية املتباينة، 

بينما ارتفع اجلنيه االإ�صرتليني قبل اإعالن 

خطط احلكومة اخلا�صة بامليزانية.

وتراجعت العملة االأمريكية يف االأ�صابيع 

بيانات  اأ�صارت  اإذ  املا�صية  القليلة 

جمل�ض  مل�صوؤويل  وتعليقات  الت�صخم 

املركزي  )البنك  االحتادي  االحتياطي 

اأن يبطئ  اأن البنك ميكن  اإىل  االأمريكي( 

قريبًا وترية رفع اأ�صعار الفائدة.

ولكن الدوالر ا�صتقر يوم اخلمي�ض بعد اأن 

جاءت بيانات مبيعات التجزئة االأمريكية 

ل�صهر اأكتوبر ت�رشين االأول، والتي �صدرت  

االأربعاء، اأقوى من املتوقع.

عند  الدوالر  مقابل  اليورو  ا�صتقر  كما 

1.039 بعد اأن �صجل اأعلى م�صتوى له 

منذ يوليو متوز عند 1.048 دوالر يوم 

الثالثاء.

يقي�ض  الذي  الدوالر،  موؤ�رش  يتغري  ومل 

اأداء العملة االأمريكية مقابل �صت عمالت 

رئي�صية، عند 106.27. وانخف�ض املوؤ�رش 

باأكرث من �صبعة باملئة منذ اأن و�صل اإىل 

اأعلى م�صتوى يف 20 عاما يف �صبتمرب 

ع�رشة  نحو  مرتفعا  ظل  لكنه  اأيلول، 

باملئة خالل العام.

حمللي  كبري  هاريف،  �صاميون  وقال 

العمالت االأجنبية يف مونيك�ض يوروب، 

اإن الدوالر ا�صتقر يف الوقت الذي يحاول 

فيه امل�صتثمرون حتديد اجتاه االقت�صاد 

االأمريكي.

اال�صتهالك  بيانات  “ت�صري  واأ�صاف 

تراجعًا  نواجه  ال  اأننا  اإىل  االإيجابية 

هل  ولكن  لالقت�صاد(.  )بالن�صبة  �صعبًا 

تنطوي  التي  لالأ�صول  اإيجابي  هذا 

جمل�ض  �صي�صجع  اأنه  اأم  خماطر  على 

من  مزيد  على  االحتادي  االحتياطي 

الت�صديد؟”.

قد  �صعري  حترك  اأكرب  اإن  هاريف  وقال 

يكون للجنيه االإ�صرتليني عندما يعلن 

الربيطاين جريميي هانت  املالية  وزير 

عن خطط احلكومة للميزانية يف وقت 

اأن  املتوقع  ومن  اخلمي�ض.  يوم  الحق 

على  االإنفاق،  ويخف�ض  ال�رشائب  يرفع 

الرغم من الركود الذي يلوح يف االأفق، 

يف حماولة لتعزيز �صمعة بريطانيا يف 

االأ�صواق وتهدئة الت�صخم.

و�صعد اجلنيه االإ�صرتليني 0.18 باملئة 

يف  دوالر   1.193 اإىل  الدوالر  مقابل 

التعامالت ال�صباحية يف لندن، وارتفع 

بنف�ض القدر مقابل اليورو.

عن  �صدرت  مت�صددة  ت�رشيحات  واأدت 

الليلة  االأمريكي  املركزي  م�صوؤويل 

ال�صكوك يف حدوث  تزايد  اإىل  املا�صية 

دايل،  ماري  قالت  اإذ  لل�صيا�صة،  حتول 

رئي�صة جمل�ض االحتياطي االحتادي يف 

�صان فران�صي�صكو اإن التوقف املوؤقت مل 

يعد مطروحا على الطاولة.

وتراجع الدوالر 0.2 باملئة مقابل الني 

 139.28 اإىل  اخلمي�ض  اليوم  الياباين 

له  م�صتوى  اأدنى  حول  يحوم  ظل  اإذ 

منذ ثالثة اأ�صهر. وانخف�ض 3.7 باملئة 

عندما  املا�صي  االأ�صبوع  اخلمي�ض  يوم 

جاءت بيانات ت�صخم اأ�صعار امل�صتهلكني 

االأمريكية ل�صهر اأكتوبر ت�رشين االأول اأقل 

من املتوقع.

ونزل اليوان ال�صيني 0.36 باملئة اإىل 

7.126 مقابل الدوالر، اإذ اأثارت اإ�صابات 

كوفيد اجلديدة خماوف من اأن امل�صوؤولني 

قد ياأمرون مبزيد من عمليات االإغالق.

باملئة   0.15 االأ�صرتايل  الدوالر  وهبط 

اإىل 0.673 دوالر، يف حني ارتفع نظريه 

اإىل 0.616  باملئة  النيوزيلندي 0.28 

دوالر.

لندنـ  )وكاالت(:

مرة  الآخر  اخلام  النفط  اأ�صعار  �صجلت   

م�صتويات فوق 100 دوالر بالن�صبة خلام 

راوحت  تراجعات  ي�صجل  اأن  قبل  برنت، 

بني 90 – 98 دوالراً للربميل حتى يوم 

اخلمي�ض.

�صعر  يراوح   ، املبكرة  التعامالت  ويف 

و�صط  دوالرا،   91 قرب  برنت  برميل 

مباحثات يجريها االحتاد االأوروبي ب�صاأن 

حتديد �صقف اأ�صعار النفط الرو�صي.

االأوروبي  االحتاد  جناح  حال  ويف 

باملباحثات، قد يتم اإعادة النظر يف قرار 

حظر النفط الرو�صي املنقول بحرا واملقرر 

له اعتبارا من 5 دي�صمرب/كانون اأول املقبل.

يف تقرير ن�رشه موقع “بزن�ض اإن�صايدر” 

دوالرا   120 اأ�صعار  فاإن  االأ�صبوع،  هذا 

لربميل برنت قد تعود جمدداً اعتباراً من 

ال�صهر املقبل ب�صبب قرار احلظر.

الطاقة  ووكالة  املحللني  تقديرات  ت�صري 

الدولية، اأن قرار احلظر �صيوؤدي اإىل تراجع 

اإنتاج رو�صيا النفطي مبقدار مليوين برميل 

اأي تراجع املعرو�ض العاملي من  يوميًا، 

اخلام مبقدار مليوين برميل.

�صي�صاف هذا الرقم اإىل تخفي�صات اإنتاج 

بداأت  والتي  للخام  “اأوبك+”  حتالف 

اعتباراً من ال�صهر اجلاري مبقدار مليوين 

برميل يوميًا.

للرتاجع  املعرو�ض  �صيدفع  اخلف�ض  هذا 

الطلب،  لتلبية  االأ�صعار  ارتفاع  والتايل 

خا�صة الطلب على النفط االأمريكي ونفط 

ال�رشق االأو�صط واإفريقيا، واملح�صلة ارتفاع 

يف �صعر الربميل.

ال�صني  نفذت  لو  اأكرب  االأزمة  و�صتكون 

تخفيفات كبرية على قيود كورونا، والتي 

النفط،  على  الطلب  زيادة  اإىل  �صتقود 

وبالتايل تراجع اأكرب يف املعرو�ض.

ال�صني هي اأكرب م�صتورد للنفط اخلام يف 

العامل مبتو�صط يومي يتجاوز 10 ماليني 

برميل يوميًا، وثاين اأكرب م�صتهلك له باأكرث 

من 13 مليون برميل يوميًا.

** توقعات قامتة

م�صتهلكي  لكبار  القامتة  التوقعات  هذه 

وفرة  تذبذب  مع  بالتزامن  تاأتي  النفط، 

اإمدادات امل�صتقات وبالتحديد الديزل يف 

االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة.

الطاقة  معلومات  اإدارة  وبح�صب  اليوم، 

الديزل  خمزونات  تبلغ  االأمريكية، 

االأمريكية اأدنى م�صتوياتها من خم�صينات 

يف  حاد  ارتفاع  و�صط  املا�صي،  القرن 

اأ�صعاره على امل�صتهلك االأمريكي.

من  جزءا  ت�صدّر  املتحدة،  الواليات 

الديزل لل�صوق االأوروبية لتعوي�ض غياب 

امل�صتقات الرو�صية، لكنها اإمدادات قد تكون 

الديزل  معرو�ض  تراجع  حال  يف  مهددة 

اأكرث داخل الواليات.

حظر  قرار  من  جتعل  العوامل،  هذه  كل 

النفط الرو�صي من جانب اأوروبا عامال نحو 

حادة  وزيادات  للت�صخم  اإ�صافية  قفزات 

على اأ�صعار الفائدة بهدف كبح الطلب.

وتاأتي هذه التقديرات بينما يزداد الرف�ض 

لغالء  اأوروبا  دول  عديد  يف  املجتمعي 

�صهدتها  واحتجاجات  امل�صتعر،  االأ�صعار 

االأوروبي ومنطقة  مدن كربى يف االحتاد 

اليورو.

وال ت�صتطيع معظم الدول تقدمي حزم دعم 

للعائالت كما تفعل اأملانيا، التي اأعلنت عن 

حزمة دعم بـ 200 مليار يورو، مل�صاعدة 

االأ�رش وال�رشكات يف فواتري الطاقة.

اململكة  يف  الت�صخم  �صجل  االأربعاء، 

اإىل 11.1 باملئة  اإ�صافية  املتحدة قفزة 

اأكتوبر/ت�رشين  يف  �صنوي  اأ�صا�ض  على 

اأول املا�صي، من 10.1 باملئة يف ال�صهر 

ال�صابق له. هذه القفزة، مت ت�صجيلها رغم 

دعم احلكومة الربيطانية لفواتري الطاقة 

وحتديد �صقف لها. �صيكون االحتاد االأوروبي 

مطالبا بالبحث عن اإمدادات موثوقة للنفط 

واالإمارات  ال�صعودية  توؤكد  بينما  اخلام، 

وهما من كبار منتجي اأوبك، اأنه ال ميكن 

اإق�صاء النفط الرو�صي من االأ�صواق.

توريد  كلفة  اأن  االأخرى،  الهامة  امل�صاألة 

للم�صتهلك  بيعه  اأعباء  �صتزيد  النفط 

النهائي يف دول التكتل، خ�صو�صا اإن مت 

ال�رشق  اأو  االأمريكية  ال�صوق  من  التوريد 

االأو�صط. باالأرقام، يبلغ اإنتاج رو�صيا من 

النفط اخلام يف الو�صع الطبيعي قرابة 11 

مليون برميل يوميًا، ت�صكل ن�صبته 11.5 

للخام  العاملي  املعرو�ض  من  باملئة 

البالغ قرابة 101 مليون برميل يوميًا.

م�سقطـ  )الوحدة(:

وترويج  وال�صناعة  التجارة  وزارة  اأطلقت 

نع يف ُعمان« يف  اال�صتثمار اخلمي�ض حملة »�صُ

املركز التجاري )اللولو هايرب ماركت فرع املوالح 

- البندر( دعًما للمنتجات الُعمانية تزامًنا مع 

الثاين  الوطني  بالعيد  ُعمان  �صلطنة  احتفاالت 

واخلم�صني املجيد، وذلك برعاية  قا�صم بن مرهون 

العامري ع�صو جمل�ض ال�صورى ممثل والية ال�صيب.

نع يف ُعمان« اإىل تعزيز بيئة  وتهدف حملة »�صُ

ومقدّمي  امل�صنعني  وت�صجيع  ودعم  االأعمال 

املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  من  الُعمانيني  اخلدمات 

ال�صناعة  دعم  وكذلك  واملتو�ّصطة  ال�صغرية 

الُعمانية من خالل التعريف والرتويج للمنتجات 

وامُلقيم  املحلي  امل�صتهلك  وت�صجيع  الُعمانية 

على اأر�ض �صلطنة ُعمان ل�رشاء املنتج الُعماين 

وتعزيز ال�صعور بالفخر بال�صناعات الوطنية.

وت�صتهدف احلملة جميع حمافظات �صلطنة ُعمان 

لغاية 17 دي�صمرب 2022، لرفع ثقافة امل�صتهلك 

املتعلقة  واالأ�صباب  الُعماين  املنتج  القتناء 

باال�صتفادة من �رشاء هذه املنتجات.

واأو�صح ن�رش بن مبارك املعويل مدير عام املوارد 

اأنه  اللولو  االإقليمي ملحالت  باملكتب  الب�رشية 

متت اإتاحة الفر�صة لـ15 من اأ�صحاب املنتجات 

اللولو  مدخل  على  منتجاتهم  لعر�ض  املنزلية 

هايرب ماركت فرع املوالح البندر، م�صريا اإىل اأنه 

�صيقام هذا املعر�ض يف جميع الفروع على مدار 

ال�صنة، موؤكدا اأن ال�رشكة تعد من اأوائل ال�رشكات 

اأول  اأطلقت  حيث  العماين  املنتج  تدعم  التي 

معر�ض للمنتجات الُعمانية يف عام 2004.

 بروك�سل- )د ب ا(:

 اأعلن مكتب االح�صاء االأوروبي ” يورو�صتات”يوم 

اخلمي�ض ارتفاع معدل الت�صخم اإىل 6ر10% خالل 

�صهر ت�رشين االأول/اأكتوبر املا�صي، فيما يعد اأعلى 

معدل ت�صخم يتم ت�صجيله منذ ت�صكيل منطقة 

اليورو املوؤلفة من 19 دولة عام .1999

وارتفع معدل الت�صخم يف االحتاد االأوروبي اإىل 

5ر11% خالل ال�صهر املا�صي، بواقع 6ر0 نقطة 

اأيلول/ �صهر  خالل   % 9ر10  بـ  مقارنة  مئوية 

�صبتمرب املا�صي. وكان معدل الت�صخم خالل بلغ 

4ر4% خالل ت�رشين االأول/اأكتوبر .2021

وقد ارتفع معدل الت�صخم يف منطقة اليورو بواقع 

اأيلول/�صبتمرب  ب�صهر  مقارنة  مئوية  نقطة  7ر0 

املا�صي، عندما بلغ 9ر9%. وكان معدل الت�صخم 

قد بلغ 1ر4% خالل ت�رشين االأول/اأكتوبر املا�صي 

يف منطقة اليورو.

وكان مكتب يورو�صتات قد توقع اأن يبلغ معدل 

الت�صخم 7ر10% خالل ال�صهر املا�صي.

تكاليف  ارتفاع  اأن  يورو�صتات  مكتب  واأو�صح 

الطاقة املرتبطة باحلرب يف اأوكرانيا اأدى لتفاقم 

ارتفعت هذه  اليورو، حيث  الت�صخم يف منطقة 

التكاليف بن�صبة 5ر41% مقارنة بعام .2021

والتبلغ  والكحوليات  االأغذية  اأ�صعار  وارتفعت 

تكاليف  ارتفعت  حني  يف   ، 1ر%13  بن�صبة 

اخلدمات بن�صبة 3ر%4.

ومت ت�صجيل اأعلى معدالت ت�صخم  يف ا�صتونيا 

بواقع 5ر22% ، ليتوانيا 1ر22%  و املجر 9ر%21. 

وباملقارنة �صجلت كل من فرن�صا 1ر7%، اإ�صبانيا 

3ر7% و مالطا اأدنى معدالت ت�صخم.
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»االإ�سكوا«: الدول العربية تحتاج 570 مليار 

دوالر لتمويل العمل المناخي

االأ�سهم االألمانية تقود اأوروبا �سعوداً بعد 

بيانات �سركة �سيمن�س

5 دوالرات خ�سائر الذهب في التعامالت الفورية

بريوتـ  )وكاالت(:

قدّرت جلنة االأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية 

لغربي اآ�صيا )االإ�صكوا(، اخلمي�ض، اأن املنطقة العربية 

حتتاج حتى عام 2030 اإىل متويل يزيد عن 570 

مليار دوالر، لتح�صني قدرتها على التكيف مع اآثار 

تغري املناخ.

وقالت »االإ�صكوا« يف تقرير، اإن املنطقة العربية 

تتاأثر ب�صدة من ظاهرة تغري املناخ، التي تطال 

جميع القطاعات االجتماعية واالقت�صادية، ف�صاًل 

عن البيئية.

واأ�صافت اأنه من املتوقع اأن تتفاقم هذه االآثار يف 

ال�صنوات املقبلة، وتتفاقم معها املخاطر على االأمن 

واال�صتقرار، اإال اأن املوارد املالية املتاحة للتعامل 

مع هذا التحدي الهائل غري كافية على االإطالق.

من جهتها، قالت االأمينة التنفيذية لالإ�صكوا روال 

قدموا  عربيا  بلدا   11 اإن  البيان،  بح�صب  د�صتي 

فقط تقديرات الحتياجاتهم املالية لتنفيذ م�صاريع 

متعلقة بالعمل املناخي وفقًا التفاق باري�ض.

