
دمشق-)د ب أ(: قال مصدر طبي في مشفى 
مدينة أعزاز  بريف حلب الشــمالي أن ثالثة 
األقل ســقطوا وأصيب آخرين  قتلى علــى 
المدينة  بجروح في قصــف صاروخي على 

مساء الثالثاء.
وقال المصدر الطبي الذي طلب عدم الكشف 
األنباء  لوكالــة  تصريــح  في  هويتــه  عن 
إلى  األلمانيــة )د.ب.أ( "وصلت ثالث جثث 
جراء  جرحى  وثمانيــة  الوطني  المشــفى 

القصف الصاروخي على المدينة".
ومن جانبه قال قائد عســكري في الجيش 
الوطنــي أن "القذائــف الصاروخيــة التي 
اســتهدفت مدينة أعــزاز مصدرها وحدات 
الكردي مــن منطقة تل  الشــعب  حمايــة 
رفعــت، وقــد ردت وحــدات المدفعية في 
التركي على  والجيــش  الوطنــي  الجيــش 
النيران وحققت إصابات مباشرة". مصادر 

�لريا�ض-)د ب �أ(:

وضع  الســعودية  العربية  المملكة    تعتزم 
وديعــة بقيمة 5 مليــارات دوالر في البنك 
الرئيس  حكومة  لمساعدة  التركي  المركزي 
أردوغــان في تحقيق  التركــي رجب طيب 
االنتخابات  قبــل  الليرة  التركية  اســتقرار 

الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية 
إن المناقشــات التي تجريها المملكة بشأن 

مساعدة تركيا وصلت لمرحلتها األخيرة.
كما اكــدت وزارة  الخزانة والمالية التركية 
اقتــراب الدولتين من  االتفاق على الوديعة، 

بحسب وكالة بلومبرج لألنباء.
االتفاق  هــذا  أن  إلــى  بلومبرج  وأشــارت 
إطار  في  يأتي  جــدا  قريبا  توقيعة  المنتظر 
التقارب بين الرياض وأنقرة بعد سنوات من 
الخالفات الحادة بين البلدين. كما ســيعتبر 
االتفاق مكسبا كبيرا للرئيس أرودغان  الذي 
عــاد إلى التقارب مــن دول الخليج العربي 
في  منها  االقتصادي  الدعــم  على  للحصول 

وقت سابق من العام الحالي.

بيروت-)د ب �أ(:

 نقلــت وكالة األنبــاء اإليرانية "إرنا" عن مســعود 
ستايشــي، المتحدث باسم السلطة القضائية اإليرانية 
القبض على 40 أجنبيا  ألقت  البالد  قوله إن ســلطات 
ضمــن مئات ألقت القبض عليهــم، واتهمتهم بجرائم 
مرتبطة باالحتجاجات التي تشهدها البالد منذ شهور.

ونقلــت وكالة األنباء الرســمية عن ستايشــي قوله 
إن أعــداء إيران يرغبون في رســم صورة "ســوداء 
ومريرة مليئة بالفوضى وعدم األمان" للبالد. وأضاف 
المتحــدث أن من تم القبض عليهم يواجهون اتهامات 
من بينها التجســس وســيواجهون محاكمة ستنعقد 
طبقا للقانون الجنائي اإلســالمي. وذكر ستايشي أنه 
تــم إصدار الئحة اتهام ضد ما إجماليه 1118 محتجا 
في إيران على خلفيــة مزاعم بتعريض األمن القومي 

للخطر. 

مو�سكو-)د ب �أ(:

يوم  الروسية "جازبروم" أوكرانيا  الغاز  اتهمت شركة 
الثالثاء بســرقة كميات من الغاز التي تشحنه الشركة 
غربا عبر األراضي األوكرانية وهددت بخفض االمدادات 
التي تم خفضها بالفعل والتي تتدفق عبر خط األنابيب.

وقالــت جازبروم إن أوكرانيا لــم تنقل 5ر52 مليون 
متر مكعب من الغاز كانــت في طريقها إلى مولدوفا. 
الموقف،  يتم إصالح  لم  إذا  أنــه  وحذرت جازبروم من 
فإنها ســتقلص االمدادات بما يعــادل كمية الغاز التي 
ال تصــل للعمالء في مولدوفا اعتبــارا من يوم االثنين 

الثاني/نوفمبر الجاري. المقبل 28 تشرين 
ويأتــي التهديد الروســي، في الوقت الــذي يدفع فيه 

البارد الدول األوروبية للبدء في تخزين الغاز. الطقس 
ومــازال الطريق عبــر أوكرانيا هو آخــر خط أنابيب 
أوروبا، وذلك  غــرب  إلى  الروســي  الغاز  ينقل  متبقي 
بعدما خفضت موســكو تدريجيا االمدادات للقارة منذ 

قبل الحرب في أوكرانيا.

�إي��ر�ن تحتجز 40 �أجنبي��اً �سمن مئات 
من �لمعتقلين خالل �الحتجاجات

قتلى وجرحى في ق�سف على مدينة 
�أعز�ز �ل�سورية

رو�سيا تتهم �أوكر�نيا ب�سرقة �لغاز وتهدد 
بخف�ض �الإمد�د�ت �إلى �أوروبا

نيودلهي-و�م:

آل  زايد  بن  عبدالله  الشــيخ   التقى ســمو 
نهيــان وزير الخارجية والتعــاون الدولي 
معالي الدكتور ســوبرامنیام جاي شانكار 
فــي جمھورية  الخارجیة  الشــؤون  وزير 

الھند الصديقة.
جرى - خالل اللقاء الذي عقد في نیودلھي- 
الھندية  التاريخية اإلماراتية  العالقات  بحث 
وسبل  الشاملة  االســتراتیجیة  ، والشراكة 
المجاالت  في  المشترك  التعاون  أطر  تنمیة 

كافة.

�أبوظبي-و�م:

منصور  الشــيخ  ســمو   شهد 
بن زايــد آل نهيان، نائب رئيس 
ديوان  الوزراء وزيــر  مجلــس 
الرئاسة، جلسة حكومية بحثت 

اإلماراتي  الغذائــي  األمن  آفاق 
المحلي  اإلنتاج  ســوق  وتعزيز 
ضمن  المستدام، وذلك  الزراعي 
الســنوية  االجتماعات  أعمــال 
لحكومة دولة اإلمارات 2022.

محمد  بنت  مريم  معالي  وأكدت 

وزيرة  المهيري  حارب  ســعيد 
خالل  والبيئة  المناخــي  التغير 
الغذائي  األمن  تعزيز  أن  الجلسة 
الوطنــي ركيــزة محورية في 

رؤى وتوجهات دولة اإلمارات،
»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

�لريا�ض تعتزم �إيد�ع 
ف��ي  دوالر  ملي��ار�ت   5

�لبنك �لمركزي �لتركي
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�لتغير %�ل�س��ابق�لحالي �لتغير%  �ل�س��ابق�لحالي
 0.06   0.27  10,359.98 10,366.293,330.093,339.25

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��س��د بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

تعادل �لمك�سيك وبولند� �سلبياً في كاأ�ض �لعالم

دبي-الوحدة
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
إلى  الله" التهاني  الوزراء حاكم دبي "رعاه  الدولة رئيس مجلس 
التاريخي والمستحق  السعودية بمناسبة فوزها  العربية  المملكة 
على األرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في كأس العالم 2022 

لكرة القدم في قطر.
وقال ســموه عبر حسابه الرســمي على موقع »تويتر«:»فوز 
مســتحق .. أداء قتالــي .. فرحــة عربية .. ألــف مبروووووك 

للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا …«.

الدوحة-)د ب أ(:  ســيطر التعادل السلبي على مواجهة المكسيك 
األولى  الجولة  الثالثاء، ضمن منافسات  يوم  أقيمت  وبولندا، التي 

الثالثة بكأس العالم لكرة القدم في قطر. بالمجموعة 
البطولة  الثاني في  المكســيك وبولندا هــو  بين  التعادل  وأصبح 
الدنمارك وتونس، ضمن منافسات  انتهت مباراة  حتى اآلن، حيث 

النتيجة في وقت سابق يوم الثالثاء. الرابعة، بنفس  المجموعة 
وشــهدت المباراة إهــدار روبرت ليفاندوفســكي قائد المنتخب 
تصدى  جزاء، حيث  لضربة  اإلسباني  برشلونة  ومهاجم  البولندي 
جويلرمــو أوتشــوا حارس مرمى المكســيك ببراعة لتســديدة 
ليفاندوفســكي فــي الدقيقة 58. وتشــهد الجولــة الثانية من 
المجموعــة الثالثة مواجهة بين بولندا والســعودية، فيما يلعب 

المنتخب المكسيكي مع نظيره األرجنتيني.

محمد بن ر��سد: �ألف مبروك لمنتخب �ل�سعودية 
�لذي �أفرحنا و�أمتعنا و�أ�سعدنا

من�سور بن ز�يد ي�س��هد جل�س��ة حول �آفاق 
�لأمن �لغذ�ئي �لإمار�تي 

�أبوظبي-و�م:

 أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
الثالثاء  الله" يوم  الدولة "حفظه  نهيان رئيس 
اتصاالً هاتفياً مع فخامة جوكو ويدودو رئيس 
جمهورية إندونيسيا الصديقة أعرب خالله عن 
والشعب  لفخامته  ومواســاته  تعازيه  خالص 
اإلندونيسي الصديق وذوي ضحايا الزلزال الذي 
شهدته البالد وأسفر عن قتلى وجرحى، متمنياً 

سموه الشفاء العاجل للمصابين.

الدولة تضامن  الســمو رئيــس   وأكد صاحب 
إندونيسيا  اإلمارات حكومة وشــعبا مع  دولة 
عز  المولى  الصعبة، ســائال  الظروف  هذه  في 
الصديق وشــعبه من كل  البلد  أن يحفظ  وجل 

مكروه.
اإلندونيســي  الرئيس  فخامة  أعرب  جانبه  من 
عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر 
بلده وشــعبه متمنيا لســموه  صادقــة تجاه 
الخير  دوام  اإلمارات  ولدولة  والسعادة  الصحة 

واالزدهار.

�أبوظبي-و�م:

محمد  الشيخ  السمو  صاحب   شهد 
رئيس  مكتوم، نائب  آل  راشــد  بن 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس 
الله، إطــالق "نحن  دبــي، رعــاه 
تشــّكل  اإلمــارات 2031" والتي 
وطنية  عمل  وخطــة  جديدة  رؤية 
اإلمارات  دولة  خاللها  من  تستكمل 
مســيرتها التنمويــة للعقد القادم 

ونحو الخمسين عاماً القادمة.
 "2031 اإلمــارات  "نحــن  وتعد 
متكامل  تنمــوي  برنامج  بمثابــة 
للسنوات العشر المقبلة يرتكز على 
واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب 
واالســتثمارية والتنموية في دولة 
ورؤية  شامل  ملف  ضمن  اإلمارات 
تعزيز  إلى  المعالم، تسعى  واضحة 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  مكانة 
اقتصادي  ومركز  عالمي  كشــريك 
إبراز  جانــب  إلى  ومؤثــر،  جاذب 
النموذج االقتصادي الناجح للدولة، 
والفــرص التــي توفرهــا لجميع 

الشركاء العالميين.

رئي�س الدولة يعزي هاتفيًا الرئي�س الإندوني�سي رئي�س الدولة يعزي هاتفيًا الرئي�س الإندوني�سي 

محمد محمد بن را�ضد: روؤية وطنية ومرحلة جديدة ن�ضتكمل بن را�ضد: روؤية وطنية ومرحلة جديدة ن�ضتكمل في �ضحايا الزلزالفي �ضحايا الزلزال
من خاللها م�ضيرة من خاللها م�ضيرة التنمية للعقد القادم  التنمية للعقد القادم  

»»طالع ص 3«

�أبوظبي-و�م:

فينكاتارامان  آرون  ســعادة   قــال 
مســاعد وزيــر التجارة لألســواق 
للواليات  العــام  والمدير  العالميــة 
التجاريــة  والخدمــات  المتحــدة 
الخارجية، إن البيان المشــترك الذي 
والواليات  اإلمــارات  دولــة  وقعته 
المتحــدة األمريكيــة يــوم االثنين 
والمختص بنقل البيانات عبر الحدود 

بسالسة  ونقلها  وجمعها  وتخزينها 
بما يضمــن التطور الرقمي العالمي 
التعاون  تعزيز  أهمية  على  مثاال  يعد 

الثنائي في مجال االقتصاد الرقمي.
وقــال آرون فينكاتارامان في حوار 
أنباء اإلمارات “ وام ” إن  مع وكالة 
المشتركة  المنهجية  يعبر عن  البيان 
التي تنتهجهــا الدولتان فيما يخص 

البيانات عبر الحدود  نقل 

�لريا�ض-)د ب �أ(:

 أمر العاهل الســعودي الملك ســلمان 
بن عبــد العزيز أن يكون اليوم األربعاء 
إجازة رســمية في المملكة بمناســبة 
فــوز المنتخب الســعودي على نظيره 
العالم  األرجنتينــي  2 / 1 فــي كاس 

المقام حاليا في قطر .
وذكرت وكالة االنباء السعودية "واس" 
أن الملك ســلمان بــن عبدالعزيز وجه 

العهد  اقترحه ولي  بالموافقة على مــا 
بن  محمد  الوزراء األمير  مجلس  رئيس 
اليوم  يكون  أن  عبدالعزيز  بن  ســلمان 
في  الموظفين  لجميع  األربعاء إجــازة 
الخاص  والقطاع  الدولة  قطاعات  كافة 
والطلبــة  في جميع المراحل التعليمية 
بمناســبة فوز المنتخب السعودي على 

المنتخب األرجنتيني في كأس العالم.

�أبوظبي - و�م:

 أعلنــت دائرة التعليم والمعرفة في 
من  نســخٍة جديدة  إطالق  أبوظبي 
مبــادرة توظيــف اإلماراتيين التي 
خصصتهــا الســتقطاب التربويين 
لشــغل  وتأهيلهــم  اإلماراتييــن 
القياديــة فــي مدارس  الوظائــف 
وتفعيــل  التعليميــة،  الشــراكات 

القطاع  هــذا  تطوير  فــي  دورهم 
من  بالمزيد  المدارس  ورفد  الحيوي 

الكوادر اإلماراتية.
التقدم أمام  الدائرة بــاب  وفتحــت 
جميــع المواطنيــن مــن أصحاب 
الخبرات في قطاع التعليم والراغبين 
بالمشاركة في بناء الجيل التالي من 

الطلبة المتعلمين مدى الحياة.

�إجازة ر�سمية في �ل�سعودية �ليوم بعد 
�لفوز �لتاريخي على �لأرجنتين  

��ستقطاب �لكفاء�ت �لإمار�تية لقيادة 
مد�ر�س �ل�سر�كات �لتعليمية

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

م�سوؤول �أمريكي ي�سيد بالبيان �لم�سترك لنقل 
�لبيانات عبر �لحدود بين بالده و�لإمار�ت 

�إطالق »نحن �الإمار�ت 2031« �سمن �الجتماعات �ل�سنوية لحكومة �الإمار�ت 

عبد�ل�له بن ز�يد يلتقي وزير خارجية 
�لهند في نيودلهي



:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG

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

 óªfi øH ô≤°U áæjóÃ √ƒª°S öüb ‘ ,áª«ÿG

 IÒØ°S ,¿ƒ°SQófCG äƒdõ«d IOÉ©°S ,AÉKÓãdG Ωƒj

 óaƒdGh âeób »àdG , ádhódG iód ójƒ°ùdG áµ∏‡

.√ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d..É¡d ≥aGôŸG

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 ∫ƒM åjOÉMC’G É¡©e ∫OÉÑJh ,IÒØ°ùdG IOÉ©°ùH

 Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J

 äÉbÓ©H  √ƒª°S  OÉ°TCGh  .ó©°üdG  ∞∏àfl  ≈∏Y

 áµ∏‡h  äGQÉeE’G  ádhO  §HôJ  »àdG  ábGó°üdG

 øe  ójõŸG  ≥«≤–  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh  ,ójƒ°ùdG

 äÈY  É¡ÑfÉL  øe  .ÚÑ©°û∏d  AÉNôdGh  Ωó≤àdG

 Égôµ°T  ≠dÉH  øY  ,¿ƒ°SQófCG  äƒdõ«d  IOÉ©°S

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Égôjó≤Jh

.∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG Ωôc ≈∏Y

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S Ωób 

 ÖLGh ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 óªMCG º«gGôHEG ∞«°S ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ AGõ©dG

 ¢ù∏› ¬JQÉjR ∫ÓN - √ƒª°S ÜôYCGh .¢SƒµdG

 øFGô≤dG á≤£æe ‘ ó«≤ØdG …hP ∫õæe ‘ AGõ©dG

 IÉ°SGƒŸG h …RÉ©àdG ¥ó°UCG øY - ábQÉ°ûdÉH 2

 ¿CG πL h õY ¤ƒŸG É«LGQ .. ó«≤ØdG IöSCG ¤EG

 ¬æµ°ùj  h  ¬JôØ¨e h ¬àªMQ ™°SGƒH  √óª¨àj

 È°üdG π«ªL ¬jhP h ¬∏gCG º¡∏j h ¬JÉæL í«°ùa

. ¿Gƒ∏°ùdG h

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjóe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG πÑ≤à°SG 

 AÉKÓãdG Ωƒj AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe …ò«ØæJ

 ±hóªfi …OôH QGOöS áeÉîa áeGôµdG áMGh ‘

 IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG ¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

 ¤EG  ¬àeÉîa  ∫ƒ°Uh  iódh  .ádhó∏d  á«ª°SQ

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ™e ¢Vô©à°SG áeGôµdG áMGh

 ™°Vh ºK ±öûdG ¢SôM º°SGôe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

 31 øe ¿ƒµàj …òdG ó«¡°ûdG Ö°üf ΩÉeCG Ó«∏cEG

 IóMƒ∏d õeôc ôNB’G ≈∏Y É¡æe πc óæà°ùj ÉMƒd

 äGQÉeE’G ádhO IOÉ«b ÚH øeÉ°†àdGh ∞JÉµàdGh

 ‘ ¬àeÉîa ∫ƒŒh .∫É£HC’G ÉgOƒæLh É¡Ñ©°Th

 π°üØe ìöûd É©ªà°ùe áMGƒdG áëæLCG ∞∏àfl

 øY  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øe

 ä’ƒ£H É¡∏«°UÉØJ ó°ùŒ »àdG É¡≤aGôeh áMGƒdG

 º¡JÉ«ë°†Jh  π°SGƒÑdG  äGQÉeE’G  ádhO  AÉæHCG

 á«æWƒdG ä’’ódGh º«≤dG øe ÒãµdG øY È©Jh

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ΩÉb ádƒ÷G ΩÉàN ‘h .á∏«∏÷G

 ÈY QGhõdG πé°S ‘ áª∏c π«é°ùàH ¿Éà°ùfÉªcôJ

 á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO AGó¡°ûd √ôjó≤J øY É¡«a

.IóëàŸG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  óªfi  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 ºcÉM  ÖFÉfh  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S

 ìÉÑ°U  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ,ábQÉ°ûdG

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG AÉKÓãdG Ωƒj

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ‘ ó≤Y …òdG ,ábQÉ°ûdG

 ≈∏Y  áLQóŸG  äÉYƒ°VƒŸG  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉf

 áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdÉH á«æ©ŸGh ,¬dÉªYCG ∫hóL

 äÉ¡÷G ‘ πª©dG  Ò°S  ôjƒ£Jh ,IQÉeE’G  ‘

 äÉYhöûŸG ∞∏àfl ò«ØæJ á©HÉàeh ,á«eƒµ◊G

.ájƒªæàdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJh

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

 á«eGôdG  ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 Ëó≤J  ∫ÓN  øe  …öSC’G  QGô≤à°S’G  Òaƒàd

 óªàYG .. ábQÉ°ûdG IQÉeEG »æWGƒŸ »æµ°ùdG ºYódG

 ºYódG øe øjó«Øà°ùª∏d áãdÉãdG á©aódG ¢ù∏éŸG

 Éfƒ«∏e 172 ≠∏ÑÃ ,2022 ΩÉ©dG ‘ »æµ°ùdG

.ºgQO ∞dCG 400h

 øe  Gó«Øà°ùe  249  áãdÉãdG  á©aódG  øª°†àJh

 »àÄa  ≈∏Y  GƒYRƒJ  ,•höû∏d  Úaƒà°ùŸG

 IQÉeEG ≥WÉæeh ¿óe áaÉc ‘ íæŸGh ¢Vhô≤dG

 ≈∏Y »æµ°ùdG ºYódG ¢VGôZCG âYƒæJh ,ábQÉ°ûdG

 áfÉ«°üdGh ∫Éªµà°S’Gh áaÉ°VE’Gh ójó÷G AÉæÑdG

 á«æµ°S IóMhh »eƒµM øµ°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh

.Iô¨°üe

 2012 áæ°S òæe »æµ°ùdG ºYódG áª«b â¨∏Hh

 ¿ƒ«∏e 400h äGQÉ«∏e 8 øe ÌcCG ,¿B’G ≈àM

.É≤ëà°ùe 353h ±’BG 10 É¡æe OÉØà°SG ,ºgQO

 É¡àfÉµŸ kGõjõ©Jh ábQÉ°ûdG IQÉeEG Oƒ¡L øª°Vh

 πØ£∏d á≤jó°U áæjóe ∫hCÉc á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 ábQÉ°ûdG  π«dO  ¢ù∏éŸG  Qó°UCG  ,á≤£æŸG  ‘

 ,πØ£∏d  á≤jó°üdG  áeÉ©dG  øcÉeCÓd  …OÉ°TQE’G

 á«æÑdG ≈∏Y õµJôj ¿ôe QÉWEG ™°Vh ¤EG ±OÉ¡dG

 QÉµàH’G  ™«é°ûJh  ,ábQÉ°ûdG  IQÉeE’  á«àëàdG

 ‘  äÉcGöûdG  ºYOh  ,πÑ≤à°ùŸG  ‘  ´GóH’Gh

 »Ñ∏J  »àdG  áeÉ©dG  øcÉeC’G  ò«ØæJh  º«ª°üJ

 QÉªYC’G  ∞∏àfl  øe  ∫ÉØWC’G  äÉLÉ«àMG

.äÉaÉ≤ãdGh

 IÉYGôe : »gh ÇOÉÑe 10 ≈∏Y π«dódG õµJôjh

 øcÉeCÓd »Ñ°ùædGh  ∫OÉ©dG  ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG

 º«ª°üàdG õjõ©Jh ,∫ÉØWCÓd áMƒàØŸG áeÉ©dG

 äÉLÉ«àMG  »Ñ∏«d  πØ£∏d  ≥jó°üdG  »ŸÉ©dG

 ,äÉaÉ≤ãdGh äGQó≤dGh QÉªYC’G ∞∏àfl øe ∫ÉØWC’G

 èeódGh ,∫ÉØWC’G ™e »cQÉ°ûàdG è¡ædG õjõ©Jh

 º∏©àdG õjõ©Jh çGÎdGh ïjQÉàdGh áaÉ≤ãdG ÚH

 á«ë°üdG •É‰C’G õjõ©Jh ,¿ÉµŸG ≈∏Y ºFÉ≤dG

 äÉLGQódG  ÜƒcQh  »°ûŸG  á°VÉjQ  ∫ÓN  øe

 IQGOEGh áeÓ°ù∏d áÑbGôŸGh º«ª°üàdGh ,á«FGƒ¡dG

 ™e  ÜhÉéàdGh  ,Ö©∏d  §«£îàdGh  ,ôWÉîŸG

 õjõ©Jh  ,äÉeRC’Gh  çQGƒµdG  á¡LGƒeh  ñÉæŸG

 ,AGö†ÿG  äÉMÉ°ùŸGh  á©«Ñ£dG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG

.áeGóà°S’Gh áfÉ«°ü∏d §«£îàdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ  ±hóªfi  …OôH  QGOöS  áeÉîa  QGR  

 ,ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL ,¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL

 ádhódG ÒØ°S »∏eÉ¡dG …É◊G óªMCG IOÉ©°S ¬≤aGôj

 QÉÑc  øe  OóYh  ,¿Éà°ùfÉªcôJ  ájQƒ¡ªL  iód

 ¬JQÉjR øª°V ∂dPh ,¿Éà°ùfÉªcôJ ‘ ÚdhDƒ°ùŸG

.ádhó∏d á«ª°SôdG

 IQÉjõH ádƒ÷G ≥aGôŸG óaƒdGh ¬àeÉîa π¡à°SGh

 ∫BG  ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG  ¬d QƒØ¨ŸG íjöV

 ™«ª÷G ¬LƒJ å«M ,“√GôK  ˆG Ö«W”  ¿É«¡f

 ¬KQEG øjôcòà°ùe ,IôØ¨ŸGh áªMôdÉH ¬d AÉYódÉH

 áaÉ≤K  õjõ©J  ‘  º¡°SCG  …òdG  º«µ◊G  ¬é¡fh

 Üƒ©°T ∞∏àfl ÚH ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

.⁄É©dG

 º¡Ñë£°üj  ,≥aGôŸG  óaƒdGh  ¬àeÉîa  ∫ƒŒh

 ΩÉY  ôjóe  ;‹ó«Ñ©dG  ∞°Sƒj  QƒàcódG  IOÉ©°S

 äÉYÉb  ‘  ÒÑµdG  ójGR  ï«°ûdG  ™eÉL  õcôe

 ádÉ°SQ ≈∏Y Gƒaô©Jh ,á«LQÉÿG ¬àbhQCGh ™eÉ÷G

 íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©à∏d á«YGódG ájQÉ°†◊G ™eÉ÷G

 º«bh ôKBÉe øe á≤ãÑæŸG ;ôNB’G ≈∏Y ìÉàØf’Gh

 õcôe ¬H Ωƒ≤j …òdG ÒÑµdG QhódGh ,¢ù°SDƒŸG ódGƒdG

 áaÉ≤ãdÉH ∞jô©àdG ‘ ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL

 …QÉ°†◊G π°UGƒàdG õjõ©Jh ,áëª°ùdG á«eÓ°SE’G

.⁄É©dG ∫ƒM Üƒ©°ûdGh äÉaÉ≤ãdG ∞∏àfl ÚH

 ïjQÉJ  ≈∏Y  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ¬àeÉîa  ™∏WGh

 ¬jƒëj Éeh ¬JÉ«dÉªLh ,ÒÑµdG ìöüdG ¢ù«°SCÉJ

 IQÉ°†◊G ¬H äOÉL Ée ´hQCGh ,Iójôa äÉ«æà≤e øe

 º«eÉ°üJh ¿ƒæa øe Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y á«eÓ°SE’G

 ‘  É¡YƒæJh  É¡aÓàNG  ≈∏Y  â≤àdG  á«°Sóæg

 äÉaÉ≤ãdG ΩÉé°ùfG ∫ÉªL ¢ùµ©àd ,™eÉ÷G º«ª°üJ

.óMGh »YGóHEG πªY ‘ É¡ªZÉæJh

 øe áî°ùf ,¬àeÉîa AGógEG ” ,IQÉjõdG ΩÉàN ‘h

 õcôe äGQGó°UEG óMCG zQƒf øe äGAÉ°†a{ ÜÉàc

 øe GOóY º°†j …òdG ,ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL

 äGAÉ°†a{  IõFÉéH  á°UÉÿG  Qƒ°üdGh  äÉ£≤∏dG

 õcôŸG É¡ª¶æj »àdG »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d zQƒf øe

 á«eÓ°SE’G IQÉª©dG äÉ«dÉªL RÈJh ,…QhO πµ°ûH

 øe  áî°ùf  ¬FGógEG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,™eÉ÷G  ‘

 ™eGƒ÷G ïjQÉJ ∫hÉæàj …òdG zˆG äƒ«H{ ÜÉàc

 ójGR ï«°ûdG ™eÉL É¡«a ÉÃ »eÓ°SE’G ïjQÉàdG ‘

.ÒÑµdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ  ,±hóªfi  …OôH  QGOöS  áeÉîa  OÉ°TCG  

 ™e  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  ¿Éà°ùfÉªcôJ

 ÒaƒJ ≈∏Y √OÓH ¢UôM kGócDƒe ,äGQÉeE’G ádhO

 äÉYÉ£≤dG øe OóY ‘ ¿hÉ©àdG ¢Uôa øe ójõŸG

.AGö†ÿG ábÉ£dGh IQÉéàdGh ,ábÉ£dG ∂dP ‘ ÉÃ

 ióàæe ‘ ¬àcQÉ°ûe ¢ûeÉg ≈∏Y ¬àeÉîa ócCGh

 √OÓH  ¢UôM,ÊÉà°ùfÉªcÎdG  »JGQÉeE’G  ∫ÉªYC’G

 ádhO  ™e  ájQÉéàdG  äÉbÓ©dG  ƒ‰  ™aO  ≈∏Y

 º©æJ ÉŸ kGô¶f áeó≤àe äÉjƒà°ùe ¤EG äGQÉeE’G

 »é«JGÎ°S’G  É¡©bƒe  É¡ªgCG  äÉeƒ≤e  øe  ¬H

 ,⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl  ™e  Iõ«ªàŸG  É¡JÉbÓYh

.á∏gDƒŸG á∏eÉ©dG iƒ≤dG OƒLhh

 ,ÊÉà°ùfÉªcÎdG »JGQÉeE’G ∫ÉªYC’G ióàæe ºààNGh

 ¢Uôa á°ûbÉæŸ ,»ÑXƒHCG ‘ äó≤Y »àdG ¬JÉ«dÉ©a

 »©ªà› ÚH IójóL ájOÉ°üàbG äÉcGöT ΩGôHEG

 ∫OÉÑàdG  iƒà°ùe  ™aQh  ,øjó∏ÑdG  øe  ∫ÉªYC’G

 ≥∏Nh  ,äGQÉªãà°S’G  ≥aóJ  õ«Ø–h  ,…QÉéàdG

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN IójóL ¿hÉ©J äGQÉ°ùe

 IQÉŒ  áaôZ  ¬àª¶f  …òdG  ióàæŸG  ¢ûbÉfh

 á«LQÉÿG IQGRh ™e ¿hÉ`©àdÉ`H ,»ÑXƒHCG áYÉæ°Uh

 ¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL IQÉØ°Sh ,‹hódG ¿hÉ©àdGh

 -ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGOh  ,  ádhódG  iód

 Éeh  ,á«°ù«FôdG  äÉgÉŒ’Gh  ¢UôØdG  ,»ÑXƒHCG

 ájOÉ°üàbG ∫ÉªYCG áÄ«H øe øjó∏ÑdG Óc ¬H ™àªàj

 á«ÑæLC’G äGQÉªãà°SÓd áHPÉLh IôgOõeh á£°ûf

 QGOöS áeÉîa ÖfÉL ¤G ióàæŸG ó¡°T .IöTÉÑŸG

 ‹É©e  ;¿Éà°ùfÉªcôJ  ¢ù«FQ  ,±hóªfi  …OôH

 ádhO  ôjRh  …OƒjõdG  óªMCG  øH  ÊÉK  QƒàcódG

 ±hójÒe  ó«°TQ  ‹É©eh  ;á«LQÉÿG  IQÉéà∏d

 á«LQÉN  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ,»YhQõŸG óªfi ˆGóÑY IOÉ©°Sh ;¿Éà°ùfÉªcôJ

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ äGQÉeE’G ±ôZ OÉ–G ¢ù«FQ

 ⁄É°S øH óªfi ó«ªM IOÉ©°Sh ;»ÑXƒHCG áaôZ

.äGQÉeE’G ±ôZ OÉ–’ ΩÉ©dG ÚeC’G

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áÁôc ájÉYQ â– 

 óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG

 ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S íààaG , ábQÉ°ûdG

 ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH

 ‘ ,AÉKÓãdG ìÉÑ°U , ábQÉ°ûdG ºcÉM

 øe  áãdÉãdG  áî°ùædG  ,IOÉ÷G  õcôe

 ¬ª¶æj …òdG º∏©àdG äÉHƒ©°U ô“Dƒe

 â– º∏©àdG äÉHƒ©°üd ábQÉ°ûdG õcôe

.zπ n°†aCG mó¨d{ QÉ©°T

 õcôŸG ¬ª¶æj …òdG ô“DƒŸG ¢ûbÉæjh

 ,™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh ™e ácGöûdÉH

 áaôZ  ™e  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdGh

 áÄ«gh  ,ábQÉ°ûdG  áYÉæ°Uh  IQÉŒ

 ≈∏Y  ,¢UÉÿG  º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG

 »gh á«°ù«FQ QhÉfi 5 ,ΩÉjCG 3 QGóe

 »°ùØædGh  …ƒHÎdGh  …ƒYƒàdG  QƒëŸG

 ∫ÓN  øe  ,»YÉªàL’Gh  »∏«gCÉàdGh

 É¡°VôY  ºàj  á«ª∏Y  πªY  ábQh  20

 ájQGƒM  äÉ°üæe  5  ‘  É¡à°ûbÉæeh

 Ú°üàîŸGh AGÈÿG øe áÑîf É¡eó≤j

 á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  øe

 ,âjƒµdGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸGh

 áaÉ°VEG  ,øjôëÑdG  áµ∏‡h  ,¿OQC’Gh

 øe §∏°ùj ,πªY ¢TQh 4 º«¶æJ ¤EG

 äÉgÉŒ’G  RôHCG  ≈∏Y Aƒ°†dG  É¡dÓN

 ‘  Ióªà©ŸG  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸGh

.º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP Úµ“h π«gCÉJ

 »æWƒdG ΩÓ°ùdÉH ìÉààa’G πØM π¡à°SGh

 kÉ°VôY Égó©H Qƒ°†◊G ógÉ°T , ádhó∏d

 ±GógCGh  ádÉ°SQh  ájDhQ  ∫hÉæJ  kÉ«Fôe

 RôHCGh º∏©àdG äÉHƒ©°üd ábQÉ°ûdG õcôe

 äÉeóÿGh  ,É¡≤≤M  »àdG  äGRÉ‚E’G

 »àdG  IôµàÑŸG  á£°ûfC’Gh  èeGÈdGh

 ¬aGógCG  ≥«≤– ±ó¡H  õcôŸG  É¡eó≤j

 »©ªàéŸG »YƒdG á«ªæJ ¤EG á«eGôdG

 ,º∏©àdG äÉHƒ©°U ∫ÉéÃ »°ù°SDƒŸGh

 ôjƒ£J ≈∏Y πª©dG ‘ õcôŸG Oƒ¡Lh

 áª¶fC’G  ÒaƒJh  º∏©àdG  Ö«dÉ°SCG

 …hP ºYód IôµàÑŸG πFÉ°SƒdGh áãjó◊G

 ÖfÉL ¤EG ,ºgöSCGh º∏©àdG äÉHƒ©°U

 ∫É› ‘ äÉ°SQÉªŸG çóMCG ∞«XƒJ

 ÒaƒJh  ,á°ü°üîàŸG  QOGƒµdG  π«gCÉJ

 …hP  ¢UÉî°TCÓd  á«ª«∏©àdG  πFGóÑdG

 êÉeófÓd º¡∏«gCÉJh º∏©àdG äÉHƒ©°U

.™ªàéŸG ‘

 ôjóe …ójƒ°ùdG …OÉæg IQƒàcódG â≤dCGh

 áª∏c º∏©àdG äÉHƒ©°üd ábQÉ°ûdG õcôe

 ô“Dƒe  º«¶æJ  ¿CG  ¤EG  É¡«a  äQÉ°TCG

 kÓªY »JCÉj  ådÉãdG  º∏©àdG  äÉHƒ©°U

 ƒëf  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒàH

 …hP  áÄa  ºYód  Oƒ¡÷G  ≈°übCG  ∫òH

 πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°Uh ,º∏©àdG äÉHƒ©°U

 QÉ©°T √ó°ùéj Ée Gògh ,º¡d ôgOõŸG

 Éª«°S  ’h  ,zπ°†aCG  mó¨d  {  ô“DƒŸG

 ¢TQh øe çó◊G ¬æª°†àj Ée πX ‘

 πªY  ¥GQhCGh  ájQGƒM  äÉ°üæeh  πªY

 ÉjÉ°†≤dG  øe  ójó©dG  ¢ûbÉæJ  á«ª∏Y

.ájƒHÎdGh á«YÉªàL’G

 äÉHƒ©°üd ábQÉ°ûdG õcôe ôjóe âeó≤Jh

 ¤EG ôµ°ûdÉH É¡àª∏c ΩÉàN ‘ º∏©àdG

 Ú«é«JGÎ°S’G AÉcöûdGh äÉ¡÷G áaÉc

.çó◊G Gòg º«¶æJ ‘ º¡fhÉ©J ≈∏Y

 »æ°Sƒ◊G ádƒN âdhÉæJ É¡ÑfÉL øe

 á«ÁOÉcCÉH  äÉ«∏ª©dG  IQGOEG  ôjóe

 ΩÉªàgG É¡àª∏c ‘ ,º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG

 º«∏©àdÉH  ÒÑµdG  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG

 πµ°ûH  ¢UÉî°TC’G  áaÉµd  º∏©àdGh

 ≈∏Y  º∏©àdG  äÉHƒ©°U  …hPh  ,ΩÉY

 πÑ°ùdG áaÉc ÒaƒJh ,¢Uƒ°üÿG ¬Lh

 ™ªàéŸG  øª°V  º¡›ód  Ö«dÉ°SC’Gh

.áæeÉµdG º¡JGQób ¥ÓWEG øe º¡æ«µ“h

 êQƒL  QƒàcódG  ≈æKCG  ¬à¡L  øe

 ‘  Úµ«H  á«∏c  ¢ù«FQ  »JôLÉg

 ,á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH GójQƒ∏a

 ábQÉ°ûdG õcôe Oƒ¡L ≈∏Y ¬àª∏c ‘

 π°UGƒàŸG πª©dG ‘ º∏©àdG äÉHƒ©°üd

 èeGÈdG ÈY áÑ∏£dG Úµ“h ºYO ≈∏Y

 kGÒ°ûe ,á°ShQóŸG §£ÿGh äÉ«dÉ©ØdGh

 øe  ójó©dG  ™e  º¡fhÉ©J  á«ªgCG  ¤EG

 QGhOC’G πeÉµJ ≈∏Y πª©j É‡ äÉ¡÷G

.IƒLôŸG ±GógC’G ≥«≤ëàd

 ‘ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf ƒª°S π°†ØJh

 AÉcöûdG ËôµàH ìÉààa’G πØM ΩÉàN

 á«YGôdG  äÉ¡÷Gh  Ú«é«JGÎ°S’G

 πc ËôµàdG πª°Th .ô“Dƒª∏d áªYGódGh

 áÄ«gh  ,™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh  :øe

 áaôZh  ,¢UÉÿG  º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG

 ÖàµŸGh  ,ábQÉ°ûdG  áYÉæ°Uh  IQÉŒ

 áÄ«gh  ,ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊  »eÓYE’G

 ácöTh ,¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG

.ΩÓYEÓd »ÑXƒHCG

 ¬eƒj ‘ ô“DƒŸG äÉ«dÉ©a âæª°†Jh

 ÚàjQGƒM  Úà°üæe  º«¶æJ  ,∫hC’G

 â∏ª°T ,ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH

 á°üæŸG  äAÉL  å«M ,πªY  ¥GQhCG  7

 º∏©àdG äÉHƒ©°U” ¿GƒæY â– ¤hC’G

 â°Vô©à°SG  ,“…ƒYƒJ  Qƒ¶æe  øe

 äÉHƒ©°üd  ábQÉ°ûdG  õcôe  áHôŒ

 øjôëÑdG áµ∏‡ áHôŒ ™bGhh ,º∏©àdG

 ÖfÉL ¤EG ,º∏©àdG äÉHƒ©°U ∫É› ‘

 äÉHƒ©°U ¢ü«î°ûJ äÓµ°ûe á°ûbÉæe

 Úª∏©ŸG  ô¶f  á¡Lh  øe  º∏©àdG

 áHôŒ ¢VôY ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,AGÈÿGh

 äÉHƒ©°U  …hP  øe  ÖdÉ£d  ôeCG  ‹h

.º∏©àdG

 äÉHƒ©°U” ,á«fÉãdG á°üæŸG â°ûbÉfh

 å«M“  »°ùØf  Qƒ¶æe  øe  º∏©àdG

 AÉcòdG  äGQÉÑàNG  ÜQÉŒ  âdhÉæJ

 ,ÜÓ£∏d É¡à«ªgCGh á«Hô©dG π«°üëàdGh

 äÉeƒ∏©eh íFÉ°üf Ëó≤J ÖfÉL ¤EG

 öSC’ á«°ùØædG áë°üdG øY äGOÉ°TQEGh

.º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP

 Ωƒ«dG ,ÊÉãdG ¬eƒj ‘ ô“DƒŸG ó¡°ûjh

 ,ájQGƒM äÉ°üæe çÓK ó≤Y ,AÉ©HQC’G

 OóY ≈∏Y Aƒ°†dG  É¡dÓN øe §∏°ùj

 ÖfÉ÷ÉH  á∏°üdG  äGP  ™«°VGƒŸG  øe

 »YÉªàL’Gh  »∏«gCÉàdGh  …ƒHÎdG

 ÉgRôHCG  øe  ,º∏©àdG  äÉHƒ©°U  …hòd

 áHÉàµdGh  IAGô≤dG  º∏©J  äÉHƒ©°U

 º∏©ŸG  QhOh  ,¤hC’G  ±ƒØ°üdG  ‘

 DƒÑæàdGh ,ÜÓ£∏d »°ùØædG OGóYE’G ‘

 ∫ÓN  øe  »ÁOÉcC’G  äGòdG  Ωƒ¡ØÃ

 ò«eÓàdG iód äÓµ°ûŸG πM äGQÉ¡e

 Éª«a  ,º∏©àdG  äÉHƒ©°U  …hP  øe

 øe  ÒNC’G  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  ó¡°ûà°S

 ¢Vô©à°ùj πªY ¢TQh º«¶æJ ô“DƒŸG

 äÉ«é«JGÎ°S’G  çóMCG  É¡dÓN  øe

 AÉcòdGh  ,áÑ∏£dG  ™e  áeóîà°ùŸG

 ,º∏©àdG  äÉHƒ©°Uh  »YÉæ£°U’G

 •ôa ÜGô£°VG ‘ áãjó◊G äÉgÉŒ’Gh

.√ÉÑàf’G ¢ü≤fh ácô◊G

 áî«°ûdG .. øe πc ô“DƒŸG ìÉààaG ö†M

 á°ù«FQ »ª°SÉ≤dG óªfi âæH á∏«ªL

 ,á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d ábQÉ°ûdG áæjóe

 óªfi øH ¿É£∏°S øH Oƒ©°S ï«°ûdGh

 ,á«ªbôdG ábQÉ°ûdG Öàµe ôjóe »ª°SÉ≤dG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ …Ò¡ŸG »∏Y ⁄É°Sh

 QƒàcódGh  ,ábQÉ°ûdG  áæjóŸ  …ó∏ÑdG

 áæjóe  ¢ù«FQ  ™aóŸG  ôªY  ódÉN

 øe OóYh ,z¢ùª°T{ ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG

.Ú°üàîŸGh ÚdhDƒ°ùŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

15203 Oó`©dG  ̀2022  Èªaƒf 23 AÉ©HQC’G2 øWƒdG QÉÑNCG

 Éª¡°UôM ¿GócDƒJ ¿Éà°ùfÉªcôJh äGQÉeE’G

ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿Éà°ùfÉªcôJ  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO  äócCG  

 ∞∏àfl ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y Éª¡°UôM

 áaÉ≤ãdGh  º«∏©àdGh  OÉ°üàb’G  á°UÉN  ä’ÉéŸG

.ÉgÒZh IOóéàŸG ábÉ£dGh á°VÉjôdGh áMÉ«°ùdGh

 ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈∏Y ∑Î°ûe ¿É«H ‘ GOó°T Éªc

 Oƒ¡÷Gh á«ªæàdGh øeC’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤– ‘ ‹hódG

 ºgÉØàdGh ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh QGƒ◊G õjõ©àd ádhòÑŸG

.±ô£àdG ∫Éµ°TCG ™«ªL á¡LGƒe ™e íeÉ°ùàdGh

 áÑ°SÉæÃ Qó°U …òdG ∑Î°ûŸG ¿É«ÑdG ¢üf »∏j Éª«ah

 ¢ù«FQ  ±hóªfi  …OÒH  QGOöS  áeÉîa  IQÉjR

.. ádhódG ¤EG ¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IƒYO ≈∏Y kAÉæH //

 ΩÉb ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ ±hóªfi …OÒH QGOöS áeÉîa

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¤EG á«ª°SQ IQÉjõH

.2022 Èªaƒf 21 ‘

 ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh IQÉjõdG ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G ∫OÉÑJh

 áª¡e ä’É› ‘ É¡à«ªæJ ¥ÉaBGh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 ,‘É≤ãdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG πª°ûJ

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

.∑Î°ûŸG

 ¿ÉÑfÉ÷G ÜôYCG .. …OÉ°üàb’G ó©ÑdG á«ªgC’ kGó«cCÉJh

 …òdG …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ™«°SƒJ ‘ Éª¡àÑZQ øY

 πc ídÉ°üe IÉYGôe ™e ádOÉÑàŸG á©ØæŸG ≥≤ëj

 Éæ∏YCGh ∫ÉéŸG Gòg ‘ ¢UôØdG É°ûbÉf Éªc .. ±ôW

 õjõ©àd  ácÎ°ûŸG  Oƒ¡÷G  ™aO  ≈∏Y  Éª¡eõY

 §ØædG  πãe  ,ájƒdhC’G  äGP  ä’ÉéŸG  ‘ ¿hÉ©àdG

 ábÉ£dGh á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh §ØædG á÷É©eh RÉ¨dGh

.IOóéàŸG

 ‘ ∫ÉªYC’G OGhôd Éª¡ªYO øY ¿ÉÑfÉ÷G ÜôYCG Éªc

 AÉæKCG …QÉªãà°S’G ¿hÉ©àdG õjõ©J πLCG øe øjó∏ÑdG

.ácÎ°ûŸG ™jQÉ°ûŸG ò«ØæJ

 π≤ædG  ∫É›  ‘  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh

 ÚH ájOÉ°üàb’G ácGöûdG á«ªæJ πLCG øe §HGÎdGh

 á«ªgCG  kÉ°†jCG  ¥É«°ùdG  Gòg  ‘  øjócDƒe  ,øjó∏ÑdG

 ¿Éà°ùfÉªcôJ  ‘  á«dhódG  ÅfGƒŸG  ÚH  ¿hÉ©àdG

.äGQÉeE’G ádhOh

 áª¡e á∏«°Sh ¬fƒc ¿hÉ©àdG á«ªgC’ Éª¡æe kÉcGQOEGh

 ºgÉØàdG Ú°ù–h ,¢†©H øe º¡°†©H ¢SÉædG Üqô≤J

 ,á«FÉæãdG ábGó°üdG á«ªæJh ,ÚàaÉ≤ãdG AGôKEGh ,∫OÉÑàŸG

 ∂dòch ,‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG ∞«ãµJ ≈∏Y ¿ÉÑfÉ÷G ≥ØJG

 á°VÉjôdGh  áMÉ«°ùdG  ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J

.º«∏©àdGh Ωƒ∏©dGh

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  É°ù«FQ  ‹ƒjh

 …QƒëŸG QhódG õjõ©àH á°UÉN á«ªgCG ¿Éà°ùfÉªcôJh

 ‹hódG  øeC’G  ºYO  ‘  IóëàŸG  ·C’G  áª¶æŸ

 ..  äÉYGõædG  Üƒ°ûf  ™æeh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdGh

 IôHÉ©dG áÁô÷Gh ÜÉgQE’G ¿CG øjó∏ÑdG É°ù«FQ ócCGh

 øe á«∏≤©dG äGôKDƒŸGh äGQóîŸÉH QÉŒ’Gh Ohóë∏d

 ,Ú«ŸÉ©dG øeC’Gh ΩÓ°ù∏d á«°ù«FôdG äGójó¡àdG ÚH

 √òg á¡LGƒŸ ¿hÉ©àdG ôjƒ£àd ÉªgOGó©à°SG øjócDƒe

.äÉjóëàdG

 ‘  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ¤EG  ¿ÉÑfÉ÷G  QÉ°TCGh

 ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ‘ á«ªæàdGh øeC’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤–

 ºgÉØàdGh  ∫OÉÑàŸG  ΩGÎM’Gh  QGƒ◊G  õjõ©àd

.±ô£àdG ∫Éµ°TCG ™«ªL á¡LGƒe ™e íeÉ°ùàdGh

 Éª¡jó∏H ΩGõàdG  ¿É°ù«FôdG  ócCG  ..  ¥É«°ùdG  Gòg ‘h

 ºYód  ∫OÉÑàŸG  ºgÉØàdGh  á≤ãdG  ñÉæe  õjõ©àH

 »ª«∏bE’G  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  QÉgOR’Gh  QGô≤à°S’G

 á«dhódG ÉjÉ°†≤dG á÷É©e ¿CG ≈∏Y GOó°T Éªc ,‹hódGh

 á«°SÉeƒ∏HódG πFÉ°SƒdG ∫ÓN øe §≤a ºàJ ¿CG Öéj

.á«ª∏°ùdG

 É¡à≤∏WCG »àdG á«dhódG äGQOÉÑŸG ¿CG ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh

 πª©J ‹hódGh »ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y ¿ÉàdhódG

 º«≤dGh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdGh  ΩÓ°ùdG  õjõ©J  ≈∏Y

.á«ŸÉ©dG á«fÉ°ùfE’G

 äGQÉeE’G  ádhO  QhóH  ¿Éà°ùfÉªcôJ  ¢ù«FQ  OÉ°TCGh

 ™HÉàdG øeC’G ¢ù∏› ‘ ºFGO ÒZ Gƒ°†Y É¡fƒµH

 √QhóHh  ,  2023-2022  IÎØ∏d  IóëàŸG  ·CÓd

 { ˆG ¬¶ØM { ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCG

 ôjƒ£J ‘ ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ Oƒ¡÷ √ôjó≤J øY

 øe  »ŸÉ©dGh  »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  QGƒ◊G

 IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb OÉªàYG ∫ÓN

 õjõ©Jh ¿ƒ°U ‘ OÉ«◊G á°SÉ«°S á«ªgCGh QhO{ :

 { h { áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh Ú«dhódG øeC’Gh ΩÓ°ùdG

.z2021 á≤ãdGh ΩÓ°ù∏d á«dhódG áæ°ùdG

 ,±hóªfi …OôH QGOöS ¢ù«FôdG áeÉîa ôµ°T Éªc

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

 ¿Éà°ùfÉªcôJ IQÉjR ¤EG √ƒª°S ÉYOh áaÉ«°†dG Ωôc

 √ôjó≤J ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ióHCG  å«M

.// IƒYódG √ò¡d

ójƒ°ùdG Iô«Ø°S πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

¢SƒµdG ∞«°S IÉah »a …õ©j ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

áeGôµdG áMGƒH ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ¿ƒæëW øH áØ«∏N

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

»ÑXƒHCG »a ô«ÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL Qhõj ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ

äGQÉeE’G ™e ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG ≥ª©H ó«°û oj ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ

º∏©àdG äÉHƒ©°U ôªJDƒe øe áãdÉãdG IQhódG íààØj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

ójƒ°ùdG IÒØ°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

¢SƒµdG ∞«°S IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

»ÑXƒHCG ‘ ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL ¬JQÉjR ∫ÓN ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó¡°T  

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

 äGQÉeE’G  øëf{  ¥ÓWEG  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM

 πªY  á£Nh  IójóL  ájDhQ  πqµ°ûJ  »àdGh  z2031

 É¡JÒ°ùe äGQÉeE’G ádhO É¡dÓN øe πªµà°ùJ á«æWh

.áeOÉ≤dG kÉeÉY Ú°ùªÿG ƒëfh ΩOÉ≤dG ó≤©∏d ájƒªæàdG

 …ƒªæJ èeÉfôH áHÉãÃ z2031 äGQÉeE’G øëf{ ó©Jh

 ÖfGƒ÷G ≈∏Y õµJôj á∏Ñ≤ŸG öû©dG äGƒæ°ù∏d πeÉµàe

 ájƒªæàdGh ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G

 áë°VGh ájDhQh πeÉ°T ∞∏e øª°V äGQÉeE’G ádhO ‘

 á«Hô©dG äGQÉeE’G áfÉµe õjõ©J ¤EG ≈©°ùJ ,⁄É©ŸG

 ÜPÉL  …OÉ°üàbG  õcôeh  »ŸÉY  ∂jöûc  IóëàŸG

 íLÉædG …OÉ°üàb’G êPƒªædG RGôHEG ÖfÉL ¤EG ,ôKDƒeh

 AÉcöûdG  ™«ª÷  ÉgôaƒJ  »àdG  ¢UôØdGh  ,ádhó∏d

.Ú«ŸÉ©dG

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh

 ≥jô£dG ó¡“ z2031 äGQÉeE’G øëf { ¿CG ,Ωƒàµe

 ¿hÉ©àJ ádhó∏d á«ªæJh kGRÉ‚EG ÌcCG πÑ≤à°ùe ƒëf

 áeƒ¶æe øª°V äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G ™«ªL ¬dÓN

 ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  äÉMÉéædG  á∏°UGƒŸ  IóMGh  πªY

.á«°VÉŸG Oƒ≤©dG ∫ÓN É¡≤«≤– ” »àdG äGõéæŸG

 äÉYÉªàL’G  øª°Vh  Ωƒ«dG  Éæ≤∏WCG  {  √ƒª°S  ∫Ébh

 äGQÉeE’G  øëf{  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµ◊  ájƒæ°ùdG

 ..ΩOÉ≤dG ó≤©∏d á«eƒµ◊G ÉæàjDhQ πã“ »àdGh z2031

 2021  ‘  á≤HÉ°ùdG  á«é«JGÎ°S’G  ÉæJQhO  Éæ«¡fCG

 á°SÉFôH IójóL ºªb ƒëf ÉæJÒ°ùe CGóÑf Ωƒ«dGh ..

.zˆG ¬¶ØM ójGR øH óªfi »NCG IOÉ«bh ájÉYQh

 IQhO  ∫hCG  2007  ‘  ÉfCGóH{  √ƒª°S  ∫Éb  Éªc

 äGQÉeE’G  øëf{  Ωƒ«dGh  áeƒµë∏d  á«é«JGÎ°SG

 ÌcCG  πÑ≤à°ùe  ƒëf  IójóL  á∏Môe  πã“  z2031

 óMGh  ≥jôah  IóMGh  πªY  áeƒ¶æe  øª°Vh  kGRÉ‚EG

.{ äÉMÉéædG á∏°UGƒŸ

 ájDhQ πã“ z2031 äGQÉeE’G øëf { z√ƒª°S ±É°VCGh

 ádhO É¡dÓN øe πªµà°ùJ IójóL á∏Môeh á«æWh

 ‘ ∑QÉ°ûàJh ΩOÉ≤dG ó≤©∏d á«ªæàdG IÒ°ùe äGQÉeE’G

.zádhódG äÉ¡L áaÉc É¡≤«≤–

 ¿CG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG Éªc

 õjõ©J ≈∏Y É¡«a õ«cÎdG ¿ƒµ«°S Iójó÷G Ú°ùªÿG

 »g ájOÉ°üàbG áeƒ¶æe AÉæHh á«©ªàéŸG áeƒ¶æŸG

 ÌcC’Gh kGQƒ£Jh kGƒ‰ ´öSC’Gh áeGóà°SG ÌcC’Gh iƒbC’G

 ájOÉ°üàb’G ÉæJÉcGöT õjõ©J ÈY á≤£æŸG ‘ áfhôe

 äÉbÓY AÉæHh …ƒªæàdG ÉæLPƒ‰ ï«°SôJh ⁄É©dG ™e

 äGOÉ°üàb’G  ÈcCG  ™e  áî°SGQh  áªFGO  ájOÉ°üàbG

.á«ŸÉ©dG

 kÉ«ª«∏bEG É¡àfÉµe âî°SQ ádhO ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ‘ kGõ«“ ÉgÌcCGh ∫hódG π°†aCG øe IóMGƒc kÉ«dhOh

 ,»°ùaÉæJ …ƒ«M …OÉ°üàbG õcôªch ,»©ªàéŸG √ÉaôdG

 AÉæÑdG á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ‘ á«æWƒdG áª¡ŸG ¿ƒµà°Sh

 ∫É≤àf’Gh  äGõéæŸG  º«¶©Jh  áfÉµŸG  √òg  ≈∏Y

.IójóL ¥ÉaBG ¤EG ÉfOÉ°üàbÉH

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh

 QÉ°ùŸG  º°SôJ  z2031 äGQÉeE’G  øëf{  ¿CG  Ωƒàµe

 πÑ≤ŸG  ó≤©dG  ‘  äGQÉeE’G  ádhód  »é«JGÎ°S’G

 ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  ,áeOÉ≤dG  kÉeÉY  Ú°ùªÿGh

 õjõ©J  ±ó¡H  ájƒªæàdGh  á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G

 äÉYÉ£≤dG áaÉc äGQób ™aQh πÑ≤à°ùª∏d äGOGó©à°S’G

.»JGQÉeE’G ìƒª£dG »Ñ∏j ÉÃ

 Égó≤©J »àdG ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL

 Qƒ°†ëH  »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  ‘  äGQÉeE’G  áeƒµM

 ,ájò«ØæàdG É¡°ùdÉéÃ á∏ã‡ áaÉc á«∏ëŸG äÉeƒµ◊G

 á°ûbÉæŸ  ,á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  äÉ¡÷G  ∞∏àflh

 …ƒªæJ Qƒ°üJ ™°Vhh ,á«dÉ◊G ájƒªæàdG äÉjóëàdG

.2071 É¡àjƒÄe ¤EG k’ƒ°Uh äGQÉeE’G ádhO πÑ≤à°ùŸ

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™qbhh

 z2031 äGQÉeE’G øëf{ ¥ÓWEG ¢ûeÉg ≈∏Y ,Ωƒàµe

 Éeh ,á«æWƒdG ájDhôdG íeÓe ºgCG πã“ á≤«Kh ≈∏Y

 äGQÉeE’G  áeƒµ◊  äÉ¡LƒJh  ÇOÉÑe  øe  ¬∏ã“

 å«M ,πÑ≤à°ùª∏d ™∏£àdGh πeÉµàdGh §HGÎdG ó°ùŒh

 »àdGh  zäGQÉeE’G  øëf{  áª∏c  øe  ájDhôdG  ≥∏£æJ

 ‘ áª∏c ∫hCG ó©J »àdGh zøëf{ áª∏c øe â°ùÑàbG

 º°SôJ ≥jôW áWQÉN πqµ°T …òdGh ,äGQÉeE’G Qƒà°SO

 Oƒ≤©dG  ∫ÓN áeƒµ◊Gh  ádhódG  äÉ¡LƒJh  íeÓe

 ¿ƒµàd  ájDhôdG  ≥∏£æJ  ºK  øeh  ,á«°VÉŸG  ¢ùªÿG

.πÑ≤à°ùª∏d IójóL ≥jôW áWQÉN áHÉãÃ

 ï«°ûdG ƒª°S z2031 äGQÉeE’G øëf{ ¥ÓWEG ö†M

 »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM

 ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe

 ƒª°Sh ,á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO

 ,¿ÉªéY ó¡Y ‹h ,»ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG

 ó¡Y  ‹h ,»böûdG  óªM øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°Sh

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°Sh ,IÒéØdG

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h  ,»ª°SÉ≤dG

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

.ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ábQÉ°ûdG

 ≥jôØdG ,z2031 äGQÉeE’G øëf{ ¥ÓWEG ö†M Éªc

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

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

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

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

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

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

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

 øH ÜÉjP ï«°ûdG  ƒª°Sh ,…ò«ØæàdG  »ÑXƒHCG  Öàµe

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

 øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°Sh ,»ÑXƒHCG IQÉeE’

 ,¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »HO áÄ«g á°ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ôFGhódG AÉ°SDhQh AGQRƒdG ‹É©eh ñƒ«°ûdG øe OóYh

.á«eƒµ◊G

 á«æWh QhÉ-

 ájDhQ  áªLôJ  ¤EG  z2031  äGQÉeE’G  øëf{  ±ó¡J

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

 ™bGƒc äGQÉeE’G πÑ≤à°ùŸ “ˆG ¬¶ØM” ádhódG ¢ù«FQ

 ádhódG ‘ äÉ¡÷G áaÉc ¬≤«≤– ‘ ∑QÉ°ûàJ ¢Sƒª∏e

 kÉ«°TÉ“h 2071 äGQÉeE’G ájƒÄe ≥«≤– ¤EG k’ƒ°Uh

 á©HQCG ≈∏Y ájDhôdG Ωƒ≤J å«M ,Ú°ùªÿG ÇOÉÑe ™e

 »àdG ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG áaÉc πª°ûJ á°ù«FQ QhÉfi

 áæµªŸG  áeƒ¶æŸGh  ™ªàéŸGh  OÉ°üàb’G  øª°†àJ

.⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ™e äGQÉeE’G äÉbÓYh

kÉ«ŸÉY kGQÉgORG ÌcC’G ™ªàéŸG-

 ÒaƒJh ™ªàéŸG QÉgORG ≥«≤ëàH QƒëŸG Gòg ≈æ©j

 áeƒ¶æe ôjƒ£J ÈY ÚæWGƒª∏d ºYódG  πÑ°S áaÉc

 »YÉªàL’G  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  º¡æ«µªàd  á∏eÉµàe

 áaÉc ‘ πYÉØdG º¡eÉ¡°SEG º¶©j ÉÃ º¡JGQób ºYOh

 ≥∏£æJ …òdG  ï°SGôdG  ¢SÉ°SC’G  º¡Ø°UƒH äÉYÉ£≤dG

 ôjƒ£àdG §£Nh á«ªæàdG äGQÉ°ùe ¬«∏Y Ωƒ≤Jh ¬æe

 ºYO ≈∏Y kÉ°†jCG  QƒëŸG Gòg õ qcôjh .á«é«JGÎ°S’G

 ¤hC’G áæÑ∏dG ≥ëH ¿ƒµàd É¡µ°SÉ“ õjõ©Jh IöSC’G

 »©ªàéŸG  è«°ùædG  ájÉªMh  ï«°SôJ  á«∏ªY  ‘

.ádhódG ‘ õ«ªŸG

 k’ƒª°T ÌcCGh  ™°ShCG  Qhód QƒëŸG Gòg ¢ù°SDƒj Éªc

 »àdGh  á∏«°UC’G  á«JGQÉeE’G  º«≤dGh  ‘É≤ãdG  çQEÓd

 ¬àjƒgh ¬dƒ°UCÉH ™ªàéŸG §HôJ »àdG Qhò÷G ó©J

 áë°VGh  ájDhQ  ¢ù«°SCÉJ  ±ó¡H  ∂dPh  ,á«≤«≤◊G

 ≈∏Y  OÉªàY’G  ÈY  πÑ≤à°ùŸG  ƒëf  ¥Ó£fÓd

 ÉŸÉW  »àdG  á«JGQÉeE’G  á«©ªàéŸG  º«≤dG  áeƒ¶æe

 ≈àM  ádhódG  ‘  IÉ«◊G  ÖfGƒL  ∞∏àfl  â°ùe

 íeÉ°ùàdG πãe äGQÉeE’G º°S’ áeRÓe äÉØ°U âëÑ°UCG

.á«£°SƒdGh ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh

 äÉª°ùdGh äÉØ°üdG ‘ QÉªãà°S’G ¤EG ájDhôdG ±ó¡Jh

 πeGƒY  øe  É¡fƒc  äGQÉeE’G  ádhód  á«©ªàéŸG

 πc ‘ á≤HÉ°ùdG πMGôŸG ∫GƒW âª¡°SCG »àdG Iƒ≤dG

 õjõ©J ¤EG  áaÉ°VEG  ,äGõéæe øe ádhódG  ¬à≤≤M Ée

 ø°VÉëc ™ªàéŸG QhO ï«°SôJh ,á«©ªàéŸG §HGhôdG

.√OGôaCG ™«ª÷ øqµ o‡h

 kÉbÓ£fG º«∏©àdG ´É£≤d IÒÑc á«ªgCG ájDhôdG âdhCGh

 QOGƒµdGh  ÖgGƒŸG  OGóYEG  ‘  …ƒ«◊G  √QhO  øe

 äGÒ¨àŸG »Ñ∏j ÉÃ ,πÑ≤à°ùª∏d É¡∏«gCÉJh á«JGQÉeE’G

 ájõgÉL Rõ©j ÉÃh áægGôdG á∏Môª∏d IÒJƒdG á©jöS

 ‘ Éª«°S’ πÑ≤à°ùª∏d ádhódG ‘ ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG

 á«ª«∏©J ájDhQ  Ö∏£àJ IójóL ä’É› Qƒ¡X πX

 íéæJh  á«dÉ◊G  äÉÑ∏£àŸG  ÖYƒà°ùJ  á«aGöûà°SG

 ¢†¡æJ πªY §£N øª°V ÉgÒWCÉJh É¡àZÉ«°U ‘

.√ôjƒ£J π°UGƒJh ´É£≤dÉH

 á∏°UGƒŸ áeRÓdG πeGƒ©dG ÒaƒJ ¤EG ájDhôdG »eôJh

 ¢Vô¨H ¬JÉeóN åjó–h »ë°üdG  ´É£≤dG  ôjƒ£J

 ™ªàéª∏d á«ë°üdG ájÉYôdG ¥ôW çóMCGh π°†aCG Ëó≤J

 ôjƒ£J ÈY πÑ≤à°ùª∏d É¡àjõgÉL õjõ©Jh ,»JGQÉeE’G

 ´É£≤dG  ‘  ájöûÑdG  QOGƒµdGh  ≥aGôŸGh  äBÉ°ûæŸG

.ôªà°ùe πµ°ûH

 ∫hO 10 π°†aCG ÚH äGQÉeE’G ™°Vh QƒëŸG ±ó¡à°ùj

 áfÉµe õjõ©Jh ájöûÑdG á«ªæàdG öTDƒe ‘ kÉ«ŸÉY

 IOƒL  ‘  ¿óe  10  π°†aCG  ÚH  á«JGQÉeE’G  ¿óŸG

.IÉ«◊G

 ¿ƒµàd äGQÉeE’G  áfÉµe õjõ©J ¤EG  ájDhôdG  ≈©°ùJh

 ,á«LÓY á¡Lh π°†aCÉc kÉ«ª«∏bEG ¤hC’G áÑJôŸG ‘

 á«Ñ£dG  QOGƒµdGh  ≥aGôŸG  ™«ªL ájõgÉL ≥«≤–h

 áÑ°ùæH  çQGƒµdGh  á«ë°üdG  äÉeRC’G  ™e  πeÉ©à∏d

 ÚH ¿ƒµàd ádhódG áÑJôe ™aQ ≈∏Y IhÓY ,%100

.á«ë°üdG ájÉYôdG IOƒL ‘ kÉ«ŸÉY ∫hO 10 π°†aCG

ójó÷G OÉ°üàbÓd »ŸÉ©dG õcôŸG-

 §£Nh äÉ°SÉ«°S ôjƒ£Jh ≥∏îH QƒëŸG Gòg ≈æ© oj

 á«dÉY …OÉ°üàbG ƒ‰ ä’ó©e ≥«≤– ‘ º¡°ùJ πªY

 ‘  ∫ƒëàdG  IÒJh  ™jöùJh  ,áaÉc  äÉYÉ£≤dG  ‘

 Oƒ¡L Rõ©J á∏jóH ¥ôW ≈∏Y OÉªàYÓd ábÉ£dG ´É£b

 ≈∏Y  IhÓY  ,ö†NC’G  OÉ°üàb’G  ∫É› ‘ ádhódG

.πÑ≤à°ùŸG äÉYÉæ°Uh äÉYÉ£b ‘ ≥Ñ°ùdG ≥«≤–

 ≥∏ÿ ΩRÓdG ºYódG ÒaƒJ ≈∏Y QƒëŸG Gòg Ωƒ≤jh

 åëÑdG  Oƒ¡L  áØYÉ°†eh  áeó≤àe  ájQÉµàHG  áÄ«H

 ádhO π©éj Ée ,äGQÉªãà°S’G õjõ©J ÈY ôjƒ£àdGh

.πÑ≤à°ùŸG ∫ÉªYCG …ôµàÑŸ áHPÉL á¡Lh äGQÉeE’G

 á«ªgCÉH äGQÉeE’G ádhO ¿ÉÁEG QƒëŸG Gòg ¢ùµ©jh

 »°SÉ°SC’G  ∑ôëŸG  √QÉÑàYÉH  …öûÑdG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ

 ôjƒ£J ≈≤Ñ«°S  å«M ,ájöû©dG  ájƒªæàdG  É¡à£ÿ

 ÜÉë°UCG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,ÖgGƒŸG ÜÉ£≤à°SGh ,º«∏©àdG

 ºgCG øª°V ¿ƒµàd É¡JÉjƒdhCG RôHCG øª°V ,äÉ°ü°üîàdG

 á«ŸÉ©dG  ÖgGƒŸG  ÜÉ£≤à°SG  ‘  kÉ«ŸÉY  ∫hO  10

.É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh

 »∏ëŸG œÉædG ™aQ ´É£≤dG Gòg ‘ QƒëŸG ±ó¡à°ùjh

 ,ºgQO ¿ƒ«∏jôJ 3 ¤EG π°ü«d äGQÉeE’G ádhód ‹ÉªLE’G

 QÉ«∏e 800 ¤EG á«£ØædG ÒZ ádhódG äGQOÉ°U IOÉjRh

 ¤EG á«JGQÉeE’G á«LQÉÿG IQÉéàdG áª«b ™aQh ,ºgQO

 »MÉ«°ùdG ´É£≤dG áªgÉ°ùe ™aQh ,ºgQO ¿ƒ«∏jôJ 4

.ºgQO QÉ«∏e 450 ¤EG ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘

‹hódG ¿hÉ©à∏d RôHC’G ºYGódG-

 ‘ ádhódG Qhód OóëŸG QÉWE’G QƒëŸG Gòg πqµ°ûj

 äGQÉeE’G á°SÉ«°S øe ≥∏£æj …òdG ‹hódG ™ªàéŸG

 ≈∏Y OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ  òæe Ωƒ≤J »àdGh  á«LQÉÿG

 ºFÉYO ï«°SôJ  ¤EG  áaOÉ¡dG  ÇOÉÑŸG  øe áYƒª›

 »ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh ΩÓ°ùdG

 ÚH  AÉNôdGh  ÒÿG  öûf  ‘ ΩÉ¡°SE’Gh  ,»ŸÉ©dGh

 á«fÉ°ùfE’G º«≤dG ΩGÎMG øe kÉbÓ£fG Üƒ©°ûdG áaÉc

 ‘ Üƒ©°û∏d ËôµdG ¢û«©dG πÑ°S ÒaƒJ IQhöVh

.¢VQC’G AÉLQCG ∞∏àfl

 äGQÉeE’G  äÉbÓY  õjõ©J  ≈∏Y  ájDhôdG  ¢Uô–h

 IöSC’G ‘ ÉgQƒ°†M õjõ©Jh ⁄É©dG ∫hóH á«LQÉÿG

 QGƒ◊Gh  ábGó°üdGh  ¿hÉ©àdG  Qƒ°ùL  AÉæHh  á«dhódG

 äGógÉ©ŸGh ≥«KGƒŸG √ô≤J Ée ≈∏Y áªFÉ≤dG »HÉéjE’G

.á«dhódG

 Iƒ≤c ádhódG QhO õjõ©àd IÒÑc á«ªgCG ájDhôdG ‹ƒJh

 ÉÃ  á«Ä«ÑdG  áeGóà°SÓd  á«ŸÉ©dG  IóæLCÓd  áªYGO

 OÉ«◊G ≥«≤– ‘ á«Yƒf äGõØb ≥«≤– ‘ º¡°ùj

 ‘ QÉµàHÓd õcôªc ádhódG áfÉµe ï«°SôJh »NÉæŸG

.áeGóà°S’G É«LƒdƒæµJh Ωƒ∏Y

kÉbƒØJh IOÉjQ ÌcC’G áeƒ¶æŸG-

 »eƒµ◊G  AGOC’G  õjõ©J  ¤EG  QƒëŸG  Gòg  ±ó¡j

 ‘ á«eƒµM äÉeóN π°†aCG  Ëó≤J  ≈∏Y  õ«cÎdGh

 ±ó¡H  áfôe  πªY  êPÉ‰  π°†aCG  ôjƒ£Jh  ⁄É©dG

.á«∏YÉØdGh èFÉàædG ≥«≤–

 ï«°SôJ ¤EG QƒëŸG Gòg ∫ÓN øe ádhódG ≈©°ùJ Éªc

 øeC’G ∫É› ‘ ⁄É©dG ∫hO ÌcCG øe IóMGƒc É¡àfÉµe

 »FGò¨dG øeC’Gh ,»©ªàéŸG øeC’G πª°ûj ÉÃ ¿ÉeC’Gh

 ¤EG ájDhôdG ±ó¡Jh .»ªbôdG øeC’Gh ,ΩGóà°ùŸG »FÉŸGh

 íÑ°üàd ,äGQÉeE’G ‘ á«©jöûàdG áeƒ¶æŸÉH AÉ≤JQ’G

 ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S å«M øe ⁄É©dG ‘ π°†aC’G ádhódG

.¬àeGôch ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ßØMh

 ∫É› ≈∏Y ∂dòc QƒëŸG Gòg ∫ÓN øe ájDhôdG õcôJh

 çóMCG ≥ah Égôjƒ£J ‘ QGôªà°S’Gh á«àëàdG á«æÑdG

 ájƒ«◊G É¡à«ªgCG øe kÉbÓ£fG á«LƒdƒæµàdG Ö«dÉ°SC’G

 iƒ°üb á«ªgCG ‹ƒJ å«M ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîŸ ºYGóc

 äGQÉeE’G äÉMƒªW »Ñ∏j ÉÃ á«ªbôdG á«æÑdG ôjƒ£àd

.óYGƒdG ´É£≤dG Gòg ‘

 kÉbƒØJh  IOÉjQ  ÌcC’G  áeƒ¶æŸG  Qƒfi  ±ó¡à°ùjh

 äÉ©jöûàdG ôjƒ£J ‘ kÉ«ŸÉY ∫hC’G õcôŸG ≥«≤–

 õjõ©Jh ,Iójó÷G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d á«bÉÑà°S’G

 ‘ kÉ«ŸÉY ¤hC’G áÑJôŸG ‘ ¿ƒµàd ádhódG áfÉµe

 ádhódG áfÉµe ™aQ øY kÓ°†a ,¿ÉeC’ÉH OGôaC’G Qƒ©°T

 ájõgÉL  öTDƒe  ‘  kÉ«ŸÉY  ∫hO  3  π°†aCG  øª°V

 øeC’G öTDƒe ‘ ádhódG õcôe ™aQh ,ÊGÈ«°ùdG øeC’G

.⁄É©dG ‘ ∫hO 10 π°†aCG øª°V ¿ƒµàd »FGò¨dG

 ájƒªæàdG  z2031  äGQÉeE’G  øëf{  ájDhQ  πµ°ûJh

 äÉÄ«¡dGh äÉ¡÷G ∞∏àîŸ áë°VGh ≥jôW áWQÉN

 ´É£≤dG  äÉcöTh  á«æ©ŸG  á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸGh

 ádhO É¡«a ¿ƒµJ á«æWh áHQÉ≤e øª°V ∂dPh ,¢UÉÿG

 πª°ûJ  å«ëH  ,IóMGh  ájOÉ°üàbG  á¡Lh  äGQÉeE’G

 ádhódG äGQÉeEG É¡ÑfGƒLh ÉgQhÉfi ∞∏àîÃ ájDhôdG

 ≥«≤–h ájƒªæàdG IÒ°ùŸÉH ™aódG πØµj ÉÃ ,áaÉc

 ,ÅaÉµàe ´QÉ°ùàH á©bƒàŸG èFÉàædGh äÉaó¡à°ùŸG

 QÉWE’G  ≥ah  ,äÉjƒdhC’G  QÉÑàY’G  ‘  òNC’G  ™e

.ájDhô∏d OóëŸG …öû©dG

 ájDhôdG  ø°TóJ  ,πeÉ°T  …OÉ°üàbG  »æWh  èeÉfÈch

 ≥aGƒàj  ´QÉ°ùàH  ≥∏£æJ  »àdG  Ú°ùªÿG  IÒ°ùe

 ï°Sôjh  ,2071  äGQÉeE’G  ájƒÄe  äÉaó¡à°ùe  ™e

 …OÉ°üàbG õcôªc äGQÉeE’G ádhód á«ŸÉ©dG áfÉµŸG

 Rõ©jh  ,á≤£æŸG  ‘  kÉHòL  ÌcC’G  ƒg  …QÉªãà°SGh

 ≈∏YCÉH ™àªàj »ŸÉY ∂jöûc É¡àfÉµeh É¡à«°ùaÉæJ

 QGô≤à°S’Gh ƒªædGh á«bGó°üŸGh á«°ùaÉæàdG  äÉLQO

 áWQÉN ≈∏Y Iõ«ªàe áfÉµe ‘ É¡©°†jh ,…OÉ°üàb’G

 ,ƒªædG  á©jöS  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äGOÉ°üàb’G

 IóFGôdG  É¡àHôŒh  …OÉ°üàb’G  É¡LPƒªæd  êhôjh

 äÉ°SÉ«°ù∏d áæ°VÉëc É¡à©ª°S kÉ°Sqôµe ,á≤£æŸG ‘

 ≈∏Y kÉMÉàØfGh kÉJÉÑKh kGQGô≤à°SG  ÌcC’G  ájOÉ°üàb’G

.⁄É©dGh á≤£æŸG iƒà°ùe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe

 áaÉ°†à°SG ¿CG ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG

 çó◊G ¿ƒµ«°S{ cop28 { äGQÉeE’G ádhO

 ¿CÉH á≤K Éæjódh .. 2023 ‘ ádhó∏d RôHC’G

 »Ä«H ô“Dƒe í‚CG º«¶æàH Ωƒ≤à°S äGQÉeE’G

.»ŸÉY

 AÉKÓãdG Ωƒj √ƒª°S Qƒ°†M ∫ÓN ∂dP AÉL

 ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G øª°V á«°ù«FQ á°ù∏L

 á«ªgCG  â°Vô©à°SG  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµ◊

 ‘ ±GôWC’G ô“DƒŸ äGQÉeE’G ádhO áaÉ°†à°SG

 Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG

.z28COP{ ñÉæŸG

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  á°ù∏÷G  ö†M

 »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ,»HO  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

 ó°TGQ  øH  óªfi øH  Ωƒàµe  ï«°ûdG  ƒª°Sh

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  »HO  ºcÉM  ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG

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

 ,¿ÉªéY ó¡Y ‹h ,»ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY

 ‹h ,»böûdG óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°Sh

 Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°Sh ,IÒéØdG ó¡Y

 ,áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h ,»ª°SÉ≤dG ô≤°U øH

 ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°Sh

 ¢ù«FQ  ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf  ,»ª°SÉ≤dG

.ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏›

 ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG á°ù∏÷G ö†M Éªc

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

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

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

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

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

 øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh ,»ÑXƒHCG

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

 »ÑXƒHCG  Öàµe  ¢ù«FQ  »ÑXƒHCG  IQÉeE’

 óªfi  øH  ÜÉjP  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,…ò«ØæàdG

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

 âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°Sh ,»ÑXƒHCG IQÉeE’

 »HO áÄ«g á°ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ‹É©eh ñƒ«°ûdG øe OóYh ,¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d

.á«eƒµ◊G ôFGhódG AÉ°SDhQh AGQRƒdG

 QƒàcódG  ‹É©e ¢Vô©à°SG  ,á°ù∏÷G ∫ÓNh

 áYÉæ°üdG  ôjRh  ,ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S

 ¢UÉÿG çƒ©ÑŸG  ,áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 ,»NÉæŸG  Ò¨àdG  ¿hDƒ°ûd  äGQÉeE’G  ádhód

 ô“DƒŸ  äGQÉeE’G  ádhO  áaÉ°†à°SG  á«ªgCG

 í°VhCG  áeó≤Ã  ¬ãjóM  π¡à°SGh  ±GôWC’G

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ájDhQ  π°†ØH  ¬fCG  É¡«a

 QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG çQEGh ,á«aGöûà°S’G

 Ö«W{ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

 ájÉªMh »Ä«ÑdG πª©dG ∫É› ‘ z√GôK ˆG

 º«ª°üàdGh  áÁõ©dG  π°†ØHh  ,á©«Ñ£dG

 É¡JÉbÓYh  ,äGQÉeE’G  ádhO  É¡µ∏à“  »àdG

 ∫hO  ∞∏àfl  ™e  áî°SGôdG  á«°SÉeƒ∏HódG

 á«©bGƒdGh  á«≤£æŸG  É¡Jô¶fh  ,⁄É©dG

 Ò¨J  πãe  á«°ù«FôdG  á«dhódG  ÉjÉ°†≤∏d

 ‘  á«∏ª©dG  É¡JÈN  ∫ÓN  øeh  ,ñÉæŸG

 ádhódG QÉ«àNG ” ,áeGóà°S’Gh ábÉ£dG ∫É›

 áaÉ°†à°S’ 2021 ΩÉY ‘ »ŸÉY ḿ ÉªLEÉH

 IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJG  ‘ ±GôWC’G  ô“Dƒe

 z28COP{  ñÉæŸG  Ò¨J  ¿CÉH  ájQÉWE’G

.ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG çQEG ¿EG{ :¬«dÉ©e ∫Ébh

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

 ∫ÓN  É¡«∏Y  ÉfóªàYG  »àdG  õFÉcôdG  ¢ù°SCG

 ,»NÉæŸG πª©dG ∫É› ‘ á«°VÉŸG Oƒ≤©dG

 ¢†ØîH πaÉM πé°S É¡jód äGQÉeE’G ádhóa

 ábÉ£dG  ƒ‰  á∏éY  ™jöùJh  äÉKÉ©Ñf’G

.zábÉ£dG ´É£b ‘ ∫É≤àf’Gh IOóéàŸG

 Oƒ¡L  ≈∏Y  á∏ãeC’G  ¢†©H  ¬«dÉ©e  Ωqóbh

 ∞bh É¡æª°V øeh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ádhódG

 òæe  RÉ¨dGh  §ØædG  ´É£b  ‘  RÉ¨dG  ¥ôM

 ¬«Lƒàd kGò«ØæJ »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«©Ñ°S

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

 π°†ØH  ¬fCG  ¬«dÉ©e  í°VhCGh  .(ˆG  ¬ªMQ)

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJh  ájDhQ

 ádhódG  ¢ù«FQ  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 ábÉ£d »ÑXƒHCG ácöT ¥ÓWEG ” ,zˆG ¬¶ØM

 ∫hCÉc  2006 ΩÉY  ‘ zQó°üe{ πÑ≤à°ùŸG

 ‘  áeGóà°S’Gh  IOóéàŸG  ábÉ£∏d  IQOÉÑe

 ™jQÉ°ûe  øe ójó©dG  äòØf  »àdGh  á≤£æŸG

 ,kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏fi IOóéàŸG ábÉ£dG

 ™jQÉ°ûŸG  øe  ójó©dG  ácöûdG  â≤∏WCG  Éªc

 øeh  áeGóà°S’G  ∫É›  ‘  á«ÑjôéàdG

 ΩGóîà°SÉH √É«ŸG á«∏ëàd ´höûe É¡æª°V

 ihóL á°SGQód ´höûeh ,á«°ùª°ûdG ábÉ£dG

.áÄ«£ÑdG áYöùdG äGP ìÉjôdG äÉæ«HQƒJ

 ¤hC’G  á∏MôŸG  ¥ÓWEG  ádhódG  äó¡°T  Éªc

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ™ª› øe

 Oƒ¡L øeh .2013 ΩÉY ‘ á«°ùª°ûdG ábÉ£∏d

 πª©dG  ∫É›  ‘  iôNC’G  äGQÉeE’G  ádhO

 ∫hG  âfÉc É¡fCG  áØ«¶ædG  ábÉ£dGh  »NÉæŸG

 ,¢ùjQÉH á«bÉØJG ≈∏Y ¥qó°üJ á«é«∏N ádhO

 ≥«≤ëàd  á«é«JGÎ°SG  á£N  øY  ø∏©Jh

 Éªc .2050 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G

 á«dhódG  ádÉcƒdG  ô≤e  ádhódG  ∞«°†à°ùJ

 äôªãà°SGh  ,zÉæjôjBG{  IOóéàŸG  ábÉ£∏d

 ™jQÉ°ûe ‘ Q’hO QÉ«∏e 50 øe ÌcCG ádhódG

 40  É¡æe  ádhO  70  ‘  IOóéàŸG  ábÉ£∏d

 ™e  ácGöT  kGôNDƒe  âeôHCGh  ,á«eÉf  ádhO

 100 QÉªãà°S’ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

 ábÉ£dG ΩGóîà°SG QÉ°ûàfG ™jöùàd Q’hO QÉ«∏e

 100  ó«dƒàd  ™jQÉ°ûe  ∫ÓN  øe  áØ«¶ædG

 AÉëfCG ∞∏àfl ‘ AÉHô¡µdG øe •GhÉé«L

.⁄É©dG

 Ò¨J  IôgÉX  ∫ƒM kÉMöT  ¬«dÉ©e  ≈£YCGh

 ´ÉØJQG  øY  IQÉÑY  É¡fCG  kÉë°Vƒe  ,ñÉæŸG

 äÉKÉ©ÑfG ÖÑ°ùH ¢VQC’G í£°S IQGôM áLQO

 IQGô◊G RÉéàMG ÖÑ°ùJ »àdG áÄ«aódG äGRÉZ

 IQGôM  áLQO  ´ÉØJQGh  …ƒ÷G  ±Ó¨dG  ‘

 ´ÉØJQGh ó«∏÷G ¿ÉHhP ¤EG …ODƒj É‡ ¢VQC’G

 Iójó°T á«NÉæe ôgGƒX çhóMh ôëÑdG í£°S

.ÉgÒZh ±ÉØ÷Gh äÉfÉ°†«ØdG πãe Iƒ°ù≤dG

 z28COP{ ô“Dƒe ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 2023 ΩÉY äGQÉeE’G ádhO ¬Ø«°†à°ùà°S …òdG

 kÉ«ŸÉY kÉKóM ¿ƒµ«°S »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe ‘

 ™e  √OÉ≤©fG  øeGõJ  ™e  kÉ°Uƒ°üN  ,kÉª¡e

 `dG  »æWƒdG  É¡eƒ«H  äGQÉeE’G  ádhO  AÉØàMG

 ¿CG  ™bƒàŸG  øe  çó◊G  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,51

 ÌcCG πª°ûJ iƒà°ùŸG á©«aQ ácQÉ°ûe ó¡°ûj

 80000h  ,áeƒµMh  ádhO  ¢ù«FQ  140  øe

.»eÓYEG ±’BG 5 ‹GƒMh ,kÉcQÉ°ûe

 äCGóH  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 π«µ°ûJ  ”h  áaÉ°†à°S’G  √ò¡d  OGó©à°S’ÉH

 ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  É«∏Y  á«æWh  áæ÷

 á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH ˆGóÑY

 ∫ÉªYCG  ≈∏Y  ±GöTEÓd  ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 ·C’G á«bÉØJG ‘ ±GôWC’G ô“DƒŸ Ò°†ëàdG

 ‘  ñÉæŸG  Ò¨J  ¿CÉ°ûH  ájQÉWE’G  IóëàŸG

 zCOP28{  øjöû©dGh  áæeÉãdG  ¬JQhO

 äÉ¡LƒàdGh äGQGô≤dG PÉîJG É¡eÉ¡e øe »àdGh

.ô“DƒŸG º«¶æàH á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G

 á«ªgCG Ö°ùàµj COP28 ô“Dƒe ¿CG í°VhCGh

 á∏«°üM  ∫hCG  RÉ‚EG  ó¡°û«°S  ¬fC’  á°UÉN

 äÉaó¡à°ùe ò«ØæJ ‘ Ωó≤àdG º««≤àd á«ŸÉY

 ¢Vô©à°SGh  .ñÉæª∏d  ¢ùjQÉH  á«bÉØJG

 äÉ«dhDƒ°ùeh  ΩÉ¡e  øe  êPÉ‰  ¬«dÉ©e

 á°SÉFQ  ¤ƒàà°S  »àdG  áØ«°†à°ùŸG  ádhódG

 äÉ°VhÉØŸG  IOÉ«b  πª°ûJ  »àdGh  ,ô“DƒŸG

 ∫hó∏d »NÉæŸG πª©dÉH á£ÑJôŸG á«dhódG

 á∏gDƒe  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  kGócDƒe  ,±GôWC’G

 ,áÑ«£dG É¡JÉbÓY ∫ÓN øe ô“DƒŸG ìÉ‚E’

 π°UGƒàdGh QGƒ◊G Qƒ°ùL óe ≈∏Y Égõ«côJh

 ,AGQB’G  ≥«aƒJ  ‘  É¡JÈNh  ,¿hÉ©àdGh

 ∞≤°S â– ⁄É©dG áaÉ°†à°SG ≈∏Y É¡JQóbh

 á«∏ªY ∫ƒ∏M OÉéjEG ≈∏Y Égõ«côJh ,óMGh

 øeGõàe πµ°ûH ábÉ£dG øeCG ¿Éª°V ‘ º¡°ùJ

 á«dhDƒ°ùe ¿CÉH kÉgƒæe ,äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ™e

 á°SÉFôdG ΩÉY ∫GƒW ñÉæŸG äÉ°VhÉØe IOÉ«b

 ,±GôWC’G  ÚH  ájOÉ«◊ÉH  ΩGõàd’G  πª°ûJ

 »NÉæŸG  πª©dG  õ«Øëàd  É¡©e  π°UGƒàdGh

 ≈∏Y ±GöTE’Gh ,ô“DƒŸG äÉLôfl áZÉ«°Uh

 äGQGôb  ¤EG  π°Uƒà∏d  äÉ°VhÉØŸG  á«∏ªY

.ô“DƒŸG ∫ÓN É¡æY ¿ÓYE’G ºàj á«ª°SQ

 QƒàcódG  ‹É©e  ócCG  ,¢Vô©dG  ΩÉàN  ‘h

 ìÉ‚  ¿CG  ≈∏Y  ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S

 á«æWh  á«dhDƒ°ùe  ƒg  z28COPzô“Dƒe

 áªgÉ°ùŸ  áMƒàØe  IƒYO  kÉ¡Lƒe  á∏eÉ°T

 íFGöT ™«ªLh ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG

 ‘ ácQÉ°ûª∏d äGQÉeE’G ádhO ‘ ™ªàéŸG

 äÉ¡÷G  ΩÉ«bh  ,áaÉ°†à°S’G  √òg  ìÉ‚EG

 äGQOÉÑe ò«ØæJh ¥ÓWEÉH á«æ©ŸG äÉcöûdGh

 ,»NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤–h áeGóà°S’ÉH ≥∏©àJ

 óFGƒØdG RGôHEGh ô“DƒŸG áaÉ°†à°S’ èjhÎdGh

 ádhódG QhO ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh ,á©bƒàŸG

 ,»NÉæŸG  πª©dG  ‘  »HÉéjE’G  ÉgÒKCÉJh

 AGö†ÿG á≤£æŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d §«£îàdGh

 äGQOÉÑeh Oƒ¡L ¢VGô©à°S’ ô“DƒŸG ∫ÓN

.»NÉæŸG πª©dG ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 ¿hÉ©à∏d  äÉ¡÷G  áaÉc  ¬«dÉ©e  ÉYOh

 Ëó≤àd »æWƒdG ´höûŸG Gòg ‘ ≥«°ùæàdGh

 á«°SÉeƒ∏HódG Rõ©j íLÉfh »FÉæãà°SG ô“Dƒe

 ≥≤ëjh ádhódG ídÉ°üe »ªëjh á«JGQÉeE’G

 ôaÉ°†Jh  IOÉ«≤dG  ºYóH  ¬fCG  GócDƒe  ,É¡aGógCG

 ádhO  π°†aCG  äGQÉeE’G  ¿ƒµà°S  Oƒ¡÷G

.º¡ŸG »ŸÉ©dG çó◊G Gòg ∞«°†à°ùJ

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

15203 Oó`©dG  ̀2022  Èªaƒf 23 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG 3

 ΩOÉ≤dG ó≤©∏d á«ªæàdG Iô«°ùe É¡dÓN øe πªµà°ùf IójóL á∏Môeh á«æWh ájDhQ :ó°TGQ øH óªëe

  2023 »a ádhó∏d RôHC’G çóëdG ¿ƒµà°S zCOP28{ äGQÉeE’G áaÉ°†à°SG

»ªdÉY »Ä«H ôªJDƒe íéfCG º«¶æàH Ωƒ≤à°S äGQÉeE’G ¿CÉH á≤K Éæjód :ó°TGQ øH óªëe

 äGQÉeE’G áeƒµëd ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G äÉ«dÉ©a øª°V z2031 äGQÉeE’G øëf{ ¥ÓWEG ó p¡ n°T 

:2031 äGQÉeE’G øëf ájDhôd á«æWƒdG äGô°TDƒªdG ºgCG

ºgQO äÉfƒ«∏jôJ 3 ≈dEG »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ™aQ

 ºgQO QÉ«∏e 800 ≈dEG á«£ØædG ô«Z ádhódG äGQOÉ°U IOÉjR

ºgQO äÉfƒ«∏jôJ 4 ≈dEG á«JGQÉeE’G á«LQÉîdG IQÉéàdG áª«b ™aQ

ájô°ûÑdG á«ªæàdG ô°TDƒe »a k É«ªdÉY ∫hO 10 π°†aCG ø«H äGQÉeE’G ™°Vh

∫hO 10 π°†aCG øª°V ¿ƒµàd »FGò¨dG øeC’G ô°TDƒe »a ádhódG õcôe ™aQ

 IójóédG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d á«bÉÑà°S’G äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£J »a k É«ªdÉY ∫hC’G õcôªdG

 ºgQO QÉ«∏e 450 ≈dEG »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a »MÉ«°ùdG ´É£≤dG áªgÉ°ùe ™aQ
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اأبوظبي-وام:

 نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خالل 
إدارة البيئة والصحة والسالمة ورشة 
عمل اســتهدفت الرشكات العاملة يف 
بشأن  للتوعية  واإلنشاء  البناء  قطاع 
متطلبات البيئة والصحة والسالمة يف 

املواقع اإلنشائية.

عن  تعبــراً  الورشــة  هــذه  وتأتي 
أبوظبي بحماية  بلدية مدينــة  التزام 
العمــال واملجتمع وصــون صحتهم 
بيئة  توفر  نحو  والسعي  وسالمتهم، 
من  والتأكد  وآمنــة،  صحيـــة  عمل 
البلدية  ومتطلبات  اشرتاطات  تطبيق 
يف  والسالمة  والصحة  البيئة  ومعاير 

البناء واإلنشاء. قطاع 

“املكاتــب  الورشــة  واســتهدفت 
املقاوالت”  ورشكات  االستشــارية، 
أنظمة  تقديــم  عليها  يتوجــب  التي 
املهنيــــة  والصحة  الســالمة  إدارة 
واإلنشــاء،  البناء  قطاع  يف  العاملــة 
وتوعيتهــا لاللتــزام برفــع تقارير 
األداء  نظــــام  يف  اإللزاميــة  األداء 
الخــاص بمركــز أبوظبــي للصحة 

بتطبيق  االلتزام  عىل  وحثهم  العامة، 
املهنية  والصحــة  الســالمة  معاير 
عىل  للحفاظ  اإلنشــائية  املواقــع  يف 
توفر  واملساهمة يف  العاملني،  سالمة 
اإللزامية  والتقارير  املتطلبات  جميع 
يف الوقــت املحــدد، وكذلــك تحقيق 
مؤرشات األداء الخاصة بقطاع البناء 

واإلنشاء .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
األربعاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٣

اأخبار الوطن 5

اأبوظبي-وام:

 تواصلت منافســات مزاينة رزيــن ضمن فعاليات 
مهرجان الظفــرة التي تعقد بتنظيم من لجنة إدارة 
املهرجانــات والربامج الثقافيــة والرتاثية بأبوظبي 

27 نوفمرب الجاري. وتستمر حتى 
املجاهيم  الرشايا  أشــواط  يف  الفائزين  تتويــج  وتم 
املزاينة  من  أشــواط   6 ضمن  واملهجنات  واملحليات 
وذلــك بحضور عيىس ســيف املزروعي نائب رئيس 
لجنة إدارة املهرجانــات والربامج الثقافية والرتاثية 
بأبوظبــي، وعبداللــه بطــي القبييس مديــر إدارة 
اللجنة، وعــدد من ُمالك  الفعاليــات واالتصــال يف 
اإلبل ومحبي املزاينات واملســابقات الرتاثية يف دولة 
اإلمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

و فاز باملركز األول يف شوط مفاريد أصحاب السمو 
الشيخ خليفة  ملالكها  - محليات، "حدث"  الشــيوخ 
بن ســيف بن محمــد آل نهيان، ويف املركــز الثاني 
الشــيخ محمد صقر محمد  ملالكها  "السوان"  حلت 
إىل "الراسيه" ملالكها  الثالث  املركز  القاسمي، وذهب 
الشــيخ نايف عيد محمد ثانــي آل ثاني، ويف املركز 
محمد  صقر  محمد  الشــيخ  ملالكها  "مهمة"  الرابع 
القاسمي، ويف املركز الخامس "بروق" ملالكها الشيخ 

محمد سلطان سالم محمد القاسمي.
وأسفرت النتائج يف مفاريد رشايا البناء القبائل )1( 
- محليات، عن فوز " منحاف " باملركز األول ملالكها 
الثاني  املركز  املنهايل، ويف  راشد بخيت مبخوت سنية 
حلت "رئاســه" ملالكها راشــد هادي فرهود راشد 
ملالكها  "النايفه"  جاءت  الثالث  املركز  ويف  الهاجري، 
املركز  ويف  املنصــوري،  طماش  ســالم  عبيد  مبارك 
الرابع " فخر" ملالكها اســعد غالب سعيد الرشيدي، 
صالح  ســليم  ملالكها  "وزن"  الخامــس  املركز  ويف 

مسلم املحرمي.
وأظهرت النتائج يف شوط مفاريد رشايا البناء القبائل 
)2( - محليات عن فوز "نوادر" ملالكها صالح جابر 
املركز  ويف  األول،  باملركــز  العامري  القمــدة  صالح 
ملالكها عبدالعزيز محمد عايض عيل  الثاني "نوضا" 
ســلطان  ملالكها  "وزن"  الثالث  واملركز  القحطاني، 
"شــواهني"  وحلت  املنهايل،  غانم  مبخــوت  عيضة 
ملالكها عمر عوض عبدالله قاســم العامري يف املركز 
الرابع، يف حني حلت "مزون" ملالكها عبدالله ســعيد 

حمد املالكي يف املركز الخامس.
 –  )1( القبائــل  البناء  رشايــا  مفاريد  شــوط  ويف 
مجاهيم فازت "شــناح" ملالكها حريز بخيت سليم 
املنهايل باملركز األول، وحلت يف املركز الثاني "فراعه" 
ملالكها بخيت خالد بخيت طناف املنهايل، بينما جاءت 
يف املركز الثالث "شاره" محسن عيضة ذيبان عيضه 
املنصوري، وحلت "كرا الرباعي" ملالكها محمد سعيد 
سليم مســلم العامري يف املركز الرابع، و"القعودة" 

ملالكها سليم سالم سليم املنهايل يف املركز الخامس.

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق 
حملة »الم�ساريع الإنتاجية ال�سغيرة« 

عجمان-وام:

 أطلقت هيئة األعمال الخرية العاملية 
الصغرة«  اإلنتاجية  »املشاربع  حملة 
التي تهــدف إىل دعم   ،2022 لعــام 
الفقرة  واألرس  األيتام  أرس  وتمكني 
العاطلني  الشباب  وتشغيل  واملتعففة 
مشاريع  امتالك  خالل  من  العمل  عن 
ثابت لهم  صغرة تشكل مصدر دخل 

وتسد احتياجاتهم املعيشية.
املشــاريع  تكلفة  إجمــايل  ويبلــغ 
 6 الحملة  املســتهدف تنفيذها خالل 
مليوني  عىل  موزعة  درهــم،  ماليني 
درهم داخل الدولة و 4 ماليني درهم 
14 دولة حول العالم، فيما تشمل  يف 
املنزلية  التجارية  املشــاريع  الحملة: 
والبخور  العطور  كتجــارة  الصغرة 
واملالبس، والطبخ، وفتح األكشــاك، 

وتمليــك وســائل النقــل الصغرة، 
الخياطة،  مشــاغل  تميلك  جانب  إىل 
وخاليا  واألبقــار  األغنام  وتمليــك 

النحل، وغرها.
وقال سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب 
الخاجــة األمني العــام للهيئة نطلق 
وخر  أمل  نافذة  لتكون  الحملة  هذه 
ذلك  إىل  ، وهي  املحتاجة  األرس  آلالف 
عون وســند للشــباب العاطلني عن 
دخل  بمصدر  حياتهم  ليبدؤوا  العمل 
ثابت ومستمر ليعينوا أرسهم ويبنوا 
مستقبلهم، وإن هذه الحملة املباركة 
الذي حققته  الكبر  النجاح  بعد  تأتي 
يف  العاملية  الخريــة  األعمــال  هيئة 
الشباب  للكثر من  إيجاد فرص عمل 
وتوفر مصــدر رزق ألمهات األيتام 
املاضية، من خالل هذه  العقود  خالل 

املشاريع الصغرة.