البلدان  قيام  اأهمية  على  ال�صوء  د�صتي  و�صلّطت 

بتحديد كلفة احتياجاتها، من اأجل تلقي التمويل، 

م�صيفة اأن االإ�صكوا ميكن اأن ت�صاعد يف تطوير القدرة 

على القيام بذلك.

والقدرات  اال�صرتاتيجيات  تطوير  على  وحّثت 

الوطنية لال�صتفادة من التمويل الدويل املتاح يف 

ال�صناديق املناخية، مو�صحة اأن هذه ال�صناديق 

م�صدر لن�صبة ال تتعدى 4 باملئة من متويل املناخ 

يف املنطقة.

برلنيـ  )وكاالت(:

االأوروبية  املوؤ�رشات  االأملانية  االأ�صهم  قادت   

لل�صعود عند الفتح يوم اخلمي�ض، بدعم من بيانات 

�رشكة �صيمن�ض التي �صجلت ارتفاعا يدعو للتفاوؤل 

امل�صتثمرون  يرتقب  فيما  الف�صلية،  االأرباح  يف 

ميزانية اململكة املتحدة التي من املتوقع اأن تعيد 

الثقة لالقت�صاد الربيطاين.

و�صعد املوؤ�رش داك�ض االأملاين 0.9 باملئة، فيما زاد 

املوؤ�رش �صتوك�ض 600 للقارة باأكملها 0.3 باملئة 

بحلول ال�صاعة 0810 بتوقيت جرينت�ض.

اأعلنت  بعدما  باملئة   7.2 �صيمن�ض  �صهم  وقفز 

جمموعة الهند�صة والتكنولوجيا اأي�صا اأنها تتلقى 

امل�صانع  معدات  من  اإنتاجها  على  قويا  طلبا 

والربجميات.

و�صعد املوؤ�رش ال�صناعي االأوروبي 0.8 باملئة.

الربيطاين  املالية  وزير  يعلن  اأن  املتوقع  ومن 

وزيادات  االإنفاق  يف  تخفي�صات  هنت  جريميي 

يف ال�رشائب خالل بيان �صيلقيه يف وقت الحق 

ورئي�ض  هنت  يوؤكد  اإجراءات  وهي  اليوم،  من 

ال�صتعادة  �رشورية  اأنها  �صوناك  ري�صي  الوزراء 

ثقة امل�صتثمرين بعد اإخفاق “ميزانية م�صغرة” 

للحكومة ال�صابقة قبل اأقل من �صهرين.

الربيطاين  تاميز 100  فاينن�صال  املوؤ�رش  وتراجع 

عند  �صدوره  املقرر  االإعالن،  قبل  باملئة   0.2

ال�صاعة 1130 بتوقيت جرينت�ض.

عوا�سمـ  )وام(:

 تراجعت اأ�صعار الذهب العاملية خالل تداوالت يوم 

اخلمي�ض، لتخ�رش اأكرث من 5 دوالرات يف التعامالت 

نزلت  العاملية،  االأ�صواق  لبيانات  ووفقا  الفورية. 

الفورية  املعامالت  يف  االأ�صفر  املعدن  اأ�صعار 

بن�صبة 0.32% اأو ما يعادل 5.76 دوالر لت�صل اإىل 

ال�صاعة  1768.43 دوالر لالأون�صة، وذلك بحلول 

»12:07 ظهراً بتوقيت االإمارات«.

فيما انخف�صت العقود االآجلة للذهب ت�صليم �صهر 

دي�صمرب مبا ن�صبته 0.3% تعادل 5.3 دوالر لت�صل 

اإىل 1770.45 دوالر لالأون�صة.

تتوقع ا�شتقبال اأكثر من 1.5 مليون م�شافر خالل عطلة ال�شتاء

»االتحاد للطيران« و»World Energy« ت�سغالن اأول رحلة ب�سافي انبعاثات كربونية �سفرية

الدوالر ي�ستقر و�سط موؤ�سرات مت�ساربة من االقت�ساد االأمريكي 

واالإ�سترليني يرتفع

اأ�سعار النفط قد تعود مجدداً لالرتفاع ب�سبب قرار حظر النفط الرو�سي

ارتفاع معدل الت�سخم في منطقة اليورو لم�ستوى قيا�سي اإطالق حملة »�سنع في ُعمان« لدعم المنتجات الُعمانية

خالل اأكتوبر الما�سي
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : 7 كلورز لتجارة املواد الغذائية 

رخصة رقم : CN- 3749360 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من/  COLORS FOODSTUFF TRADING - 77 كلورز لتجارة 

 ELITE INTERNATIONAL  PROPERTY INVESTMENT املواد الغذائية إىل

- ايليت انرتناشونال لالستثامر العقاري 

تعديل نشاط/ إضافة خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018( 

نشاط/  تعديل   )6820004( ورشائها  العقارات  بيع  يف  الوساطة  إضافة  نشاط/  تعديل 

إضافة استثامر وتطوير املرشوعات العقارية و تأسيسها و ادارتها )6499004( 

تعديل نشاط/ حذف تجارة التمور - بالجملة )4630119(

تعديل نشاط/ حذف تجارة املياه املعدنية - بالجملة )4630204( 

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

يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة :جولدن بست للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 1222192 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة حيدر عدنان خرض قاسم الشمري

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حيدر عدنان خرض قاسم الشمري )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جمعه غانم يافور املنصوري )%50( تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع/ حذف جمعه غانم يافور املنصوري 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000 

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

 GOLDEN BEST GENERAL MAINTANANCE من/  تجاري  إسم  تعديل 

 GOLDEN BEST  GENERAL إىل  ال��ع��ام��ة  للصيانة  بست  ج��ول��دن   -

MAINTENANCE L.L.C. - جولدن بست للصيانه العامة 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. 

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  
مؤسسة مهارايت استشارات ودراسات إدارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3910497   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ سوب 
ايفا ملستحرضات التجميل 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3721156  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  
البطحاء إلدارة العقارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3748529  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : غالريي الفاتن للتحف 

رخصة رقم : CN- 1031275 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة نصري احمد زرجر 

رأس  تعديل  العامري  تعديل وكيل خدمات/ حذف محمد رسحان سامل حمد 

املال/ من NULL إىل 100000 

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

تعديل إسم تجاري من/  EXQUISITE ANTIQUES GALLERY - غالريى 

 EXQUISITE ANTIQUES GALLERY -  SOLE إىل  للتحف  الفاتن 

الشخص  رشكة   - للتحف  الفاتن  غالريى   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  نايت سكاي 
للنقليات واملقاوالت العامة                                                 

رخصة رقم :  CN - 4301618 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة ابراهيم عيل غلوم موىس 

العبيديل 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد اسامعيل بالل مبارك 

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

املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ ماجيك 
واي لالستشارات اإلدارية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1268837  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  
االمنية للتجارة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3843866   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  
مؤسسة أجياد االسكندرية العامل الحجر

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1185491  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

املبادلة  رشكة   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 

للخدمات البرتولية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN-  1012235 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 MUBADALA PETROLEUM من/   تجاري  إسم  تعديل   

للخدمات  املبادلة  رشكة   -  SERVICES COMPANY LLC

 MUBADALA ENERGY SERVICES إىل  ذ.م.م  البرتولية 

COMPANY L.L.C - رشكة مبادلة لخدمات الطاقة 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 

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

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: محل االرشاف للخياطة 

رخصة رقم : CN- 1023429 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة وحيد اخرت محمد لطيف 

تعديل وكيل خدمات/ حذف بدر سليامن محمد احمد الفزاري 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 50000 

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

محل   -  AL ISHRAF TAILORING SHOP من/   تجاري  إسم  تعديل 

  AL ISHRAF TAILORING SHOP - SOLE إىل  للخياطة  االرشاف 

الشخص  رشكة   - للخياطة  االرشاف  محل     PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ جلوريا 
ستايل للعباية واالزياء 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2825492  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ عوشه 
للخياطة النسائية العربية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1128260  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التقنية  الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
املمتازة للمقاوالت والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN -  1175173 قد تقدموا إلينا بطلب:
موىس  غلوم  عيل  اضافة حسن  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العبيديل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مريم سامل راشد 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 االقتصادية بأن/ السادة : خاور اقبال لتموين املواد الغذائية - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4434184 قد تقدموا إلينا بطلب : 

اقبال اعظم دين من مالك إىل رشيك تعديل نسب  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خاور 

الرشكاء/ خاور اقبال اعظم دين من %100 إىل %49 تعديل مدير/ إضافة خاور اقبال 

اعظم دين 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة منى عبيد احمد عبود البلويش )%51( تعديل شكل 

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

 KHAWER IQBAL FOOD CATERING - SOLE من/   تجاري  إسم  تعديل 

PROPRIETORSHIP L.L.C - خاور اقبال لتموين املواد الغذائية - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  إىل KHAWER IQBAL FOODSTUFF CATERING L.L.C - خاور 

اقبال لتموين املواد الغذائية 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. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ماجيك واي للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1297386 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فراس عبداللطيف اخرس )50%( 

تعديل مدير/ إضافة فراس عبداللطيف اخرس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عيل فاعور )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ميمونه عيل سيد احمد محمد الهاشمي

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000 

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

 -  MAGIC WAY GENERAL CONTRACTING من/   تجاري  إسم  تعديل   

 CANADIAN HORIZONS  GENERAL إىل  العامة  للمقاوالت  واي  ماجيك 

CONTRACTING L.L.C - كنديان هوريزونز للمقاوالت العامة ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ الراحة 
لخدمات التنظيف  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1662266   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ جريلز 

كوتيور ألزياء االطفال 

رخصة رقم : CN - 3651592 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

اليمنت  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  
للنقليات واملقاوالت العامة  

رخصة رقم : CN -  2625116 قد تقدموا إلينا بطلب:
عامر  احمد  عيل  سامل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الظاهري 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله مساعد حسن عيل 

املنصوري 
 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.



م�سقط ـ )الوحدة(:

الُعمانية: ا�صتقبل ميناء �صاللة اخلمي�س 

�صيف  »مني  هما  �صياحيتني  �صفينتني 

5« و »�صيفن �صييز اك�صبلورير«، وعلى 

متنهما 4473 راكبًا منهم 2999 �صائحا 

�صمن  وذلك  اجلن�صيات،  خمتلف  من 

برناجمهما ال�صياحي يف عدد من موانئ 

دول العامل.

ولقد قام عدد كبري من ركاب ال�صفينتني 

الأثرية  املعامل  اأهم  �صملت  بجولت 

والتاريخية وال�صياحية التي ت�صتهر بها 

حمافظة ظفار اإىل جانب زيارة ال�صواطئ 

والأ�صواق التقليدية مبدينة �صاللة.

وكانت ال�صفينة ال�صياحية »مني �صيف 

الأردين  العقبة  ميناء  من  قدمت   »5

قابو�س  لطان  ال�صُّ ميناء  اإىل  ومتجهة 

متنها  على  وحتمل  م�صقط  مبحافظة 

3227 راكبا، فيما حتمل ال�صفينة  �صيفن 

وقدمت  راكبا،   1246 اك�صبلورير  �صييز 

من ميناء �صفاجا امل�رصي ومتجهة اإىل 

العربية  الإمارات  بدولة  الفجرية  اإمارة 

املتحدة.

زيادة يف  ا  �صنويًّ ُعمان  �صلطنة  وت�صهد 

ملوقعها  نظرا  ال�صياحية  ال�صفن  اأعداد 

املحيط  على  املطل  املتميز  البحري 

الهندي وبحر العرب وبحر ُعمان.

ميناء �ساللة ي�ستقبل �سفينتين �سياحيتين تحمالن اأكثر من
4 �آالف راكب

التحاد الأوروبي يتجه لإنهاء المو�سم 

باحتياطيات مريحة من القمح
بروك�سل ـ )وكالت(:

�صرتاتيجي  الفرن�صية  ال�صت�صارات  �رصكة  يف  املحللون  اأكد 

جرينز يف تقرير اأن خمزون الحتاد الأوروبي من القمح �صوف 

ينتهي يف مو�صم 2022 - 2023 مب�صتوى »مريح للغاية«.

وقال املحللون يف التقرير الذي تلقت وكالة بلومربغ لالأنباء 

ن�صخة منه عرب الربيد الإلكرتوين اأن اأكرب قدر من الإمدادات �صوف 

يكون يف �رصق اأوروبا حيث اإن دول �رصق الحتاد الأوروبي مل 

يكن لديها �صادرات قوية حتى الآن املو�صم اجلاري.

الرو�صية  الإمدادات  بني  ال�رص�صة  املناف�صة  اإىل  هذا  ويرجع 

والأوكرانية.

توازن«  الأوروبية يف »حالة  الذرة  اإمدادات  تكون  اأن  ويجب 

حيث اإن الواردات من الربازيل واأوكرانيا ت�صاعد يف التعوي�س 

عن املحا�صيل املحلية التي �رصبها اجلفاف.

 فقدت شهادات اسهم صادرة من الرشكة العاملية القابضة ش.م.ع )اسامك (  باسم كل من 

   ASMAK1716515 1 - فاطمه احمد حسن حمدان الكعبي  شهادة رقم

بعدد 1200 سهم 

  ASMAK1716514 2 - خالد احمد حسن حمدان الكعبي شهادة رقم

بعدد 1200 سهم

  ASMAK1716516 3 - نوره احمد حسن حمدان الكعبي شهادة رقم

 بعدد 1200 سهم

الرجاء ممن يجدهم تسليمهم للرشكة املذكورة او االتصال عيل موبايل رقم   0503500033 

اجلمعة 18 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15199

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

14اجلمعة 18 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15199 �أخبار و�إعالنات

اجلمعة 18 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15199اجلمعة 18 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15199اجلمعة 18 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15199

اجلمعة 18 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15199

اجلمعة 18 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15199

اجلمعة 18 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15199

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

اإعــــالن اإلغاء اعالن �سابق اإلغاء اعالن �سابق

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

الرخصــة  التنمية االقتصادية بخصــوص    تعلن  دائرة 
رقم  CN - 3673595 باالسم التجاري كراج يت يس اي 
الوضع  وإعادة  الرخصة  تعديل  بإلغاء طلب  للسيارات  

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

اإلجراءات املذكورة. 
CN -  3673595 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4672829 : رقم الخطاب

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بخصــوص الرخصــة رقم  
CN -  2494758 باالسم التجاري الفرن لتجارة االدوات 
كام  الوضع  وإعادة  الرخصة  الغاء  طلب  بإلغاء  املنزلية 

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

اإلجراءات املذكورة. 
CN -  2494758 /الرقم : د ت/ ش ت

CC -  4599915 : رقم الخطاب

تحديث  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للصيانة العامة  

رخصة رقم : CN -  4009037 قد تقدموا إلينا بطلب:
تنازل وبيع/  اضافة راشد حمد سامل محمد  تعديل الرشكاء 

الكندي 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عائشة جمعه سامل احمد 

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

املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري : يو للمزادات -  رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 4  

 عنوان الرشكة:تاجر ابوظبي 

  CN-3733502 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه-  الهاميل  السادة/  تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 11-2-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:   2205047143     

 تاريخ التعديل:   2022-11-17

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : تراينت االمارات - ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1072261 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة حسني عىل حسن الحوسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حسني عىل حسن الحوسني )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اجنيلو انطوين لوبو 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ريتا براكاش الت يب ف لوبو 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسني عىل حسن الحوسني 

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

تعديل إسم تجاري من/ TRINET EMIRATES - LLC - تراينت االمارات - ذ.م.م  إىل 

TRINET EMIRATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - تراينت االمارات 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري :   رشكة جينويل ستاندرد لالستشارات-  رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

  CN-3766106 :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   2022-11-11 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2250027024     

 تاريخ التعديل:   2022-11-17

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  اسم الرشكة :   اف ايه ام يب التجارية  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم 602 - 603 ملك الشيخة هند بنت مكتوم، بر ديب، املركز التجاري

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1114773 رقم الرخصة  630546       

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
تاريخ القرار  :15-11-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-11-15

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :    رشكة يل كينجوي التجارية ذ.م.م
العنوان :   محل رقم 2 ملك احمد عبدالكريم، ديرة، البطني

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 55740   رقم الرخصة  523012     

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :14-11-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-11-14

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ايت جود لتجارة املواد الغذائية واملرشوبات  ذ.م.م 
العنوان : 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1561659   رقم الرخصة    949001 

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

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :12-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-12

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  رشف لتجارة نظم الحاسب اآليل وبرامجه ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم 303 ملك رشف الدين السيد محمد ، ديرة، القرهود

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1140781 رقم الرخصة 713637       

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  :6-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-6

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  رشف جوينت فينرشز لالستثامر   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب تجاري 206 ملك رشف الدين السيد محمد  ، ديرة، القرهود

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1152202  رقم الرخصة  725139     

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  :6-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-6

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

املركز التجاري االول  

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

وبتعيني  ش.ذ.م.م  التجارية  يب  ام  ايه  اف  رشكة/  لتصفية  لديها  التجاري  السجل 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :15-11-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-11-15