توا�سل مناف�سات مزاينة رزين 
بمهرجان الظفرة وتتويج الفائزين

أبوظبي-وام:

الثقافية  والربامج  املهرجانات  إدارة  لجنة  أطلقت 
أبوظبي مسابقة شعرية مميزة تحت  والرتاثية يف 
الـ /  الدورة  اإلبل« ضمن فعاليات  عنوان »وصف 

16 / من مهرجان الظفرة.
تهدف املسابقة إىل تعزيز املوروث يف وصف جمال 
اإلبل األصيلة من املحليات واملجاهيم ، ودور اإلبل 
الدولة  الرتاث يف  رئيســاً من رموز  التي تعد رمزاً 
عىل وجــه الخصوص، واملنطقة العربية بشــكل 

عام.
للفائزين  نقدية  جوائز  املنظمة  اللجنة  وخصصت 
باملراكــز الثالث األوىل، إذ يحصــل الفائز باملركز 
15 ألف  25 ألف درهم ، واملركز الثاني  األول عىل 
 10 الثالث عىل  املركز  درهم، فيما يحصل صاحب 

آالف درهم.
لجميع  التســجيل مفتوح  باب  أن  اللجنة  وذكرت 

الراغبني  الشــعراء  األعمــار والجنســيات مــن 
20 ديسمرب املقبل. باملشاركة حتى 

وأوضحت اللجنة املنظمة رشوط التسجيل للراغبني 
باملشاركة والتي تتمثل يف إرسال القصيدة مطبوعة 
submissions@  ( اإللكرتوني  الربيد  عرب 

turathuna.ae(، حيــث ال ُتقبل القصائد 
املكتوبــة بخط اليــد، وتضمني الرســالة بيانات 
املشــارك، وأن تكــون القصيدة نبطيــة عمودية 
وحرة الوزن والقافية، وأن ال تقل القصيدة عن 8 

12 بيتا. أبيات وال تزيد عن 
ويتضمن محتوى القصيدة وصف املطية “ســواًء 
محليــة أو مجهم” وجمالهــا ودورها يف املايض 
الحــارض، مع مراعاة  ووجــوب االهتمام بها يف 
الجوانب الفنيــة واألدبية للقصيدة، وأن ال يخرج 
يتطرق  ال  وأن  منه،  املطلوب  النص  املشــارك عن 
املشارك لذكر أسماء مطايا »منقيات« أو أشخاص 

يف القصيدة.

م�س��ابقة �س��عرية في »و�س��ف الإبل« 
�سمن مهرجان الظفرة

اأبوظبي-وام:
»أمر  برنامج  أنهت لجنة تحكيم 
ومقابالت  اختبارات  الشــعراء« 
من  تأهلوا  الذين  الـ40  الشعراء 
والتي  الفردية،  املقابالت  مرحلة 
أقيمت عىل مرسح شاطئ الراحة 

يف أبوظبي.
برنامــج  إدارة  واجتمعــت 
الشــعراء مجــدداً الختيار  أمر 
قائمــة العرشين شــاعراً الذين 
البث  حلقــات  يف  سيشــاركون 
بحضــور  للربنامــج،  املبــارش 
أكاديمية  مدير  العميمي  سلطان 
لجنة  وأعضاء  بأبوظبي،  الشعر 
التحكيــم التي تضــم كال من “ 
رئيس  تميــم  بن  عيل  الدكتــور 
العربية،  للغــة  أبوظبي  مركــز 
أســتاذة  فؤاد  أماني  والدكتورة 
النقد األدبــي الحديث بأكاديمية 
والدكتور  بالقاهــرة،  الفنــون 
السيميائيات  أستاذ  حجو  محمد 
اآلداب  بكلية  الخطــاب  وتحليل 
اإلنســانية يف جامعة  والعلــوم 
بالربــاط”،  الخامــس  محمــد 
اللجنة  عضو  بندر  رعد  واألديب 
االستشــارية، واإلعالمي عارف 

عمــر معد الربنامــج، وعبدالله 
املصعبي املدير اإلداري للربنامج.

 20 الـ  ويتــم اختيــار قائمــة 
شاعراً وفق معاير دقيقة تعتمد 
عــىل الســالمة اللغويــة ودقة 
رضوب األخيلــة والتصويــر يف 
الشاعر باإلرث  القصيدة وعالقة 

الــرتاث  وعنــارص  الحضــاري 
حضور  وقوة  املعارصة،  والقيم 

وإلقاء الشاعر.
غادر  االختبارات،  انتهاء  وعقب 
يمثلون  الذين   40 الـ  الشــعراء 
وغر  العربية  البلــدان  من  عدداً 
الراحة  العربية، مرسح شــاطئ 

عائدين إىل أوطانهم، إذ ينتظرون 
إعــالن لجنة التحكيــم القائمة 
النهائية للمشاركني يف املنافسات 
أمر  لقب  عىل  للحصول  املبارشة 
وخاتم  الشعر  وبردة  الشــعراء 
من  العارش  للموســم  اإلمــارة 

برنامج أمر الشعراء.

»اأمير ال�سعراء« ينهي مرحلة الختبارات واجتماع 
لختيار قائمة البث المبا�سر

بلدية اأبوظبي تنظم ور�سة للتوعية ب�ساأن متطلبات 
البيئة وال�سحة وال�سالمة

�سرطة اأبوظبي 
تنظم معر�ساً 

لمنتجات اأ�سحاب 
الهمم

اأبوظبي-وام:

 نظمت رشطة أبوظبي معرضاً ملنتجات اصحاب الهمم 
والتعريف  ومنتجاتهم،  مشــاريعهم  ودعم  وتشــجيع 
فعاليات  يف  مشــاركتها  ضمن  وإنجازاتهم  بإبداعاتهم 
اليــوم املفتوح ألطفــال مركز النــور لتأهيل أصحاب 
الهمم، والتي أقيمت يف برجيل الطبية بمدينة محمد بن 

زايد، بهدف دمجهم يف الحياة اليومية و إسعادهم.
وأكد العميد مبارك سيف السبويس مدير مديرية رشطة 
الجنائي حرص رشطة  الخارجية بقطاع األمن  املناطق 
الرشكاء من مختلف  مــع  التعاون  تعزيز  ابوظبي عىل 

الجهات الحكومية والخاصة، ودعم املبادرات اإلنسانية 
الهادفــة التي تعــزز دمج وتمكني أصحــاب الهمم يف 
مختلــف املجــاالت ورفع جــودة حياتهــم، وتحقيق 
التطلعــات يف االهتمام بأصحاب الهمم وتشــكيل نواة 

ملجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات.
وشــهد املعرض إقباالً كبراً مــن املوظفني واملراجعني 
الذين حرصوا عىل املشاركة ورشاء املنتجات املعروضة، 
والتي تدعم جهود تأهيل واســتثمار طاقات وإمكانات 
االجتماعي بهدف  الوعي  نــرش  الهمم، وتعزز  أصحاب 
املشــاركة  وتضمنت  املهنية،  كفاءتهم  مســتوى  رفع 

تثقيف األطفال مرورياً من خالل دورية األطفال.
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عّمان-وام:
الدويل  املهرجان  االثنــن  يوم  افتتح   
تنظمه  الذي  األردنية  للتمــور  الرابع 
التمر  لنخيل  الدوليــة  خليفة  جائزة 
واالبتــكار الزراعــي بالتعــاون مع 
وجمعية  األردنيــة  الزراعــة  وزارة 
التمور األردنيــة تحت رعاية العاهل 

الثاني. الله  األردني امللك عبد 
املهندس خالد  االفتتاح معــايل  حرض 
الحنيفــات مندوب راعــي املهرجان 
خالد  ســعادة  األردني  الزراعة  وزير 
النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة 
الوهاب  عبد  الدكتور  وسعادة  بعّمان 
زايــد أمن عام جائزة خليفة الدولية 
الزراعي  واالبتــكار  التمــر  لنخيــل 
وعدد من أعضاء الســلك الدبلومايس 
من  كبري  وحشــد  األردن  يف  املقيــم 
الباحثن وأصحــاب املزارع ومنتجي 
األردنية  اململكة  يف  والرشكات  التمور 

الهاشمية.
يف  األردني  الزراعــة  وزيــر  وقــال 
شــكل   “ االفتتاح  حفل  خالل  كلمته 
ناجحاً   2018 العــام  منذ  املهرجان 
باهراً مســتمراً عىل ثالثة مستويات 
مع  بنيناه  نجاح  أســماها  األقل  عىل 
الشــقيقة دولة اإلمــارات والتي ما 
فتأت تمد يدها كل عام بعون ومحبة 
التمر  بنكهة  ألقاً  املهرجان  أكســبت 
والديني  االجتماعي  تراثنا  يف  وقيمته 
وبعــده االقتصــادي كمــا منحــت 
نجاحه  ليشــارك  فرصة  املهرجــان 
مــع املهرجانات التــي تقام كل عام 
ىف مرص والســودان وموريتانيا وقد 
كان لهــذا املهرجان الــدور البارز يف 
العربية  الخربات  تبادل  مستوى  رفع 
والدولية وأتاح مشاركة التجارب بن 
املنتجن كمــا منحهم الحافز لإلبداع 
مكنت  فاعلة  أداة  وظــل  واالبتــكار 
إىل اســواق لم  الوصول  املنتجات من 

تكن تعرف نخلة التمر من قبل”.
أمن عــام جائزة  أكــد  مــن جانبه 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

الرابع  الدويل  املهرجــان  أن  الزراعي 
ِقَصِص  أحــد  يعد  األردنية  للتمــور 
البلدين  بن  القائــم  للتعاون  النجاح 
الشــقيقن كمــا جــاء ليؤكد عمق 
العالقــات الثنائيــة التاريخيــة بن 

البلدين.
التمور  ما تمثله  بات واضحاً  وقال “ 
ضمن سلســلة التوريد لتعزيز األمن 
الغذائي عىل مستوى العالم خصوصاً 
تداعيات  رافقت  التي  التحديات  عقب 
أثرها  وتركت  العالــم  عــىل  كورونا 
األهمية  يؤكد  مــا  الدول  جميع  عىل 
ُنعول  أن  يمكــن  التي  االقتصاديــة 
تنمية وتطوير قطاع زراعة  عليها يف 
يف  خصوصاً  التمــور  وإنتاج  النخيل 

املنطقة العربية”.
أنور حــداد رئيس  املهندس  وأشــار 
النجاح  إىل  األردنيــة  التمور  جمعية 

املهرجــان خالل ثالث  الــذي حققه 
التمور  ســجلت  فقد  ماضية  دورات 
يف  عليها  الطلــب  زيــادة  األردنيــة 
 150% إىل  وصل  الدولية  االســواق 
عن األعوام الســابقة كما سجل هذا 
القطاع توسعاً مضطرداً يف املساحات 
من 38 ألــف دونم اىل 44 ألف دونم 
من  وقدرها  زيادة  اإلنتاج  سجل  كما 
بالسنة  ألف طن   30 اىل  ألف طن   26
حيــث احتــل األردن املرتبة 11 من 
من   9 واملرتبة  الصادرات  كمية  حيث 
زادت  الصادرات كما  قيمة هذه  حيث 
الطاقة اإلنتاجية ملشاغل فرز وتعبئة 
 10 اىل حوايل  اآللية  التمــور  وتغليف 
اىل  امليكنة  إلدخــال  نتيجة  طن  آالف 
عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، كما 
أي حاالت رفض لصادرات  لم تسجل 
نتيجة عدم  الدويل  الســوق  التمور يف 

مطابقة املعايري الدولية.
فيلــم وثائقي حول  وجرى عــرض 
عاماً   15 خــالل  الجائزة  إنجــازات 
“2007 – 2022” وعالقــة أهداف 
املســتدامة  التنمية  بأهداف  الجائزة 
لألمم املتحدة وكيف ساهمت الجائزة 
االمن  لتعزيز  االهــداف  هذه  دعم  يف 
الغذائي وتحقيق التنمية املستدامةعىل 

املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.
كما تم خــالل حفل افتتاح املهرجان 
الدويل الرابــع للتمور األردنية تكريم 
األردنية يف  التمور  الفائزين بمسابقة 

. 2022 الرابعة  دورتها 
ووقعت األمانة العامة لجائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 
التمور  تفاهم مع جمعيــة  مذكــرة 
األردنيــة ومركز تعزيز الواردات من 

النامية يف هولندا. البلدان 

 

ال�شارقة-وام:
ثمن معايل الدكتور خالد الســعيد وزيــر الصحة بدولة 
الدكتور  الشيخ  السمو  الكويت رعاية و حضور صاحب 
ســلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 
الشارقة إفتتاح أعمال املؤتمر الخليجي املشرتك الخامس 
الذي أنطلق يــوم االثنن بمركــز الجواهر  للرسطــان 
للمناسبات و املؤتمرات حيث يدعم وجود سموه جهود 
و برامــج دول مجلس التعاون الخليجي ملكافحة مرض 
الرسطــان و دعم العلم و العلمــاء و بث روح األمل و 

التفاؤل .
وأوضح معاليه يف حديث خاص لوكالة أنباء اإلمارات / 
وام / أن املؤتمر بحث أهمية وجود مركز خليجي موحد 
لدعم أبحاث الرسطان للتوصل إىل نتائج إيجابية ملكافحة 
هــذا املرض و تحقيــق التكامل الخليجــي بن وزارات 
الصحــة و إرشاك جمعيــات النفع العــام هذه الجهود 
جميعها تصب يف الحد من هذا املرض و الســيطرة عليه 
و معرفة أســبابه التي ما زال الكثري منها غري معروف 
أهمية  إىل  املرض مشــريا  لها  للتصدي  الطرق  إيجاد  مع 
برامج التوعية قبل العالج فهذا املرض ال يؤثر فقط عىل 

الفرد بل عىل األرسة بأكملها وصوال اىل املجتمع .
و أشار إىل ان القيادة السياسية يف حكومة دولة الكويت و 
وزارة الصحة الكويتية تدعم الدراسات و العلماء خاصة 
لهذا املرض ..وقال إن الكويت أنشــات يف 1968 مركزا 
متخصصــا ملكافحة الرسطان إىل جانــب أنها أول دولة 
خليجية أطقت السجل الرسطاني يف فرتة السبيعنات من 

القرن املايض .
الربامج  إىل  إضافــة  الجهود  أن جميع هــذه  وأضــاف 
التوعويــة تؤتي ثمارها اإليجابية الفتــا إىل ان املؤتمر 
ما  املجال  الخليجية يف هذا  الدول  لتجارب  تبادل  يشــهد 

يثري املعرفة للتوصل إىل طرق مكافحة هذا املرض .

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة 
8متابعاتاألربعاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٣

تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات 

من�صور بن زايد
شــاملة  منظومة  تطوير  خــالل  من 
التكنولوجيا  توظيف  أسس  على  تقوم 
وبرامج  مبــادرات  وإطالق  المتقدمة 

تمكين إنتاج الغذاء المحلي.
وقالت مريم المهيري إن دولة اإلمارات 
تســعى من خالل البرامج والمبادرات 
التي تطلقهــا إلى إحداث تغيير جذري 
للمزارع  المســتدامة  التنمية  لتحقيق 
اإلماراتية اإلنتاجية، ما يرفع تنافسية 
الدولــة العالمية ويحّولهــا إلى مركز 

عالمي لألمن الغذائي.
وأضافــت أن حكومة دولــة اإلمارات 
تهــدف خــالل المرحلــة المقبلة الى 
اإلماراتية  المــزارع  دخــل  تحســين 
المشــتريات  وتخصيــص %50 من 
الحكومية المتعلقة بالغذاء من اإلنتاج 
المحلــي مع نهاية عــام 2023، من 
المحلي،  اإلنتاج  قــدرات  تعزيز  خالل 
وتحفيــز االســتثمارات فــي المجال 

الغذائي.
-الجهات الحكومية تخصص نسب من 

مشترياتها لإلنتاج المحلي.
المشاركة  الحكومية  الجهات  ووقعت 
في الجلسة تعهداً يقضي بتحديد نسبة 
50 % من مشترياتها الغذائية، ليكون 
في  المحلي  اإلنتــاج  جزءاً منهــا من 
نهاية  التعهد مع  الدولة، وتنفيذ هــذا 
الوطني وتكثيفاً  2023، دعماً للمنتج 

للجهود الحكومية.
كما نــص التعهد علــى مواصلة رفع 
هذه النســبة بشــكل ســنوي بحيث 

تتمكن الجهــات من تحديد %70 من 
مشترياتها بحلول عام 2025، لتكون 
مــن اإلنتــاج المحلي، حتــى تحقيق 
المســتهدف للوصول إلى %100 في 
المزارع  عــام 2030، تعزيزاً لدخــل 
األمن  لبرامــج  اإلماراتيــة، ودعمــاً 

الغذائي.
أعمال  ضمــن  التعهد  إطــالق  ويأتي 
دولة  لحكومة  الســنوية  االجتماعات 
لدورهــا  2022، تأكيــداً  اإلمــارات 
لتوحيــد  وطنيــة  منصــة  كونهــا 
لتعزيز  الجهود، ومنصــة  ومواءمــة 
التكامل والتعــاون بما يضمن تحقيق 

مستهدفات االستراتيجيات الوطنية.
الغذائي والمحافظة على  -تعزيز األمن 

الموارد الطبيعية الوطنية.
الجلســة  ضمن  المشــاركون  وبحث 
الحكومية أهمية رفع نســب االكتفاء 
الغذائية  لألصنــاف  للدولــة  الذاتــي 
تحقيــق  يضمــن  بمــا  الرئيســية، 
مســتهدفات الدولة فــي تعزيز األمن 
الغذائي المســتقبلي، وتكثيف الجهود 
في المحافظــة على الموارد الطبيعية 
الغذائيــة في الدولة، بما يضمن تعزيز 
مستويات  ورفع  العالمية  تنافســيتها 

اإلنتاج المحلي في المنطقة.
أحــدث  المشــاركون  واســتعرض 
نشــرتها  التي  االســتهالكية  البيانات 
منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعة 
تحليالً  تناولت  المتحدة، حيــث  لألمم 
شــامالً حول االســتهالك المحلي في 
الدولــة والذي تجــاوز أكثر من 700 
كيلوجرام للفرد بشــكل ســنوي، بما 

يعادل 7 مليون طناً بشــكل ســنوي، 
نحو 14%  المحلي  اإلنتاج  يوّفر  فيما 
من االكتفاء الذاتي أي ما يعادل مليون 

طن سنوياً.

عبدالـله بن زايد
تعزيز  آفــاق  الجانبــان  ناقــش  كما 
بین  والتجارية  االقتصاديــة  العالقات 
دولة اإلمــارات وجمھورية الھند، في 
الشــاملة  االقتصادية  الشــراكة  إطار 
بیــن البلديــن التي تــم توقیعھا عام 
تنمیة  سبل  االجتماع  وتناول   .2022
الصحي  القطاعین  في  الثنائي  التعاون 
الكبیرة  والتكنولوجي نظرا ألھمیتھما 

التنموية. البلدين  في دعم أھداف 
الدكتور  ومعالي  ســموه  واستعرض 
ســوبرامنیام جاي شــانكار عددا من 
المشــترك،  االھتمــام  القضايــا ذات 
إضافة إلى المستجدات على الصعیدين 
وجھات  وتبــادال  والدولي  اإلقلیمــي 

النظر بشأنھا.
كما تناول االجتماع أولويات جمھورية 
الھنــد خــالل رئاســتھا لمجموعــة 
العشــرين للعــام 2023، إضافة إلى 
في  اإلماراتیة  المشــاركة  تعزيز  سبل 
للسنة  ضیف  بصفة  المجموعة  أعمال 
التوالي وكذلك سبل تعزيز  الثانیة على 
البلدين  الخاص في  القطاع  مشــاركة 
من  انطالقا  المجموعــة  أعمــال  في 
دوره المھــم في دعم جھــود التنمیة 

المستدامة على مختلف األصعدة.
التعاون  آفــاق  مناقشــة  تمــت  كما 
اإلماراتــي الھنــدي علــى مســتوى 

المجموعــات والمنظمــات متعــددة 
األطراف، سواء الشراكات القائمة مثل 
مجموعــة I2U2 أو فــرص التعاون 
بريكس  مجموعــة  مع  المســتقبلیة 

ومنظمة شنغھاي للتعاون.
وأكد سمو الشــیخ عبدالله بن زايد آل 
نھیان - خالل اللقاء - أن دولة اإلمارات 
ترتبطان  وقیادتھما  الھند  وجمھورية 
ووثیقة، وقد  متینة  تاريخیة  بعالقات 
أثمرت شراكتھما العديد من النجاحات 
واإلنجــازات التي تدعم أھداف البلدين 

التنموية.
أنــه في إطار الشــراكة  إلى  وأشــار 
االقتصادية الشاملة بین دولة اإلمارات 
وجمھورية الھند نسعى لتعزيز تعاوننا 
االقتصادي والتجاري بما يدعما ھدفنا 
الطمــوح برفــع حجــم تجارتنا غیر 
دوالر  نحــو 100 ملیار  إلى  النفطیة 

خالل السنوات الخمس المقبلة.

ا�صتقطاب الكفاءات
المختارون  المرشــحون  وســيحظى 
بالتدريب التخصصي وفرص التوظيف 
مدارس  مدراء فــي  كمــدراء ونائبي 

التعليمية. الشراكات 
وقالت معالي ســارة عوض عيســى 
مســلم، وزيرة دولة لشــؤون التعليم 
االتحادية  الوكالــة  المبكــر، رئيــس 
للتعليــم المبكر رئيس دائــرة التعليم 
والمعرفة : "كوادرنا اإلماراتية أساس 
خاصًة في  التعليمية  المنظومة  نجاح 
توّفر  التي  التعليمة  الشراكات  مدارس 
لطلبتنــا اإلماراتيين خدمــات التعليم 

النوعي وترّسخ في ذات الوقت الهوية 
الوطنية في شخصيتهم".

م�صوؤول اأمريكي
على  خاص  الضوء بشــكل  ويســلط 
البيانات  نقل  المشترك لضمان  االلتزام 
وجمعها وتخزينها بشــكل يعمل على 

حماية المواطنين.
وأوضــح أن البيــان يهــدف إلى منع 
ويعترف  البيانات  اســتخدام  إســاءة 
البيني  التشــغيل  نظام  خالل  من  بأنه 
المســتهلكين  حماية  تحقيق  يمكن   ،
فوائد  لتحقيق  البيانات  وتعظيم فرص 
البيــان يلزم  أن  للمجتمــع.. مؤكــدا 
أمن  لضمان  الجهود  ببذل  الحكومتين 
تفعيل  على  والعمل  المواطنين  بيانات 
نظام التشغيل البيني لحماية البيانات.

اإجازة ر�صمية
األمير  الســعودي  العهد  ولي  واحتفل 
التاريخي  محمد بن ســلمان بالفــوز 
نظيره  علــى  الســعودي  للمنتخــب 

األرجنتيني في كأس العالم 2022.
مواقع  تداولتهــا  وأظهــرت صــورة 
التواصــل االجتماعي األمير محمد بن 
الفوز  بعد  الحاضرين  يعانق  ســلمان 
للمنتخــب األخضــر على  التاريخــي 

األرجنتين بهدفين مقابل هدف.
األمير  انتظار  فيديو  مقطع  أظهر  كما 
األخيرة  اللحظات  ســلمان  بن  محمد 
التاريخي  الفوز  وحســم  المباراة  من 
منتخب  علــى  الســعودي  للمنتخــب 

األرجنتين.
التقدم لألرجنتين  ومنح ليونيل ميسي 
من ركلة جزاء بعد عشــر دقائق، لكن 
الســعودية انتفضت في ثماني دقائق 

الثاني. مذهلة في الشوط 
في  التعادل  الشــهري  صالــح  وأدرك 
الدقيقــة 48 وبعد ذلك بخمس دقائق 
السعودية في  الدوســري  وضع سالم 
الزاوية  المقدمة بتســديدة مذهلة في 
البعيدة ليشــعل حماس جماهير بالده 

التي احتشدت في استاد لوسيل.

اإيران تحتجز
باإلعدام ضد ســتة  أحكام  وصــدرت 

محتجين حتى اآلن.
أن  اإليرانــي  المســؤول  وأضــاف 
يطعنوا  أن  يمكنهم  عليهــم  المحكوم 

على األحكام.
العنف  أن وتيرة  إلى  وأشــارت تقارير 
زادت فــي االحتجاجــات فــي األيام 
عيان  شهود  الماضية. ووصف  القليلة 
مشاهد تشــبه حربا أهلية في مناطق 

كردية في شمال - غرب إيران .
المتحدة  األمــم  مفوضيــة  وقالــت 
الســامية لحقوق اإلنسان إن أكثر من 
مدن  في  حتفهــم  لقوا  40 شــخصا 
القليلة  األيام  خــالل  إيران  في  كردية 
الماضية حيــث زادت قوات األمن من 

وجودها بكثافة .
كمــا أفــادت تقارير بســقوط قتلى 
والقبض على آخرين كثيرين في أنحاء 

أخرى من البالد.

وزير ال�صحة الكويتي يثمن رعاية 
وح�صور حاكم ال�صارقة للموؤتمر 

الخليجي  لل�صرطان

افتتاح المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية 
2022

رأس الخيمة-وام:

التدريبي  املخيم  االحمــر   الهالل  أطلق 
2" يف رأس  األمان  بر  الخامس "تمرين 
يوم غد  والذي يســتمر حتــى  الخيمة 

الخميس .
بمركز  املخيم  فعاليات  انطالق  وشــهد 
اإلبداعي ســعادة راشــد  الخيمة  رأس 
العام  األمن  نائــب  املنصوري  مبــارك 
املحليــة وعدد من  الشــؤون  لقطــاع 
االماراتي  االحمر  الهالل  يف  املســؤولن 

الدوائر املحلية برأس الخيمة. ومدراء 
وقال راشــد الكعبي مدير مركز الهالل 
إن  الخيمة  بــرأس  االماراتي  االحمــر 
جاهزية  و  كفاءة  رفع  اىل  يهدف  املخيم 
الهيئة من فريق االســتجابة  متطوعي 
نداء  تلبية  عــىل  االزمات  و  للطــوارئ 
الهيئــة يف الحــاالت التــي تســتدعي 
فيضانات  مثل  للحاالت  الرسيع  التدخل 
والجائحه واإلغاثة الخارجية وتوزيعات 
وغريها  املترضرين..  وإيــواء  املعونات 
من األمور الطارئة حسب حاجة الهيئة 
لهــم و اختبار مدى االســتعداد لتلبية 
النــداء و يتم تنفيذ هذا املخيم بشــكل 
سنوي بالتعاون مع الجهات و الرشكاء 
منطقة  حسب  للهيئة  االســرتاتيجين 

التنفيذ.
بإدارة  الهيئة ممثلة  أن  الكعبي  وأضاف 
املتطوعن أطلقت املخيم التدريبي ضمن 
الجاهزية  لرفع  االســرتاتيجية  الخطة 
للفريق بما يتماىش مع توجهات القيادة 

الرشيدة ومجريات االحداث.

والنق��اذ« و»بيانات« »الهالل« يطلق »تمرين بر الأمان 2« في راأ�س الخيمة للبح��ث  »الوطن��ي 
يطلقان م�شروع نظام اختبار جهاز اإر�شال 

"ELT" نداءات ال�شتغاثة
أبوظبي-وام:

العامة  والهيئة  واالنقــاذ  للبحث  الوطني  املركــز  اطلق   
للطريان املدني ورشكة بيانات الرائدة يف الهندسة املساحية 
االصطناعي..  الــذكاء  وأنظمة  الجيومكانية  واألنظمــة 
االســتغاثة  نداءات  إرســال  اختبار جهاز  مرشوع نظام 
“ELT” ، وهــي مبادرة تقنية ذكية رائدة لتحقيق رؤية 
دولة اإلمارات يف مجال ســالمة الطريان يف قطاع الذكاء 

االصطناعي.
الطائرات  إزالة جهاز “ELT” من  يتم  الســابق  وكان يف 
ونقلة اىل ورشــة الصيانة للقيام بعملية االختبار يف بيئة 
مغلقة ومن خالل أجهزة اختبارات خاصة يتم من خاللها 
اختبار الدائرة الكهربائية يف الجهاز وإرســال التقارير إىل 
االختبار  يدوية وتستغرق عملية  املعنية بطريقة  الجهات 
االجمالية من يــوم إىل 3 أيام للجهاز مما يؤدي إىل فرتة 

توقف الطائرة عن الطريان حتى يتم اختباره.
وُتجــرى العملية الجديدة وهي األوىل من نوعها يف مجال 
ســالمة الطريان العاملية من خالل الضغط عىل زر واحد 
5 دقائق  حيث تخترص املدة الزمنية اإلجمالية إىل أقل من 
حيث ال يتم إزالة جهاز “ELT” أبًدا من حالته التشغيلية 
عند اســتالم البيانات املطلوبة منه وبذلك ال يتطلب األمر 

إىل إيقاف عمليات الطريان.
إىل هوائي   ”ELT“ االختبار مــن جهــاز وتبــدأ عملية 
وانتهاًء  الصناعيــة  األقمــار  إىل  الطائــرة  يف  اإلرســال 
باملســتقبالت األرضية يف املركز الوطني للبحث واإلنقاذ، 
حيث يتم اختبار منظومة نداءات االستغاثة بشكل كامل.

العام  املدير  الدكتور ســتيفن توماجــان  وقال ســعادة 
للمركز الوطني للبحــث واالنقاذ إن هذه املبادرة التقنية 
أجل  الدولة من  يف  الجهات  تعاون وتنسيق  الذكية تعكس 

تقديم أفضل الخدمات يف قطاع سالمة الطريان. 
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اأبوظبيـ  )وام(:

 اختتم اأ�سبوع اأبوظبي املايل الذي انعقد 

خالد  ال�سيخ  �سمو  وبح�سور  رعاية  حتت 

بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س 

مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي 

اأبوظبي التنفيذي، اأعمال وفعاليات دورته 

الأوىل يوم 18 نوفمرب 2022، التي حققت 

العا�سمة  اإىل  م�ستقطبة  ملمو�سة  نتائج 

والكيانات  ال�سخ�سيات  اأبرز  اأبوظبي، 

املحلية والإقليمية والعاملية، العاملة يف 

ال�سناعة املالية.

�سارك يف الأ�سبوع اأكرث من 8200 م�سارك 

من كافة اأطياف جمتمع الأعمال املايل من 

بينهم اأكرث من 500 من كبار ال�سخ�سيات 

البارزين  املتحدثني  من  و300  العاملية 

تدير  وموؤ�س�سات  والعامل،  املنطقة  من 

الدولرات  قيمتها برتيليونات  تقدر  اأ�سولاً 

الأمريكية، ونحو 100 �رشكة نا�سئة.

و�سمل اأ�سبوع اأبوظبي املايل اأكرث من 100 

جل�سة حوارية وحلقات نقا�سية، اإ�سافة اإىل 

اأكرث من 55 اإعالنا عن م�ساريع �رشاكة ما 

بني اجلهات احلكومية واخلا�سة واجلهات 

وال�رشكات اخلا�سة. ما جعل  القت�سادية، 

من احلدث حمطة جامعة حل�سد من خرباء 

القطاع واملخت�سني، الذين التقوا ملناق�سة 

يواجهها  التي  والتحديات  املوا�سيع  اأبرز 

امل�ستثمرون واملنظمون وال�رشكات النا�سئة.

منا�سبة  املايل  اأبوظبي  اأ�سبوع  �سكل  كما 

»اقت�ساد  مفهوم  عن  للك�سف  ا�ستثنائية 

ال�سقر«، حيث �سلط ال�سوء على عنا�رش 

الإمارات  عا�سمة  بني  والتناغم  الرتابط 

وال�سعار الر�سمي املذهب للدولة مبا ميثله 

الذي  النمو  مل�سار  مراآة  ت�سكل  ميزات  من 

اأبوظبي و�سعودها امل�ستمر  اإمارة  ت�سهده 

نحو اآفاق جديدة من النجاح.

للمقومات  تعريفاُ  املفهوم  هذا  وي�سكل 

القت�سادية لإمارة اأبو ظبي وقدرتها على 

حتقيق الهدف ال�سرتاتيجي املتمثل بتنويع 

اقت�سادها الوطني وتعزيز مرونته وتدعيم 

ركائزه من خالل روؤية اإ�سرتاتيجية وا�سحة، 

وحتولت هيكلية و�سيا�سات نقدية ومالية 

التحديات،  خمتلف  مواجهة  على  قادرة 

و�سولاً اإىل التنمية امل�ستدامة.

اإثراء  يف  املايل  اأبوظبي  اأ�سبوع  وجنح 

املالية  املوا�سيع  حول  النقا�سات 

والقت�سادية عرب تركيزه على اأربع حماور 

اأ�سا�سية، �سكلت عناوين لالأيام الأربعة من 

اأبوظبي«،  »اأ�سيت  وهي:  احلدث  هذا  اأيام 

ابوظبي«  »كريبتو  اأبوظبي«،  »فينتك 

اإ�سافة اإىل قمة ال�ستدامة )RACE( التي 

والتوعية  »التنظيم  موا�سيع  على  ركزت 

والتعاون والنظام ال�سامل«.

يوم  ابوظبي«  »اأ�سيت  فعالية  وانعقدت 

من  جمع  مب�ساركة   ،2022 نوفمرب   14

تناولوا  الذين  الدوليني  امل�ستثمرين 

املوا�سيع املتعلقة بالتحول القت�سادي يف 

منطقة ال�رشق الأو�سط، واملخاطر املرافقة 

لال�ستثمارات �سمن خمتلف فئات الأ�سول 

اقت�ساد  يف  ال�ستثمار  اآفاق  اإىل  اإ�سافة 

امل�ستقبل، وغريها من املوا�سيع.

و�سهد هذا اليوم اإعالنااً على جانب عايل من 

الأهمية من قبل معايل حممد علي حممد 

التنمية  دائرة  رئي�س  احلمادي  ال�رشفاء 

القت�سادية يف اأبوظبي حيث اطلع احل�سور 

اأبوظبي  �سندوق  عمليات  تطور  على 

 5 حجمه  يبلغ  الذي  الأولية،  للطروحات 

مليارات درهم )1.4 مليار دولر(.

اأ�سبوع  فعاليات  من  الثاين  اليوم  اأما 

ابوظبي املايل، ف�سهد انعقاد موؤمتر »فينتك 

ق�سايا  على  ال�سوء  �سلط  الذي  اأبوظبي« 

اأ�سا�سية يف جمال التقنيات املبتكرة مثل 

 web قدرات اجليل الثالث ل�سبكة الإنرتنت

3، وكيف �سيكون �سكل ا�ستهالك املحتوى 

يف عامل امليتافري�س والئتمان والإقرا�س 

. م�ستقبالاً

اأعلنت حماكم  اأبوظبي«،  »فينتك  وخالل 

�سوق اأبوظبي العاملي عن طرح ا�ستخدام 

الأحكام  تنفيذ  يف  ت�سني  البلوك  تقنية 

للمرة  التجارية  املنازعات  يف  الق�سائية 

خطوة  يف  العامل،  م�ستوى  على  الأوىل 

مبتكرة �ستوؤدي اإىل توفري الكثري من الوقت 

لتنفيذ  املتخا�سمة  لالأطراف  والتكلفة 

الأحكام الق�سائية ال�سادرة عن حماكم �سوق 

اأبوظبي العاملي يف املنازعات التجارية.