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

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

املركز التجاري االول  

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة/   رشكة يل كينجوي التجارية  ذ.م.م وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :14-11-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-11-14

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

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

املركز التجاري االول  

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

الحاسب اآليل وبرامجه     التجاري لديها لتصفية رشكة/  رشف لتجارة نظم  السجل 

ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :6-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-6

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

بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

املركز التجاري االول  

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة/    رشف جوينت فينرشز لالستثامر  ش.ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :6-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-6

وعىل من لديه أي اعراض 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: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 

 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

التجاري لديها لتصفية رشكة/    ايت جود لتجارة املواد الغذائية واملرشوبات ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :12-9-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-9-12

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

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

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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�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:  عارف احمد سامل احمد الجنسية: االمارات 
 اىل الطرف الثاين:  محمد عقيل بندن بخش  الجنسية:  الهند

 باالسم التجاري )املمتاز لخدمات املعلومات التجارية( رخصة صادرة من  
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )101926( واملسجلة بغرفة  دائرة 

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:  صالح عبدالقادر خداداد محمد بلوش  الجنسية: االمارات 

 اىل الطرف الثاين:  محمد ابو بكر صديق محمد شمس العامل   الجنسية: بنغالديش 

بنسبة %100 حصة ليصبح مالك الرخصة

 باالسم التجاري ) سفينة الساحل لصيانة املباين( رخصة صادرة من  دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )105168( 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:  حمد صمره عيل محمد الشحي  الجنسية: االمارات  عن كامل 

حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  احمد سلطان عبدالله بن يوسف ال عيل  الجنسية: اإلمارات

االقتصادية  التنمية  دائرة  من   صادرة  رخصة  صحتني(  )مخبز  التجاري  باالسم   

بعجامن برقم ملف )93595( 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:

حيث  االمارات  الجنسية:  البلويش   مراد  عبدالله  محمد  عيل  األول:  :الطرف  من 

يرغب يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  منريه بهرام اسامعيل مرادي  الجنسية: اإلمارات

 باالسم التجاري )  حمد وعلياء ملقاوالت البناء ( رخصة صادرة من  دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )44913( 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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لإعلناتكم بالوحدة: هاتف: 
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اأبوظبي / وام/

 تراأ�س �سعادة حممد جالل الري�سي مدير عام وكالة 

اأنباء الإمارات »وام« رئي�س اللجنة العليا املنظمة 

للك�نغر�س العاملي لالإعالم ، اأعمال امل�ؤمتر الـ 49 

للجمعية العم�مية لحتاد وكالت الأنباء العربية 

»فانا« التي انطلقت اأم�س يف اأب�ظبي تزامنا مع 

الدورة الأوىل من الك�نغر�س العاملي لالإعالم.

ح�ـــر امل�ؤمتر .. الدكت�ر فريـــد اأيار الأمني العام 

لحتاد وكالت الأنباء العربية »فانا« وممثل� 14 

وكالة اأنباء من الدول الأع�ساء ومن وكالت اأنباء 

من خمتلف دول العامل .

ورحـــب �سعادة حممد جـــالل الري�سي يف كلمته 

بامل�ســـاركني يف امل�ؤمتر الذي يعقد بالتزامن مع 

الك�نغر�س العاملي لالإعالم.

وقال �ســـعادته : » ي�ـــر اللجنة العليا املنظمة 

للك�نغر�س العاملي لالإعالم الرتحيب بكم يف هذا 

احلدث الدويل، الذي يجمع �رق العامل مع غربه، 

وجن�به مع �سماله، �ساكرين لكم م�ساركتكم القّيمة 

مع العديد من ال�كالت الإخبارية وامل�ؤ�س�ســـات 

الإعالميـــة ال�سحفيـــة والإذاعيـــة والتلفزي�نية 

والرقمية«.

واأ�ســـاف : » ي�رفنـــي اأن اأنقل لكم حتيات �سم� 

ال�سيخ من�ســـ�ر بن زايد اآل نهيـــان نائب رئي�س 

جمل�س ال�زراء وزير دي�ان الرئا�سة ومتنيات �سم�ه 

لكم بدوام الت�فيق والنجاح، وامل�ساهمة الإيجابية 

يف اإثراء جل�ســـات ومناق�سات الن�سخة الأوىل من 

الك�نغر�س العاملي لالإعالم، الذي يعقد حتت �سعار 

»�سياغة م�ستقبل الإعالم«.

واأكد �سعادته اأن م�س�ؤوليتنا يف اجلمعية العم�مية 

لحتاد وكالت الأنبـــاء العربية »فانا« تتعاظم 

ي�مًا بعد ي�م، يف ظل التط�رات املت�سارعة التي 

ي�سهدها العامل ب�سكل عام، وقطاع �سناعة الإعالم 

على وجه اخل�س��س كما اأن جه�دنا كفريق عمل 

واحد يف الدول العربيـــة؛ ت�ستدعي منا م�ا�سلة 

التفكـــر والتخطيط والعمل �س�يـــًا يف م�اجهة 

التحديات ومناق�سة الق�سايا املهمة التي ترتبط 

ب�سناعة الق�ســـة اخلربية وم�سداقيـــة الر�سالة 

واأخالقيات املهنة.

واأ�سار اإىل اأهمية تعزيز العمل الإخباري امل�سرتك، 

وا�ستدامة التن�سيق وت�حيـــد اجله�د يف اإي�سال 

الر�سائـــل الإعالمية الهادفـــة لتلبية احتياجات 

م�ؤ�س�ساتنا الإعالمية املختلفة، وتنمية جمتمعاتنا، 

وحتقيق �سعادة �سع�بنا.

وقال �سعادة مدير عام وكالة اأنباء الإمارات اإنه يف 

ظل ما وفرته تقنيات الت�سال احلديثة وتطبيقات 

م�اقع الجتماعي والربجميـــات الذكية؛ لبد لنا 

من الإ�سهام الإيجابي والّن�عي يف تعزيز امل�سهد 

الإعالمي العربي، من خـــالل القدرة على تغطية 

الأحـــداث باحرتافية عاليـــة، وم�سداقية عاملية، 

ُم�ستخدمني اأحدث التكن�ل�جيات واأف�سل الربامج 

الذكية يف اإدارة العمليات الإخبارية والإنتاجات 

الإعالمية املتن�عة.

واأ�ســـاف : » يف هذا ال�ســـدد، حر�سنا يف وكالة 

اأنباء الإمارات على تنفيذ م�روع »وام الإخباري« 

كربنامـــج اإخباري ُمبتكر يـــري العمل الإخباري 

الحرتايف، وينظم اإدارة فرق العمل املتعددة عرب 

نظام ذكي يخت�ر ال�قت واجلهد، وي�سمن اجل�دة 

والتميز، وي�اكب التطـــ�رات احلا�سلة يف جمال 

�سناعة الإعالم«.

ودعـــا الري�سي امل�ساركني يف امل�ؤمتر اإىل الطالع 

ب�سكل تف�سيلي على هذا الربنامج يف جناح وكالة 

اأنباء الإمارات بالك�نغر�س العاملي لالإعالم.

وقال �سعادته يف ختام كلمته : » اأعرب لكم عن 

وافر ال�سكر والتقدير مل�ساركتكم القّيمة معنا يف 

هذا احلدث الفريد من ن�عه يف املنطقة، ُمتطلعًا 

كرئي�ـــس اللجنـــة العليا املنظمة لهـــذا التجمع 

العاملـــي اأن تكـــ�ن لكل وكالة عربيـــة ُم�ساركة 

ُمتميزة واإ�سهامات ُمتعـــددة يف الن�سخ القادمة، 

وا�ستثمار فر�س تعزيز ال�راكات واإبرام التفاقيات 

مـــع جمم�عة وا�سعة من امل�ؤ�س�ســـات الإقليمية 

والدولية العاملة يف قطاع �سناعة الإعالم«.

من جانبه قال الدكت�ر فريد اأيار يف كلمته خالل 

امل�ؤمتـــر : » نلتقي الي�م وللمرة الأوىل على هذه 

الأر�ـــس الطيبة مكر�سني تقليـــداً مهمًا يف العمل 

العربي امل�سرتك يتمثل يف دورية انعقاد م�ؤمترات 

احتاد وكالت الأنبـــاء العربية الهادفة اإىل بحث 

الق�سايـــا التي تهـــم وكالت الأنبـــاء وتط�يرها 

و�س�ًل لالرتقاء بها اإىل م�ساف ال�كالت املتط�رة 

عامليا«. ونتقدم بالتهنئة اإىل �سعادة حممد جالل 

الري�سي مدير عام وكالة اأنباء الإمارات على افتتاح 

الدورة الأوىل للك�نغر�ـــس العاملي لالإعالم، كما 

اأرحب بع�دة وكالة املغـــرب العربي لالأنباء اإىل 

الحتاد وهي ال�كالة التي كانت رائدة يف تاأ�سي�سه 

وتاأييد ا�ستمراره.

واأكد اأن احتاد وكالت الأنباء العربية ا�ستطاع اأن 

يحقق م�قعًا متقدمًا اإىل جانب الحتادات الإقليمية 

والعاملية فه� الي�م ع�س� فاعل يف امل�ؤمتر الدويل 

ل�كالت الأنبـــاء ، وتراأ�س منذ عام 2004 ول�ست 

مـــرات اإحدى جل�سات هذا امل�ؤمتر الذي ي�سم اأكر 

من 130 وكالة اأنباء يف العامل.

واأ�ســـاف : » اإىل جانـــب ذلك فقـــد اأ�س�س الحتاد 

�سبكة مـــن العالقات ال�ثيقة والطيبة مع وكالت 

الأنبـــاء يف اأوربا واآ�سيا واأمريكا الالتينية وكذلك 

مع الهيئات الإقليميـــة والدولية املماثلة ف�ساًل 

عما يق�م به على ال�سعيد العربي بتنفيذ برامج 

التدريب والتاأهيل التي �سملت جميع ك�ادر وكالت 

الأنباء«. واأ�سار اإىل اأن التعاون مع اإدارة الإعالم يف 

اجلامعة العربية يف تط�ر اإيجابي م�ستمر حيث اأن 

الحتاد ه� اأحد الأذرع املهمة يف العمل الإعالمي 

العربي امل�سرتك وقد وجـــه وزراء الإعالم العرب، 

خالل جمل�سهم يف دورته الأخرة ال�سكر والتقدير 

لالحتاد ح�ل م�ا�سيع كان الحتاد قد �ساهم فيها 

بكل جد وم�س�ؤولية.

وبـــني اأن اأهمية املنظمات الإقليمية ومنها احتاد 

وكالت الأنباء العربية اآخذة بالزدياد ب�سكل ملفت 

يف وقتنا احلايل لأن اأذرعها ت�سارك من خالل بث 

الأخبار واملعل�مـــات وت�ساهم ب�سكل رئي�سي يف 

بنـــاء ا�سرتاتيجيات تهـــدف اإىل خلق حالت من 

التفاعل بني الـــدول وال�سع�ب يف �سياق تكاملي 

وتفاعلي وتعـــاون على كافـــة امل�ست�يات ويف 

خمتلف املجالت التي تهم العامل.

واأو�ســـح اأن »فانا« تزود دول العامل العربي من 

خـــالل وكالت الأنباء العربية التابعة لها بـ 90 

يف املائة من الأخبار والتقارير وال�س�ر وهي اأي�سًا 

مبثابة »اأمم متحدة عربية لالأخبار«.

وتقدم بال�سكر اإىل وكالة اأنبـــاء الإمارات »وام« 

على ما قدمته من اإمكانات �سهلت له عقد امل�ؤمتر 

يف اأب�ظبـــي كما اأ�ساد بجهـــ�د اأع�ساء اجلمعية 

العم�مية.

وت�سمن امل�ؤمتر نـــدوة ح�ارية ا�ستعر�س خاللها 

ممثل� وكالت الأنباء الأوروبية والرابطة الأوروبية 

لـــ�كالت الأنبـــاء امل�ساركـــني يف امل�ؤمتر عددا 

من مبادراتهم وم�ساريعهـــم الإعالمية كما جرى 

ا�ستعرا�ـــس روؤيتهم لتط�يـــر العالقات مع احتاد 

وكالت الأنباء العربية »فانا«.

وتقـــدم امل�سارك�ن يف امل�ؤمتر بالتهنئة اإىل دولة 

الإمارات على تنظيم الن�سخة الأوىل من الك�نغر�س 

العاملي لالإعالم ، م�ؤكدين على اأهمية هذا احلدث 

العاملـــي البـــارز يف �سياغة روؤيـــة ا�ست�رافية 

مل�ستقبل قطـــاع الإعالم وبناء �ـــراكات مثمرة 

وم�ستدامة بني خمتلف و�سائل الإعالم.

اأبوظبي / وام /

 اأ�ســــاد الدكت�ر �سعيــــد احلمر املدير 

للثقافة  الفجــــرة  لهيئة  التنفيــــذي 

والإعــــالم بالدعم الكبــــر الذي ت�ليه 

القيادة الر�سيــــدة لقطاع الإعالم الذي 

يعد اأحــــد روافد دعم احلركة التنم�ية 

واحل�سارية والنه�ســــة ال�ساملة التي 

ت�سهدها دولة الإمارات وا�سفا القطاع 

باأنه منظ�مة رئي�سية تعك�س الزدهار 

والرفاهية التي يحياه �سعب الإمارات 

واملقيمــــ�ن على اأر�سهــــا و تربز دور 

الدولة الإيجابي يف املحافل الإقليمية 

والدولية يف القطاعات كافة.

وثمــــن احلمر يف ت�ريحــــات ل�كالة 

اأنبــــاء المــــارات »وام« على هام�س 

م�ساركتــــه يف فعاليــــات الك�نغر�س 

العاملــــي لالإعالم بدورتــــه الأوىل يف 

اأب�ظبي الي�م النجاحات التي حققتها 

)وكالة اأنباء المــــارات( عرب تنظيمها 

الك�نغر�ــــس العاملــــي الــــذي يعك�س 

�سناعة  لقطــــاع  املتزايدة  الأهميــــة 

الإعالم يف الدولة والذي ي�سهد تط�را 

متزايــــدا .. م�ســــرا اإىل اأن ال�كالة منذ 

تاأ�سي�سهــــا ظلت يف مركز ال�سدارة يف 

التعامل مع الأحداث ومتابعتها واأكد 

اأن تنظيمها الك�نغر�س يعك�س دورها 

الرائد وم�ساهمتها الفعالة يف �سناعة 

الإعــــالم يف الدولــــة و التي تن�سجم 

مع روؤية القيادة الر�سيدة وتطلعاتها 

للم�ستقبل .

واأكد اأن “ الك�نغر�س العاملي لالعالم ” 

فر�سة للتعرف على التجارب العاملية 

يف جمــــال الإعالم احلديــــث والتط�ر 

امل�ستمــــر يف اآليــــات الت�ا�سل وتلقي 

املعل�مات من خالل امل�ساركة الفاعلة 

لعدد وا�سع من امل�ؤ�س�سات الإعالمية 

والتقنية و املدار�س الإعالمية املتن�عة 

واخلــــرباء واملخت�ســــني العامليــــني 

لت�ستفيد منهم الك�ادر ال�طنية ال�سابة 

يف قطــــاع الإعالم ومنحهــــم الفر�سة 

لإبــــراز الدور الــــذي ي�سطلع�ن به يف 

تط�ير هذا القطاع

و نــــ�ه بالتجربة الرائدة التي �سهدها 

الك�نغر�س لأول مــــرة وهي جتربة » 

تقنيــــة امليتافر�س« وقــــد ظهر ذلك 

من خالل احل�ار التفاعلي الذي قدمه 

اأول مذيع »ميتافر�سي« مع �سعادة 

حممد جالل الري�سي مدير عام وكالة 

اأنباء الإمــــارات »وام« رئي�س اللجنة 

العليا املنظمة لـ«الك�نغر�س« وذلك 

با�ستخــــدام تقنيات جتمع بني ال�اقع 

املادي والفرتا�سي املعزز.

و اأعرب احلمر عن فخره بالتميز الذي 

حتققه دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف كل املجالت وم�اكبتها للتط�رات 

العامليــــة ونقل جتربتهــــا اإىل العامل 

خا�سة يف جمال الإعالم الذي اعتمدت 

فيه على قيم الإبداع والبتكار واأحدث 

التكن�ل�جيا املتقدمة.

�شرم ال�شيخ  /وام/

 نظمت هيئة البيئة – اأب�ظبي اأم�س جل�سة 

نقا�سية ا�ستعر�ست خاللها اجله�د التي 

تبذلها لتطبيق �سيا�سة امل�اد البال�ستيكية 

امل�ستخدمة ملرة واحدة يف اإمارة اأب�ظبي 

واحلد مــــن ا�ستخدام هذه امل�اد والتح�ل 

اإىل ا�ستخدام البدائل متعددة ال�ستخدامات 

الأكر ا�ستدامة.

جاء ذلك خالل م�ساركتها مب�ؤمتر الأطراف 

يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغر 

املناخ يف دورته ال�سابع والع�رين«ك�ب 

27« املنعقد يف �رم ال�سيخ بجمه�رية 

م�ر العربية .

و�ساهمت اجلل�سة التي ت�سمنت ا�ستعرا�س 

اأف�ســــل املمار�ســــات علــــى ال�سعيدين 

الإقليمــــي والدويل يف جمــــال احلد من 

املنتجات امل�ستخدمة ملــــرة واحدة يف 

تعزيز التعاون وتبادل اخلربات مع دولة 

الإمارات التي تتخذ العديد من الإجراءات 

ال�ستباقيــــة لتقليــــل العتمــــاد علــــى 

البال�ستيك امل�ستخدم ملرة واحدة وتعزيز 

ثقافة ال�ستدامة.

ح�ــــر اجلل�سة عدد من �ــــركاء الهيئة 

لبدائــــل  العاملــــي  التحالــــف  ومنهــــم 

املحــــارق )GAIA(، و99 بريدجز »99 

.»Bridges
وناق�ــــس املتحدثــــ�ن الإجنــــازات التي 

حققتها اأب�ظبي عرب اجله�د التي تق�دها 

هيئة البيئة لتنفيذ اأهداف �سيا�سة امل�اد 

البال�ستيكيــــة امل�ستخدمة ملــــرة واحدة. 

كما مت ت�سليــــط ال�س�ء علــــى التجربة 

الدولية للتحالف العاملي لبدائل املحارق 

واأبرز التقنيات واحللــــ�ل املبتكرة التي 

ت�ستخدمها 99 بريدجز.

و اأعرب امل�سارك�ن يف اجلل�سة عن قلقهم 

اإزاء ال�سلة التي تربط تغر املناخ وامل�اد 

البال�ستيكية امل�ستخدمــــة ملرة واحدة ، 

وعر�ست الهيئة الإجنازات التي حققتها 

حتى الآن منذ اإطــــالق ال�سيا�سة يف عام 

2020 بالإ�سافــــة اإىل الدرو�س امل�ستفادة 

من اجلهــــات الأخرى امل�ساركة يف تنفيذ 

ال�سيا�سة. كذلــــك مت ت�سليط ال�س�ء على 

احلل�ل املبتكرة واإمكانية تط�ير املزيد 

من فر�س التعاون.

وقــــال املهند�س عبــــد اهلل الرميثي مدير 

اإدارة التخطيط وال�سيا�سات البيئية بهيئة 

البيئة : قد يعتقد البع�س اأنه لي�س هناك 

عالقــــة بني تغــــر املنــــاخ - امل��س�ع 

 - COP27 الرئي�ســــي مل�ؤمتر الأطــــراف

امل�ستخدمة ملرة  البال�ستيكيــــة  وامل�اد 

واحدة ولكــــن احلقيقــــة اأن هناك عالقة 

وثيقــــة دفعتنا لتنظيــــم جل�سة نقا�سية 

خم�س�سة للم�اد البال�ستيكية امل�ستخدمة 

ملرة واحــــدة يف هــــذا امللتقــــى الهام. 

فاملنتجــــات امل�ستخدمة ملــــرة واحدة 

ترتبط بتدفق املــــ�اد والإنتاج والت�زيع 

وال�ستهــــالك اإىل اآخر مرحلة التي تتعلق 

مبعاجلتها كنفايات وجميع هذه املراحل 

وهي ما ت�سمى بدورة حياة املنتج ينتج 

عنها انبعاثات غازات الدفيئة امل�س�ؤولة 

عن التغــــر املناخي لذا فاإن اخلف�س يف 

ا�ستهالك هذه املــــ�اد �سيك�ن له بال �سك 

تاأثر على خف�س م�ست�يات النبعاثات، 

والتــــي بدورها ميكــــن اأن تكــــ�ن عاماًل 

م�ساهمًا يف التخفيف من تغر املناخ.

واأ�ســــاف الرميثي: املطلــــ�ب ه� اتخاذ 

اإجراءات على امل�ست�يني العاملي واملحلي 

لتحقيق منافع بيئيــــة، وحت�سني الدورة 

القت�ساديــــة وتقليــــل النبعاثات خالل 

الفــــرتة املا�سية وخــــالل �سعينا لتنفيذ 

�سيا�سة املــــ�اد البال�ستيكية امل�ستخدمة 

ملرة واحــــدة يف اأب�ظبي عملنا عن كثب 

مــــع العديد من املنظمــــات من خمتلف 

اأنحاء العامل لتبــــادل املعرفة وم�ساركة 

اأف�سل املمار�سات والتعرف على التقنيات 

اجلديدة والأفكار املبتكرة ل�سمان حتقيق 

هدفنا الأكرب، املتمثل يف تقليل العتماد 

على البال�ستيك امل�ستخــــدم ملرة واحدة 

للتح�ل نح� بدائل اأكــــر قابلية لإعادة 

ال�ستخدام .

و اأو�سح اأنه يف الأول من ي�ني� املا�سي 

مت حظــــر بيــــع الأكيا�ــــس البال�ستيكية 

امل�ستخدمة ملرة واحدة عرب منافذ البيع 

بالتجزئة الرئي�سية يف اأب�ظبي و�سهدنا 

جناًحا كبــــراً يف كمية الأكيا�س التي مت 

جتنبها ممــــا �سيك�ن له تاأثــــر اإيجابي 

كبر علــــى بيئتنا فقد حــــدث انخفا�س 

كبر يف معدل ا�ستخدام اأكيا�س الت�س�ق 

البال�ستيكيــــة امل�ستخدمة ملــــرة واحدة 

جتاوز 90 يف املائــــة وهذا يعني ت�فر 

ن�سف ملي�ن كي�س ي�ميًا اأي اأكر من 85 

ملي�ن كي�س حتى الآن .

بالن�سبــــة خلطتهــــا امل�ستقبلية ت�سعى 

الهيئة ملتابعة حظر الأكيا�س البال�ستيكية 

امل�ستخدمــــة ملرة واحدة مع العمل على 

التخل�س التدريجي من اأكــــ�اب واأطباق 

وحاويات الطعــــام امل�سن�عة من مادة 

ال�احد  ال�ستخــــدام  ذات  ال�ستايروفــــ�م 

ا  بحل�ل عام 2024 كما تخطط الهيئة اأي�سً

لتعزيز ا�ستعادة املنتــــج مما ي�سمن اأن 

تك�ن حك�مة اأب�ظبي خالية من املنتجات 

امل�ستخدمة ملرة واحدة والت�سجيع على 

ا�ستخدام التقنيات املبتكرة لدعم النتقال 

اإىل بدائل اأكر ا�ستدامة.

اأبوظبي -  وام/ 

�سارك مركز تريندز للبح�ث وال�ست�سارات 

يف جل�سة ح�ارية نظمتهـــا وكالة اأنباء 

الإمـــارات “وام” مبنا�سبة الي�م العاملي 

للت�سامح، بعنـــ�ان »دور الإعالم يف قيام 

جمتمعات مت�ساحمـــة« �سمن فعاليات 

الـــدورة الأوىل من الك�نغر�ـــس العاملي 

لالإعالم املنعقدة يف مركز اأب�ظبي ال�طني 

للمعار�ـــس. كمـــا نظم املركـــز - خالل 

م�ساركتـــه يف الك�نغر�س بجناح خا�س 

ي�سم جمم�عة مـــن اإ�سداراته البحثية - 

ندوة يف من�سة الإبداع ح�ل »دور الإعالم 

ومراكز البح�ث يف �سد الفج�ة املعرفية«.

واأكد الدكت�ر حممد عبد اهلل العلي الرئي�س 

التنفيـــذي ملركز تريندز خـــالل اجلل�سة 

احل�ارية اأهمية الت�سامح كقيمة اإن�سانية 

اأ�سا�سيـــة لتحقيق ال�ستقـــرار املجتمعي 

والنه�سة التنم�ية ال�ساملـــة، م�سًرا اإىل 

اأن كافـــة الدول حتتاج اإليها من اأجل بناء 

جمتمعات متما�سكة قادرة على م�اجهة 

خمتلف التحديات.

واأ�ساف اأن ثقافة الت�سامح هي الب�تقة التي 

تن�سهر فيها كل املك�نـــات والختالفات 

العقائدية والثقافيـــة والعرقية والدينية، 

مبـــا ي�سمح ببناء جمتمعـــات متما�سكة 

داخلًيا، تقبل الختالفات وتنبذ الكراهية، 

حمـــذًرا من اأن غياب هـــذه الثقافة ي�سهم 

ب�سكل مبا�ر يف انت�سار ال�راعات وجرائم 

الكراهية.

و�ســـدد على دور الإعـــالم يف ن�ر ثقافة 

الت�سامح يف املجتمعات، وقال اإن الإعالم 

مبا ميتلكه من قدرات هائلة واأدوات عديدة 

له دور بالغ الأهميـــة، خا�سة يف ظل ما 

ن�سهده من تط�ر تكن�ل�جي هائل وث�رة 

رقمية عززت مـــن اأهمية دوره ك�سالح ذي 

حدين، حمددا بع�س الإجراءات التي ميكن 

لالإعالم ب�سقيه التقليدي واجلديد، اأن يق�م 

بها لن�ر ثقافة الت�سامح وتعزيزها، ومن 

اأبرزها ن�ر حمت�ى اإعالمي ي�سجع على 

الت�سامح وقب�ل الآخر بطرق حديثة جذابة، 

والرتكيز ب�ســـ�رة خا�سة علـــى و�سائل 

الت�ا�سل الجتماعي والإعالم اجلديد الذي 

اأ�سبح هـــ� ال�جهـــة الأ�سا�سية لل�سباب، 

اإ�سافـــة اإىل �ـــرورة الرتكيز يف اخلطاب 

الإعالمي على اأن الختـــالف بني النا�س 

�ُسّنة ك�نية ينبغي التعامـــُل معها ، واأن 

الت�سامح ه� اأ�سا�س ا�ستقرار املجتمع.

واأو�ســـح اأن من بـــني الإجراءات ت�سحيح 

و�سبـــط  )الدينيـــة(  النمطيـــة  ال�ســـ�ر 

اإعالمي  وتقدمي خطـــاب  امل�سطلحـــات، 

ي�ستند اإىل العقل واملنطق و�سحيح الدين، 

وت�سجيع احل�ار بـــني الأديان والثقافات 

، وتفكيـــك خطابات الكراهيـــة والتطرف، 

والتعريف بالثقافات والتقاليد واملعتقدات 

الدينية املختلفة وت�سجيـــع الأفراد على 

الطالع عليها.

واأكد العلي اأن ن�ر ثقافة الت�سامح يتطلب 

تط�ير املحت�ى املعريف ل��سائل الإعالم 

وتفنيد خطابات الكراهية والتطرف والرد 

عليهـــا ما يحتاج اإىل جهد بحثي وعلمي 

كبر، ومن هنا تربز اأهمية التعاون وتكامل 

الأدوار بني و�سائل الإعالم ومراكز البح�ث.

ولفـــت اإىل جتربة مركـــز تريندز يف ن�ر 

الت�سامـــح، وجه�ده يف هـــذا املجال من 

بينها اعتماد برنامج الت�سامح والتعاي�س 

�سمن برامـــج املركز البحثيـــة، وتنظيم 

العديد من املحا�ـــرات والندوات وور�س 

العمل وامل�ساركة امل�ستمرة يف امل�ؤمترات 

الداخلية واخلارجية ح�ل الت�سامح .

مـــن جانب اآخر، عقد مركـــز تريندز اأم�س 

و�سمـــن فعاليـــات اليـــ�م الثـــاين من 

الك�نغر�س العاملي لالإعالم ندوة بعن�ان 

»دور و�سائـــل الإعالم ومراكز البح�ث يف 

�ســـد الفج�ة املعرفية« مبن�ســـة الإبداع 

مب�ساركة نخبة من الباحثني والإعالميني 

الدوليـــني، تناولت اأربعـــة حماورها هي 

الفجـــ�ة املعرفية واملحتـــ�ى الإعالمي، 

ودور و�سائـــل الإعالم ومراكز البح�ث يف 

�سد هذه الفج�ة، وتكامل الأدوار بني مركز 

الفكر وامل�ؤ�س�سات الإعالمية، ودور مراكز 

البح�ث يف ا�ست�ـــراف م�ستقبل الإعالم 

وامل�ساركة يف �سنعه.

واأكـــدت اليازية احل��سنـــي نائب رئي�س 

قطاع الإعالم بـ »تريندز« مدير الندوة يف 

كلمتها الفتتاحية على دور مراكز البحث 

العلمـــي وو�سائـــل الإعـــالم يف الت�سدي 

للتحديـــات، خا�ســـة يف عـــامل ما بعد 

ك�فيد 19، م�سرة اإىل اأنه ميكن للجانبني 

ال�ستفادة من بع�سهما البع�س، حيث اإن 

الإعالم ي�سكل اأداة منا�سبة لتعزيز ال�عي 

البحثـــي وزيادة م�ساركـــة اجلمه�ر، كما 

اأنه ميكن ملراكز الفكـــر والبحث العلمي 

ال�ستفادة من ال��سائط الرقمية احلديثة، 

م�سددة على اأهمية التكامل بني ال��سائط 

اجلديدة و�سبكة الإنرتنت يف ا�سرتاتيجية 

ات�سال اأو�سع تت�سمـــن من�س�رات بحثية 

اأ�سلية كاأ�سا�س لها.

عقب ذلـــك قدمـــت املذيعـــة واملرا�سلة 

الإخباريـــة ميخال ديفـــ�ن، رئي�س ق�سم 

العرو�س باخلليج تاميز، ورقة عمل ح�ل 

الفج�ة املعرفية واملحتـــ�ى الإعالمي .. 

اأ�سارت خاللها اإىل اأنه من اأجل ال��س�ل اإىل 

املعرفة الدقيقة، يجب العتماد على مراكز 

البحث والتفكر التي ت�فر وحتلل ال�سياق 

العـــام لالأحداث وت�ـــرح الغم��س الذي 

ميكن اأن يلف الأخبار والأحداث.

بدورهـــا تناولت الدكتـــ�رة �سارة �سهاب، 

زميل بحـــ�ث اأول باأكادميية اأن�ر قرقا�س 

الدبل�ما�سيـــة، دور و�سائل الإعالم ومراكز 

البح�ث يف �سد الفج�ة املعرفية، وحددت 

ثالث ر�سائل من خاللها ميكن �سد الفج�ة 

بني الإعالم ومراكز البح�ث الأوىل اأن مراكز 

الأبحاث مهمة، حيـــث ت�ساعد على ن�ر 

املعل�مات والأخبار، وت�ساعدة الأ�سخا�س 

على ال��ســـ�ل اإىل معل�مـــات اأكر ثقة، 

ومتتاز بال�رعة واملرونة، الر�سالة الثالثة 

تت�سل بالروابط والرتباطات.

من جانبه تطـــرق عبدالرحمن اجلنيبي، 

اأخ�سائـــي اأول امل�ؤمتـــرات والت�ســـالت 

ال�سرتاتيجيـــة بـ »ترينـــدز«، اإىل تكامل 

الأدوار بـــني مركـــز الفكـــر وامل�ؤ�س�سات 

الإعالمية يف �سد الفجـــ�ة املعرفية، واأن 

م�ساركة املعرفة اأ�سبحـــت اأكر �سه�لة، 

حيث ت�سهم و�سائل الت�ا�سل الجتماعي 

يف اإي�سال املعل�مات ب�رعة.

هيئة البيئة ت�شتعر�ض جهودها لإعالن اإمارة اأبوظبي خالية من 

المواد البال�شتيكية 
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الكونغر�ض العالمي لالإعالم يناق�ض

دور التكنولوجيا والذكاء ال�شطناعي في 

ترقية منظومة العمل الإعالمي

اأبوظبي - وام:

تناولـــت جل�ســـة ح�ارية خالل فعاليـــات الي�م 

الثالث من الك�نغر�س العاملـــي لالإعالم بعن�ان 

»التكن�ل�جيا والذكاء ال�سطناعي كاأداة لتح�سني 

الت�ا�سل الإعالمي« دور تقنيات الث�رة ال�سناعية 

الرابعة يف تط�ير منظ�مة العمل الإعالمي.

�ســـارك يف اجلل�سة الدكت�ر �سيـــد دوري�س، اأ�ستاذ 

بكلية عل�م الت�سال والإعـــالم، جامعة زايد، من 

الإمارات، و�ستيفان�دي الي�ساندري الرئي�س التنفيذي 

ل�كالة اأنباء اآن�سا الإيطاليـــة والدكت�ر نزار زكي، 

مدير مركز حتليالت البيانات ال�سخمة ورئي�س ق�سم 

عل�م احلا�س�ب وهند�سة الربجميات بكلية تقنية 

املعل�مات بجامعة الإمارات، من الإمارات، و حممد 

العاطف، املديـــر الإقليمي الأول حلل�ل الت�سالت 

الال�سلكية يف ه�اوي . واأ�سار الدكت�ر �سيد دروي�س 

اإىل مراحـــل تط�ر الث�رة ال�سناعية حتى و�س�لها 

اإىل الث�رة ال�سناعية الرابعة، مبا فيها من بيانات 

�سخمة وتقنيات بل�ك ت�سني وذكاء ا�سطناعي.