اأبوظبي”  “كريبتو  فعالية  وانعقدت 

جل�ساتها  تركزت  حيث  نوفمرب   16 يوم 

الرقمية،  بالأ�سول  متعلقة  موا�سيع  حول 

اجليل  وتاأثريات  »الكريبتو«،  ومن�سات 

الثالث ل�سبكة الإنرتنت web3، ومت خالل 

اأبوظبي  �سوق  قبل  من  الإعالن  اليوم  هذا 

هب«  »كريبتو  مركز  اإطالق  عن  العاملي 

اأحد  املركز  هذا  ي�سكل  حيث  اأبوظبي  يف 

املبادرات الإ�سرتاتيجية التي يقدمها »�سوق 

تنويع  جهود  لدعم  العاملي«  اأبوظبي 

اأبوظبي  لإمارة  املتنامي  والدور  القت�ساد 

كمركز مايل عاملي رائد، يلبي الحتياجات 

احلالية وامل�ستقبلية لل�سوق من خالل توفري 

تقنيات مبتكرة.

ويعمل »كريبتو اأبوظبي« كمن�سة حيوية 

والبلوك  الت�سفري  كيانات  جمع  لت�سهيل 

ت�سني والتمويل الالمركزي العاملية، ومكانُا 

والتنمية  النمو  اأهداف  ملناق�سة وتخطيط 

وديناميكي  مثري  لقطاع  الأجل  طويلة 

وتطلعي يف ال�سناعة املالية.

و�سكل يوم 17 نوفمرب من فعاليات اأ�سبوع 

ال�ستدامة  قمة  خالل  من  املايل  اأبوظبي 

)RACE( التي تناولت املوا�سيع املتعلقة 

والتنظيمة  العاملية  واجلهود  باملناخ 

امل�سائل  على  الرتكيز  مع  بها،  اخلا�سة 

اخلا�سة باحلد من النبعاثات الكربونية.

مبادرات  اإطالق  ال�ستدامة  قمة  و�سهدت 

بيئية مهمة، من بينها توقيع مذكرة تفاهم 

بني جزيرة اجلبيل و�سوق اأبوظبي العاملي. 

النبعاثات  من  باحلد  التزامه  اإطار  ففي 

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  تعهد  الكربونية 

)املنغروف(،  قرم  �سجرة   15000 بزراعة 

مبا ي�ساهم يف حتقيق هدف جزيرة اجلبيل 

بزراعة غابة حتتوي على مليون �سجرة قرم 

جديدة يف اجلزيرة.

اأبوظبيـ  )وام(:

 نظم احتاد م�سارف الإمارات، ور�سة عمل عن 

للخدمات  رقمية  حلول  وابتكار  النمو  فر�س 

ال�سغرية  امل�ساريع  لقطاع  املقدمة  امل�رشفية 

�سمن  وذلك  اجلاري،  نوفمرب  يف  واملتو�سطة، 

جهوده لدعم هذا القطاع املهم من اأجل تعزيز 

دوره يف التنمية القت�سادية والجتماعية يف 

دولة الإمارات.

جاء تنظيم ور�سة العمل التي عقدت عن بعد، 

ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  دعم  �سبل  لبحث 

واملتو�سطة، عرب ت�سهيل و�سولها اإىل اخلدمات 

للقيام  لها  الالزم  التمويل  وتوفري  امل�رشفية 

بدورها املهم يف القطاعات القت�سادية املختلفة 

التي تعمل فيها وتوفري املزيد من فر�س العمل.

واأكد احتاد م�سارف الإمارات اأهمية توفري حلول 

م�رشفية ومتويلية مالئمة للم�ساريع ال�سغرية 

التي  احلالية  الفرتة  يف  خا�سة  واملتو�سطة، 

�سهدت  حيث  التحديات،  من  بالكثري  تتميز 

ال�سنوات املا�سية �سعوبات متعلقة بالتداعيات 

عانى  التي  كوفيد-19،  جلائحة  القت�سادية 

منها القت�ساد العاملي، خا�سةاً قطاع ال�رشكات 

ال�سغرية واملتو�سطة.

وناق�ست ور�سة العمل الفر�س املتاحة لتح�سني 

م�رشفية  حلول  وابتكار  امل�رشفية  املنظومة 

ال�سغرية  ال�رشكات  متطلبات  تلبي  ومالية 

جتربتها  تعزيز  يف  وم�ساعدتها  واملتو�سطة 

امل�رشفية خا�سةاً يف ظل التحول الرقمي الذي 

ي�سهده القطاع امل�رشيف والقت�ساد ب�سكل عام.

�سارك يف الور�سة عن قطاع امل�ساريع ال�سغرية 

واخلرباء  امل�سوؤولني  من  عدد  واملتو�سطة 

والعاملني يف القطاع امل�رشيف واملايل واجلهات 

�سارك  حيث  القطاع،  بدعم  املعنية  احلكومية 

�سندوق  يف  التمويل  مدير  ال�سويدي،  مروان 

خليفة لتطوير امل�ساريع، وبراديب رانا، م�سوؤول 

الأول،  اأبوظبي  بنك  ملجموعة  املخاطر  اإدارة 

وعماد غر�س الدين، املوؤ�س�س امل�سارك والرئي�س 

التنفيذي لـ«مامو«.

لحتاد  العام  املدير  �سالح،  جمال  وافتتح 

م�سارف الإمارات اأعمال الور�سة بورقة عن اأهمية 

النقبي،  اأحمد  الإمارات، وقدم  القطاع يف دولة 

للتنمية،  الإمارات  مل�رشف  التنفيذي  الرئي�س 

ورقة عن املبادرات احلكومية لدعم القطاع، واأدار 

�سبل  نقا�س عن  دين حلقة  ريت�سارد  الإعالمي 

ت�سهيل و�سول امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

للتمويل واخلدمات امل�رشفية.

وقال جمال �سالح: »متثل امل�ساريع ال�سغرية 

اأ�سا�سيااً  وحمركااً  حيويااً  قطاعااً  واملتو�سطة 

للعديد من القت�سادات يف خمتلف اأنحاء العامل. 

ويف دولة الإمارات، يبلغ عدد هذه امل�ساريع اأكرث 

من 90% من اإجمايل ال�رشكات، وت�سهم باأكرث من 

60% من الناجت املحلي الإجمايل، وتوفر فر�س 

عمل لنحو 85% من اإجمايل العاملني يف القطاع 

اخلا�س. وهناك العديد من املبادرات احلكومية 

الرائدة لتعزيز منو هذه امل�ساريع ، مثل �سندوق 

بن  وموؤ�س�سة حممد  امل�ساريع  لتطوير  خليفة 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد 

ا�سرتاتيجية  ت�سهم يف ت�رشيع وتعميق  كونها 

فر�س  من  املزيد  وتوفري  القت�سادي،  التنويع 

الإمارات  التي تتما�سى مع توجه دولة  العمل 

للرتكيز على اقت�ساد املعرفة والبتكار«.

واأ�ساف:«ياأتي تنظيم ور�سة العمل عن التغريات 

امل�ساريع  لقطاع  امل�رشفية  اخلدمات  يف 

ال�سغرية واملتو�سطة حر�سااً من احتاد م�سارف 

الإمارات على توفري منظومة متكاملة ومالئمة 

احللول  مالئمة  و�سمان  القطاع،  هذا  لنمو 

ملتطلبات  امل�رشفية  واملنتجات  واخلدمات 

رواد الأعمال، حيث ت�سكل �سهولة الو�سول اإىل 

اأ�سا�سية  دعامة  امل�رشفية  واخلدمات  التمويل 

لتحفيز وتن�سيط هذا القطاع املهم يف امل�سهد 

القت�سادي. ويف ظل التحول الرقمي الذي ي�سهده 

العامل، فهناك العديد من الفر�س التي ينبغي 

واملايل  امل�رشيف  القطاع  يف  العاملني  على 

من  درا�ستها  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع 

الذي  الأمر  منا�سبة،  وتقدمي حلول  ابتكار  اأجل 

اإقليمي  كمركز  الإمارات  دولة  مكانة  من  يعزز 

وعاملي لريادة الأعمال«.

واأ�سار املدير العام لحتاد م�سارف الإمارات اإىل 

اأن الحتاد يتعامل مع ريادة الأعمال كاأولوية 

امل�ساريع  دعم  مبادرة  اأطلق  حيث  ق�سوى، 

الأعمال  ريادة  لت�سجيع  واملتو�سطة  ال�سغرية 

هذا  متطلبات  تنا�سب  متويلية  بيئة  وتوفري 

القطاع احليوي.

�سيوا�سل  الإمارات  م�سارف  احتاد  اأن  واأو�سح 

اإطالق مبادرات مهمة لدعم القطاع ا�ستكمالاً ملا 

يقوم به منذ �سنوات، لفتااً اإىل اأن الحتاد ميتلك 

اأي�سااً من�سة اإلكرتونية تخدم ال�رشكات ال�سغرية 

واملتو�ّسطة.

م�سقطـ  )الوحدة(:

 ناق�س مكتب حمافظ الداخلية الُعمانية يوم 

للم�رشوعات  القت�سادية  اجلوانب  الثالثاء 

الإجناز  ون�سب  باملحافظة  تنفيذها  اجلاري 

فيها، والوقوف على التحديات التي تواجهها 

املعتمدة  للم�رشوعات  كثب  عن  واملتابعة 

لربنامج تنمية املحافظات 2023 وم�رشوعات 

املوازنة الإمنائية باملحافظة، وذلك خالل لقاء 

احلجري  حمدان  بن  �سعيد  بن  هالل  ال�سيخ 

را�سد  بن  نا�رش  الدكتور  و  الداخلية  حمافظ 

املعويل وكيل وزارة القت�ساد.

وقدم �سعيد بن را�سد القتبي مدير عام القطاعات 

الجتماعية بوزارة القت�ساد ورقة عمل تتعلق 

بربنامج تنمية املحافظات �سمن التوجيهات 

لطان هيثم  ال�سامية حل�رشة �ساحب اجلاللة ال�سُّ

بن طارق املعظم - حفظه اهلل ورعاه - لتنظيم 

الإدارة املحلية وتعزيز الأداء اخلدمي والتنموي 

التخطيطي  الإطار  ا  م�ستعر�ساً للمحافظات، 

امل�ستدامة  واملدن  املحافظات  تنمية  ملفهوم 

واأهدافها وال�سرتاتيجية العمرانية التي حتدد 

مميزات كل حمافظة وموقعها والأن�سطة البارزة 

تقييم  مب�سفوفة  التعريف  اإىل  ا  متطرقاً فيها، 

ا ملنهجية  وفقاً التنموية  امل�رشوعات  واختيار 

اخلطة اخلم�سية العا�رشة واختيار امل�رشوعات 

ذات الأولوية بح�سب املعايري املعتمدة ل�سمان 

الأثر  وزيادة  والقت�سادي  الجتماعي  الأثر 

النظام  ومميزات  املحافظات،  يف  الإمنائي 

الإلكرتوين للموازنة الإمنائية والذي يعمل على 

متكني اجلهات من مراجعة امل�رشوعات املعتمدة 

للم�رشوعات  �رشفها  املتوقع  املبالغ  وتقدير 

خالل الأعوام القادمة. وقام اأ�سحاب ال�سعادة 

ال�ستطالعية  الزيارات  من  بعدد  واملخت�سون 

تنفيذها  املنفذة واجلاري  امل�رشوعات  ملواقع 

الإمنائية  امل�رشوعات  �سملت  باملحافظة 

والتطويرية ور�سف الطرق الداخلية، كما متت 

املقرتح  للم�رشوعات  املواقع  بع�س  زيارة 

تنفيذها لكونها متثل اأولوية ا�سرتاتيجية ومنها 

ازدواجية طريق اإزكي فرق وطريق مرفع دار�س 

بهال.

القاهرةـ  )الوحدة(:

اأكد م�سدر م�سئول بالبنك املركزي امل�رشي اأنه تقرر 

وقف العمل مببادرة ال�سناعة ذات العائد املدعم 

8% على اأ�سا�س متناق�س.

وكان البنك املركزي امل�رشي قد اأ�سدر يف يناير 

2020 مبادرة لدعم ال�سناعة ب�رشيحة 100 مليار 

يخف�س  اأن  قبل  متناق�سة   %10 وبفائدة  جنيه 

الفائدة اإىل 8% وم�ساعفة حجم ال�رشيحة اإىل 200 

مليار جنيه يف مار�س 2020 واأدرج فيها قطاع 

املقاولت والزراعة وامل�رشوعات املتو�سطة �سمن 

اإجراءاته الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا. 

قطاع  دعم  مبادرة  يف  التمويالت  حجم  وقفز 

ال�سناعة للقطاع اخلا�س بفائدة منخف�سة 8% من 

100 مليار جنيه يف يوليو 2020 اإىل 345 مليار 

جنيه يف �سبتمرب املا�سي بعدد 10 اآلف م�ستفيد 

خالل 3 �سنوات.وفقا لآخر الت�رشيحات التي ذكرها 

نائب حمافظ البنك املركزي امل�رشي جمال جنم 

اأمام املوؤمتر القت�سادي ال�سهر املا�سي.

واأ�سدر رئي�س جمل�س الوزراء قرارا - ُن�رش يف 

اجلريدة الر�سمية يوم الثنني بنقل دعم 5 مبادرات 

ذات فائدة منخف�سة من البنك املركزي امل�رشي اإىل 

3 جهات حكومية وهي وزارتا املالية، والإ�سكان 

دعم  و�سندوق  العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق 

ال�سياحة والآثار )اأو وزارة ال�سياحة والآثار( وهو 

ما ي�سري اإيل توقف البنك املركزي عن حتمل تكلفة 

الدويل  النقد  �سندوق  وطالب  مبادرات   5 دعم 

بتخفيف العبء عن موازنة البنك املركزي امل�رشي، 

والذي يتحمل فروق التكلفة من اأرباحه ال�سنوية. 

واأ�سدر موافقة مبدئية ال�سهر املا�سي ب�سخ قر�س 

مل�رش بـ 3مليارات دولر بخالف 6 مليارات دولر 

من جهات اأخرى.

دبيـ  )وام(:

الأرا�سي  العقارية يف دائرة  الت�رشفات   بلغت 

والأمالك بدبي يوم الثالثاء اأكرث من 1.9 مليار 

درهم 

بقيمة  مبايعة  ت�سجيل 468  الدائرة  �سهدت  و 

لالأرا�سي  مبايعة  منها 48  درهم  مليار   1.55

مبايعة  و420  درهم  مليون   409.18 بقيمة 

لل�سقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 130 مليون 

درهم يف منطقة اخلليج التجاري تليها مبايعة 

بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ 

حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون 

درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد.

من  املناطق  الأوىل  ال�سبا  ند  منطقة  وت�سدرت 

حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 8 مبايعات بقيمة 

55 مليون درهم وتلتها منطقة احلبية اخلام�سة 

بت�سجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم 

وثالثة يف احلبية الثالثة بت�سجيلها 6 مبايعات 

بقيمة 20 مليون درهم.

والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 

جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم مبنطقة 

نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 

32 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا 

مبايعة بقيمة 27 مليون درهم يف منطقة نخلة 

جمريا. وت�سدرت منطقة املركا�س املناطق من 

حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 77 

مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وتلتها منطقة 

نخلة جمريا بت�سجيلها 42 مبايعة بقيمة 356 

مليون درهم وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها 

36 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم.

مليون  قدرها 325.87  قيمة  الرهون  و�سجلت 

درهم منها 26 رهن اأرا�س بقيمة 216.8 مليون 

درهم و66 رهن فلل و�سقق بقيمة 109.06 مليون 

درهم وكان اأهمها مبنطقة اأم ال�سيف بقيمة 161 

مليون درهم واأخرى يف منطقة مر�سى دبي بقيمة 

21 مليون درهم.

اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 22 هبة بقيمة 

58.33 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة نخلة 

جمريا بقيمة 26 مليون درهم واأخري يف منطقة 

حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بقيمة 11 مليون 

درهم.
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وزير الطاقة الجزائري: ال توجد مناق�سات 

جارية لمراجعة اتفاق اأوبك+

9 دوالرات مكا�سب الذهب في 

التعامالت الفورية

االأ�سهم اليابانية توا�سل مكا�سبها للجل�سة 

الثانية على التوالي

لندن ـ  )وكاالت(:

 قال حممد عرقاب وزير الطاقة والتعدين اجلزائري 

“مناق�سات  توجد  ل  اإنه  الثالثاء  يوم  لرويرتز 

من  اخلام�س  اتفاق  مراجعة  بخ�سو�س  جارية” 

اإنتاج  مب�ستويات  املتعلق  الأول  ت�رشين  اأكتوبر 

جمموعة اأوبك+.

“مراجعات  ب�ساأن  التكهنات  اأن  الوزير  واأ�ساف 

م�ستبعدة مل�ستويات اإنتاج اأوبك+” من املرجح اأن 

توؤدي اإىل ا�سطراب اأ�سواق النفط.

عوا�سمـ  )وام(:

 ارتفعت اأ�سعار الذهب العاملية خالل تداولت يوم 

الثالثاء، لرتبح اأكرث من 9 دولرات يف التعامالت 

الفورية.

وزادت اأ�سعار املعدن الأ�سفر يف املعامالت الفورية 

بن�سبة 0.55% اأو ما يعادل 9.64 دولر لت�سل اإىل 

1747.48 دولر لالأون�سة، وفقا لبيانات الأ�سواق 

ال�ساعة »02:02 م�ساءاً بتوقيت  العاملية بحلول 

الإمارات«. وارتفعت العقود الآجلة للذهب ت�سليم 

�سهر دي�سمرب مبا ن�سبته 0.53% تعادل 9.3 دولر 

لت�سل اإىل 1748.9 دولر لالأون�سة.

ارتفعت  الأخرى،  النفي�سة  املعادن  �سعيد  وعلى 

الف�سة بن�سبة 1.53% اإىل 21.19 دولر لالأوقية، 

وزاد البالديوم بنحو 1.9% اإىل 1888.28 دولر، 

و�سعد البالتني بن�سبة 1.73% اإىل 1005 دولرات.

طوكيوـ  )وام(:

قوية  اليابانية حتقيق مكا�سب  الأ�سهم  وا�سلت   

للجل�سة الثانية على التوايل. واأغلق موؤ�رش نيكاي 

الثالثاء  يوم  املالية  لالأوراق  طوكيو  بور�سة  يف 

نقطة   170.95 تعادل   %0.61 بن�سبة  مرتفعااً 

ليغلق عند م�ستوى 28115.74 نقطة. وزاد موؤ�رش 

توبك�س الأو�سع نطاقااً بن�سبة 1.12% توازي 22.18 

نقطة ليغلق عند م�ستوى 1994.75 نقطة.

اأ�سبوع اأبوظبي المالي يحقق نتائج ملمو�سة في ظل م�ساركة وا�سعة من مجتمع المال واالأعمال

اتحاد م�سارف االإمارات يوؤكد اأهمية دعم الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة لتعزيز التنمية االقت�سادية

بحث الجوانب االقت�سادية للم�سروعات الجاري تنفيذها 

بمحافظة الداخلية الُعمانية

البنك المركزي الم�سري يوقف مبادرة ال�سناعة المدعمة ا�ستعرا�ض م�سروع الم�سح الجوي »الجيوفيزيائي« بجنوب 

الباطنة الُعماني
م�سقطـ  )الوحدة(:

جنوب  حمافظ  مبكتب  ا�ستعر�س 

اجلوي  امل�سح  م�رشوع  الباطنة 

اللقاء  »اجليوفيزيائي«، مت خالل 

لتعريف  امل�سح  اأهداف  ا�ستعرا�س 

باملحافظة،  والأهايل  امل�سوؤولني 

امل�ستهدفة  املناطق  ومعرفة 

املواطنني  وتوعية  بامل�سح، 

واملقيمني باأهمية هذا امل�سح.

تنمية  ب�رشكة  املعنني  واأو�سح 

ي�سكل  ل  امل�سح  اأن  ُعمان  معادن 

والرثوة  ال�سكان  على  خطورة  اأي 

احليوانية والزراعية، كما ل ي�سمل 

املواقع  اأو  للمناطق  ت�سوير  اأي 

ي�ستمر  اأن  املتوقع  ومن  اخلا�سة، 

باإ�رشاف  و�سينفذ  اأ�سهر،  لعدة 

ومتابعة من وزارة الطاقة واملعادن.

ح�رش اللقاء ال�سيخ �سيف بن حمري 

جنوب  حمافظ  ال�سحي  مالك  ال 

ولة  ال�سعادة  واأ�سحاب  الباطنة، 

املعنيني  من  وعدد  املحافظة، 

ب�رشكة تنمية معادن عمان.

تنمية  �رشكة  اأن  بالذكر  اجلدير 

معادن ُعمان تنفذ برناجما �سامال 

والتنقيب  ال�ستك�ساف  لعمليات 

بيانات  قاعدات  تطوير  اجل  من 

للموارد  متكاملة  جيولوجية 

الذي �سي�سهم يف تعزيز  املعدنية 

القيمة القت�سادية للموارد املعدنية 

يف  القت�سادية  احلركة  ويخدم 

والنمو  خا�س  ب�سكل  املحافظة 

القت�سادي يف �سلطنة ُعمان ب�سكل 

عام.

1.9 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي



اأبوظبي-وام:

 ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير 

الدولة ل�سوؤون الدفاع الأدمريال جوزيبي كافو 

دراغوين رئي�س هيئ���ة اأركان الدفاع الإيطايل 

بح�سور �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة 

الدفاع وعدد من كبار �سباط وزارة الدفاع.

ورحب معاليه يف بداية اللقاء بال�سيف والوفد 

املرافق، م�سي���داً بتطور ومنو عالقات التعاون 

وال�سداق���ة القائمة بني البلدي���ن وحر�سهما 

على تعزي���ز اآفاق التعاون امل�سرتك يف جميع 

املجالت خا�سة املت�سلة بال�سوؤون الع�سكرية 

والدفاعية.

جرى خالل اللقاء ا�ستعرا����س اأوجه التعاون 

الثنائي بني دولة الإمارات وجمهورية اإيطاليا 

يف املجالت الع�سكرية والدفاعية و�سبل دعمها 

وتطويرها مبا يكفل حتقيق مزيد من التن�سيق 

والتعاون امل�سرتك بني البلدين.

اأبوظبي-وام:

 اأك���د معايل حممد بن عب���داهلل القرقاوي وزير 

�سوؤون جمل�س الوزراء اأن دولة الإمارات بقيادة 

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

رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، وتوجيهات �ساحب 

ال�سم���و ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل«، ما�سية يف م�سريتها الريادية بروح 

الفريق الواح���د، والتكامل يف العمل احلكومي 

على امل�ستويني الحتادي واملحلي.

ج���اء ذلك �سمن كلمة معالي���ه الرئي�سة خالل 

افتتاح الدورة احلالية من الجتماعات ال�سنوية 

حلكومة دولة الإم���ارات، التي تعقد على مدار 

يوم���ي 22، و23 نوفمرب اجل���اري يف اأبوظبي، 

بح�سور قادة الدول���ة واأكرث من 500 �سخ�سية 

حكومية احتادية وحملية.

واأ�سار معاليه اإىل اأهمية الجتماعات ال�سنوية 

حلكوم���ة دول���ة الإم���ارات، باعتبارها من�سة 

وطنية موحدة ملناق�سة اأبرز امللفات احلكومية 

و�سناعة م�ستقبل اأف�سل يتواءم مع م�ستهدفات 

العقد القادم ومئويتها .

وتطرّق معايل حمم���د القرقاوي يف كلمته اإىل 

اأبرز م�ستهدفات الجتماعات ال�سنوية، واملتمثلة 

يف حتقيق روؤى وتطلعات قيادة دولة الإمارات 

يف تر�سي���خ روح الفري���ق الواح���د يف العمل 

الوطني على امل�ستوي���ني الحتادي واملحلي، 

و�سمان تكامل اخلطط وتوحيد اجلهود لالرتقاء 

بجودة احلياة يف دولة الإمارات.

واأو�س���ح معالي���ه اأن ال���دورة احلالي���ة م���ن 

الجتماعات ال�سنوية حلكوم���ة دولة الإمارات 

حتظ���ى باأهمية ا�ستثنائية كونه���ا الأوىل بعد 

اإمت���ام دولة الإم���ارات لعامه���ا اخلم�سني ما 

يجعلها نقطة النطالق يف م�سرية الدولة نحو 

العقد املقبل.

واأكد معاليه حر�س دولة الإمارات على مواكبة 

كافة التوجه���ات الإيجابية لتعزيز تناف�سيتها 

يف كافة املجالت القت�سادية والعلمية، وفق 

اللتزام بالقي���م واملبادئ واملوروثات الوطنية 

والجتماعية، والتي تر�سخ الن�سيج املجتمعي 

يف دولة الإمارات، موؤك���داً احلر�س على اإطالق 

املبادرات الهادفة اإىل تر�سيخ الهوية العربية يف 

املنطقة والعامل.

-دولة الإمارات.. مكانة عاملية مرموقة

اأك���د معايل حممد القرق���اوي اأن دولة الإمارات 

لها مكانة عاملية غ���ري م�سبوقة حيث حتظى 

باحرتام وتقدير كافة �سع���وب العامل، انطالقًا 

م���ن دورها الإيجابي يف احلف���اظ على ال�سلم 

وال�ستق���رار ودعم القت�س���اد العاملي، اإ�سافة 

اإىل جهوده���ا احلثيثة يف تعزيز العمل البيئي 

والإن�ساين والدويل.

واأ�س���اف معاليه: »و�سع���ت وثيقة اخلم�سني 

اأهم التوجهات واملب���ادئ التي �سرت�سم مالمح 

احلقبة املقبلة من امل�س���رية التنموية للدولة، 

مبا ي�سمل اأبرز ال�سيا�سات واملبادرات اخلا�سة 

بالقت�ساد الوطني للدولة، والتي تر�سخ مكانة 

الدولة الريادية على م�ستوى العامل �سمن كافة 

املوؤ�رشات واملجالت«.

وقال معاليه: »جتاوز النمو القت�سادي لدولة 

الإم���ارات ن�سبة 22% خالل الع���ام 2022، كما 

جتاوزت التجارة اخلارجية خالل الأ�سهر ال�ستة 

الأوىل م���ن العام احلايل تريليون درهم مقارنة 

ب� 840 مليار درهم قبل اجلائحة.. كما ارتفعت 

اإيرادات قطاعن���ا ال�سياحي اإىل 19 مليار درهم 

خالل الن�سف الأول من العام 2022«.

- منهجية العمل احلكومي

واأ�سار معايل حممد القرقاوي اإىل موا�سلة العمل 

على تطوير اآليات ومنهجيات العمل احلكومي 

مبا يلبي متطلبات املرحل���ة احلالية، و�سوًل 

اإىل حتقيق تطلعات دولة الإمارات امل�ستقبلية، 

موؤكداً اأن املنهجية اجلديدة يف العمل احلكومي 

ت�ستند اإىل امل�ساريع الكربى التي تعدّها وتنفذها 

فرق العمل الوطنية املوّحدة.

واختت���م معاليه باأن ه���ذه الثقافة املوؤ�س�سية 

اجلدي���دة يف العم���ل احلكوم���ي تق���وم على 

ال�ستباقية واملرونة والتكامل والواقعية على 

امل�ستوي���ني الحت���ادي واملحلي، مب���ا ير�ّسخ 

التف���وق الإمارات���ي والقدرة عل���ى التكّيف مع 

التحديات العاملية، ومواكبة التغريات وحتقيق 

النجاحات املتالحقة.

اأبوظبي-وام:

 اأك���د معايل الدكت���ور اأن���ور بن حممد 

قرقا�س امل�ست�سار الدبلوما�سي ل�ساحب 

ال�سمو رئي�س الدولة اأن اأ�سا�س ال�سيا�سة 

اخلارجي���ة لالإم���ارات، الدع���وة للحوار 

واملفاو�سات حلل اخلالفات كافة، وتعزيز 

اأجن���دة ال�سلم وال�س���الم وال�ستقرار يف 

العامل، م���ن خالل العمل م���ع ال�رشكاء 

الإقليميني والأ�سدقاء العامليني.

وا�ستعر����س معالي���ه خ���الل جل�س���ة 

رئي�سية قدمها يف اليوم الأول من اأعمال 

»الجتماع���ات ال�سنوي���ة حلكومة دولة 

اجليو�سيا�سي  »امل�سهد  حول  الإمارات« 

العامل���ي وتاأث���ريه يف موق���ع دول���ة 

الإمارات«، حيث قال: »اإن هدف الإمارات 

يف اخلم�سني عام���ا املقبلة وا�سح، وهو 

جم�سد يف مواقفها وحتركاتها الإقليمية 

والعاملية .. ال�سيا�سة يف خدمة القت�ساد.. 

والزده���ار القت�سادي ينعك�س يف توفري 

حياة اأف�سل لل�سعوب«.

واأ�سار اإىل اأن الإم���ارات توؤمن باأن ح�سن 

اجلوار ه���و الأ�سا�س يف ال�ستق���رار، لذا 

انتهجت م�سار التوا�سل واحلوار مع جميع 

الأط���راف، وتعمل عل���ى تطوير عالقات 

�سيا�سية واقت�سادي���ة و�سعبية م�ستقرة 

واإيجابية م���ع املحيط، لتعزي���ز اأمنها 

ال�ساملة،  وا�ستقرارها وموا�سلة تنميتها 

وحر�سًا على اأمن وازدهار املنطقة.

-م�ستقبل مزدهر

وقال معاليه: »تتبن���ى الإمارات تعزيز 

والإقليمي  العرب���ي  والتن�سيق  التعاون 

والعمل امل�سرتك، لوقف ارتباط املنطقة 

بالأزم���ات، الأمر ال���ذي ينعك�س عليها 

بال�ستق���رار و�سم���ان م�ستقب���ل مزدهر 

ل�سعوب الإقليم كافة«.

واأ�س���اف اأن »الإم���ارات متكن���ت م���ع 

جمموعة من الأ�سقاء العرب من تاأ�سي�س 

نواة عربي���ة ذات ثقل وروؤي���ة طموحة، 

حلماية ف�سائها ال�سيا�سي واجلغرايف من 

اأي اآثار اأو ارتدادات �سلبية، وللحفاظ على 

وتر�سيخها،  لدولها  الوطنية  املكت�سبات 

وهي مدرك���ة للتحديات الت���ي مير بها 

العامل، وقادرة على و�سع ت�سورها حلل 

العديد م���ن ال�رشاع���ات والتوترات يف 

املنطقة ».

-اندماج اقت�سادي.

و�سدد معاليه على �رشورة تبني املنطقة 

م�ساريع اندماج اقت�سادي، منوهًا بالتفاق 

الثالثي ب���ني الإمارات وم����رش والأردن 

لتعزيز التكامل يف املج���ال ال�سناعي، 

ل�سيم���ا ان النظام الدويل ي�سع اأولويات 

جديدة من �سمنها ق�سايا التغري املناخي 

والأم���ن الغذائي وال�سحة والتكنولوجيا 

يف �سدر اهتماماته، والب�رشية حاليًا يف 

اختبار حقيقي ملواجهة التغري املناخي 

وتعزيز الأمن الغذائي.

واأ�س���ار معالي���ه اإىل اأن النظ���ام الدويل 

اليوم ي�سهد تغريات تت�سم بال�رشاع على 

النفوذ وال�ستقطاب وهي حالة فر�ستها 

التحديات التي مير بها العامل، وال�سلل يف 

اآلياته باحلفاظ على ال�سالم وال�ستقرار. 

اأبوظبي-وام:

 ا�ستقبل معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين 

الرميثي رئي�س اأركان القوات امل�سلحة يف وزارة 

الدفاع، الأدمريال جوزيبي كافو دراغوين رئي�س 

هيئة اأركان الدفاع الإيطايل.

و رح���ب معاليه بال�سي���ف والوفد املرافق له 

وا�ستعر�سا العالق���ات الع�سكرية القائمة بني 

دول���ة الإمارات العربي���ة املتحدة وجمهورية 

اإيطاليا وال�سبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، 

وبحثا �سبل التعاون بني البلدين يف املجالت 

املتعلقة بال�سوؤون الدفاعية والع�سكرية .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13
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متابعات و�إعالنات

الجتماعات ال�سنوية لحكومة الإمارات.. 

من�سة لإطالق المبادرات الوطنية الفارقة

اأبوظبي-وام:

 ب����داأت يوم الثالثاء الجتماع����ات ال�سنوية حلكومة 

دولة الإمارات الت����ي حتولت اإىل من�سة لالإعالن عن 

املب����ادرات الوطنية الفارقة والتح����ولت احلكومية 

الكربى، عرب اأ�سلوب تفاعلي ت�ساركي ير�سخ تناف�سية 

الدولة وريادتها العاملية.

وحققت خمرجات الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة 

الإمارات، مبا �سملته من جل�سات نوعية منذ انطالقها 

يف ع����ام 2017 جناحًا ملحوظ����ًا تلخ�س يف اإطالق 

العديد م����ن ال�سرتاتيجية طويلة املدى، واملئات من 

املبادرات التي ت�ستهدف تعزيز املكت�سبات الوطنية 

والبناء عليها لرفع م�ستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز 

القت�ساد الوطن����ي امل�ستدام القائ����م على املعرفة 

والبت����كار مبا يدع����م موا�سلة امل�س����رية التنموية 

و�سناعة م�ستقبل اأكرث اإ�رشاقًا لالأجيال املقبلة.

ويرتجم حر�س القيادة الإماراتية على عقد وح�سور 

الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات، الهتمام 

الكبري الذي توليه لأكرب واأ�سمل من�سة تبحث التحديات 

التي تواجه م�سرية التنمية وتناق�س اأولويات العمل 

احلكومي يف خمتل����ف القطاع����ات، وتر�سم اخلطط 

وبرامج العم����ل وال�سيا�سات، وتعم����ل على مواءمة 

ال�سرتاتيجيات الحتادية واملحلية والتن�سيق فيما 

بينها.

- الدورة الأوىل

و�سهدت الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات 

يف دورتها الأوىل اإطالق 4 ا�سرتاتيجيات طويلة املدى 

هي ا�سرتاتيجية القوة الناعمة لالإمارات، وا�سرتاتيجية 

الإمارات للتعلي����م العايل، وا�سرتاتيجي����ة الإمارات 

للث����ورة ال�سناعية الرابع����ة، وا�سرتاتيجية الإمارات 

لالأمن املائي 2036.