وقـــال : » قـــد حتدث عـــن التاأثـــرات الإيجابية 

لتقنيات الذكاء ال�سطناعي والتي بداأت امل�ؤ�س�سات 

الإعالميـــة اعتمادها منـــذ بدايـــة 2010، والتي 

ت�سمنت معاير اجل�دة، وقـــدرة الروب�تات على 

تقـــدمي الربامج والن�رات الإخباريـــة، اإذ اإن هناك 

غرفا �سحفيـــة جمهزة بالكامل مبعـــدات الذكاء 

ال�سطناعي اإىل جانب حت�يل الن�س��س اإىل �س�ر 

وبالعك�ـــس واإنتاج وثائق متعـــددة، ور�سد الأداء 

الإعالمي الرقمي وتلبية تف�سيالت العمالء ح�سب 

رغباتهم واحتياجاتهم اإ�سافـــة اإىل الت�ا�سل مع 

امل�سادر والتحقق من م�سداقيتها ب�سه�لة وفاعلية 

مبا يع�د بالنفع على الأرباح والإيرادات .

وذكـــر دروي�ـــس اأنه اأ�سبـــح الي�م لـــكل �سخ�س 

وم�ستخدم ه�ية رقميـــة الأمر نف�سه ينطبق على 

امل�ؤ�س�سات الإعالمية، واأن هذا املزيج يف اله�يات 

ه� ما يخلق الث�رة ال�سناعية.

ونـــ�ه اإىل اأن ا�ستخدام تقنيات الذكاء ال�سطناعي 

والروب�تـــات �سيت�ساعـــف اإىل حـــد كبر ح�سب 

املت�قـــع م�ســـراً اإىل �سلبيـــات قـــد ترتتب على 

ا�ستخدام مثل هذه التقنيات وتتمثل يف عدم دقة 

وم�ث�قية جميع املعل�مات واملحت�ى الذي يتم 

تقدميه والتحيز والفتقار اإىل امل��س�عية، وغياب 

املنظ�مة الأخالقية.

واأكد اأن ال�راع بني الـــذكاء ال�سطناعي والب�ر 

ل اأ�سا�س لـــه، فالأمر ي�ستدعـــي حتقيق التكامل 

والن�سجـــام. مـــن جانبـــه، حتـــدث �ستيفان�دي 

الي�ساندري، الرئي�س التنفيـــذي ل�كالة اأنباء اآن�سا 

الإيطاليـــة » اآن�سا« عن الـــدور الذي لعبه الذكاء 

ال�سطناعي يف تعزيز من� الأعمال ال�كالة بالرغم 

من املخاوف التي كانت لدى امل�ظفني وال�سحفيني 

مـــن تاأثراتها، وقد اأعطى مثـــاًل واقعيًا عن اآلية 

تعامـــل امل�قع الإلكرتوين اخلا�ـــس بال�كالة مع 

ن�ر الأخبـــار بالعتماد على تقنية البل�ك ت�سني 

يف فرتة الأزمة ال�سحية العاملية، ف�ساًل عن طريقة 

ت�ظيف الذكاء ال�سطناعي يف كتابة املقالت على 

�سبيل املثال قبـــل مراجعتها من قبل ال�سحفيني 

واملحررين، مبا يع�د بالفائدة الكبرة على العمل.

واأكد الدكتـــ�ر نزار زكي اأهميـــة البيانات م�سدرا 

رئي�سيـــا جلميع القطاعات وقـــال :« ال�سحفي�ن 

والإعالميـــ�ن ي�ستخدمـــ�ن البيانـــات لت��سيل 

ر�سائلهم وفهم اجلمه�ر« .. ون�ه اإىل اأهمية اأن يجد 

جمال حتليل البيانات والإعـــالم طريقًا م�سرتكًا، 

فعلى �سبيل املثال ميكـــن ملحللي البيانات فهم 

ال�سياق واملحت�ى وميكن تاأهيل الإعالميني ب�ساأن 

كيفية التعامل مع البيانات مبا يعزز فهم وتفاعل 

اجلمه�ر وتخ�سي�س املحت�ى.. واأ�سار اإىل اأن العديد 

من اجلامعات تطلق برامج تركز على هذا ال�ساأن.

وحتدث زكـــي عن بع�س التحديات التي قد ترافق 

حتليالت البيانات مثل اخل�س��سية وحق�ق امللكية 

اخلا�سة بالبيانات، واأكد اأهمية اأن يجتمع �سناع 

القرار والباحث�ن واأ�سحـــاب القرار للتعاون معًا 

ل��سع ق�انني وق�اعد حتكم طريقة اإنتاج وا�ستخدام 

البيانات.

تزامناً مع الكونغر�ض العالمي لالإعالم .. مدير عام »وام« يتراأ�ض اأعمال موؤتمر الجمعية 

العمومية لتحاد وكالت الأنباء العربية »فانا«
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القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أطلق 
وســائل  حماية  )فيفا(، خدمة 
التواصــل االجتماعي، للتصدي 
للتمييز وحماية الصحة النفسية 
لالعبني ورفاههم، بالتعاون مع 
االتحاد الدويل لالعبني املحرتفني 
انطالق  من  أيام  )فيفربو(، قبل 

كأس العالم 2022 يف قطر.
ومــن خــالل هــذه الخدمــة 
من  الالعبني  جميع  ســيتمكن 
جميــع االتحــادات األعضــاء 
العالم،  الـ32 املشاركة يف كأس 
من الوصول إىل خدمة مخصصة 
والحجب  واإلبــالغ  للمراقبــة 
مصممــة لتقليل ظهور خطاب 
عىل  إليهم  املوجــه  الكراهيــة 

وسائل التواصل االجتماعي.
الالعبــني  حمايــة  وبالتــايل 
عرب  اإلساءة  من  ومشــجعيهم 
البطولة، بحسب  اإلنرتنت خالل 
املوقع الرســمي لالتحاد الدويل 

لكرة القدم.
وقال جيانــي إنفانتينو، رئيس 
أفضل  بتهيئة  فيفا  فيفا "يلتزم 
الظروف املمكنة لالعبني لتقديم 
يف  إمكانات  من  لديهم  ما  أفضل 
إطالق  ويســعدنا  العالم  كأس 
خدمــة ستســاعد يف حمايــة 
التي  الضارة  اآلثار  من  الالعبني 
يمكن أن تســببها منشــورات 

وسائل التواصل االجتماعي عىل 
صحتهم النفسية ورفاهيتهم".

أجانزو  من جانبه أوضح ديفيد 
رئيس فيفربو: "يقع عىل عاتق 
هيئــات كرة القدم مســؤولية 
حماية الالعبني والفئات املتأثرة 
التي  اإلســاءات  مــن  األخرى 
يواجهونهــا بشــكل متزايد يف 

مكان عملهم وحوله".
من  النــوع  "هــذا  وأضــاف: 
عىل  عميق  تأثــر  له  اإلســاءة 

الالعبــني وأرسهــم وأدائهــم 
العامــة  رفاهيتهــم  وعــىل 
وصحتهم النفســية، ولذا نأمل 
أن توفر خدمة حماية وســائل 
نقطة  االجتماعــي  التواصــل 
الدفاع  يف  للمســاعدة  انطــالق 
الرســائل  من  املشــاركني  عن 
إلينا رشكات  املسيئة وأن تنضم 
التواصل االجتماعي وتدعمنا يف 
املشــكلة يف كأس  معالجة هذه 

العالم".

ويدعم املهاجم الربازييل ويليان، 
لحماية  فيفــا  خدمــة  إطالق 
االجتماعي،  التواصل  وســائل 
مرتبطة  واجه مشكالت  أن  بعد 
خالل  اإلنرتنت  عىل  باإلســاءة 
تعرضت  الربازيل، حيث  يف  فرتة 
عرب  واإلســاءة  للتهديد  عائلته 
عىل  أجربه  الذي  اإلنرتنت، األمر 
العــودة إىل إنجلرتا، حيث يلعب 

اآلن بقميص فولهام".

اأبوظبي ــ وام:
 عندما خــاض كل من العبي 
ليونيل  األرجنتيني  القدم  كرة 
والربتغايل كريســتيانو  مييس 
رونالدو فعاليات بطولة كأس 
التاريخ،  يف  األوىل  للمرة  العالم 
أن  يتوقعون  كثرون  يكن  لم 
ســاحة  عىل  الالعبان  يهيمن 
األوروبية والعاملية  القدم  كرة 

لسنوات طويلة تالية.
وخــاض ميــيس ورونالــدو 
من  األوىل  للمــرة  املونديــال 
نســخة 2006 بأملانيا  خالل 
بعدما فرض كل منهما نفسه 
يف  العاملية  الكرة  نجوم  ضمن 
مسرته  من  األوىل  الســنوات 
الكرويــة؛ حيث كان مييس يف 
الـــ18 من عمــره فيما كان 

رونالدو يف الـ21 .
إىل  منهما  كل  واآلن، يتأهــب 
 ،2022 مونديال  يف  املشاركة 
منطقيا  األخرة  تبــدو  والتي 
كأس  بطــوالت  يف  لكليهمــا 
ترصيحات  أن  خاصــة  العالم 
الالعبني نفسهما تصب يف هذا 

االتجاه.
ومع رضبة البداية لكل منهما 
مييس  ســيعادل  البطولة،  يف 
يتعلق  قياسيا  رقما  ورونالدو 
يف  العب  ألي  املشاركات  بعدد 
ستكون  حيث  البطولة  تاريخ 
املشاركة الخامسة لكل منهما 

يف املونديال.
ورونالدو  مييس  ويتســاوى 
بهــذا مــع األملانــي لوثــار 
ماتيوس واملكسيكيني رافاييل 
ماركيــز وأنطونيو كارباخال 
حيــث شــارك كل منهم يف 5 
املونديال،  نســخ مختلفة من 
اإليطايل  املرمى  حارس  وكان 
جانلويجي  الســابق  العمالق 
يف  بالده  منتخب  قائمة  ضمن 
5 نســخ أيضا لكنه لم يخض 
نســخة 1998 وشارك فعليا 

يف النسخ الـ4 التالية.
مــن  العــدد  هــذا  ولكــن 
املشاركات لن يكون هو الرقم 

القيــايس الوحيد الذي ينتظر 
مونديال  يف  رونالدو  أو  مييس 
كل  يســتطيع  حيث  2022؛ 
منهمــا تحطيم أكثر من رقم 
أرقام  بينها  مــن  آخر  قيايس 
بيليه  الربازييل  لألســطورتني 
دييجو  الراحل  واألرجنتينــي 

مارادونا.

ومــن بــني جميــع الالعبني 
املشاركني يف مونديال 2022، 
بأعىل  البطولة  مييس  ســيبدأ 
رصيد من املشاركة يف مباريات 
 19 خاض  حيث  العالم  كأس 
الـ4  مشــاركاته  يف  مبــاراة 
السابقة ومنها نسخة 2014 
فيها  بلغ  بالربازيــل، والتــي 

املبــاراة النهائيــة للبطولــة 
املنتخب  أمام  الخســارة  قبل 

األملاني.
ويســتطيع مييس /35 عاما/ 
لعدد  القيايس  الرقــم  تحطيم 
أي  يخوضها  التــي  املباريات 
العب يف تاريخ املونديال إذا بلغ 
يف  ومشاركته  النهائية  املباراة 

جميــع املباريات الـ7 للفريق 
أو مباراة تحديد  النهائي  حتى 

الثالث. املركز 
هذا، ســرفع  يف  نجــح  وإذا 
مييس رصيــده إىل 26 مباراة 
العالــم  كأس  نهائيــات  يف 
القيايس  الرقم  بهــذا  محطما 
واملسجل  مباراة(   25( الحايل 
باسم األسطورة األملاني لوثار 
ماتيوس الذي خاض هذا العدد 
املباريات يف 5 نســخ من  من 
البطولة بني نســختي 1982 

بإسبانيا و1998 بفرنسا.
قبلها  ميــيس  يســتطيع  كما 
آخر من  تحطيم رقــم قيايس 
املباريات  يف  مشــاركته  خالل 
األول  بالــدور  الـــ3 لفريقه 
حيــث   2022 ملونديــال 
القيايس  الرقــم  ســيتجاوز 
باســم  املســجل  األرجنتيني 
والذي خاض  مارادونا  الراحل 
21 مبــاراة يف بطوالت كأس 

العالم.
الذي  الــيء اآلخر  أن  واملثر 
تفوقا  ميــيس  منح  يمكنــه 
واضحا وملموســا، وال يقبل 
تاريخيا  مارادونا  عىل  الجدل، 
بلقب  للفوز  الفريق  قيادة  هو 
ملارادونا  سبق  حيث  املونديال 
مع  املونديال  بلقــب  الفــوز 
األرجنتيني يف 1986  املنتخب 
بلقب  الفريق  يفز مع  لم  لكنه 
الجنوبية  أمريــكا  أمم  كأس 
)كوبا أمريكا( فيما فاز مييس 
مع فريقــه باللقب القاري يف 

منتصف العام املايض.
تحقيق  أيضــا  ملييس  ويمكن 
رقــم قيايس جديــد يف تاريخ 
املونديــال، وربمــا من خالل 
صنع  حــال  األوىل،  املبــاراة 
حيث  زمالئه  مــن  ألي  هدفا 
يصنع  الذي  الوحيد  ســيكون 
هدفا واحــدا عىل األقل يف كل 
خاضها  التي  الـ5  النسخ  من 
الوحيد  بأنه  علمــا  باملونديال 
حتــى اآلن الــذي صنع هدفا 
مختلفة  يف 4 نسخ  األقل  عىل 

بالبطولة.

ـــ
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كولو مواني بديــل لنكونكو في 
المنتخب الفرن�سي

باري�س ــ وام: 
القدم، عن  لكرة  الفرنيس  املنتخب  أعلن 
مواني، مهاجم  كولو  اســتدعاء راندال 
فريــق إنرتاخت فرانكفــورت األملاني، 
كأس  بطولة  يف  الفريــق  مع  ليشــارك 
العالم 2022 بقطر بدالً عن كريستوفر 
نكونكو املصــاب. وكان نكونكو انضم 
لقائمــة اإلصابات التي حرمت املنتخب 
من  أكثر  العالم، مــن  الفرنيس، بطــل 

العب قبل مونديال 2022.
وضمت القائمــة كال من نجولو كانتي 
قبل  كيمبمبي،  وبريسنيل  بوجبا  وبول 
األملاني  اليبزج  نكونكو، العب  استبعاد 
رســميا من القائمــة النهائية للفريق، 

مران  خــالل  الركبة  يف  إصابة  بســبب 
الفريق.

الفني  املدير  ديشــان  ديدييه  واستدعى 
مواني  كولو  الالعب  الفرنيس  للمنتخب 
“23 عاما” لتعويض غياب نكونكو بعد 
الدويل  لالتحاد  الطبيــة  اللجنة  موافقة 
من  نكونكو  استبعاد  للعبة )فيفا( عىل 

قائمة الفريق لإلصابة.
فريقه  حالياً مــع  موانــي  ويتواجــد 
باليابان، لكنه سينضم  األملاني يف جولة 
الدوحة صباح  الفرنــيس يف  املنتخب  إىل 
أمس "الخميس"، وفقا ملا ذكره االتحاد 
الفرنيس يف بيان عىل موقعه اإللكرتوني 
إنرتاخت  ملســؤويل  الشكر  وجه  والذي 

فرانكفورت عىل تعاونهم.

برلني  ــ وام:
القدم األملاني   توقع نجم كــرة 
تتويج  ماتيوس  لوثار  الســابق 
بلقــب  األرجنتينــي  املنتخــب 
القدم  العالم 2022 لكرة  كأس 
اللقب  إلحراز  الفريق  مرشــحا 
الثالث يف تاريخه ببطوالت كأس 

العالم.
وقال ماتيوس /61 عاما/  :"إذا 
كان عــيل أن أختــار منتخبا أو 
العالم،  كأس  للقب  فريقا  أرشح 

سيكون األرجنتني."
وأشــار ماتيوس إىل أن منتخبي 
القيايس  الرقم  صاحب  الربازيل 

الفوز )5 مرات( وفرنســا  مرات  لعدد 
متميزان،  فريقــان  حاليا  اللقب  حامل 
األرجنتني هو  بأن منتخب  ولكنه يشعر 
األقرب "فلديهم فريق متوازن وقوي."

وســبق للمنتخــب األرجنتينــي الفوز 
باللقب العاملي مرتني يف 1978 و1986 
لكنــه خرس نهائــي البطولة يف 1990 

و2014 أمام املنتخب األملاني بالذات.
وكان ماتيــوس من أبرز نجوم املنتخب 
ي  البطولــة  بلقــب  الفائــز  األملانــي 

1990عىل حساب األرجنتني.
األملاني  املنتخب  ماتيوس  يســتبعد  ولم 
مونديال  لقب  عىل  املنافســة  دائرة  من 
2022؛ وذكر :"كمــا هو معتاد، لدينا 

فرصة جيدة فعليا."

اأبوظبي ت�ست�سيف تدريباً 
مفتوحاً لمنتخب اأوروجواي قبل 

انطالق كاأ�س العالم

اأبوظبي ــ وام:
 

أجــرى منتخب أوروجــواي تدريبــاً مفتوحاً أمام 
أبوظبي بجزيرة  نيويورك  إستاد جامعة  الجمهور يف 
السعديات، وذلك يف إطار استعداده ملونديال 2022.

واختار منتخــب أوروجواي، باإلضافة إىل منتخبات 
معسكراتها  إلقامة  وجهة  أبوظبي  أخرى، العاصمة 
التدريبيــة قبــل خــوض منافســات كأس العالم، 
الرياضية  واملرافق  التحتيــة  البنية  من  لالســتفادة 

الحديثة ذات املستوى العاملي يف اإلمارة.
وتستعد دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي الستضافة 
منطقة املشــجعني يف جزيرة ياس - تجربة مشاهدة 
أجواء استثنائية  توفر  العالم FIFATM، التي  كأس 
ملتابعــة جميــع مباريات البطولــة يف ياس لينكس 
أبوظبــي بجزيرة ياس. وتفتح منطقة املشــجعني، 
مربع، أبوابها  تمتد عىل مساحة 10,000 مرت  التي 
طيلة أيام البطولة، مع الرتحيب بـ2,000 مشــجع 

يومياً.

عاد يان ســومر، حارس مرمى 
املالعب  إىل  السويرسي  املنتخب 
بعــد فرتة غياب أمتدت شــهراً 
الودية  املباراة  يف  كامالً، وشارك 
بالده  منتخــب  خرسها  التــي 
مقابل  دون  بهدفــني  غانا  أمام 
أبوظبي،  يف  نهيان  آل  ستاد  عىل 

استعدادا ملونديال قطر.
بهدف  ساليســو  محمد  وتقدم 
الدقيقة 70  يف  غانــا  ملنتخــب 
أضاف  دقائق  بأربــع  وبعدهــا 

الثاني. انطوان سيمينو الهدف 
وتعــرض ســومر )33 عاما( 
لتمزق يف أربطة الكاحل منتصف 
منذ  يشارك  ولم  املايض،  الشهر 

ذلك الحني.
وتلعب سويرسا ضمن املجموعة 
إىل جوار  للمونديــال  الســابعة 
الربازيــل والكامرون ورصبيا، 
فيمــا تلعب غانــا يف املجموعة 
الربتغــال  بجانــب  الثامنــة 

وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

غانا تهزم �سوي�سرا ودياً في اأبوظبي

 

الفيفــا يحمــي نجــوم المونديــال مــن هجمات 
»ال�سو�سيال ميديا«

 

مي�سي ورونالدو يهددان اأرقام مارادونا وبيليه وماتيو�س
.. كاأ�س العالم  2022 

ماتيو�ــس يتوقع فوز الأرجنتين 
بمونديال 2022

ليونيل مي�سي: البرازيل وفرن�سا واإنجلترا 
الأوفر حظا للمناف�سة على لقب المونديال

أبوظبي ــ وام:
ليونيل مييس  األرجنتيني  القــدم   أعرب نجم كرة 
عن توقعاته بأن املنافسة ستكون مفتوحة بشكل 
أن  العالم 2022 موضحا  كبر خالل بطولة كأس 
األوفر حظا  وفرنســا  وإنجلرتا  الربازيل  منتخبات 

للمنافسة عىل اللقب.
إىل  ويأمل مييس /35 عاما/ يف قيادة منتخب بالده 
الفــوز بلقب كأس العالم، كونه اللقب الكبر الذي 
ينقصه ليطوي مسرة حافلة باإلنجازات واأللقاب 

واألرقام القياسية.
واقرتب مييس كثــرا من إحراز اللقب مع منتخب 
بــالده يف مونديــال 2014 بالربازيــل عندما بلغ 
املبــاراة النهائية لكنه خرس أمــام نظره األملاني، 
ويبــدو مونديال 2022 هو التحدي الجديد له مع 

الفريق.
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نهيان بن زايد يعيد ت�شكيل مجل�س اإدارة 
نادي اأبوظبي للريا�شات الجوية

اأبوظبي،الوحدة:

العالمة  وسبارتن،  الرياضي  أبوظبي  مجلس  أعلن 
األبرز عالمياً في رياضات التحمل وتخطي الحواجز، 
فعاليات  في  المشاركين  للسفراء  قائمة  أول  عن 
بعد  تنطلق  التي   2022 للسبارتن  العالم  بطولة 

أسبوعين في أبوظبي.
كواليس  إلى  حصري  بوصول  السفراء  ويحظى 
في  سبارتن  تمثيل  ويتولون  المتميزة،  البطولة 
المجتمع، إضافة إلى تحفيز مشاركة الجمهور المحلي 
على  والقائمة  بالتحديات  المليئة  التحمل  رياضة  في 
ببطولة  للتوعية  حمالت  وإطالق  الحواجز،  تخطي 
الشخصية  حساباتهم  على   2022 للسبارتن  العالم 

لدى مواقع التواصل االجتماعي.

اأبوظبي-الوحدة:

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ  سمو  أصدر 
إعادة تشكيل  الرياضي، قراراً بشأن  أبوظبي  مجلس 
الجوية،  للرياضات  أبوظبي  نادي  إدارة  مجلس 
المعال،  راشد  بن  علي  بن  حسين  الشيخ  برئاسة 
وعضوية كل من: جاسم يوسف يعقوب المنصوري 
الغيثي،  صالح  سالم  خليفة  »نائباً للرئيس«، سعيد 
الكتبي،  حسن علي عبدالله حسين، سعيد حمد علي 
سيف  الفندي  يوسف  الكعبي،  خلفان  محمد  سعيد 

المرزوعي.
تاريخ  من  سنوات  لثالث  اإلدارة  مجلس  فترة  وتمتد 

صدور القرار.

الفجيرة ــ وام:

ليتوج  تألقه  بافلوف  الروسي   واصل 
مسائل  لحل  العالم  بطولة  بلقب 
فعالياتها  أقيمت  والتي  الشطرنج، 
حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو  برعاية 
الشرقي ولي عهد الفجيرة وبمشاركة 

650 العبا من مختلف دول العالم.
بن  صالح  بن  سلطان  الشيخ  وتابع 
المنافسات  من  جانبا  الشرقي  محمد 
اإليجابية  باألجواء  سعادته  عن  وعبر 
بفضل  المنافسات  تسود  التي 

وبارك  لالستضافة،  الجيد  االستعداد 
لالعبين نجاحاتهم.

البطولة  فعاليات  على  الستار  وأسدل 
بتفوق  الفجيرة  نوفوتيل  بفندق 
واضح للروسي بافلوف في منافسات 
مواطنه  وحل  اللقب،  ليحرز  الفردي 
في  وتبعه  ثانيا،  كاسانوف  أورال 
على  السابع  إلى  الثالث  من  المراكز 
موردشيا  بينور  البولندي  الترتيب 
والمنغولي بيلجون سوميا والبلجيكي 
بوبوف  والروسي  بيرس  فان  إيدي 

والصربي سيرافي موفيج.

وتصدر الالعب عمر نعمان آل علي ترتيب 
عمار  تاله  البطولة  في  اإلمارات  العبي 
وروضة  الحوسني  وعمران  السدراني 
وعلي  اليليلي  سعيد  ومحمد  السركال 
عبد العزيز وخليفة خالد في المراكز من 

الثاني إلى السابع على الترتيب.
الصدارة  كانت  الفرق،  مستوى  وعلى 
نظيريه  على  متفوقا  بولندا  لمنتخب 
احتال  اللذين  واأللماني،  الصربي 
المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأعرب الدكتور عبدالله آل بركت رئيس 
بالنجاح  سعادته  عن  المنظمة  اللجنة 

االمارات  استضافة  حققته  الذي 
يعكس  وهوما  العالمي  للحدث 
اإلماراتية،  للرياضة  النوعية  النقلة 
العبي  خاصة  الفائزين  لجميع  وبارك 
مميز  بشكل  ظهروا  الذين  اإلمارات 
البطولة وصعوبتها، مشيدا  برغم قوة 

بجهود اللجان العاملة.
في  الحكام  لجنة  رئيس  وأوضح 
عبدالغني  محمد  السوري  البطولة 
اللعبة قللت  أن ثقافة ممارسة  الحالق 
النتائج  تخص  اعتراضات  وجود  من 

في البطولة.

بافلوف ومنتخب بولندا يتوجان بلقب بطولة العالم 
لحل م�سائل ال�سطرنج في الفجيرة

دبي - الوحدة:

محمد  بقيادة  دبي  ذئاب  فريق  حقق 
فريق  منافسه  على  كبيراً  فوزاً  الحبتور 
مكتوم  آل  عليا  الشيخة  ام" بقيادة  "ايه 
في  أهداف  اربعة  مقابل  اهداف  وبتسعة 
ومنتجع  لنادي  الشهرية  نوفمبر  بطولة 

الحبتور للبولو والفروسية .
 جاءت المباراة قوية خاصة في شوطيها 
االول والثاني اللذين شهدا صمودا واضحا 
لفريق  السيطرة  دانب  فيما  ام  ايه  فريق 
والرابع  الثالث  الشوطين  في  الذئاب 
الحبتور  محمد  ويحرز  ويجول  ليصول 
هاتريك  حبتور  لنجله  بديال  شارك  الذي 

بينهم هدفين من مجهود فردي .
الفرق  الذئاب  فريق  يتصدر  الفوز  وبهذا 
االربعة المشاركة بفارق االهداف وسوف 
هوية  غنتوت  مع  مباراته  نتيجة  تحدد 
اللقاء  طرفا  سيكونان  اللذين  الفريقين 

الختامي يوم غد السبت .
في  ام"  "ايه  فريق  على  الذئاب  أغار 
بهدف  التقدم  في  ونجح  االولى  الدقيقة 
خوستو  للمحترف  جزائية  ضربة  من 
ايه  فريق  ادرك  ما  سرعان  ثم  كوينتو 
ايضا  جزائية  ضربة  من  التعاتدل  ام 
لمارسيلو وقبل نهاية الشوط يعود فريق 

الذئاب للتقدم بهدف ثاني .
ام  ايه  فري  واصل  الثاني  الشوط  وفي 
الذئاب  فريق  ان  اال  بشدة  وقاوم  صموده 

الى  رصيده  ليرفع  تباعا  هدفين  اضاف 
لفريق  واحدا  هدفا  مقابل  اهداف  اربعة 

ايه ام .
سيطرة  شهد  فقد  الثالث  الشوط  اما 
أهداف  ثالثة  وأحرز  الذئاب  لفريق  تامة 
لكوينتو  الالفت  النشاط  بفضل  متتالية 
احراز  في  نجح  الحبتورالذي  ومحمد 
هدف بمجهود فردي من نصف ملعبه اي 
من 120 ياردة  ألكثر  بالكرة  تقدما  ظل 

حتى اودعها المرمي .

ليبدأ  واالخير  الرابع  الشوط  ويستأنف 
الحبتور ليرد عليه  بهدف كربوني لمحمد 
فريقه  بهدف  ام  ايه  فريق  نجم  فيكتور 
ليحرز  كوينتو  حفيظة  اثار  مما  الثاني 
هدف فريقه التاسع واالخير ليشعر فريق 
الفرصة  اتاح  الذئاب باسترخاء كبير مما 
الثالث  هدفينه  لخطف  ام  ايه  لفريق 
والرابع ليصفر الحكم معنا انهاء المباراة 
اربعة  مقابل  اهداف  بتسعة  الذئاب  بفوز 

اهداف . 

ذئاب دبي تفرت�س »ايه ام« بالت�سعة وهاتريك 
ملحمد احلبتور 

دبي ــ فائز بجبوج

لأللعاب  النصر  نادي  شركة  إدارة  أقامت 
أول  الهاشمي  الرزاق  عبد  برئاسة  الرياضية 
لبنات  النادي  بمقر  تكريم  حفل  أمس،  من 
الطائرة  الريشة  لعبتي  في  النادي  وأبناء 
المميزة  للنتائج  وتقديراً  تثميناً  والرماية، 
ساحات  في  مشوارهم  خالل  تحققت  التي 
خالل  وخارجياً  محلياً  اللعبتين  وميادين 
في  اإلمارات  منتخبات  مع  مشاركتهم 

المحفلين األسيوي والعربي. 
التنفيذي  المدير  الجناحي  احمد  الحفل  حضر 
مشرف  الطواش  ومنصور  الزرقاء  للقلعة 
رئيسة  درويش  بن  ونسرين  السنية  المراحل 
الزرقاء  بالقلعة  النسائية  األنشطة  قسم 
ومديرة فريق الريشة سهاد عويس والمدربين 
محمود طيفور وسيبي ابهاتو مدرب الرماية 
والالعبين  الالعبات  وجميع  محسن  حسن 
من  العديد  حرص  جانب  إلى  اإلنجاز  أصحاب 

أولياء األمور بالتواجد في هذه االحتفالية.
األسرة  أجواء  وسط  الجميع  تكريم  وتم 
بختام  الكيك  قالب  بقطع  االحتفال  الواحدة 

هذه المبادرة الهادفة. 
ترحيب

التنفيذي  المدير  الجناحي  احمد  ورحب 
وقدم  بالنادي  الرياضية  األلعاب  لشركة 
وأبناء  بنات  حققته  لما  وتقديره  شكره 
الريشة  رياضة  وميادين  بساحات  النصر 
تحيات  للجميع  ونقل  والرماية،  الطائرة 
الهاشمي  الرزاق  عبد  تقدير  مع  وتهاني 
الرياضية  لأللعاب  النصر  نادي  شركة  رئيس 

اثنى  سنكل. وبدوه  مروان  المهندس  ونائبه 
منصور الطواش المشرف اإلداري على الدور 
أبناء  حققتها  التي  المميزة  والنتائج  الكبير 
وبنات القلعة الزرقاء خالل تواجدهم بجميع 
بغريب على نجوم  ليس  المحافل، مؤكداً هذا 

ونجمات هذه األلعاب. 
ثقة وتفاوؤل

رئيس  نائب  سنكل  مروان  المهندس  أشاد 
الرياضية  لأللعاب  النصر  نادي  شركة  إدارة 

رياضة  والعبي  لالعبات  العالية  بالروح 
الكبيرة  الجهود  ومثمناً  والرماية  الريشة 
الفني  الجهازين  مع  تبذل  الذي  والمخلصة 
األخت  من  الدؤوبة  وبالمتابعة  واإلداري، 
والتي  درويش،  بن  علي  نسرين  الفاضلة 
البطوالت  بجميع  بالفوز  الجهود  تكللت هذه 
الزرقاء  وأبناء القلعة  بنات  فيه  تتواجد  التي 
والخارجية،  المحلية  البطوالت  مستوى  على 
النادي  فرق  جميع  ورعاية  دعم  ويؤكد 

والبنات،  للبنين  والفردية  الجماعية  لأللعاب 
اإلنجازات  أصحاب  طموح  يقف  أال  ومتمنياً 
بتحقيق  ثقتنا  نؤكد  بل  النتائج،  هذه  عند 

المزيد من  والبطوالت. 
دعم ورعاية

بالقلعة  النسائية  األنشطة  رئيسة  وقالت 
هذا  »إقامة  أن  درويش  بن  نسرين  الزرقاء 
ونائب  رئيس  توجيهات  ضمن  يأتي  الحفل 
لأللعاب  النصر  نادي  شركة  إدارة  رئيس 
الشكر  كل  جميعاً  منا  فلهم  الرياضية، 
بتكريم  المكرمة  هذه  إن  والتقدير، وأضافت 
األكبر  المسؤولية  تحملنا  الالعبات  الالعبين 
لمستقبل افضل يرقى لطموحات قيادة القلعة 
الزرقاء. وتابعت: قائلة ” خطتنا طموحة في 
على  استراتيجية  وفق  ونعمل  النصر  نادي 
اإلنجازات،  تحقيق  أجل  من  الطويل  المدى 
النصر  نادي  يقدمه  الذي  ما  يعلم  والجميع 
في  الرياضية، خصوصا  األلعاب  مختلف  في 
مجال الكشف عن موهوبين جدد في مختلف 
الوطنية  المنتخبات  الرياضية، لدعم  األلعاب 
قيادة  وهدف  رسالة  المحافل، وهي  كل  في 

النادي منذ زمن طويل.