واأ�سفرت الدورة الأوىل من الجتماعات عن اإطالق نحو 

120 مبادرة وطني����ة يف اأكرث من 30 قطاعًا م�سرتكًا 

بني امل�ستويني الحتادي واملحلي، ت�سمنت مبادرات 

يف جمالت اخلدم����ات الجتماعي����ة، وتطوير بنية 

حتتية ت�رشيعية متكاملة، وتعزيز التوا�سل والتن�سيق 

الفع����ال بني كل اجلهات املعنية، ومواجهة تداعيات 

التغري املناخي، وتطوير املنظومة ال�سحية، كما مت 

الإعالن عن اإطالق م�رشوع مدينة املريخ العلمية.

و�سملت املب����ادرات جمالت التعليم العام والتنمية 

امل�ستدامة والعلوم والتكنولوجيا والبتكار، ومتكني 

املوارد الب�رشية، اإ�سافة اإىل تعزيز دور ال�سباب واطالع 

امل�سوؤولني على اقرتاحاتهم واآرائهم، وتاأ�سي�س جمل�س 

القيادات والق����درات احلكومي����ة الإماراتية، وتطوير 

املنظومة الإعالمية.

- الدورة الثانية

و�سهدت ال����دورة الثانية م����ن الجتماعات ال�سنوية 

حلكومة دولة الإمارات اإط����الق اأكرث من 100 مبادرة 

وطني����ة يف قطاعات م�سرتكة بني اجلهات الحتادية 

واملحلية ت�سم����ل التعليم وال�سحة والأمن والإ�سكان 

وال�ستثمار واخلدمات احلكومية، اإ�سافة اإىل الطالع 

عل����ى الواق����ع اجليو�سيا�س����ي العامل����ي، ومناق�سة 

م�ستهدف����ات الدولة خالل ال�سنتني املقبلتني و�سول 

اإىل حتقيق م�ستهدفات روؤية 2021.

وعلى �سعيد املبادرات اأي�س����ا، اأطلقت الجتماعات 

مب����ادرة »حت����دي 10× 10 للتناف�سي����ة الدولية«، 

ومب����ادرة »من�سة تناف�سية اأرق����ام الإمارات، كما مت 

اإط����الق مبادرات لتطوير اآلي����ات عمل قطاعي البيئة 

والبلديات، ولتمكني ال�سباب من امل�ساركة يف �سناعة 

امل�ستقبل، ولتطوير جودة احلياة، اإ�سافة اإىل تطوير 

اإدارة الطاقة واملوارد املائية، وتعزيز الأمن الغذائي.

واأعلنت ث����الث مبادرات لتعزي����ز ا�ستدامة القت�ساد 

متثلت يف اخلريطة املائي����ة لدولة لإمارات العربية 

املتح����دة، واملخزون ال�سرتاتيج����ي للمياه، ومر�سد 

الإمارات للطاقة، ويف القطاع ال�سياحي، مت الإعالن عن 

ثالث مبادرات تطويرية �سملت ال�سرتاتيجية الوطنية 

للتنمية ال�سياحية، وهوية الإمارات ال�سياحية، واآليات 

تعزيز القطاع ال�سياحي.

واأ�سف����رت الجتماعات عن اإط����الق 7 ا�سرتاتيجيات 

طويلة الأم����د هي ا�سرتاتيجية امله����ارات املتقدمة، 

وا�سرتاتيجية الإمارات للعلوم املتقدمة، وا�سرتاتيجية 

الإمارات للذكاء ال�سطناعي، وال�سرتاتيجية الوطنية 

لالأم����ن الغذائ����ي 2051، وال�سرتاتيجي����ة الوطنية 

للت�سغيل 2031، والأجن����دة الثقافية لدولة الإمارات 

2031، والإط����ار الوطن����ي جلودة احلي����اة /الأجندة 

الوطنية جلودة احلياة/.

و�سه����دت الجتماعات اإط����الق ا�سرتاتيجية التنمية 

ال�سناعي����ة 2030، واملن�س����ة الإماراتية لل�سناعة، 

و«دليل الذكاء ال�سطناع����ي والتعامالت الرقمية« 

و«الربنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء ال�سطناعي 

والتعامالت الرقمية«.

- الدورة الثالثة

وخالل الدورة الثالثة لالجتماعات ال�سنوية حلكومة 

دولة الإمارات بحث اأكرث من 500 م�سوؤول يف اجلهات 

احلكومي����ة الحتادية واملحلية، عل����ى مدار يومني، 

التوجهات امل�ستقبلية للقطاعات الأكرث ارتباطًا بحياة 

النا�س.

وغط����ت اجتماعات الي����وم الأول حم����اور املجتمع 

والقت�ساد وتطوير اخلدم����ات، وبحثت الجتماعات 

عدداً من املبادرات يف 11 مو�سوعًا رئي�سيًا، ت�سمنت 

يف حمور املجتم����ع موا�سيع: نهج زاي����د، واملعلم، 

واملتقاعدين، والطفولة املبكرة، ويف حمور القت�ساد 

موا�سي����ع الرتويج التج����اري، والقت�س����اد الرقمي، 

وال�سياح����ة، وتاأ�سي�س الأعم����ال، ويف حمور تطوير 

اخلدمات موا�سي����ع بوابة الدف����ع الوطنية، وامللف 

ال�سحي الوطني، وامللف الرقمي لكل متعامل.

وبح����ث امل�سوؤول����ون احلكوميون خ����الل فعاليات 

الي����وم الثاين من هذه الجتماع����ات، �سمن جل�سات 

الت�سميم ال�سرتاتيجي للع�رشية املقبلة، الأولويات 

التنموية للع�رشية املقبلة، واخلطط وال�سرتاتيجيات 

والتوجهات امل�ستقبلية الكفيلة بدعم م�سرية التنمية 

يف الإمارات و�سوًل اإىل حتقيق م�ستهدفات مئويتها.

البواردي ي�ستقبل رئي�س هيئة اأركان الدفاع الإيطالي

محمد القرقاوي: الإمارات بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن را�سد ما�سية قدماً في 

م�سيرتها الريادية بروح الفريق الواحد 

اأنور قرقا�س: هدف الإمارات في الخم�سين عاماً المقبلة وا�سح

الرميثي يبحث عالقات التعاون مع رئي�س هيئة اأركان 

الدفاع الإيطالي

البواردي خالل ا�ستقباله رئي�س هيئة اأركان الدفاع الإيطايل

الرميثي خالل مباحثاته مع  رئي�س هيئة اأركان الدفاع الإيطايل
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اإعالن ت�سفية �سركة اإلغاء اعالن �سابق اإلغاء اعالن �سابق اإلغاء اعالن �سابق

الرخصــة  التنمية االقتصادية بخصــوص    تعلن  دائرة 
اونست لصيانة  التجاري  باالسم   CN - 2601077  رقم
وإعادة  الرخصة  الغاء  طلب  بإلغاء  املكيفات   وتركيب 

الوضع 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 -  2601077 /الرقم : د ت/ ش ت

CC - 4686710  : رقم الخطاب

الرخصــة  بخصــوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
جي  اف  اي  التجاري  باالسم   CN  -  3879676 رقم  
للزجاج واالملنيوم  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة 

الوضع 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 -   3879676 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4656051 : رقم الخطاب

الرخصــة  بخصــوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لخدمات  فارنك  التجاري  باالسم   CN  -  2538995 رقم 
تزويد العاملة ذ.م.م بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة 

الوضع 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 - 2538995 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4677056 : رقم الخطاب

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: سافيك ميدل است للمقاوالت والصيانة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 35 - 0 مبنى سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك 

  CN-3670529 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ AIM AUDITING ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  

11-5-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2250027516    

 تاريخ التعديل:   2022-11-22

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  اسم الرشكة :  بروكيس برو للفعاليات   ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم T02FLR06 - 06 - 01  ملك سلطة مركز ديب التجاري العاملي، بر ديب.  

الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري   1408043 رقم الرخصة    831908      

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :18-10-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-9-13 

 وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم  805 - ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ، بورسعيد 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  4329271 فاكس:   -04  4329270  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

  اسم املصفي: كويا محاسبون قانونيون   
الصغرية  املشاريع  لتنمية  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   -  805 رقم   :مكتب  العنوان 

واملتوسطة ، بورسعيد  

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

لديها لتصفية رشكة/ بروكيس برو للفعاليات ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :18-10-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-9-13 

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

العنوان أعاله هاتف 4329270 04- فاكس: 4329271 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

اأبوظبي-وام:

 ا�ستعر�ست �سعادة مرمي احلم���ادي، الأمني العام ملجل�س الوزراء اأهم 

خمرجات »م�رشوع الت�رشيعات والإج���راءات القانونية«، وذلك خالل 

فعاليات اليوم الأول من الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات 

2022، الت���ي ُعقدت بح�سور معايل وزراء حكومة الإمارات، وجمموعة 

من كبار امل�سوؤولني الحتادي���ني و�سمن احلكومات املحلية يف دولة 

الإمارات، وذلك يف العا�سمة اأبوظبي.

واأكدت م���رمي احلمادي، خالل جل�سة بعن���وان »التغريات الت�رشيعية 

يف دول���ة الإمارات«، اأهمية البنية الت�رشيعي���ة والقوانني باعتبارها 

عن�رشاً رئي�ساً يف دفع م�سرية التنمية ، وداعمًا رئي�سًا لتعزيز ا�ستقرار 

املجتمعات وا�ستدامة النجاح والنمو يف قطاع الأعمال، م�سريًة اإىل اأن 

الت�رشيعات هي امل�ساهم الأبرز يف ا�ستحداث قطاعات تنموية جديدة 

وم�ستقبلية.

وتطرق���ت اإىل تفا�سيل اأجن���دة الت�رشيعات حلكومة الإم���ارات والتي 

�سملت كافة القطاعات الرئي�سية يف الدولة، مبا فيها القت�ساد واملال، 

والجتماع، والتعليم، وال�سحة، والعم���ل والإقامة، والف�ساء، والبنية 

التحتية والتكنولوجيا والبيانات، وقال���ت: »اإن م�رشوع الت�رشيعات 

والإجراءات القانونية، قائم على 3 حماور اأ�سا�سية وا�سحة، وهي حتديد 

الأولويات الت�رشيعية واأبرز التحديات والفجوات احلالية، وو�سع ت�سور 

جديد للعملية الت�رشيعية ب�سكل يتواءم مع اأهداف احلكومة امل�ستقبلية، 

وو�سع خطة لتطوير الت�رشيع���ات والإجراءات الحتادية والعمل على 

تنفيذها«.

واأ�س���ارت �سعادته���ا اإىل اأن العم���ل على امل�رشوع ب���داأ بح�رش كافة 

الت�رشيع���ات الحتادية ال�سادرة منذ تاأ�سي����س الدولة، وو�سل اإجمايل 

القوانني والقرارات التنظيمية الحتادية اإىل 2441، يف حني بلغ اإجمايل 

القوانني واملرا�سيم ال�سادرة بقوانني احتادية 968 قانونًا ومر�سومًا.

واأ�ساف���ت احلم���ادي: »اعتمدنا منهجية وا�سح���ة ملراجعة وحتديث 

الت�رشيعات احلكومية، كما اعتمدنا حتديث لغة ت�رشيعية اأكرث تب�سيطًا، 

لت�سل اإىل الفئات املتاأثرة من اجلمهور.. ون�سعى من خالل هذا امل�رشوع 

الت�رشيع���ي ال�سرتاتيجي اإىل تبن���ي اأدوات التكنولوجيا املتقدمة يف 

تطبيق الت�رشيع���ات، والعتماد عل���ى الأدوات املنا�سبة التي ت�سمح 

باإ�سدار الت�رشيعات الالزمة بكفاءة عالية و�سمن الوقت املنا�سب.«

وقالت �سعادة مرمي احلمادي اإن حكومة الإمارات ومن خالل ور�سة العمل 

التطويرية على املنظومة الق�سائية يف الدولة، ت�ستهدف تعزيز الثقة 

بالق�س�������اء من خالل �سمان ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية، وتطبيق 

اأح���دث الأدوات الرقمية، وحتقيق الفعالية م���ن خالل ات�ساق الأحكام 

الق�سائي���ة واإجراءات التنفي���ذ، والرتقاء مبوؤه���الت ومهارات الق�ساة 

واملحامني لرفع من ج���ودة خمرجات املنظومة، و�سمان املحاكمات 

العادلة من خالل �سفافية وحيادية قرارات املحاكم.

مريم الحمادي: التغيرات الت�سريعية الأكبر في 

تاريخ الإمارات تر�سخ مكانة الدولة العالمية  
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اوت  السادة: دي ورك  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
زون فتنس ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4220533 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 THE WORKOUT ZONE من/  تجاري  إسم  تعديل 
إىل  ذ.م.م  فتنس  زون  اوت  ورك  دي   -  FITNESS L.L.C
الياقوت  رويب   -  RUBYALYAQOOT FITNESS L.L.C

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

ذا  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  
ديزاير لالكالت الشعبية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2896258  : 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 الســـادة/ الريان 
للدواجن

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4091234  : 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : غراند ديلوكس للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 2417668 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ادريس انجم محمد رفيق )49( تعديل مدير/ 

إضافة محمد ادريس انجم محمد رفيق 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله محمد سامل سعيد العكربى )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبد السالم يوسف حسن راشد اليافعي 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 100000 

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

 GRAND DELUXE GENERAL MAINTENANCE  /تعديل إسم تجاري من

 GRAND DELUXE CONTRACTING & إىل العامة  للصيانة  ديلوكس  غراند   -

GENERAL MAINTENANCE L.L.C - غراند ديلوكس للمقاوالت والصيانة 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 اإلقتصادية بأن/ السادة: الربكة مني مارت لخدمات التوصيل 

رخصة رقم : CN-4596676 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 AL BARAKA MINI MART DELIVERY من  تجاري  إسم  تعديل 

 AL BAHOR الربكة مني مارت لخدمات التوصيل إىل - SERVICES

MINI MART FOR FOODSTUFFS - البحور مني مارت للمواد الغذائية 

تعديل نشاط/ إضافة بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033( 

تعدل نشاط/ إضافة بيع املواد الغذائية العضوية - بالتجزئة )4721034( 

بالتجزئة   - املحفوظة  و  املعلبة  الغذائية  املواد  بيع  إضافة  نشاط/  تعديل 

 )4721032(

تعديل نشاط/ حذف خدمات توصيل الطلبات )8299010( 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : جراند داينمك للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 1685454 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شفيق اثر ابوىل ابوبكر اثر ابويل )%49( تعديل مدير/ 

إضافة شفيق اثر ابويل ابوبكر اثرابويل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله صالح عبدالله محمد الحامدي )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله صالح عبدالله محمد الحامدي تعديل رأس 

املال/ من NULL إىل 150000 

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

 GRAND DYNAMIC GENERAL MAINTENANCE /تعديل إسم تجاري من

 GRAND DYNAMIC GENERAL إىل  العامه  للصيانة  داينمك  جراند   -

MAINTENANCE L.L.C - جراند ديناميك للصيانة العامه ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تتيل 
سويت وان

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2869738   : 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.

نور  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  
ارت للهدايا 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3830269   : 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : ميلينيوم كويف شوب 

رخصة رقم : CN- 1062564 قد تقدموا إلينا بطلب : 

إعالن 

عبدالله  الرزاق عىل  عبد  درويش  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الخمريى )100%( 

تعديل وكيل خدمات/ حذف عيشه عىل عبدالله مانع املنصوري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مي نايف اسعد عبداملجيد 

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: تلسكوب للمقاوالت العامة - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4630882 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة السيد عبدالحليم محمد النادي 

 TELESCOPE GENERAL CONTRACTING /تعديل إسم تجاري من 

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -. - تلسكوب للمقاوالت العامة - رشكة 

 TELESCOPE GENERAL CONTRACTING الشخص الواحد ذ.م.م  إىل

 AND GENERAL MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - تلسكوب للمقاوالت والصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )4329901( 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: يت اي لتجارة ادوات 

ومعدات التجميل 

رخصة رقم : CN- 4683279 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 TI COSMETICS EQUIPMENT & تعديل إسم تجاري من

ACCESSORIES TRADING - يت اي لتجارة ادوات ومعدات 

التجميل إىل A STORE FOR COSMETIC - يت اي أي ستور 

ملستحرضات التجميل 

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 الســـادة/  ربوع 
العراد للنقليات واملقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4316435   : 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.

الداخلية  املباين  لتنظيف  سريفيس  فل  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
والخارجية 

رخصة رقم : CN- 2146839 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة عبدالرحمن عجمي عبدالرحمن عثامن 

ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة   - املاسة  مجموعة  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 DIAMOND GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العامري تعديل رأس  تنازل وبيع/ حذف صالح محمد صالح بن نرصه  تعديل الرشكاء 
املال/ من NULL إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 FULL SERVICE INTERIOR & EXTERIOR من  تجاري  إســم  تعديل 
إىل  والخارجية  الداخلية  املباين  لتنظيف  فل سريفيس   -  BUILDING CLEANING
 FULL SERVICE INTERIOR & EXTERIOR BUILDING CLEANING -
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C فل سريفيس لتنظيف املباين الداخلية والخارجية 

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: املاسة الذهبية لالستثامر العقاري 

رخصة رقم : CN- 1142865 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة عبدالرحمن عجمى عبدالرحمن عثامن 

ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة   - املاسة  مجموعة  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 DIAMOND GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العامري تعديل رأس  تنازل وبيع/ حذف صالح محمد صالح بن نرصه  تعديل الرشكاء 

املال/ من NULL إىل 50000 

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

 GOLDEN DIAMOND ESTATE INVESTMENT من  تجاري  إسم  تعديل 

 BOLDEN DIAMOND ESTATE إىل  العقاري  لالستثامر  الذهبية  املاسة   -

INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - املاسة الذهبية لالستثامر 

العقاري - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الرخصــة  التنمية االقتصادية بخصــوص    تعلن  دائرة 
االزرق  الرصح  التجاري  باالسم   CN  -   3815091 رقم 
للمقاوالت  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  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 -  3815091 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4067251 : رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة :جولدن الند للسفر ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 3747843 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ الي الي ماي من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ الي الي ماي من %49 إىل 100%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلطان عيل سلطان شمالن الزعايب 
تعديل رأس املال/ من NULL إىل 30000 

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

 -  GOLDEN LAND TRAVEL LLC مــن/  تــجــاري  إســم  تعديل   
 GOLDEN LAND TRAVEL - SOLE إىل  ذ.م.م  للسفر  الند  جولدن 
PROPRIETORSHIP L.L.C - جولدن الند للسفر - رشكة الشخص الواحد 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

السنونو  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للمقاوالت العامة    

رخصة رقم :  CN - 2215223 قد تقدموا إلينا بطلب:
سلطان  محمد  خلفان  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد الزعايب 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فهد عبدالله نارص احمد 

الواحدي 
 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 اإلقتصادية بأن/ السادة: كرومويل إلدارة املنشأت واألندية الرياضية 

رخصة رقم : CN- 1852207 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة عبدالرحمن عجمي عبدالرحمن عثامن 

ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة   - املاسة  مجموعة  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 DIAMOND GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العامري تعديل رأس  تنازل وبيع/ حذف صالح محمد صالح بن نرصه  تعديل الرشكاء 

املال/ من NULL إىل 50000 

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

 CROMWELL CLUBS & SPORTS INTITUTIONS /تعديل إسم تجاري من

واألندية  املنشأت  إلدارة  كرومويل   -  MANAGEMENT AND OPERATION

 CROMWELL CLUBS & SPORTS INTITUTIONS إىل  الرياضية 

 MANAGEMENT AND OPERATION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- كرومويل إلدارة املنشأت واألندية الرياضية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

للمقاوالت  القنوات  ملتقى  مؤسسة   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 1124914 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة عبد الرحمن عجمى عبدالرحمن عثامن 

ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة   - املاسة  مجموعة  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 DIAMOND GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العامري تعديل رأس  تنازل وبيع/ حذف صالح محمد صالح بن نرصه  تعديل الرشكاء 
املال/ من 0 إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 MULTQA AL QANAWAT GENERAL مـــن/   تــجــاري  ــم  إس تعديل 
القنوات   ملتقى  مؤسسة   -  CONTRACTING & MAINTENANCE EST
 MULTQA AL QANAWAT GENERAL إىل  العامة  والصيانة  للمقاوالت 
 CONTRACTING & MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - ملتقى القنوات للمقاوالت والصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الرخصــة  بخصــوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
رقم  CN - 4209274 باالسم التجاري كردستان جلوبال 
انريجي للتجارة العامة- رشكة الشخص االحد ذ.م.م  بإلغاء 
طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  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 -  4209274 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4674687 : رقم الخطاب



جاكرتا-)د ب �أ(:

 اأعلنت وكالة اإدارة الكوارث يف اإندوني�سيا ارتفاع 

ح�سيلة �سحايا الزلزال الذي �رضب البالد وبلغت 

قوته 6ر5 درجة على مقيا����س ريخرت اإىل 268 

قتيال، يف حني مازال هناك 151 �سخ�سا يف عداد 

املفقودين. 

وتفق���د الرئي����س الإندوني�سي جوك���و ويدودو  

املنطق���ة التي يقوم فيها رج���ال النقاذ باإزالة 

الركام الناج���م عن النهي���ارات الأر�سية التي 

اأعقبت الزلزال الذي وقع يوم الثنني يف منطقة 

�سياجنور، كما ق���دم » اأعمق تعازيه« ل�سحايا 

هذه الكارثة. 

 وق���ال وي���دودو » مت اإعادة فت���ح الطرق التي 

دفنه������ا الركام » م�سيفا« ه���ذا �سوف يتبعه 

جه���ود اإغاثة �رضيعة للذين رمبا يكونوا مازالوا 

حتت الأنقا�س ».

واأو�س���ح اأن احلكومة �سوف تق���دم 100 مليون 

روبي���ه )6300 دولر( لل�س���كان الذين ت�رضرت 

منازلهم.

واأ�سافت وكال���ة اإدارة  الكوارث اأن اأكرث من األف 

�سخ�س اأ�سيبوا يف الزلزال، الذي ت�سبب يف نزوح 

58 األف �سخ�س.

واأظهرت لقطات تليفزيونية دمارا وا�سع النطاق 

يف منطقة �سياجنور الأ�سد ت�رضرا من الزلزال ، مع 

ت�سدع طرق، وت�رضر منازل ب�سكل بالغ.

وق���ال عبداهلل مهاري، املتح���دث با�سم الوكالة 

الوطنية لإدارة الكوارث، الذي قال اإن عدد القتلى 

بل���غ 268 �سخ�س���ا، اإنه ل يزال م���ا ل يقل عن 

ع�رضات الأ�سخا�س حما�رضين حتت الأنقا�س يف 

منطقة كوجيناجن يف �سياجنور. 

واأ�س���ار مهاري اإىل اأن اأكرث م���ن 1770 منزل اإما 

ت�رضرت اأو دمرت. 

وقال���ت ام���راأة تبك���ي يف لقط���ات تلفزيونية 

بينم���ا كانت تق���ف خارج منزله���ا املنهار يف 

�سياجنور،«منزيل! لقد اختفى منزيل!«  

 وقال رئي�س  منطقة �سياجنور هريمان �سوهرمان 

اإن ح�سيلة القتلى مر�سحة لالرتفاع.

وقال هريم���ان: »اأربعون من الذين لقوا حتفهم 

كانوا اأطفال، ب�سبب انهيار املباين عليهم.   

وقال للتليفزيون املحلي اإن »بع�س املناطق ل 

تزال معزولة ب�سبب انهيارات اأر�سية«. وقال اإن 

»ال�سحايا امل�سابني ل يزالون ينتظرون العالج 

بامل�ست�سفيات، نظرا لعدم وجود طواقم �سحية 

كافية«.

وق���ال رئي�س الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة الكوارث 

�سوهاريانت���و، اإن معظم ال�سحايا اأ�سيبوا جراء 

�سقوط اأنقا�س عليهم من منازلهم املنهارة.

 واأ�س���اف اإن »الكثري من الأ�سخا�س توفوا لعدم 

قدرة منازلهم على ال�سمود اأمام الزلزال«.

وقال �سوهاريانت���و اإن عدد ال�سحايا كان ميكن 

اأن يكون اأعلى بكثري لو اأن الزلزال كان قد حدث 

خالل الليل وال�سكان نيام.

وقال �سوهاريانتو: »لقد وقع خالل النهار، بينما 

كثريون من ال�سكان كانوا خارج منازلهم«.

وقال���ت الوكال���ة الوطني���ة لالأر�س���اد اجلوية 

واجليوفيزيائي���ة واملناخية، اإن الزلزال وقع يف 

ال�ساعة 21ر1 م�س���اء بالتوقيت املحلى )0621 

بتوقيت جرينت����س(، وكان مركزه على بعد 10 

كيلومرتات من جنوب غرب مقاطعة �سياجنور.

وقالت اإنه ل يوجد خطر من حدوث ت�سونامي.

وهز الزلزال، املباين ال�ساهقة يف جاكرتا، ما اأدى 

لندفاع ال�س���كان واملوظفني الإداريني يف حالة 

ذعر. وتقع اإندوني�سيا يف منطقة »حزام النار« 

يف املحيط الهادي التي تكرث بها الزلزل. واأدى 

زلزال واأمواج مد عاتية يف 2004 اإىل مقتل 226 

األف �سخ�س يف 13 دولة بينهم اأكرث من 120 األفا 

يف اإندوني�سيا.

�سان فر�ن�سي�سكو  )د ب �أ(-

 جن���ح فريق بحثي م���ن رو�سيا يف 

حتديد اجلين���ات املرتبطة باأ�رض�س 

اأن���واع ال�رضطان التي ت�سيب الكلى، 

بعد درا�سة علمية با�ستخدام معادلة 

خوارزمية تعمل ع���ن طريق الذكاء 

ال�سطناعي. ويذكر اأن �رضطان اخللية 

الكلوية هو اأ�رض����س الأنواع الفرعية 

من �رضطان الكلى، ول يزيد متو�سط 

العمر املتوق���ع ملر�سى هذا املر�س 

اخلبيث ع���ن خم�س �سن���وات، فيما 

تالحظ زيادة اأع���داد امل�سابني بهذا 

املر�س يف ال�سن���وات الأخرية. ورغم 

توافر كمي���ة كبرية من البيانات عن 

هذا املر�س، اإل اأنه ل توجد معلومات 

كافي���ة ع���ن اجلين���ات الب�رضي���ة 

امل�سوؤولة عن الإ�سابة به. ويف اإطار 

الدرا�سة التي ن�رضتها الدورية العلمية 

»�ساينتيفيك ريبورت�س«، قام الفريق 

البحثي م���ن خمت���ر املعلوماتية 

احليوي���ة التابع للمدر�س���ة العليا 

لعلوم القت�س���اد يف رو�سيا بدرا�سة 

456 عينة من خاليا �رضطانية كلوية 

الإ�سعاعي  للع���الج  اإخ�ساعها  قبل 

اأو الكيميائ���ي مبوا�سط���ة معادل���ة 

خوارزمية للمعلوماتية احليوية عن 

طريق �سل�سلة مقارنات �سملت 2000 

منط جيني خمتلف. واأجريت الدرا�سة 

على عدة مراحل، حيث مت يف البداية 

فح����س جمموعات م���ن التجمعات 

اجلينية لفهم العوامل التي توؤثر يف 

م�س���ار املر�س، ث���م حتديد اجلينات 

التي ترتبط بنمو اخلاليا ال�رضطانية.

وتو�سل الباحث���ون اإىل اأن ا�ستخدام 

مزيج م���ن الأدوية التقليدية لعالج 

ال�رضطان مع بع�س م�سادات التجلط 

ميك���ن اأن تزي���د م���ن فعالية عالج 

ال�رضطان، كما اأن هناك دلئل على اأن 

دواء هيبارين الذي ي�سيع ا�ستخدامه 

لع���الج الن�س���دادات التجلطية لدى 

مر�سى ال�رضطان، ي�سه���م يف اإطالة 

عم���ر املر�سى واحلد م���ن الأن�سطة 

النبثاثية لل�رضطان. ويقول الباحث 

جريج���وري بوزان���وف م���ن خمتر 

املعلوماتية احليوية يف ت�رضيحات 

»ميدي���كال  الإلك���رتوين  للموق���ع 

اإك�سري����س« املتخ�س�س يف العلوم 

الطبية اإن »بع�س هذه اجلينات التي 

مت اكت�سافها رمبا توؤثر على فعالية 

اأدوية ع���الج الأورام، و�سوف ت�ساعد 

هذه املعلومات التي تو�سلنا اإليها، 

يف حتديد اأف�سل العالجات ملر�سى 

الأورام اخلبيثة«.

نيويورك  )د ب �أ(-

  اأعلنت جمموعة الإعالم والن�رض الأملانية العمالقة 

برتل�سمان م�ساء الثنني اإلغاء �سفقة ا�ستحواذ دار 

الن����رض الأمريكية اململوكة له���ا بنجوين راندوم 

هاو�س على �سيمون اأند �سو�سرت.

وقالت برتل�سمان اإنها تراجعت عن خطة ال�ستئناف 

على حكم اإحدى املحاكم الأمريكية برف�س �سفقة 

ال�ستح���واذ، بعد حمادثات م���ع �رضكة بارامونت 

جلوبال املالكة ل�رضكة �سيمون اأند �سو�سرت.

كما اأك���دت �رضكة بارمونت  يف بي���ان موجه اإىل 

البور�سة الأمريكية نباأ اإلغاء ال�سفقة.

اأقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى ق�سائية ملنع 

�سفقة ال�ستحواذ البالغة قيمتها 18ر2 مليار دولر 

اأمام اإحدى املحاكم الأمريكية يف ت�رضين الثاين/

نوفمر من العام املا�سي، بعد اإعالن برتل�سمان  يف 

ت�رضين الثاين/نوفمر 2020 اعتزامها دمج �سيمون 

اأند �سو�س���رت يف دار الن�رض بنجوين راندوم هاو�س 

بنهاية 2021. وقالت املحكمة الأمريكية اإن �سفقة 

ال�ستحواذ �ستوؤدي اإىل وجود كيان فائق القوة يف 

ال�سوق وهو م���ا �سي�رض ب�سدة مب�ستوى املناف�سة، 

م�س���رية اإىل اأن بنجوي���ن ران���دوم هاو�س بالفعل 

اأك���ر نا�رض للكتب يف العامل، وال�ستحواذ على اأي 

مناف����س كبري اآخر �سيمنحها نفوذا غري مقبول يف 

ال�س���وق الأمريكية. واأ�س���درت املحكمة الحتادية 

يف وا�سنط���ن حكمها ل�سالح هيئة التجارة احلرة 

الأمريكية املعنية بحماية املناف�سة ورف�ست امتام 

ال�سفقة يف نهاية ال�سهر املا�سي. ويف البداية قالت 

برتل�سمان اإنها تعتزم ال�ستئناف على احلكم، يف 

حني رف�ست بارامون���ت دعم هذه اخلطوة بح�سب 

تقارير اإعالمية اأمريكية. 

ورغم ف�سل ال�سفقة، مازالت بارامونت ت�سعى لبيع 

�سيم���ون اأند �سو�سرت  التي ت�س���م قائمة موؤلفيها 

�ستيفن كين���ج واأور�سول كي���ه يل جوين، بدعوى 

اأنها ل تتما�سى ا�سرتاتيجي���ا مع حمفظة اأن�سطة 

بارامونت ب�سكل عام.

�سان فر�ن�سي�سكو  )د ب �أ(-

 تو�سلت درا�س���ة اأجريت يف بريطانيا اإىل اأن اأقل 

م���ن ن�سف عدد الأمه���ات يف البالد ل ي�سلن اإىل 

امل�ستويات املطلوبة من الن�س���اط احلركي، واأن 

اأمه���ات الأطفال الأ�سغر �سن���ا جئن يف املرتبة 

الأخرية يف معدلت الن�ساط احلركي.

وينطوي الن�ساط احلرك���ي، ل�سيما يف الدرجات 

من املعتدلة اإىل الكب���رية، على كثري من الفوائد 

ال�سحية حيث يقلل من خماطر الإ�سابة بالعديد 

من الأمرا�س مث���ل ال�سكري وال�رضطان ف�سال عن 

اأمرا�س القل���ب والأوعية الدموي���ة، كما ي�ساعد 

يف احلفاظ عل���ى الوزن املثايل و�سالمة ال�سحة 

النف�سية.

ويف اإط���ار الدرا�س���ة التي اأجراه���ا فريق بحثي 

م�سرتك من جامعتي كامردج و�ساوث هامبتون، 

مت حتليل بيانات 848 امراأة �ساركن يف ا�ستطالع 

لل���راأي اأجرى على جمموعة م���ن الن�ساء ترتاوح 

اأعمارهن ما بني 20 و34 عاما خالل الفرتة ما بني 

1998 و2002 مع متابعة ن�ساطهن خالل ال�سنوات 

التالية، ون�رضت نتيجة هذه الدرا�سة يف الدورية 

العلمية »بلو�س وان«.

وتبني من خالل الدرا�سة اأن متو�سط فرتة الن�ساط 

احلركي بالن�سبة لالأمهات لأطفال يف �سن الدرا�سة 

تبل���غ 26 دقيقة يف املتو�سط يوميا، يف حني اأن 

فرتة الن�ساط لالأمهات لأطفال يف �سن اأربع �سنوات 

اأو اأقل يرتاجع اإىل 18 دقيقة يف املتو�سط.

وات�سح من الدرا�سة اأن الأمهات الالتي اأجننب اأكرث 

من طفل يقل متو�سط الن�ساط احلركي لديهم اإىل 

21 دقيقة يوميا، كما اأكدت الدرا�سة اأن اأقل من 50 

%من الأمهات ل يبذلن الن�ساط احلركي املطلوب 

ويبل���غ 150 دقيقة اأ�سبوعي���ا ب�رضف النظر عن 

اأعمار اأطفالهن. ونقل املوقع الإلكرتوين »ميديكال 

اإك�سري�س« املتخ�س����س يف العلوم الطبية عن 

كاثري���ن ها�سكيث من جمل�س العلوم الطبية يف 

جامعة كام���ردج قولها اإنه »عندما يكون لديك 

اطفال �سغار، تتزايد امل�سوؤوليات الأبوية وت�ستهلك 

الوقت، وي�سبح يف كثري من الأحيان من ال�سعب 

اإيج���اد الوقت ملمار�س���ة الريا�سة بعد النهو�س 

باأعباء رعاية الأطفال«.