»العميد« يثمن ويكرم بناته واأبناءه اأبطال الري�سة الطائرة والرماية
ً تقديراً وتثميناً لتاألقهم محلياً وخارجيا

�سباق  في  الم�ساركة  القوارب  قائمة  اإعالن 
ال�سراعية 43 قدماً اليوم 

دبي -الوحدة:

التسجيل  باب  -الجمعة-  اليوم  يغلق   
للقوارب  دبي  سباق  في  للمشاركة 
-الجولة  قدما   43 المحلية  الشراعية 
 2022-2023 دبي  بطولة  من  الثانية 
الدولي  دبي  نادي  ينظمه  والذي 
روزنامة  ضمن  البحرية  للرياضات 
يوم  الحالي  البحري  الرياضي  الموسم 

غد -السبت-.
وتعلن اللجنة المنظمة اليوم -الجمعة – 
قائمة القوارب المشاركة التي ستخوض 
الكبير  السباق  في  المنافسات  غمار 
المنتظر  من  حيث  -السبت-  غد  يوم 
والبحارة  والمالك  النواخذة  يتنافس  ان 

الثانية  الجولة  في  األولى  المراكز  على 
الفئة  هذه  منافسات  ختام  تمثل  والتي 
في الموسم الحالي حيث يتجدد الصراع 
دبي  لبطولة  العام  الترتيب  صدارة  على 

.2022-2023
السباق  في  التسجيل  عملية  وشهدت 
المالك  قبل  من  كبيرا  اقباال  المرتقب 
القوارب   سجلت  حيث  والنواخذة 
األولى  الجولة  في  متميزا  حضورا 
دبي  نادي  نظمها  التي  واإلفتتاحية 
أكتوبر  شهر  البحرية  للرياضات  الدولي 
80 قاربا  عن  زادت  بمشاركة  الماضي 
ابحرت لمسافة تزيد عن 14 ميال بحريا 
وحتى  العربي  الخليج  مياه  عمق  من 

خط النهاية قبالة شواطئ جميرا.

بطولة العالم لل�سبارتن  تعلن قائمة 
�سفرائها  في المجتمع



اأبوظبي ـ وام:

 عىل مــدار 30 عاما وخالل تواجده 
املصور  اســتطاع  اإلمارات  دولة  يف 
وفريق  فرياري  خورخي  األرجنتيني 
أجمل  من  مجموعــة  التقاط  عمله 
ومن  املناطق  من  العديد  يف  اللحظات 
بينها حلبة مرىس ياس، وتركت هذه 
رياضة  ســاحة  عىل  أثرها  الصــور 

فورموال1- عامليا.
الختامي  الســباق  فعاليات  وتنطلق 
عىل  لفورمــوال1-  العالم  لبطولــة 
حلبــة مرىس ياس بدايــة من اليوم 
املنافســات  الخميــس وحتى ختام 

بالسباق الرسمي يوم األحد املقبل.
التقاط أجمل  ويعمل خورخي عــىل 
لحظــات ســباق جائزة أبــو ظبي 
الكربى لفورموال1- منذ عام 2010، 
قائال:  انطالقته  لحظات  عن  وتحدث 
أول عامني من عميل يف تغطية  خالل 
فعاليــات ســباق عطلة األســبوع، 
لتغطية جميع  بمفــردي  أعمل  كنت 

الفعاليات خارج منطقة البادوك.
وأضاف: ما أتذكره عن هذه السنوات 

أننــي كنت دائم التجــوال يف الحلبة، 
بالطعام  يل  يســمح  وقتــي  وضيق 
بني  تنقيل  أثنــاء  فقــط  والــرب 
مناطق  من  الحلبة، واالنتقال  مواقع 
املدرجــات، وأجنحة  إىل  املشــجعني 
الضيافة، وألتقط الصور للســيارات 

والسائقني.

وأوضــح: عىل مدار 12 عاما، تطور 
معه  وتنامت  وفعالياتــه،  الحــدث 
الفوتوغرافية  التغطيــة  متطلبــات 
ألنشــطته، واخــرت 5 صــور من 
لروي  عميل  وفريــق  التقطها  التي 
من  مختلفــة  حكايــة  واحــدة  كل 
أبوظبي الكربى  مسرية سباق جائزة 

لفورموال1-.
االتحــاد  األول : تحيــة  ) املشــهد 
للطريان – خط بداية السباق يف حلبة 

مرىس ياس (
أبوظبي  انطالق ســباق جائزة  قبيل 
حلقت  بدقائق،  لفورموال1-  الكربى 

طائــرة االتحاد للطــريان فوق خط 
ياس، ويصف  مرىس  حلبة  يف  البداية 
قائالً: “تمثل  اللقطــة  خورخي هذه 
التي  اللحظة  الرائعــة  الصورة  هذه 
حول  العاشــقة  الجماهري  تنتظرها 
العالــم وهي بدء الســباق الختامي 

ملوسم فورموال1-”.

الصورة  هــذه  خورخــي  واختــار 
العام  الُتقطــت  بالتحديــد، والتــي 
املايض، ألنهــا تعرب بقوة عن حكاية 
جائزة أبوظبي الكربى لفورموال1-.

مــن  وفريقــه  خورخــي  وكان 
مثل  التقــاط  يحاولون  املصوريــن 
الصورة ألعــوام طويلة، ولكن  هذه 
ســابقاً بســبب  يحالفهم  لم  الحظ 
صعوبــة التحرك عــىل أرض الحلبة 
التحرك  اللحظــة ومحدودية  يف هذه 
الخاضع  الصيانة  منطقة  مسار  عىل 

للرقابة الشديدة.
) املشــهد الثانــي: احتفــال “نيكو 
العالم  ببطولــة  بفــوزه  روزبرج” 

لفورموال1- بحركات استعراضية (
بعد فوز “نيكو روزبرج” عىل زميله 
يف فريــق مرســيدس، البطل العاملي 
لقب  وحصــده  هاميلتون،  لويــس 
بطولة العالم للسائقني يف فورموال1- 
ثانيا  وصولــه  وبرغــم   ،2016 يف 
لخــط نهاية الســباق، أدى روزبرج 
بسيارته  اســتعراضية  حركات  عدة 
احتفــاالً بتتويجه بطالً للعالم وقفز 

من سيارته ليحيي الجمهور.

العني ــ وام:

للرماية  العالم  بطولــة  ضمن  اإلمــارات  فريق   حصل 
الباراملبيــة 2022 املقامــة يف نادي العني للفروســية 
والرمايــة والجولــف عــىل امليدالية الفضيــة وذلك يف 
البندقية 10 أمتار هوائي وضعية  منافسات مســابقة 

الوقوف مختلط فئة SH2 محققاً 8 نقاط.
البلويش  البطولة كل من ســعيد  مثل فريق اإلمارات يف 

وعائشة املهريي.
الفريق  فوز  عن  للمسابقة  النهائية  النتيجة  وأســفرت 
األوكراني املكون من فاســييل كوفاتشــيك وانستاسيا 
 16 محققاً  الذهبية  وامليداليــة  األول  باملركز  تليزينكو 

نقطة .
وجــاء الفريق االيطايل املكون من ليفا سيســاجيليني 
وروبرتو الزروا ىف املركز الثالث وامليدالية الربونزية بعد 
فوزه عىل الفريق اإلماراتي الثاني املشــارك يف املسابقة 
واملكون من كل من عائشة الشاميس وعبد الله االحبابي 

الثالث . يف مباراة تحديد املركز 
وقــال ذيبان املهــريي ، األمني العام للجنــة الباراملبية 
أكرب  استضافة  قدرتها عىل  اإلمارات  اإلماراتية: “ تثبت 
املادّية  اإلمكانات  بفضــل  والفعاليات  العاملية  األحداث 
والبريــة والبنية التحتّية املتوفــر لديها ".. وعرب عن 
مشــاعر الفخر بما قدمته اللجنــة املنظمة من تنظيم 
فائق لبطولــة العالم للرماية الباراملبية املقامة حاليا يف 

اإلمارات .
وأشــاد املهــريي بالعبي منتخبنــا الوطنــي للرماية 
الباراملبية املشــاركني يف املنافســات و الذين استطاعوا 
مواصلــة رفع راية الوطن يف رياضــة الرماية واعتالء 
الباراملبي "عبد  البطل  التتويج من خالل حصول  منّصة 
الذهبية يف مسابقة  امليدالية  العرياني" عىل  الله سلطان 
البندقية ملسافة 50 مر ثالثة أوضاع لفئة R7 محققاً 
رقماً عاملياً جديداً وتأهل بها إىل دورة األلعاب الباراملبية 
"باريس 2024".. كما حقق فريق اإلمارات للرماية يف 
فئــة R7 املركز الثاني يف املجموع بفضل تفّوق عبدالله 
تعيب  وعبيد  العرياني  سيف  وعبدالله  العرياني  سلطان 

الدهماني.
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فريــق الإمــارات يحرز ف�سيــة بطولة 
العامل للرماية الباراملبية بالعني

اأبوظبي - معن تركاوي:

اســتطاع  منتخب األرجنتني  
لكرة  األول  منتخبنا  يهزم  أن 
الودية  املباراة  0-5، يف  القدم 
األول  التي جرت مساء  أمس 
ســتاد  أرضية  عىل  األربعاء، 
بالعاصمة  زايــد  بــن  محمد 
ألــف   35 أمــام  أبوظبــي، 

متفرج، 
األخرية  الربوفة  املباراة  وتعد 
قبل  األرجنتينــي  للمنتخــب 
كأس  نهائيات  يف  املشــاركة 
العالم قطر 2022، فيما يأتي 
اســتعدادات  إطار  اللقــاء يف 
لــكأس  الوطنــي  منتخبنــا 
الخليج العربي "خليجي 25" 
يف مدينــة البرصة العراقية يف 

يناير املقبل.
جاءت املبــاراة قوية ومفيدة 
ليونيل  اطمــأن  إذ  للجانبني، 
سكالوني املدير الفني ملنتخب 
األرجنتــني عىل أغلب العبيه، 
قبــل مواجهة الســعودية يف 
املونديال،  يف  مشواره  مستهل 
فيما استفاد منتخبنا الوطني 
بروفة  باعتبــاره  اللقاء  من 
أحد  أمــام  قوي  واحتــكاك 
للمنافسة  املرشحة  املنتخبات 

عىل لقب كأس العالم.
يف  ألفاريز  جوليــان  ونجــح 
املباراة  أهداف  أول  تســجيل 
بعــد تمريــرة ســحرية من 
مييس الذي وضعه يف مواجهة 
خالد عيىس ليسدد بسهولة يف 

الشباك يف الدقيقة 17.
ماريا  دي  أنخيــل  وأضــاف 
الثاني من تســديدة  الهــدف 
مستغالً  الطاير"  "عىل  رائعة 
ماركوس  من  متقنة  عرضية 
أكونيا جهة اليسار يف الدقيقة 

.25

ليســجل  الالعب  نفس  وعاد 
الثالث مــن مجهود  الهــدف 
فردي بعــد مراوغة عدد من 
مدافعي اإلمــارات والحارس 

خالد عيىس يف الدقيقة 36.
وقبــل نهاية الشــوط األول 
الهدف  مييس  ليونيــل  أضاف 
بعدمــا  لألرجنتــني  الرابــع 
من  اثنني  وراوغ  الكرة  تسلم 
يف  بيمناه  وســدد  املدافعــني 

الشباك يف الدقيقة 44.
يف  بقــوة  منتخبنــا  ودخــل 
املباراة،  من  الثاني  الشــوط 
وكاد حــارب عبــد اللــه أن 
قوية  بقذيفة  النتيجة  يقلص 
القائم  ارتــدت مــن  لكنهــا 
األيــر لحــارس "التانغو" 
مارتينيــز، تبعها  إيميليانــو 
الله  عبد  من  أخرى  تســديدة 
الحارس  لها  تصدى  رمضان 

األرجنتيني.

من  عدد  املدربني  كال  وأجرى 
ألكرب  الفرصة  ملنح  التغيريات 
عدد من الالعبني للمشاركة يف 

املباراة.
الســيطرة  وتواصلــت 
مجريات  عــىل  األرجنتينيــة 

خواكني  البديل  اللقاء ليتمكن 
كوريــا مــن إحــراز الهدف 

الخامس يف الدقيقة 60.

منتخبنا يخ�سر من الأرجنتين بخما�سية  في تجربة 
مفيدة وتاريخية

طوكيو ــ وام:

للجودو  األول  منتخبنــا   دخل 
اإلعداد  مــن  الثانية  املرحلــة 
التحضريي  معســكره  خــالل 
العاصمة  يف  حاليا  يقيمه  الذي 
طوكيو، اســتعدادا  اليابانيــة 
طوكيو  بطولة  يف  للمشــاركة 
لعام  للجــودو  ســالم  جراند 
يف  تقــام  والتــي   ،2022
العاصمة اليابانية يومي 3 و4 

ديسمرب املقبل.
التي  املنتخبــات  وبلــغ عــدد 
يف  للمشاركة  بالتسجيل  قامت 
الحدث قبل أسبوعني عن موعد 
بينهم  من  انطالقتها 66 دولة 
اإلمارات،  هــي  عربية  6 دول 
والســعودية،  والبحريــن، 

والكويت، وقطر، ومرص.
وتضم بعثة اإلمارات يف بطولة 
األمني  التميمي  طوكيو، نارص 
أمني  اإلماراتي  لالتحــاد  العام 
للجودو  الدويل  االتحاد  صندوق 
رئيســا للوفــد، و 4 العبــني 
يشارك  الذي  جورام  دزاشفييل 
يف منافســات وزن تحــت 66 
وزن  يف  اشــفييل  كجم، وتالل 
تحت 81 كجم، وجوريجوريان 
تحت  وزن  منافســات  يف  ارام 
يف  كوسوف  90 كجم، وظفار 

الوزن الثقيل تحت 100 كجم.
وحث سعادة محمد بن ثعلوب 
املصارعة  اتحاد  رئيس  الدرعي 
عىل  منتخبنا  بعثــة  والجودو 
رضورة االجتهاد واالســتعداد 
الجيــد للبطولة، خاصة يف ظل 
ثانية  دولية  مشــاركة  وجود 

ســالم ،  جراند  طوكيو  بعــد 
التي  املاســرز  بطولة  وهــي 
الفرة  خالل  القدس  يف  ستقام 
املقبل  من 20 إىل 22 ديسمرب 
الدويل  يف ختام بطوالت االتحاد 
املوسم 2022 –  لهذا  للجودو 

.2023

منتخبنا للجودو يدخل المرحلة الثانية من 
مراحل الإعداد لطوكيو جراند �سالم

5 م�ساهد خالدة في م�سيرة �سباق جائزة التحاد للطيران الكبرى لفورمول- 1

35 األف متفرج �صفقوا للفريقين

ال�سارقة ــ وام:
 

توج فريق هيئة مطار الشارقة الدويل 
بلقب النسخة الـ 24 من بطولة كرة 
والدوائر  واملؤسسات  للهيئات  القدم 
نظمها  التي  بالشــارقة  الحكوميــة 
الشــارقة  حكومة  موظفــي  نادي 
للمعاقني  الثقة  نــادي  مع  بالتعاون 
الريايض  الشــارقة  مجلس  وإرشاف 
للبطولة  النهائية  املباراة  يف  فوزه  إثر 
عــىل فريــق بلدية مدينــة الحمرية 

بهدف دون رد .
بدايتها  من  حماســية  املباراة  جاءت 

وحــاول كل فريق إحراز هدف مبكر 
اللعب  مجريــات  عــىل  والســيطرة 
للمباراة  األصــيل  الزمــن  ،لينتهــي 
اإلضايف  الوقت  يف  و  السلبي  بالتعادل 
الوحيد  الهــدف  املطار  فريــق  أحرز 
بطولة  يف  األول  بلقبه  ليتوج  للمباراة 

املؤسسات الحكومية بالشارقة .
تتويــج  ومراســم  املبــاراة  شــهد 
الفائزين الدكتور طارق ســلطان بن 
خادم رئيــس اللجنة التنفيذية لنادي 
موظفي حكومة الشارقة وعيل سالم 
الشــارقة  مطار  هيئة  رئيس  املدفع 
أحمد  بــن  محمد  والشــيخ  الــدويل 

القاسمي واملستشار حميد عيل العبار 
اإلتحادي  الوطنــي  املجلــس  عضو 
نائب رئيــس اللجنة التنفيذية لنادي 
وأعضاء  الشــارقة  موظفي حكومة 
حكومة  موظفي  نادي  إدارة  مجلس 
الثقــة للمعاقني  الشــارقة ونــادي 
وممثيل الدوائر الحكومية املشــاركة 

يف البطولة .
ونــال فريــق اإلدارة العامة للحرس 
إثر  البطولة  يف  الثالث  املركز  األمريي 
فوزه يف مبــاراة تحديد املركز الثالث 
عــىل مجلس الشــارقة للتعليم الذي 

جاء يف املركز الرابع .

»مطار ال�سارقة« يظفر بلقب بطولة املوؤ�س�سات 
احلكومية لكرة القدم



جروســفينور  فندق  يف  عرضت 
هاوس غــرب لنــدن، األربعاء، 
لوحــة “بورتريه” لشكســبري 
خالل  له  الوحيــدة  إنهــا  يقال 
اللوحة  حياتــه. وعرضت  فرتة 
الفنان روبرت بيك،  التي رسمها 
جنيه  مقابــل 10 ماليني  للبيع 
من  العلني  املزاد  إســرتليني، يف 
قرر  الذي  الشــخيص  املالك  قبل 
اسمه. ويقول  عن  الكشف  عدم 
الكاتب  بني  الصالت  أن  املالكون 
الشــهري  اإلنجليزي  املرسحــي 
واســعة، وأن  وبيك  شكســبري 
الفنان كان مكلفا بانتظام برسم 

صور أعضاء رفيعي املستوى.
لوحتان فقط لشكسبري،  وهناك 
كالهمــا رســمتا بعــد وفاته، 

بحســب مــا ذكــرت صحيفة 
الغارديان الربيطانية.

دنكان  الفنــي  الخبــري  وقــال 
فيليبس، الذي حقق يف العمل قبل 
البيع: “هنــاك أدلة عىل أن هذه 
اللوحــة لشكســبري أكثر لوحة 

معروفة للكاتب املرسحي.

    

 كشــف تلســكوب جيمس ويب الفضائي 
األربعاء عن صــور جديدة مذهلة التقطها 
لسحابة ضخمة من الغبار عىل شكل ساعة 

رملية حول نجم يف طور التكّون.
والزرقاء  الربتقالية  السحب  هذه  وُرصدت 
أداة  ســابقاً، بواسطة  رؤيتها  تتم  لم  التي 
“نريكام” الخاصة بالتلسكوب والتي تعمل 
يف األشعة تحت الحمراء القريبة غري املرئية 

للعني البرشية.
إل  املسّمى “بروتوستار  األّويل  النجم  ويقع 
الثــور وهو موجود يف  1527” يف كوكبة 
الظالم بســبب طرف قرص دوار من الغاز 

يف عنق الساعة الرملية.
وأوضحت وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( 
بيان مشرتك،  يف  الفضاء األوروبية  ووكالة 
أّن الضوء املنبعث من هذا النجم “يترّسب” 
إضاءة  يتيح  وتحته، مما  القرص  فوق  من 

الغبار املحيط.
التي  املواد  الغيوم من خالل تصادم   وتنشأ 
املحيطة. وتكون  املــواد  النجم مع  يقذفها 
أرّق يف األجزاء الزرقاء فيما  الغبــار  طبقة 

تكون أسمك يف األقسام الربتقالية.
ألف عام فقط  النجم األّويل مئة  ويبلغ عمر 
وهــو يف املرحلة األوىل مــن تكّونه، وليس 

قادراً بعد عىل توليد طاقته الخاصة.
القرص األسود املحيط به والذي يماثل  أما 

الشــميس،  نظامنا  حجم  تقريبــاً  حجمه 
إىل  يصل  حتى  باملواد  األويل  النجم  فسيزود 
النووي”،  لبــدء االندماج  الالزمة  “الكمية 

عىل ما ذكر بيان الوكالتني.
وأضــاف البيان “يف النهاية، يوّفر مشــهد 
L1527 هــذا فكرة حول كيف كانت تبدو 
الشــمس ونظامنا الشــميس يف مراحلهما 

األوىل”.
تقع  التي  للثور  الجزيئية  السحابة  وتشكل 

عىل بعد 430 ســنة ضوئيــة من األرض، 
موطناً ملئات من النجوم شبه املتكونة.

ويلتقــط جيمــس ويب الذي ُكشــف عن 
امللّونة األوىل يف يوليو، صوراً للكون  صوره 
وهو مثّبت عىل بعــد 1,5 مليون كيلومرت 

من األرض.
ويتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية لهذا 
التلســكوب الذي كلّف 10 مليارات دوالر، 

يف دراسة دورة حياة النجوم.

تويف البطل األوملبــي يف التزلج الفني عىل الجليد، بطل 
العالم وأوروبا 6 مرات، ألكسندر جورشكوف عن عمر 
يناهز 77 عاما. وكان جورشــكوف أول بطل أوملبي 
يف الرقــص عــىل الجليد بالعالم، جنبــا إىل جنب مع 
ليودميال باخوموفا، حيث فاز الثنائي بذهبية أوملبياد 

إنسربوك عام 1976.
الجليد  الرقص عىل  إىل حد كبري، أصبــح  وبفضلهما 
رياضــة أوملبية، وبالطبع، كانــا أول بطلني أوملبيني 

الفريد ورفعا  ابتكرا أســلوبهما  الرياضة، كما  يف هذه 
املدرسة السوفيتية للرقص عىل الجليد إىل مستوى بعيد 

املنال.
حيــث توجا 6 مرات بلقب بطولة العالم، وفازا بنفس 
العدد من البطوالت األوروبية، حسب “روسيا اليوم”.

ونال جورشــكوف وباخوموفا شــهرة واسعة يف 
االتحاد السوفيتي لدرجة أن رقصة التانغو الذهبية 
إنسربوك 76،  أوملبياد  “كومبارســيتا” من دورة 
حولــت إىل رقصة بني الذئب واألرنب ضمن الفيلم 

الكرتوني الشهري “ويلك يا أرنب!”.
وشــغل جورشــكوف منصب رئيس االتحاد الرويس 

للتزلج عىل الجليد منذ عام 2010.

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

إذا كنت تكافح من أجل مواكبة األحاديث أو املحادثات الرسيعة الوترية 
يف الغــرف الصاخبة، فقــد يرجع ذلك إىل مشــاكل يف معالجة الدماغ 
الصوت. وتقرتح دراســة جديدة تقنية وتدريباً  الرسيعة يف  للتغريات 

يمكن أن يساعد يف إدارة املشكلة وتعزيز القدرة عىل االستماع.
وهو ُيعرف باســم “التدريب عىل تمييز املعدل”، ويتضمن التدرب عىل 
ع األصوات. وكما تظهر  معرفة كيف يمكــن للدماغ أن يفرق بني ُسَ
الدراســة، يمكن لهذه التقنية أن تحسن سمع املاليني من كبار السن، 
مع أن يؤخذ يف االعتبار بالطبع أن قدرتنا عىل غربلة األصوات تميل إىل 

االنخفاض مع تقدمنا يف العمر.
وتعتمد مالحظــة التغيريات الطفيفة يف األصــوات عىل قدرة الدماغ 
الوقت، والتي تسمى “املعالجة  الصوتية بمرور  املنبهات  عىل معالجة 
الزمنية السمعية”. وال يؤثر هذا فقط عىل فهمنا للكالم؛ بل يساعدنا 

كذلك عىل فهم كل صوت يصل إىل آذاننا.

مــن املقرر طرح قطعتي أثــاث كانت تمتلكهما امللكة الفرنســية ماري 
أنطوانيت يف مزاد يوم 22 نوفمرب الجاري يف باريس.

وتقدر قيمة القطعتني، وهما خزانة ذات أدراج وكريس يبلغ عمرهما 250 
عامــا، بما يرتاوح بــني 800 ألف و1.2 مليون يــورو )832 ألف دوالر 
إىل 1.25 مليــون دوالر( و100 ألــف إىل 200 ألف يورو )104 آالف إىل 
208 آالف دوالر( عىل التوايل. وقال ســيمون دي مونيكولت نائب رئيس 
دار كريستيز للمزادات يف فرنسا »لطاملا كانت القطعتان تتمتعان بأهمية 
وظلتــا كذلك عىل مــدار قرون، ولذلك حتى بدون أخــذ ُبعدهما امللكي يف 

االعتبار، فإنهما موضع إعجاب وتقدير«.
وُصنعــت خزانة األدراج بتصميمات مســتوحاة من الصني وأضيفت لها 
أجــزاء معدنية نادرة من أجل ماري أنطوانيــت قبل أن تصبح ملكة عام 
1770، عندما وصلت ألول مرة إىل فرنسا وكانت تبلغ من العمر 15 عاما.
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طور العلماء غرسة دماغية يمكنها 
الكيميائي مبارشة  العــالج  تقديم 
آثار جانبية، يف  دون  الدماغ  ألورام 

.RT اخرتاق محتمل، وفقاً لـ
الكيميائي  من  العــالج  ويواجــه 
بســبب  الدماغ  اخرتاق  يف  صعوبة 
املعروف  الطبيعــي،  الدفاع  نظام 

باسم الحاجز الدموي الدماغي.
فريــق يف جامعــة  واآلن، طــور 
نيويورك،  مدينــة  يف  كولومبيــا، 
املــرور مبارشة من  يمكنه  جهازا 
ونقلها  الكيماوية  األدويــة  خالل 

مبارشة إىل ورم الدماغ.
يستخدم  الكيميائي، الذي  والعالج 
مــواد كيميائية قوية لقتل الخاليا 
الجســم، هو  يف  النمــو  سيعــة 

األفضــل عندما يتعلق األمر بعالج 
الرسطان.

ويحاول الجراحون أيضا إزالة أكرب 
قــدر ممكن مــن أورام املخ، لكن 
الجراحة  يجعــل  الدقيق  موقعهم 
معقــدة إن لم تكن مســتحيلة يف 

معظم الحاالت.
نرشوا  الذيــن  العلمــاء،  وعمــل 
The Lan� مجلــة يف   أبحاثهم 

الشــهر   ceT OncOLOgy
سطان  جهاز  تطوير  املايض، عىل 

قابل للزرع منذ سنوات.
وقــال الدكتور بــروس إن فريقه 
طور سابقا مضخة يمكن توصيلها 
بالورم من خــالل الجمجمة - من 

خارج الجسم.
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التلسكوب جيمس ويب يلتقط صورًا لسحابة ضخمة من 
الغبار على شكل ساعة رملية
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الخميس،  الســماء يوم  ترتقب 
لالهتمام،  مثرية  فلكية  ظاهرة 
اقرتاب  علماء الفلك  رصد  حيث 
األسديات،  نشاط زخة شــهب 
وذلك عىل مدار يومني. وأوضح 
أستاذ  تادرس،  أرشف  الدكتور 
للبحوث  القومي  باملعهد  الفلك 
يف  والچيوفيزيقيــة  الفلكيــة 
مرص، أن زخة شهب األسديات 
متوسطة،  شــهابية  زخة  هي 
يبلغ عدد الشهب فيها نحو 15 

شهاباً يف الساعة.
الظاهــرة  أن هــذه  وأضــاف 
الشهابية  الزخة  فيها  تشــتهر 
إعصارية كل  ذروة  لهــا  بــأن 
مئات  رؤية  يمكن  33 سنة؛ إذ 
عند  الواحدة  الساعة  يف  الشهب 
حدوثها، حسب ما نرشه موقع 

»املرصي اليوم«.

الظاهرة  هــذه  أن  إىل  ولفــت 
حدثت يف عام 2001، مشــرياً 
إىل أن شــهب األســديات تنتج 
من حبيبات الغبار التي ُيخلّفها 
تم  مذنب »تمبل- تتــل« الذي 
عام 1865، وتستمر  اكتشافه 
الزخة مــن 6 إىل 30 من  هذه 

ذروتها  وتبلغ  نوفمرب،  شــهر 
هذا العــام ليلة 17 وفجر 18 

من شهر نوفمرب.
قمر  أن  الفلك، إىل  أستاذ  وأشار 
الكثري  سيحجب  الثاني  الرتبيع 
العام،  هذا  الخافتة  الشهب  من 

باستثناء الالمع منها.

خزانة وكرسي بمليون دوالر .. فرنسا تبيع أثاث 
الملكة ماري أنطوانيت في المزاد

طريقة جديدة تحل مشكلة السمع في 
المواقف الصاخبة!

لوحة شكسبير مقابل 10 ماليين جنيه إسترليني

يحمل الطبيب هوارد تاكر رقًما 
غينيس  موســوعة  يف  قياسًيا 
لألرقام القياســية لكونه أكرب 
العالم ما زال يمارس  طبيب يف 
الطب وهــو يف عمر الـ 100. 
كطبيب  املهنية  حياته  تاكر  بدأ 
أعصاب عام 1947 واســتمر 
األمامية  الخطوط  يف  العمل  يف 
أثناء  ملــدة 75 عاًما ، حتــى 
جائحة كوفيد - 19. ويف اآلونة 
األخرية ، اشتهر الطبيب بشكل 
مقاطع  انتشار  خالل  من  كبري 
تيك  الجديد عىل منصة  حسابه 

توك.
إذ أنشــأ له حفيده ، أوســتن 

عن  فيلًما  يصنــع  كان  ، الذي 
تاكر يف العــام املايض للرتويج 
ملرشوعه، حساًبا عىل تيك توك. 
ومنذ نرش أول مقطع لتاكر عىل 
املنصة ، لقي املقطع انتشــارا 
وتفاعــال كبــريا و حصل عىل 
املشــاهدات.  من  اآلالف  مئات 

يعرف  ال  إنه  تاكــر  قال  بينما 
هذا  كل  “اســتحقاق  ســبب 
االهتمام” يف مســريته املهنية 
، لكنه يأمــل يف إلهام متابعيه 
وظيفة  عىل  “الصغار” للعثور 
بالقيام  االســتمرار  سيحبون 

بها عندما يبلغون سن املائة.

بعمر الـ 100.. أكبر طبيب في العالم يلهم متابعيه 
على »تيك توك« باتباع شغفهم

وفاة أول بطل في الرقص على الجليد بالعالم

 بات بامكانك من اآلن وصاعداً طمأنة أصدقائك 
عــىل حالــك، يف أي ظرف كان، حتــى من دون 
“إرســال”! فقد أعلنت رشكــة أبل إطالق ميزة 
االتصــال بخدمة الطــوارئ SOS عرب األقمار 

الصناعية ملستخدمي جميع هواتف آيفون 14.
إذســيتمكن جميــع حامــي طــرز آيفون 14 
األربعة، من إرســال رسائل إىل خدمات الطوارئ 
خارج  كانوا  إذا  الصناعــي  بالقمر  االتصال  عرب 

النطاق الخلوي.
كما ستوفر تلك امليزة للمستخدمني إمكانية طلب 
املســاعدة واالتصال بالطــوارئ عند عدم توفر 
اتصال سواء عرب شــبكات الهواتف املحمولة أو 
من خالل شــبكات واي فاي، وذلك اعتماداً عىل 
االتصال بشبكة من األقمار الصناعية، فضالً عن 
إمكانية استخدام ميزة طمأنة األصدقاء والعائلة 
بمــكان وجودهم أثناء التنقــل يف مواقع خارج 
أو واي-فاي،  املحمول  التغطية سواء بشــبكات 

وفق تقرير لـ “وول سرتيت جورنال”. 
وتعتمد هواتف آيفون 14 عىل عىل رقاقة خاصة 
مبارشة  باالتصــال  للهوائيات  تســمح  مدمجة 
بالقمــر الصناعي عند عدم توفر تغطية ســواء 

االتصال بشــبكات الهاتف املحمول أو شــبكات 
واي-فاي.

فعىل ســبيل املثــال، عند الحاجة إىل املســاعدة 
 iPhOne 14 911 عــىل  برقــم  ســتتصل 
PLuS ولكن نظــراً لعدم وجود خدمة للهاتف 

املحمول، ال يمكن إكمال املكاملة.
 SOS زر رســالة الضغط عىل  يمكنــك  حينها 
عليه  واملكتوب  األيمن  الجزء السفي  يف  األخرض 
“نص الطوارئ عرب القمر الصناعي”، ورســالة 
أعىل شاشــة االتصال تقــول “ال يوجد اتصال، 

جرب نص الطوارئ عرب القمر الصناعي”.

خاصية جديدة من »أبل« تتيح إرسال الرسائل 
بدون إنترنت

السماء على موعد مع ظاهرة فلكية مثيرة لالهتمام

التمارين الذهنية مفيدة للغاية السيما 
لكبار السن، حيث يصبح العقل أضعف 
الطرق  بعض  العمر، وهناك  تقدم  مع 
املمتعة للحفاظ عىل عقلك حاداً وقوياً 
مــن خالل ألعاب وأنشــطة تحســن 
من  بالعديد  القــراءة  الذاكرة. وتعود 
عمر، فالعقل  أي  يف  الذهنيــة  الفوائد 
الحياة  عليها  ويضفي  املعلومات  يأخذ 
داخل رأسك. وتتطلب أي حرفة يدوية 
التنســيق بني اليديــن والعينني وحل 
املشكالت الناشــئة مع الوعي الكامل 

والتمتع بالخيال أيضاً.

والضامــة، التي  الشــطرنج  ومثــل 
نقدي  بشكل  يفكرون  الالعبني  تجعل 
واســرتاتيجي، وهو مــا يحفز العقل 

ألنها ليست باأللعاب السهلة. 
ويســاعد يف تقليــل التوتــر وتحفيز 
القــدرات املعرفية، كما تحث املخ عىل 
النقدي.  والتفكــري  واليقظة  الوعــي 
 inSPiRe« وفق مــا أوضح موقع

. »MORe
األلعاب الورقية

من الســوليتري وغريها تقوي الدماغ 
وتحثه عىل التفكري االسرتاتيجي.
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