�كت�ساف �لجينات �لمرتبطة باأ�سر�س �أنو�ع �سرطان �لكلى

�إلغاء �سفقة ��ستحو�ذ بنجوين للن�سر على مناف�ستها �سيمون �أند �سو�ستر

در��سة بريطانية: م�ستويات �لن�ساط �لحركي للأمهات تتوقف 

على عدد �أطفالهن و�أعمارهم
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فرن�سا: تاجر تحف يقتل م�سوؤول �سر�ئب 

�أثناء قيامه بمر�جعة ح�سابات �ل�سر�ئب

�ل�سين ت�ستاأنف عر�س �لأفلم �لكورية �لجنوبية 

على �سبكة �لنترنت بعد توقف د�م 6 �أعو�م

تركيا تعلن تحييد 3 �آلف و858 �إرهابياً منذ 

مطلع �لعام �لحالي

باري�س  )د ب �أ(-

 قام تاجر حتف بقتل م�سوؤول �رضائب طعنا، اأثناء 

قيامه مبراجع���ة ح�سابات ال�رضائ���ب يف �سمال 

فرن�سا.

واأطلع وزي���ر احل�سابات العام���ة، جابرييل اآتال، 

جمل����س ال�سيوخ يف الرمل���ان الفرن�سي بباري�س 

م�س���اء الإثنني، على احلادث، حيث قال: »كان هذا 

الرجل يقوم بب�ساطة مبمار�سة عمله، مثلما يفعل 

يف اأي يوم اآخر«.

ونقلت �سحيف���ة »لو باريزي���ان« عن املحققني 

الق���ول، اإن اجلاين كان يبحث عن تاجر التحف يف 

قرية »بوليكور« الفرن�سية الواقعة مبنطقة »با دو 

كاليه« مع زميلته.

وقتل املهاجم م�سوؤول ال�رضائب، ثم ربط زميلته يف 

مقعد، قبل اأن ينتحر ب�سالح ناري.

ويعتر �سياق جرمية العنف غري وا�سح.

وكان اجلاين قد ق���ام ب�رضاء بيت ريفي يف القرية 

منذ ف���رتة، حيث كان يق���وم ببيع قط���ع الأثاث 

واأغرا�س اأخرى.

وو�سف العمدة الرجل باأنه متعاون وغري وا�سح، 

بح�سب ما اأوردته �سحيفة »لو باريزيان«.

�سول )د ب �(-

 ا�ستاأنفت ال�سني عر�س الأفالم الكورية اجلنوبية 

على �سبكة النرتنت بعد توقف دام 6 اأعوام، وفقا 

ملا اأعلنه املكتب الرئا�سي  الثالثاء، لينتهى بذلك 

حظ���ر مت فر�س���ه على جميع املحت���وي الثقايف 

الكوري ب�سبب ن�رض نظ���ام �ساروخي اأمريكي يف 

كوريا اجلنوبية.

ونقلت وكالة يونه���اب الكورية اجلنوبية لالأنباء 

ع���ن« كيم اإيون هي« املتحدث���ة با�سم الرئا�سية 

الكورية القول اإن���ه مت اتخاذ القرار مبنا�سبة لقاء 

الرئي�س الكوري اجلنوبي يون �سوك يول مع نظريه 

ال�سيني �سي جني بين���ج يف اإندوني�سيا ال�سبوع 

املا�سي.

وق���د مت عر�س فيلم » هوتي���ل باي ذا ريفري« من 

اإنتاج عام 2019 للمخرج الكوري هوجن �ساجن �سو 

على من�سة » اأو تي تي » ال�سينية يف وقت �سابق.

وقالت كي���م يف موؤمتر �سحفي« خالل القمة بني 

كوري���ا اجلنوبية وال�سني، اأك���د الرئي�س يون على 

اأهمية التب���ادل الثقايف والتوا�سل ال�سخ�سي بني 

�سعبي الدولت���ني، وخا�سة احلاجة للتوا�سل بني 

الأجيال الأ�سغر �سنا«.

واأكد الرئي�س ال�سيني على موافقته يف ذلك الوقت. 

وقالت املتحدثة« نعتقد اأنه مبنا�سبة هذه القمة، 

وا�ستجابت ال�سني باإجراء عر�س الفيلم على من�سة 

» اأو تي تي««. ويذكر اأن الرتفيه الكوري اجلنوبي 

كان وا�سع النت�سار يف ال�سني قبل اأن تفر�س بكني 

حظرا �سامال على جميع املحتوى الثقايف الكوري 

�سمن حملة اإجراءات عقابية اقت�سادية اأو�سع نطاقا 

عقب قرار �س���ول با�ست�سافة بطارية ثاد الأمريكي 

على اأرا�سيها عام 2016.

�أنقرة )د ب �أ(-

 اأعلن وزير الدفاع الرتكي، خلو�سي اأكار، الثالثاء، 

حتييد 3 اآلف و858 اإرهابيا داخل البالد و�سمايل 

�سوريا والعراق منذ مطلع العام احلايل، بح�سب ما 

اأوردته وكالة اأنباء »النا�سول« الرتكية  الثالثاء.

واأو�س���ح اأكار اأن القوات امل�سلحة الرتكية متكنت 

من حتييد 36 األف���ا و854 اإرهابيا منذ 24 متوز/

يولي���و 2015. واأ�ساف اأن القوات الرتكية »تكافح 

�سد كاف���ة التنظيمات الإرهابية الت���ي تهدد اأمن 

و�سالم���ة املواطنني ووح���دة الأرا�س���ي الرتكية 

و�سالمة حدودها«. و�سدد على اأن كافة العمليات 

الع�سكري���ة التي تقوم بها تركي���ا خارج حدودها 

متوافقة مع امل���ادة 51 من ميثاق الأمم املتحدة، 

التي متنح الدول حق الدفاع عن نف�سها. ولفت اإىل 

اأن »تركيا حترتم وحدة اأرا�سي و�سيادة دول اجلوار، 

ول ت�ستهدف �سوى التنظيمات الإرهابية التي تهدد 

اأمن تركي���ا و�سالمتها«. وتطرق اأكار اإىل التطورات 

احلا�سلة يف بحري اإيجة واملتو�سط، قائال: »تركيا 

حت���رتم حق���وق دول اجل���وار وترغ���ب يف اإحالل 

ال�سالم عر احلوار، بينما اليونان توا�سل اأن�سطتها 

وت�رضيحاتها ال�ستفزازية«.

دمار وا�سع النطاق في منطقة �سيانجور

�رتفاع ح�سيلة �سحايا �لزلز�ل في �إندوني�سيا �إلى 268 قتيًل  

برلني )د ب �أ(-

 كان ال�ستحمام موؤمل���ا جدا بالن�سبة ل�سيلفانا 

هيلر-�سومنان، املري�س���ة مبا ي�سمى ب� »كوفيد 

الطوي���ل« )اأو مر�س فريو�س كورونا طويل المد(، 

حي���ث كان م���ن ال�سعب عليها حتم���ل مالم�سة 

مالب�سها جللدها.

وتقول هيلر-�سومنان /50 عام���ا/: »اأ�سعر باأن 

راأ�سي اأ�سبه بو�سادة بها دبابي�س«.

وكان يتع���ني عليه���ا، �ساأنها �س���اأن الكثري من 

الأ�سخا�س، اأن ت�سارع الآثار العنيفة طويلة املدى 

للمر�س. ويف الوقت نف�سه، من املمكن اأن ت�سيف 

موجة جديدة من حالت ال�سابة مبر�س »كوفيد 

-19«، الت���ي مت ت�سجيله���ا يف ف�سلي اخلريف 

وال�ستاء الخريين بن�سف الكرة الأر�سية ال�سمايل، 

اإىل اأعداد امل�سابني مبا ي�سمى ب� »كوفيد الطويل«.

ويعتر �سع���ف الإدراك اأح���د الأعرا�س ال�سائعة 

ملر����س »كوفيد الطويل«. ولحظت فجاأة هيلر-

�سومن���ان، التي تتلقى الع���الج حاليا يف مركز 

»زيه���وف« لإع���ادة التاأهيل يف بل���دة تيلتوف 

الأملاني���ة الواقعة بالقرب من برلني، اأنها تعاين 

من ت�سو����س يف الذاكرة بع���د اإ�سابتها بفريو�س 

كورونا يف �سباط/فراير املا�سي.

وتق���ول: »مل اأعد اأتذكر الطريق الذي يتعني علي 

اأن اأ�سلكه من اأجل الذهاب اإىل اأماكن معينة... ومل 

اأ�ستط���ع الكتابة ب�سكل �سحيح: لقد كانت بع�س 

احلروف التي اأكتبها عل���ى الورق معكو�سة. كان 

ذل���ك اأمرا خميفا جدا، وبداأت اأت�ساءل عما اإذا كان 

ميكنني اأن اأقوم بعملي يف مثل هذه احلالة.«

وبح�سب اجلمعية الطبية الأملانية، فاإن ما ي�سل 

اإىل 15% من الأ�سخا����س الذين ي�سابون مبر�س 

»كوفيد -19« تظهر عليهم اأعرا�س طويلة املدى. 

وت�سببت تل���ك العرا�س يف تعطيل حياة هيلر-

�سومن���ان كثريا، حيث مل تتمك���ن لعدة اأ�سهر من 

القيام مبهامها يف من�سبها الإداري.

وعلى عك�س اأع���داد املر�سى الآخرين، فاإن ن�سبة 

كبرية ب�س���كل وا�سح من امل�ساب���ني ب� »كوفيد 

الطوي���ل« يف مركز »زيه���وف« لإعادة التاأهيل، 

حا�سل���ني على �سهادة اإمت���ام الدرا�سة الثانوية، 

اأو لديه���م �سهادة جامعية. وقد كان ذلك مفاجاأة 

بالن�سبة للمدير الطبي للمركز، وهو الدكتور فولكر 

كولرن، الذي يجمع ب���ني عمله كطبيب مع اإجراء 

الأبحاث املتعلقة مبر�س »كوفيد -19«.

ويقول: »عل���ى مدار الثالثني عاما التي ق�سيتها 

يف اإجراء الأبحاث، مل اأ�سهد اأبدا مثل هذا التباين 

الكب���ري يف امل�ستوي���ات التعليمية بني املر�سى 

كما راأيت يف الدرا�سة املتعلقة بكوفيد الطويل«، 

م�سريا اإىل اأن الأ�سخا�س الذين يعملون يف وظائف 

تتطلب ب���ذل الكثري من اجلهد الفك���ري، ي�سكون 

ب�سكل خا�س من وجود �سعوبة يف الرتكيز«.

وتتاأثر الن�ساء بقدر غري متنا�سب مبر�س »كوفيد 

الطويل«، بح�س���ب كولرن، حيث يقول: »قد تكون 

هناك اأ�سباب وراء ذلك لها عالقة بالهرمونات اأو 

املناعة«، م�سيفا اأن الن�ساء اأكرث عر�سة باملقارنة 

م���ع الرجال، لتحملهن اأعباء مزدوجة جتمع بني 

العمل وامل�سوؤوليات املنزلية، وبالتايل اأقل قدرة 

على اأخذ فرتة نقاهة بعد ال�سابة مبر�س كوفيد.

وال�س���وؤال هو، كي���ف ميكن للن�س���اء التاأقلم مع 

ال�ساب���ة؟ من جانبها، تو�سلت �سيلكه فيت�سمان 

/52 عاما/ امل�سابة مبر�س »كوفيد الطويل«، اإىل 

طرق للتعامل مع اأوجه النق�س اجلديدة لديها .

وقالت فيت�سمان، التي ت�سمنت الأعرا�س املختلفة 

التي كانت تعاين منها بعد اإ�سابتها يف ني�سان/

اأبريل من عام 2021، ال�سابة ب�سيق يف التنف�س 

وقلة الرتكي���ز: »اأخذت فرتات م���ن الراحة، ويف 

بع�س الأيام كنت اأقول اإنن���ي ل اأ�ستطيع القيام 

بالت�س���وق اأو ن�رض الغ�سيل، واإن���ه يجب اأن يقوم 

�سخ�س اآخر بذلك«.

وتقول اإنها قادرة حاليا عل���ى التعامل ب�سورة 

جيدة مع الأعرا�س التي تعاين منها، وذلك بف�سل 

العالج الذي حت�سل علي���ه يف مركز »زيهوف«، 

حيث تتبع برناجما للتمارين الريا�سية.

وقد تعلم الأطباء واملعاجلون الكثري منذ تف�سي 

جائح���ة كورون���ا قبل اأك���رث من عام���ني. وكان 

ا�ست�سواب ممار�سة املر�سى للريا�سة، على وجه 

اخل�سو�س، عالمة ا�ستفهام كبرية. فهل ت�رض اأكرث 

من كونها ت�ساعد؟ �سار العالج من خالل ممار�سة 

التمارين الريا�سية منذ ذلك احلني، عن�رضا اأ�سا�سيا 

يف ا�سلوب العالج الذي يتبعه كولرن عند التعامع 

مع مر�س »كوفيد الطويل«.

ويق���ول: »ت�ستفيد الغالبية العظمى من املر�سى 

من تدريبات التحمل التي يتم قيا�سها بعناية، اإىل 

جانب العالج بالتمارين الريا�سية«.

ومن جانبها، تو�سي اجلمعي���ة الأملانية لعالج 

الأمرا����س التنف�سية، ب�س���دة، بالعالج من خالل 

التماري���ن الريا�سية بالن�سب���ة ملر�سى »كوفيد 

الطويل« اأي�سا. 

�إلى �أي مدى يعاني �لم�سابون بـ »كوفيد �لطويل«؟ وكيف يمكن للن�ساء �لتاأقلم مع �لإ�سابة؟
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اأبوظبي-الوحدة:
نادي  بملعــب  األول  امــس  انطلقت 
الوطني  اليوم  غنتوت مباريات بطولة 
لتحــدي البولــو لعــام 2022، التي 
ســمو  برعاية  غنتوت  نادي  ينظمها 
الشــيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس 
والبولو،  الخيل  لســباق  غنتوت  نادي 
غنتــوت ،الحبتور  فرق  وبمشــاركة 
النادي  من  مشــاركة  وانكورا ،وذلك 
الـ  الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  يف 
51، الذي يتجــدد االحتفال به يف ظل 
القيادة الرشيدة، وتختتم البطولة يوم 
بملعب  املقبل 26/11 الحايل  الســبت 
الذي شــهد  للبولو  زايد  بن  ســلطان 
كأس  بطولة  لقب  انكورا )حامل  فوز 
ســلطان بن زايد لعــام 2022 (عىل 
مباراة  بنتيجة 7/6 بعد  غنتوت  فريق 
متكافئة مــن الفريقني بعد ان ضمت 
من  كل  الفائز  انكــورا  فريــق  قائمة 
وغيريمو  العمــران ،كييل  ريان ،خالد 
غنتوت  فريــق  قائمة  ضمــت  ،بينما 
يوسف بن دســمال ،عيل املري، نارص 
املباراة  واوســكار، وادار  الشــاميس 

الحكم اوسكار كولومربيس.
اليوم  الرابعة من عرص  وتســتأنف يف 
بلقاء  البطولــة  األربعــاء مباريــات 
الحبتور يف  فريــق  بولو مع  غنتــوت 
ديربــي خاص، حيث يســعى غنتوت 
صلب  يف  ليبقــي  خســارته  لتعويض 

املنافســة يف ختــام مبارياته يف الدور 
التمهيدي، بينمــا يأمل فريق الحبتور 
للفوز قبل مالقاة فريق انكورا املتصدر 
املباراة  برصيد نقطتــني، حيث تجمع 
الختامية يف الدور التمهيدي عرص يوم 
بولو  اكورا  فريقــي  بني  الخميس  غد 

والحبتور بولــو ،وعىل ضوء نتيجتها 
املقررة  الختامية  املباراة  شكل  يتحدد 
يوم الســبت املقبل بملعب سلطان بن 
الحبتور  غنتــوت، ويقود  بنادي  زايد 
البطولة االحتفالية محمد  بولو يف تلك 
خالد، راجــي ،نيكوالس ودياز بجملة 

تصنيف 6 هاند كاب.
الخيل  نادي غنتوت لسباق  أكمل   وقد 
والبولــو اســتعداداته إلنجاح الحفل 
لدعم  اســتثمارا  للبطولة  الختامــي 
الريايض ،حيث  ابوظبــي  مجلس  من 
العديد  للبطولة  الختامي  الحفل  يشهد 
من الفقرات االحتفالية املتنوعــــــة 
والجوائــز القيمة يف ختــام االحتفال 
للجمهور ، حيــث يفتح النادي أبوابه 
باملجان لعشــاق الفروســية والبولو 
النــادي، اعتبارا  ومحبــي فعاليــات 
مــن الســاعة الثانيــة بعــد الظهر، 
واســـتقبال كبار الحضور لالستمتاع 
واملأكــوالت  الرتفيهيــة  باألنشــطة 
امليدان  فعاليات  تبدأ  الشــعبية ..فيما 
عرصا بعزف النشيد الوطني لإلمارات 
قبــل انطالقـــــة املبــاراة الختامية 

للبولو.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17
األربعاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٣

الريا�سة

 

اأكثر من 90 حار�ًسا ومدرًبا ينهون برنامج 
مجل�س دبي واإيكر كا�سيا�س التدريبي

اأبوظبي-الوحدة:
أنهى أكثر من 90 مشــارًكا من حراس 
املرمــى ومدربيهم باألنديــة الرياضية 
برنامجهم  الخاصــة،  واألكاديميــات 
نجم  أطلقه  الــذي  املركز  يف  التدريبــي 
يف  كاسياس  إيكر  العاملي  املرمى  حراس 
دبي ألول مرة خارج إسبانيا، بالرشاكة 
إسبانيا" وبالتعاون  فرسان  مع "نادي 
الريــايض"، والذي  دبي  مع "مجلــس 
املواهب  وتطوير  اســتقطاب  إىل  يهدف 

الرياضية.
شهادات  الربنامج  يف  املشاركني  وتسلم 
إيكر  العاملي  النجــم  من  إنهاء التدريب 
كاسياس حارس مرمى وكابتن منتخب 
العالم  كأس  وبطل  الســابق  إســبانيا 
أوروبــا 2008  أمــم  2010 وبطــل 
و2012 وبطل أبطال أوروبا عدة مرات 
ســالم  أحمد  مدريد، بحضور  ريال  مع 
املهــري مديــر إدارة التطوير الريايض 
العاملي  والنجم  الريــايض  دبي  بمجلس 
ميشــيل ســلغادو، نجم ريــال مدريد 

ومنتخب إسبانيا السباق.
لحراس  التدريبــي  الربنامــج  وركــز 
والتكتيكية  الفنية  الجوانب  عىل  املرمى 
والنفســية، والقياسات، وتم  والبدنية 
التدريب وفًقا للنموذج اإلسباني املعتمد 
حراس  بتدريب  الخاصة  الفنية  للكوادر 

املرمى باإلضافة إىل اإلرشاف املبارش من 
بما  كاســياس  إيكر  العاملي  النجم  قبل 
املجال،  هذا  يف  الكبرية  الخربة  به  يتمتع 
اإلســباني  املدربني  إىل جانــب طاقــم 
الذي أرشف بشــكل مبارش عىل العملية 

التدريبية.

فرتات  أربع  التدريبي  الربنامج  وتضمن 
األوىل من 1 إىل 4  الفرتة  تدريبية، بدأت 
ديســمرب 2021، وكانت الفرتة الثانية 
مــن 21 إىل 24 فرباير 2022، وتمت 
الفرتة الثالثة من 3 إىل 9 أبريل 2022، 
الرابعة من 15 إىل 21  الفــرتة  وكانت 

نوفمرب 2022.
وأعــرب النجم العاملي إيكر كاســياس 
عن سعادته بالنجاح الكبري الذي حققه 
الربنامــج يف دورته األوىل، واملشــاركة 
الواسعة من حراس املرمى الذين تجاوز 
عددهم الـ 90 مشارًكا مشيًدا باملستوى 
الذي  والتطور  املشــاركني  وصله  الذي 
التدريبي،  حققوه بعد إنهائهم الربنامج 
كمــا تقــدم بالشــكر إىل مجلس دبي 
الريــايض عىل دعمه الكبــري للربنامج، 
وأكد كاســياس أنه اختــار دبي كونها 
الستضافة  مقًرا  لتكون  األفضل  املكان 
أول مركــز تدريبي له خارج إســبانيا، 
ليقــدم خدماته لحراس املرمى باألندية 

الرياضية واألكاديميات الخاصة.

حواجز تتحدى قدرات الم�ساركين 
في بطولة العالم لل�سبارتن 

اأبوظبي،الوحدة:
أعلن مجلــس أبوظبي الريايض، وســبارتن العالمة 
األبــرز عاملياً يف مجــال رياضــات التحمل وتخطي 
الحواجز، عن أن التحضريات تجري عىل قدم وســاق 
العالم  الثانية من بطولة  الستضافة أبوظبي للنسخة 
للســبارتن خالل الفرتة من 2 – 4 ديسمرب املقبل، يف 
ضمن  جديدة  بحلّة  البطولة  صحراء الوثبة. وتنطلق 
للجميع  الفرصة  مضمار مصمــم خصيصاً ليمنــح 
للمشاركة عىل اختالف مستوياتهم وقدراتهم البدنية، 
حيث يتعني عىل املشاركني االستعداد لخوض مختلف 
التحديات، كالتســلق عىل الجــدران املغطاة بالرمال 
وحواجز األســالك الشائكة وتســلق الحبال وما إىل 
ذلك، وتنتظر املشاركني يف السباقات التأهيلية حواجز 
عديــدة تتطلب منهم التســلق والتأرجــح والزحف 

والجري وصوالً إىل خط النهاية.
ومن الحواجز التي تتحدى قدرات املشــاركني حاجز 
تسلق عىل شكل A الذي يتألف من شبكة معلقة عىل 
إطار بشكل A يبلغ ارتفاعها 10 أمتار، ويخترب قدرة 
أرجلهم،  قوة  ومدى  املرتفعات  تسلق  عىل  املتسابقني 
حيث يتوجب عليهم التسلق إىل أعىل الشبكة والنزول 

من الجانب األخر بأرسع وقت ممكن.
فيما تعود جذور حاجز "مشية أطلس" إىل مهرجان 
ألعاب املرتفعات األســكتلندية الــذي كان يقام قبل 
أكثر مــن ألف عام، ويتوجب عىل املتنافســني حمل 
بها حول  والــدوران  بــوزن 45 كيلوجراما  صخرة 
رايــة مثبتة ثم العــودة بالصخرة إىل خــط البداية. 
أقل  بوزن  صخرة  حمل  السيدات  منافسات  وتتضمن 
بعرشة كيلوجرام عن الرجال، ما يمثل اختباراً للقوة 

وتناسق الحركة وتقنيات التنفس الصحيحة.
ويواجه املشاركون حاجز التعلق أحد أصعب الحواجز 
إمكاناتهم،  اختبار أقىص  إىل  باملتســابقني  التي تدفع 
إىل  للوصول  أفقي  يتطلب منهم تســلق ســلم  حيث 

الجرس يف خط النهاية.
الشائكة طابعاً  الزحف تحت األسالك  ويضفي حاجز 
التشويق، وتشهد نسخة  عسكرياً ما يعني مزيداً من 
األسالك  بدالً من  الشائكة  األسالك  استخدام  البطولة 
استخدام طرق عديدة  للمتســابقني  العادية. ويمكن 
الزحف  أو  العســكري  الحاجــز، كالزحف  لتخطــي 

بوضعية الدب أو الزحف عىل الظهر وغريها.

دبي  ــ وام:
 فاز البلغاري فاســيليف باملركز األول 
يف منافســات الفــردي ببطولــة دبي 
والشابات  للشــباب  الحرة  – الســوق 
الـ20 والتي أقيمت  للتنس، يف نسختها 
منافســاتها عىل مالعب أكاديمية توب 
بمشــاركة 119 العبا  دبي  يف  ســبن 

والعبة من جميع أنحاء العالم.
ونجح الالعب البلغاري يف تحقيق املركز 
عىل  النهائية  املباراة  يف  فوزه  بعد  األول 
التشيكي توم بمجموعتني دون رد )-6

0( و)1-6(، ليحصد املركز األول.

ويف نهائــي فــردي الفتيــات فــازت 
الرومانية مااليســكو عــىل األوزبكية 
النهائية  املبــاراة  يف  داريــا  شــوبيان 
 )4-6( واحــدة  مقابل  بمجموعتــني 

و)3-6( و)2-6( لتحرز املركز األول.
بيســونوف  البلغاري  الثنائي  فاز  كما 
الشــباب  زوجي  بلقــب  وفاســيليف 
بعــد فوزهما عــىل الثنائــي اليوناني 
يف  جونا  والرومانــي  تستيتســيباس 
رد  دون  بمجموعتني  النهائيــة  املباراة 

)1-6( و)6-4(
ويف زوجــي الفتيــات أحــرز املركــز 
األول الثنائــي املكون مــن األوكرانية 

جونوسوفا  والســلوفاكية  جايناكوفا 
الثنائــي املكون من  بعــد فوزهن عىل 

كيسيلساك وبريملان )2-6( و)7-5(.
من جانبه أكد صالح تهلك نائب الرئيس 
سوق  يف  املؤسسية  للخدمات  التنفيذي 
البطوالت  هذه  مثل  الحرة، أهمية  دبي 
التي تدعــم وتهتم بالالعبني الواعدين، 
الطامحني لتحقيق نتائج ايجابية تخدم 

مسريتهم يف املستقبل.
املرزوقي  يوســف  نارص  أعــرب  فيما 
التنس عن سعادته  العام التحاد  االمني 
فنيا  البطولة  الذي حققتــه  بالنجــاح 

وتنظيمياً.

البلغاري فا�سيليف يفوز بلقب بطولة دبي ال�سوق الحرة لل�سباب للتن�س

 

.. كاأ�س العالم  2022 

دبي ــ الوحدة:
للغولف  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 
عن اختيار اللواء )م( الطيار عبد 
الله السيد الهاشمي نائب رئيس 
عضوا  للغولف،  اإلمارات  اتحاد 
مســؤوال عن رياضــة الغولف 
بالرشق األوســط يف أسيا، وتم 
االختيار من قبل أعضاء االتحاد 
ماسرتز  واالوجوستا  األسيوي 
اجتماعهم  خالل   )R&A( واال 
تيمور  الباكســتاني  برئاســة 
كأس  بطولة  هامش  عىل  حسن 
يف  واملقامة  للغولــف  نومــورا 

مدينة مانيال الفلبينية. 
ثقة 

ويؤكــد هذا القــرار واالختيار 
اكرب  ثقة  أهلــه  صــادف  الذي 
عن  مســؤولة  وهيئة  اتحــاد 
رياضة الغولف يف أسيا واملحيط 
الهــادئ والتي تضــم اكثر من 
 APGC إىل  منتسبة  دولة   45
ذلك  يف  بمــا  مظلتها،  وتحــت 
املتحدة، ثقتها  العربية  اإلمارات 
أبناء اإلمارات  وكفــاءة  بقدرة 
اللواء الهاشــمي  أن  وخاصــة 
يحمل بجعبتــه الكم الهائل من 
األفــكار واملشــاريع والخطط 
ملستقبل  واملنشــودة  الطموحة 

افضل للعبة وكوادرها.  
السيد  الله  اللواء )م( عبد  واكد 
الهاشــمي أن هــذا الرتشــيح 
واملنصــب الجديد، هو انعكاس 
والصداقات  للعالقــات  مبارش 
اإلمارات  تربــط  التي  املتينــة 
بالدول  فيهــا،  الغولف  واتحاد 
االتحــاد  يف  كافــة  األعضــاء 
الهادئ،  واملحيــط  األســيوي 
وموضحاً إنها : "املرة األوىل التي 
يتم فيهــا منح الثقة يف مجلس 

واملحيط  اآلسيوي  االتحاد  إدارة 
الهــادئ عــىل صعيــد منطقة 
يل  رشف  األوسط، وهو  الرشق 
الثقة، يف دفعة  بأن احظى بهذه 
للعبة  الرتويج  أجل  من  إضافية 
الهواة،  الالعبــني  صعيــد  عىل 
األوســط  الرشق  واســتخدام 
من  املزيد  كمنصٍة الســتضافة 
البطــوالت للنخبــة، بما يخدم 

زيادة انتشار الغولف يف املنطقة 
العربية وتطورها".

وأوضــح اللواء : "تســتضيف 
العربية  واملنطقــة  اإلمــارات 
العديــد من البطــوالت الكربى 
عىل صعيــد الالعبني املحرتفني، 
ونحــن بحاجــة اآلن إىل تعزيز 
مثل هذه االستضافات باالنتقال 
إىل فئة الهواة التي هي الرشيحة 

األكرب لالعبي الغولف يف منطقة 
الرشق األوســط"، والتي تعنى 
اننا :  الهواة، وخاصة  بالالعبني 
"نملك بنيــة تحتية من مالعب 
املعايري  أعــىل  مــن  ومرافــق 
كربى  ونســتضيف  العامليــة، 
الســاحة  عىل  الغولف  بطوالت 

الدولية".
نقاط التصنيف

الهاشــمي : "تمنــح  وتابــع 
اســتضافة مثل هــذه األحداث 
برامجنا  لعــرض  فرص  لدولنا 
التنموية، بما فيه منح الالعبني 
التصنيف  نقــاط  تأمني  الهواة 
ذلك،  عىل  مثــال  العاملي، وخري 
لبطولة  اإلمــارات  اســتضافة 
ايزنهاور  كأس  للهــواة  العالم 
أكتوبــر 2023،  )WATC( يف 
كمــا أن العديد مــن البطوالت 
التــي باتــت تقام عــىل ارض 
اإلمــارات، باتت تمنح الالعبني 
الهواة نقــاط تصنيفية بجانب 
واملشاركة  التأهل  منحها فرص 
كــربى،  عامليــة  بطــوالت  يف 
للرجــال،  "إيزنهــاور"  مثــل 
و"إسبرييتو سانتو" للسيدات".

واختتم الهاشمي حديثه بالقول 
: "لــم يكــن لهــذا اإلنجاز أن 
وتوجيهات  دعم  يتحقق، لــوال 
معايل الشــيخ فاهم بن سلطان 
اإلمارات  اتحاد  رئيس  القاسمي 
للغولف وله كل الشكر والتقدير.  
الشــكر  بجزيل  أتوجــه  كمــا 
الغولف  رياضة  عــىل  للقائمني 
األوســط  الــرشق  بمنطقــة 
للغولف  األســيوي  واالتحــاد 
بقيادة السيد تيمور حسن، عىل 
التكيف  هذا  أن  ومؤكــداً  الثقة 
أتمنى  كربى  مسؤولية  يحملني 

أن نوفق بمهمتنا الجديدة.

اآ�سيوي الغولف ي�سع ثقته بالها�سمي ممثاًل عن 
منطقة ال�سرق الأو�سط

افتتاح بطولة تحدي اليوم الوطني للبولو في نادي غنتوت

اأبوظبي ـ وام:

كرة  ليســكوت، نجم  جوليون   أشاد 
القدم ونادي مانشسرت سيتي السابق، 
الفائز بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
تطبقه  الــذي  التدريبــات  بربنامــج 
مدارس مانشسرت سيتي مع الناشئني 

والرباعم يف اإلمارات.
وقــال خــالل زيــارة إىل اإلمــارات 
وحضــوره حصة تدريبيــة يف إحدى 
املدربني  إن  بأبوظبي  السيتي  مدارس 
يطبقون أحدث أساليب التدريب والتي 
ســتفرز مواهــب قوية للمســتقبل 
رشيطة اســتمرارية املواهب لتحقيق 

استدامة التطور يف املستوى.
من  البالغ  الســابق  املدافــع  وأعرب 
بمتابعة  العمر 40 عاما، عن سعادته 
تمتلك  التــي  املواهب  مــن  مجموعة 

تؤهلها  عالية  وفنيــة  بدنية  قدرات 
عىل  حافظوا  إذا  األندية  أهم  يف  للعب 

تطورهم بشكل مستمر.
ألقاب  بأربعة  ليسكوت، الفائز  وقال 
مانشسرت  نادي  مع  مســريته  خالل 
العودة  الرائــع  ســيتي : " كان من 
إىل مدارس الســيتي لكــرة القدم يف 
هؤالء الالعبني  عىل  للتعرف  أبوظبي 
الواعدين، ومتابعة مدى تقدمهم. ما 
هو  التدريبية  الحصص  هذه  يف  أحبه 
الالعبني  الرتكيز عىل تطوير مستوى 
أثناء  املرحة  باألجواء  واالســتمتاع 

ممارسة كرة القدم".
الالعبــون  يتمتــع   "  : وأضــاف 
والالعبات بمثل هذا املوقف اإليجابي 
اآلن يف  الالعبــني  تدريب  يتــم  حيث 
أبوظبــي ودبي، وهذا يشء يفخر به 

كل فرد يف النادي".

مدار�ــس مان�س�ستر �سيتي في الإمارات تطبق اأحدث اأ�ساليب 
التدريب لتاأهيل المواهب

برعاية فالح بن زايد

مك�ضب جديد لريا�ضة الإمارات
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إيران، إن  الفني لمنتخب  المدير  قال كارلوس كيروش 
أمام  األول  الشوط  خالل  التسجيل  يستطع  لم  فريقه 

إنجلترا، لذا تلقى خسارة كبيرة.
اإلثنين، في  إنجلترا )2-6(، أمس  أمام  إيران  وخسرت 
الجولة األولى من منافسات المجموعة الثانية بمونديال 

قطر 2022.
"الفريق  الصحفي:  المؤتمر  في  كيروش  وأضاف 
استمر في اللعب حتى النهاية، لكن فارق المستوى بين 

الالعبين كان موجودا منذ البداية".
وتابع: "تعلمنا من هذا الدرس، وأصبحنا أكثر استعدادا 
لمواجهة ويلز، وسنحاول الفوز في المباريات المقبلة".

في  ليسوا  إيران  "العبو  البرتغالي:  المدرب  وواصل 
أفضل جاهزية ذهنية، لكنني فخور بما قدموه".

من  أكبر  مساندة  لدينا  كانت  السابق  "في  وأشار: 
إيران ال  الذين ال يشجعون  الجمهور، بينما األشخاص 

نريدهم، نريد هتافات متواصلة من الجماهير لنا".  
رضا  علي  األساسي  إيران  حارس  إصابة  وعن 
جاهنباخش مع بداية مواجهة إنجلترا، أكد كيروش أنه 
يعاني من ارتجاج في المخ ونزف دماء كثيرة، مؤكدا أنه 

ذهب إلى المستشفى إلجراء المزيد من الفحوصات".
وختم: "هدفنا تصحيح ما سيأتي في قادم المباريات، 
وكان باإلمكان تفادي الخسارة لوال أننا فقدنا حضورنا 

الذهني".

على  ثمينا  انتصارا  هولندا  حققت   
رد، على  بهدفين دون  السنغال  حساب 
في  اإلثنين،  مساء   الثمامة،  ملعب 
بمونديال  المنتخبين  مشوار  مستهل 

قطر 2022.
جاكبو  كودي  هولندا  ثنائية  وسجل 
في  كالسين  الدقيقة )84( ودافي  في 

الدقيقة )90+9(.
رصيدها  هولندا  رفعت  النتيجة  بتلك 
إلى 3 نقاط في  األولى  المجموعة  في 
تتذيل  بينما  اإلكوادور،  مع  الصدارة 
رصيد  دون  قطر  مع  الترتيب  السنغال 
في  األولى  الخطورة  أتت  النقاط.  من 
الدقيقة  في  هولندا  لصالح  المباراة 
الرابعة، بانفراد من جاكبو مع ميندي، 
إلى  بيرجوين  إلى  التمرير  ليفضل 
جواره، إال أن الكرة مرت من أمام أقدام 
الدقيقة  في  السنغال  وردت  األخير. 
خارج  من  ديا  من  بتسديدة  التاسعة، 

منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة.
في  الهجومي  للظهور  هولندا  وعادت 
الدقيقة 17، بارتقاء من بليند لعرضية 
إلى  مرت  رأسية  مسددا  جاكبو،  من 
فرصة  هولندا  وأهدرت  القائم.  جوار 
ثمينة الفتتاح التسجيل في الدقيقة 19، 
بعدما تلقى دي يونج بينية مميزة من 
بيرجويس، لينفرد بميندي ولكنه تباطأ 
السنغال  دفاع  مراوغة  بعدها  وحاول 

العائد قبل أن يفتكوا الكرة منه.
لهولندا  التقدم  منح  دايك  فان  وحاول 
في الدقيقة 27، بارتقائه لعرضية من 
ركلة ركنية، مسددا رأسية ذهبت بعيدا 

عن المرمى.
كرة  بعدها  دياتا  السنغال  العب  وسدد 
في  المنطقة  حدود  على  من  أرضية 

الدقيقة 29، مرت إلى جوار القائم.
من  أرضية  بتسديدة  سبالي  وتبعه 
خارج المنطقة في الدقيقة 34، ذهبت 

ضعيفة في يد نوبيرت.

من  قوية  تسديدة  بيرجويس  وأطلق 
خارج المنطقة في الدقيقة 40، ذهبت 
الشوط  لينتهي  بقليل،  العارضة  أعلى 

األول بالتعادل السلبي.
بقوة،  الثاني  الشوط  هولندا  بدأت 
بارتقاء من فان دايك لعرضية من ركلة 
رأسية  الدقيقة 53، مسددا  في  ركنية 

قوية علت العارضة بقليل.
وظهرت السنغال هجوميا في الدقيقة 
59، بمتابعة من دياتا على القائم البعيد 
بالرأس من جاي، مسددا كرة  لتمريرة 

ذهبت بعيدا عن المرمى.
وكادت السنغال أن تفتتح التسجيل في 
تمريرة  ديا  تلقى  بعدما   ،65 الدقيقة 
مميزة داخل المنطقة، مسددا كرة قوية 

تألق حارس هولندا في التصدي لها.
حدود  على  لجاي  كرة  سار  ومهد 
المنطقة في الدقيقة 73، ليسدد األخير 

كرة قوية تصدى لها نوبيرت.
مرمى  تجاه  السنغال  زحف  واستمر 
داخل  من  بامبا  من  بتسديدة  هولندا، 
في  العارضة  أعلى  ذهبت  المنطقة 

الدقيقة 76.
في  متأخرا  هدفا  هولندا  وسجلت 
جاكبو  ارتقى  بعدما   ،84 الدقيقة 
لعرضية من دي يونج، مستغال خروج 
رأسية  ليسدد  ميندي،  من  خاطيء 

سكنت الشباك.
التعادل  تسجيل  السنغال  وحاولت 
بتسديدة   ،86 الدقيقة  في  مباشرة 

خارج  من  جاي  من  قوية  أرضية 
المنطقة، تألق نوبيرت في التصدي لها.

نوبيرت  مباغتة  عن  جاكوبس  وبحث 
بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 
أن  إال  الضائع،  بدل  الوقت  من  الثانية 

كرته ذهبت بعيدا عن المرمى.
بارتقاء لعرضية  للمحاولة  بامبا  وعاد 
من  الرابعة  الدقيقة  في  سبالي  من 
الوقت بدل الضائع، مسددا رأسية ذهبت 

أعلى العارضة.
في  الثاني  الهدف  هولندا  وأضافت 
الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، 
لها  تصدى  ديباي،  من  تسديدة  بعد 
ميندي قبل أن يتابعها كالسين بتسديدة 

في الشباك.

هولندا تك�سر �سمود ال�سنغال بثنائية متاأخرة

عندما يطلق الحكم اإلماراتي محمد عبد 
الله حسن، صافرته معلًنا انطالق مباراة 
إسبانيا وكوستاريكا، غداَ األربعاء بكأس 
للصافرة  جديًدا  سطًرا  سيكتب  العالم، 

اإلماراتية في تاريخ المونديال.
كما ستكون هناك 20 سنة كاملة بينه 
وبين صافرة مواطنه علي بوجسيم في 
مونديال 2002، والذي شارك في إدارة 
نسخ  في  المونديال، 3 مرات  مباريات 

أعوام 1994 و1998 و2002.
ولعل نجاح محمد عبد الله في مونديال 
بعدها،  تألقه  على  2018، ومحافظته 
ومساعديه  به  لالستعانة  الفيفا  دفع 
المهري،  وحسن  الحمادي  محمد 

للظهور في كأس العالم في قطر.
في  اإلماراتي  الطاقم  ظهور  وبات 
التوالي  على  الثاني  قطر، هو  مونديال 
في  ظهوره  بعد  العالم،  كأس  في 

مونديال روسيا.
فيما سيكون الظهور الخامس للصافرة 
اإلماراتية في تاريخ المونديال، إلى جانب 
االستعانة بحكمين مساعدين إماراتيين 

في مونديالي 2006 و2010.
وكان الظهور األول للصافرة اإلماراتية 
الحكم  طريق  عن  العالم،  كأس  في 
أدار  الذي  بوجسيم،  السابق  الدولي 
مباراتي بلغاريا واليونان في المجموعة 
المركز  على  وبلغاريا  الرابعة، والسويد 

الثالث في مونديال 1994.
وفي كأس العالم 1998، أدار بوجسيم، 
في  والمغرب  اسكتلندا  مباريات 

وباراجواي  األولى، وفرنسا  المجموعة 
في الدور الثاني، والبرازيل وهولندا في 

نصف النهائي
العالم  كأس  في  بوجسيم  وأدار 
في  والسنغال  فرنسا  2002، مباريات 
المجموعة األولى، والسويد واألرجنتين 
والبرازيل  السادسة،  المجموعة  في 

وإنجلترا في ربع النهائي.
المساعد  المونديالي  الحكم  وهناك 
السابق، عيسى درويش، في كأس العالم 
المساعد  المونديالي  والحكم   ،2006
السابق، صالح المرزوقي، والذي تواجد 

في كأس العالم 2010. 
في  المولود  الله،  عبد  محمد  أن  يذكر 
يمتلك   ،1978 أول  ديسمبر/كانون   2
التحكيمي،  مشواره  في  حافلة  مسيرة 

كونه من أبرز حكام النخبة في آسيا.
وشارك في العديد من البطوالت المهمة، 
من بينها إلى جانب كأس العالم 2018، 
مشاركته في إدارة مباريات كأس آسيا 

عامي 2015 و2019.
للناشئين  العالم  كأس  في  شارك  كذلك 
كأس  في  وجوده  عن  فضاًل   ،2013
بكوريا  سنة   23 تحت  للشباب  العالم 
العالم  وكأس   ،2017 عام  الجنوبية 
للناشئين تحت 17 سنة في تشيلي عام 
2015، إضافة إلى كأس آسيا تحت 23 

سنة للمنتخبات األولمبية في الصين.
السعودي  الهالل  مباراة  قاد  كما 
وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في 

نهائي دوري أبطال آسيا عام 2021.

محمد عبد اهلل ح�سن تاريخ جديد لل�سافرة الإماراتية 
في كاأ�س العالم

المدير  سيسيه  أليو  أبدى 
السنغال، حزنه  لمنتخب  الفني 
أمام  التيرانجا  أسود  لخسارة 
المشوار  افتتاح  في  هولندا 

ببطولة كأس العالم.
بنتيجة  هولندا  منتخب  وفاز 
إطار  في  السنغال  على   2-0
دور  من  األولى  الجولة 

المجموعات بمونديال 2022.
الصحفي  المؤتمر  في  وأشار 
السنغال  بالعبي  فخور  أنه  إلى 
وما قدموه في مواجهة هولندا، 
موضحا أن نتيجة اللقاء ال تعبر 

عن األداء.
المتهم  هو  المدرب  أن  وأكد 
األول في الخسارة، موضحا أن 
التي  الفرص  يستغل  لم  فريقه 
صنعها، وكانت أكثر من هولندا.

قطر  مباراة  أن  إلى  ولفت 
ومصيرية،  صعبة  ستكون 
مؤكدا أن المنتخب السنغالي لم 
يكن سيئا، ولكنه تقبل الهزيمة.

وأشار إلى أن هدف هولندا جاء 
اضطر  أنه  موضحا  بالصدفة، 
إصابة  بعد  تغييرين  إلجراء 

عبده ديالو وشيخو كوياتيه في 
الشوط الثاني.

السنغالي  المنتخب  أن  وأكد 
إدارة  طريقة  بسبب  يخسر  لم 
لعب  أنه  على  مشددا  اللقاء، 

بقوة في خط الوسط لكنه تأثر 
باإلصابات وإهدار الفرص.

لتعويض  أنه وضع خطة  ونوه 
خالل  من  ماني،  ساديو  غياب 
دياتا  كريبين  تحركات  بعض 

وإسماعيال سار.
وأشار إلى أن المهاجمين يجب 
الجهد  من  المزيد  بذل  عليهم 
موجها  الفرص،  الستغالل 

التهنئة للمنتخب الهولندي.

�سي�سيه: الإ�سابات �سر خ�سارة ال�سنغال.. ومباراة 
قطر م�سيرية

 اأرقام تاريخية بالجملة في 
مباراة اإنجلترا واإيران

كريو�س: لعبو اإيران 
فقدوا احل�سور الذهني 

اأمام اإجنلرتا

مباراة  تذاكر  م�سكلة  ب�ساأن  بياناً  ي�سدر  فيفا 
اإنجلترا واإيران في كاأ�س العالم

لكرة  الدولي  االتحاد  أصدر 
رسميا  بيانا  )فيفا(  القدم 
مباراة  تذاكر  مشكلة  بشأن 
إنجلترا أمام إيران االثنين في 
مشيرا  العالم،  كأس  بطولة 
أجل  من  "يعمل  أنه  إلى 

حلها".
من  كبير  عدد  هناك  وكان 
بدء  عند  الشاغرة  المقاعد 
على  أقيمت  التي  المباراة 
ضمن  الدولي،  خليفة  ملعب 
األولى  الجولة  منافسات 
الثانية  المجموعة  لمباريات 
المجموعات  مرحلة  من 
تبدأ  أن  قبل  للمونديال، 
االمتالء  في  المدرجات 
األول،  الشوط  تدريجيا خالل 
مشكلة  هناك  أن  بدا  حيث 
تيكيتينج(  تطبيق )فيفا  في 

لحجز التذاكر.
انطالق  قبل  صدر  بيان  وفي 
"يواجه  فيفا:  ذكر  المباراة، 
حالًيا  المشجعين  بعض 
إلى  الوصول  في  مشكلة 
فيفا  تطبيق  عبر  تذاكرهم 
على  فيفا  ويعمل  تيكيتينج، 

حل تلك المشكلة".

غضون  "في  فيفا  أضاف 
المشجعين  على  يتعين  ذلك، 
الوصول  يمكنهم  ال  الذين 
من  التحقق  تذاكرهم  إلى 
اإللكتروني  البريد  حسابات 
للتسجيل  استخدموها  التي 
على  للحصول  التطبيق  في 

مزيد من اإلرشادات".
حالة  "في  فيفا  أوضح 

من  المشجعين  تمكن  عدم 
البريد  حسابات  إلى  الوصول 
بهم،  الخاصة  اإللكتروني 
في  التذاكر  حل  نقطة  فإن 
على  قادرة  ستكون  الملعب 
المشجعين  نشكر  الدعم. 
على تفهمهم ألننا نعمل على 
حل المشكلة في أسرع وقت 

ممكن".

دور  من  األولى  بالجولة  وإيران  إنجلترا  مباراة  شهدت 
المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، التي انتهت بستة 
اإلنجليزي، بعض  المنتخب  لصالح  هدفين  مقابل  أهداف 
األرقام التاريخية الخاصة. جاء الرقم التاريخي األول بعدما 
األول  الهدف  الـ 19 عاًما  صاحب  بيلينغهام  جود  سجل 
للمنتخب اإلنجليزي، حيث أصبح ثاني أصغر العب يسجل 
العالم بعمر 19 عاًما و145 يوماً بعد  إلنجلترا في كأس 
الثاني  الرقم  و190 يوماً(. وكان  أوين )18 عاًما  مايكل 
من نصيب بيلينغهام أيضاً، حيث أصبح أول العب ُولد عام 
2000 أو بعد ذلك، يسجل هدفاً في كأس العالم األمر الذي 

يعكس تألق الالعب الشاب مع المنتخب اإلنجليزي.
وتمثل الرقم الثالث في الوقت بدل الضائع الخاص بالشوط 
من مواجهة إنجلترا وإيران والذي ُقدر بـ 14 دقيقة، وهو 
أطول وقت بدل ضائع في تاريخ بطوالت كأس العالم منذ 
عام 1966، حسبما أفادت شبكة )أوبتا( المتخصصة في 

رصد إحصائيات كرة القدم.
رقماً  إنجلترا  منتخب  العب  راشفورد  ماركوس  وحقق 
تاريخياً آخر، بعدما سجل الهدف الخامس لمنتخب إنجلترا 
في اللقاء بالدقيقة 71 من عمر المباراة، عقب مشاركته 
أسرع  ثالث  يسجل  جعله  الذي  فقط، األمر  ثانية  بـ 50 
هدف لالعب بديل في كأس العالم بعد مرور 50 ثانية فقط 

حسبما أفادت شبكة )أوبتا(.



الســعودي،  املنتخب  حــرم 
األرجنتينــي، امس  نظــره 
الرقم  معادلة  الثالثاء، مــن 
القيايس إليطاليا يف سلســلة 

الال هزيمة.
تغلب  أن  بعــد  جــاء ذلــك 
األخــر عــى األرجنتــن 
بنتيجة 1-2،  الثالثاء، ضمن 
األوىل  الجولــة  منافســات 
مــن دور املجموعات بكأس 

العالم “قطر 2022”.
املنتخــب  وتوقــف رصيــد 
األرجنتينــي عند 36 مباراة 
خســارة، عى  دون  متتالية 
الرقم  من  واحدة  مباراة  بعد 
 37( إليطاليــا  القيــايس 

مباراة(.
املنتخب الســعودي  أن  يذكر 
املجموعة  حاليــا  يتصــدر 
الثالثة يف كأس العالم برصيد 

3 نقاط.

أهــدرت تونس فرصا خطرة واكتفــت بالتعادل بدون 
أهداف مــع الد نمارك بعــد أداء حمايس بفضل اآلالف 
من جماهرها الشغوفةيف أوىل جوالت املجموعة الرابعة 

بكأس العالم لكرة القدم يف قطر الثالثاء
واكتست مدرجات استاد املدينة التعليمية باللون األحمر 
وأعالم تونس وبدا أن فريق املدرب جالل القادري يلعب 
عى أرضه، لــذا ضغطللهجوم يف فرتات طويلة باملباراة 
أمام منافس رشحه كثرون بأن يكون الحصان األسود 

بالبطولة.
الجبــايل، املحرتف  عصام  تونس  ملهاجــم  هدف  وألغي 
يف الدنمارك،بالشــوط األول للتســلل، بينما أهدر العب 
الوسط عيىس ليدوني انفرادا بالحارس كاسرب شمايكل 

الثاني. بغرابة يف مطلع الشوط 
اختبارا صعبا  أيمن دحمان حــارس تونس  ولم يواجه 
قبل تســديدة كريستيان إريكسن القوية يف الدقيقة 69 

وحولها إىل ركلة ركنية برباعة.
للعب يف بطولة كربى ألول  إريكسن، العائد  تأثر  وغاب 
مرة منذإصابتــه بأزمة قلبية يف بطولة أوروبا 2020، 

وسط رقابة دفاعية محكمة.

الســعودي، عندما  للمنتخب  وفائها  عى  قطر  حافظت 
يشارك عى مالعبها يف مختلف املسابقات.

ونجح الصقــور الخر يف تحقيق انتصار تاريخي عى 
األرجنتــن )1-2(  عــى ملعب لوســيل، يف مباراتهما 

االفتتاحية بكأس العالم )قطر 2022(.
ويعد هــذا الفوز هو األول ملنتخــب عربي يف مونديال 
2022، واألول للســعودية عــى منتخب مــن أمريكا 
العالم، واالنتصار األول  الجنوبية طوال تاريخها بكأس 

التانجو. عى اإلطالق أمام راقيص 
وهذه ليســت املرة األوىل التي تبتسم فيها مالعب قطر 
بكأس  السعودية  تتويج  شهدت  أن  سبق  لألخر، فقد 
الجنوبية  كوريا  حســاب  عام 1988، عى  آســيا  أمم 

بربات الجزاء.
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 بعد اأداء حما�سي 
تون�س تكتفي بالتعادل مع الدنمارك

 قلــب املنتخــب الســعودي 
نظــره  عــى  الطاولــة 
عليه  وتغلــب  األرجنتينــي، 
بنتيجــة 1-2، يف املباراة التي 
ملعب  جمعتهما  الثالثاء عى 
لوســيل، ضمن الجولة األوىل 
بكأس  الثالثة  املجموعــة  من 

العالم )قطر 2022(.
األخــر  ثنائيــة  وجــاءت 
الشــهري  صالح  بواســطة 
بالدقيقتن  الدورسي  وسالم 
48 و53، يف حن سجل مييس 
من  الوحيد  األرجنتــن  هدف 
ركلة جزاء بالدقيقة العارشة.

الســعودي  املنتخب  وحقــق 
التاريخــي،  األول  فــوزه 
يف  ثمينة  ليحصــد 3 نقــاط 
املونديايل، فيما  بداية مشواره 
خســارتها  األرجنتن  تكبدت 

الثالثة. األوىل يف املجموعة 
األرجنتيني  املنتخــب  دخــل 
وضغط  رسيع  بشكل  املباراة 
هجوميا منــذ الدقائق األوىل، 
وكاد ليونيــل مييس يســجل 
بعدما  الثالثة،  بالدقيقة  هدفا 
وصلتــه كرة داخــل منطقة 
بيرساه،  وســددها  الجــزاء 
العويس  محمد  الحارس  لكن 

أبعدها برباعة.
واحتســب الحكم ركلة جزاء 
التحام  بعد  األرجنتن  لصالح 
مــن ســعود عبدالحميد مع 
باريديس داخل منطقة الجزاء 
وذلــك عقب عودتــه العودة 
لتقنية الفار ومراجعة اللعبة، 
ليونيل مييس بمهارة  لينفذها 
بيــرساه عى يمــن الحارس 
محمــد العويــس، ليســجل 
الهدف األول للتانجو بالدقيقة 

العارشة.
السعودي  املنتخب  واستحوذ 
محاولــة  يف  الكــرة  عــى 
دفاع  الخــرتاق  ثغرة  إليجاد 
األرجنتــن. وظهــر املنتخب 
بالدقيقة  هجوميا  السعودي 
17، بعــد تبــادل للتمريرات 
األيمن  الجانب  من  وعرضية 
لكــن  عبدالحميــد  لســعود 

امســك  األرجنتيني  الحارس 
أليخانــدرو  وحــاول  بهــا. 
لكن  قوية  بتســديدة  جوميز 
املرمى  عــن  بعيــدة  مــرت 

السعودي بالدقيقة 21.
الدقيقة 22، هدف  وحملــت 
ثاني للتانجو بشباك السعودية 
عن طريق مييس ولكن الحكم 
ألغاه بداعي التســلل. قبل أن 
مارتينيز  الوتــارو  يضيــف 

نجــم األرجنتــن، هدفا آخر 
للتانجــو بالدقيقة 29 ولكن 
التســلل  بداعي  ألغاه  الحكم 
تقنية  يف  اللقطة  مراجعة  بعد 
هي  كما  النتيجة  الفار، لتظل 
بتفــوق أرجنتيني 1_0. ويف 
الوتارو  الدقيقة 35، ســجل 
لألرجنتن  هدفــا  مارتينيــز 
بعــد تمريرة من مييس ولكن 
بداعي  أيضــا  ألغــاه  الحكم 

املنتخب  وضغــط  التســلل. 
ولكن  هجوميــا  األرجنتــن 
الســعودي  والحارس  الدفاع 
ماريا  دي  أمام  املوعد  يف  كان 

ورفاقه.
يضيف  الدورسي  سالم  وكاد 
هدف التعــادل بعدما وصلته 
الجزاء  منطقــة  داخل  كــرة 
املدافع  مــن  املرور  ليحــاول 
لكن  أوتاميندي  األرجنتينــي 

منه  قطعها  يف  نجــح  األخر 
لتصل للحارس مارتينيز.

وشــهدت الدقيقــة الثالثــة 
الضائع  بــدل  الوقــت  مــن 
خروج ســلمان الفرج بشكل 
اضطــراري لإلصابة ودخول 
للملعــب، ولم  العابد  نــواف 
يحــدث أي جديــد بالوقــت 
الشــوط  املتبقــي، لينتهــي 
عى  أرجنتيني  بتفــوق  األول 
ووضــح   .0_1 الســعودية 
يف  الســعودي  املنتخب  نجاح 
لالعبي  التسلل  مصيدة  نصب 
الشــوط  مجمل  يف  األرجنتن 
عــى  تســلالت   7  ( األول 

التانجو(.

ال�سوط الثاين

نجــح املنتخب الســعودي يف 
أول  بهــدف  النتيجة  تعديــل 
عــن طريق صالح الشــهري 
فراس  من  متقنة  تمريرة  بعد 
الربيــكان وإنهــاء مميز من 
يسار  عى  بيرساه  الشــهري 
مارتينيز  إيميليانو  الحــارس 
الهجــوم   .49 بالدقيقــة 
تواصل  الخطــر  الســعودي 
وسط  ثاني  هدف  لتســجيل 
استبســال دفاعي أرجنتيني. 
الــدورسي  ســالم  وترجــم 
بهدف  الســعودي  التفــوق 
الدورسي  ســالم  عرب  ثانــي 
مــر  بالدقيقــة 53 بعدمــا 
قوية  بيمناه  وســدد  بمهارة 
الحارس  يســار  عى  ورائعة 
النتيجة  مارتينيــز، لتصبــح 
تفوق سعودي 2_1. وحاول 
بضغط  األرجنتيني  املنتخــب 
الدفاع  ولكن  خطر  هجومي 
العويس  السعودي  والحارس 
املحاوالت.  لجميــع  تصــدوا 
مدرب  ســكالوني  وأجــرى 
األرجنتــن تبديلــن ألحداث 
بدخول  امللعب  داخــل  الفارق 
وجوليان  مارتينيز  ليساندرو 
كريســتيان  وخروج  ألفاريز 

رومرو وأليخاندرو جوميز.

ال�سعودية تكتب التاريخ وت�سقط مي�سي والأرجنتين

اأ�ســدت خدمة لإيطاليا.. ال�ســعودية تحرم 
الأرجنتين من رقم قيا�سي

م�سادة بين ال�سهراني ولعبي 
الأرجنتين

فوز فخر للكرة العربية .. 

88 األف م�سجع في المباراة التاريخية لل�سعودية

السعودي، الطاولة  املنتخب  قلب 
ســتاد  األرجنتــن،  عى  عــى 
املجموعات  دور  إطار  لوسيل، يف 

لكأس العالم 2022.
نشــبت مشــادات بــن يــارس 
مع  األخر  نجــم  الشــهراني 
بعد  األرجنتــن،  العبــي  بعض 

الثاني. تسجيل الهدف 
إلنهاء  ميــيس  ليونيل  وتدخــل 
املشادة التي نشبت بن الشهراني 

التانجو. وبعض العبي 
ملعب  الشــهراني،  يارس  وغادر 
الوقت  اللقاء بســبب اإلصابة يف 
بدل الضائع، ودخل مكانه محمد 

الربيك.
ولم يستطع الشهراني، استكمال 
املباراة بعــد التحام قوي يف كرة 
األرجنتن،  العب  مع  مشــرتكة 
وخرج محموال بواســطة رجال 

اإلسعاف.

الداخليــة  اإلذاعــة  أعلنــت 
الستاد لوسيل، عدد الحضور 
مبــاراة  يف  الجماهــري 
والســعودية،  األرجنتــن 
ضمــن الجولــة األوىل لدور 
العالم  بــكأس  املجموعــات 

)قطر 2022(.
الداخلية،  اإلذاعة  وبحســب 
الرســمي  الحضور  فإن عدد 

بلغ 88 ألفا و12 مشجعا.
يف  السعودية  منتخب  ونجح 
األرجنتن،  عى  الطاولة  قلب 
الثاني،  الشــوط  بداية  مــع 
ليحول تأخره بهدف إىل تقدم 

بهدفن.
لألرجنتن  ميــيس  وتقــدم 
ركلــة  الدقيقــة 9 مــن  يف 
جزاء، قبل أن يســجل صالح 
الشــهري التعادل يف الدقيقة 
الدورسي  سالم  ويحرز   ،47
الهدف الثاني يف الدقيقة 54.

مالعب قطر فاأل خري على ال�سعوديني

لقاء المغرب وكرواتيا.. اأهم 
لقاءات اليوم

الدوحة ـ وام: 
يستهل منتخب املغرب ظهوره األول يف منافسات كأس 
األربعاء، عندما  القدم 2022 بقطر، اليوم  لكرة  العالم 
اللقاء الذي يجمع بينهما  يلتقي مع نظره الكرواتي يف 
السادسة  باملجموعة  األوىل  الجولة  منافسات  افتتاح  يف 
للمونديــال. ويكمل املنتخب املغربــي، الظهور العربي 
يف املونديال، بعدما ســبقته منتخبات قطر والسعودية 
الكرواتي  نظره  مع  املواجهة  ستجمعه  وتونس، حيث 
عى اســتاد البيت يف الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت 
اإلمارات. وتعد هذه هي املشــاركة السادسة للمنتخب 
العالم، لكنه لم يتجاوز دور  املغربي يف نهائيــات كأس 
املجموعــات منذ 36 عاماً، وســتكون مواجهته أمام 
املنتخب الكرواتي الذي لم يغب عن نهائيات كأس العالم 
ســوى مرة واحدة فقط منذ استقالل كرواتيا، وتأهل 
البطولة يف 1998  النهائي يف ظهــوره األول يف  لنصف 
الضيافة وبطلة  أمام فرنســا صاحبــة  أن يخرس  قبل 

العالم يف تلك النسخة.
ويف مبــاراة ثانيــة تلتقى أملانيا مع اليابــان يف افتتاح 
الدويل  منافسات املجموعة الخامسة، عى استاد خليفة 

يف الساعة الخامسة بتوقيت اإلمارات.
ويســعى املنتخب األملاني لتقديم نفسه كمنافس قوي 
العالم للمرة الخامسة يف تاريخه  يسعى للتتويج بكأس 
باللقب  الفوز  القيايس يف عدد مــرات  الرقــم  ومعادلة 

العاملي املسجل باسم املنتخب الربازييل.



ُتعد أنجكور، العاصمة القديمة 
يف  الخمــر  إلمرباطوريــة 
املقاصد  الحديثة، من  كمبوديا 
يزداد  العالم، إذ  جذباً يف  األكثر 
يجوبون  الذين  السائحني  عدد 
قائمة  ضمــن  املدرج  املوقــع 
العاملي،  »اليونســكو« للرتاث 
أعوام  منذ  مســتدامة  بصورة 

طويلة.
ونتيجــة لذلك، أصبحت مدينة 
تبعد  كانت  التي  ريب،  ســيام 
املباني  نحو بضعة شوارع عن 
الفرنسية، مدينة  االستعمارية 
صاخبــة يقطنهــا نحو 250 

ألف نسمة.

وأصبح »باب سرتيت« بوسط 
املســافرين  مقصــد  املدينــة 
املحبني للحفالت، ما  الرّحالــة 
يفضلون  الذين  اآلخرين  أصاب 
والهــدوء بالفــزع.  الســالم 
الحاشــدة  الســياحة  وجلبت 
القمامة  الكثــر مــن  معهــا 

والضوضاء.
    

يعد الفطور أهم وجبة نتناولها 
فرصتنا  اليــوم، كونــه  خالل 
بعد  أجســامنا  وقود  لتجديــد 
ســاعات مــن الصيــام خالل 
اتخاذ  الرضوري  من  نومنا، لذا 
نتناوله  ما  بشأن  ذكية  قرارات 
عــن  الصبــاح، واالبتعــاد  يف 
دفعة  تمنحنا  قد  التي  املأكوالت 
رسيعة مــن الطاقة، ثم ترتكنا 
وقت  بحلول  بالخمول  نشــعر 

الغداء.
وفيمــا ييل قائمة بأســوأ 15 
قد  التي  األطعمــة  مــن  نوعا 
يتناولها املرء يف وجبة اإلفطار:

السكرية:يجب  اإلفطار  حبوب 
التي  اإلفطــار  حبــوب  تجنب 
من  كبرة  نســبة  عىل  تحتوي 
الســكر، كتلك امللونة التي تباع 

لألطفال بشكل خاص.
األخطــر من ذلــك، هو حبوب 
يتم تسويقها عىل  التي  اإلفطار 
أنها اختيارات »صحية«، لكنها 
تحتوي أيضا عىل نســبة عالية 

من السكر.
الحبــوب هــي طريقة رسيعة 
بالشبع  شعورا  وتمنح  ومغذية 
كانت  إذا  فقط  الصباح، لكن  يف 
الكاملة،  الحبوب  من  مصنوعة 
وال تحتــوي عــىل ســكريات 
القيم  مــن  مضافــة. تحقــق 
التي  اإلفطار  لحبــوب  الغذائية 
تتناولها، وتأكد من عدم وجود 
سكريات مضافة. اخرت الحبوب 
الكاملة  الحبوب  من  املصنوعة 
تمأل  التي  باألليــاف  والغنيــة 
البطــن وتمــدك بالطاقة حتى 

وقت الغداء.
يالخبز األبيض:ُ صنع باستخدام 
دقيق  األبيض، وهــو  الدقيــق 
الحبوب  إلزالة  معالجتــه  تمت 
الكاملة، ممــا يعني أيضا إزالة 
املفيــدة، خاصة  الفيتامينــات 

فيتامينات ب.
الخيار األفضل هو الخبز البني، 
الكامل  القمــح  من  املصنــوع 
بشــكل  املعالج  أو  املعالج  غر 
بالعنارص  واملكمــل  خفيــف، 

الغذائية املفيدة.
النباتي  الســمن  معالجة  تمت 
من  مبــارشة  دهنه  لتســهيل 
العملية  هــذه  الثالجة، وخالل 
املتحولة،  الدهون  إضافة  يمكن 
باســم »الزيت  أيضا  املعروفة 

املهدرج جزئيا«.
الدهون  لحظــر  دعوات  هناك 
التشــكيك  تم  أن  منذ  املتحولة 
فيها بســبب ارتباطها املحتمل 
بمشكالت صحية، مثل مشاكل 
نســبة  وارتفاع  الــدم  ضغط 
الســكر يف الدم، حسب ما ذكر 

موقع »هيلث ناترشال«.
ُتعتــرب الزبدة، عــىل الرغم من 
احتوائها عىل نســبة عالية من 

ألنها  أفضــل  الدهــون، خيارا 
عىل  تحتوي  وال  مصنعة  ليست 

دهون متحولة.
منــزوع  أو  قليــل  الزبــادي 
الزبادي، سواء  الدســم: يعترب 
حليــب  مــن  مصنوعــا  كان 
البقــر أو بديل غر األلبان مثل 
ألنه  صحيــا  خيارا  الصويــا، 
والربوبيوتيك  بالربوتينات  غني 
)البكتريا الجيدة التي تســاعد 

عىل االعتناء بأمعاء صحية(.
األحيــان، يحتوي  من  كثر  يف 
بالفواكــه« عــىل  »الزبــادي 
ســكر مضاف أكثر من األنواع 
كاملة الدســم، حتــى الزبادي 
اليوناني  أو  العادي  الدسم  قليل 
ســكر  عىل  أحيانــا  يحتــوي 

مضاف.
بدون  الدســم  قليل  الزبــادي 
ذو  ليس  مضافــة  ســكريات 
ســعرات حرارية كبــرة، ولن 

يمــدك  أو  بالشــبع  يشــعرك 
بالطاقة لفرتة طويلة، لذا أضف 
أو  اختيارك  من  الفاكهة  بعض 
إلعداد  الشــوفان  أو  املكرسات 

وجبة فطور صحية ولذيذة.
طعم  يكون  املقددة: قد  اللحوم 
األخرى  املقــدد واألنواع  اللحم 
من اللحوم املصنعة، جيدا، لكن 
األمالح  بسبب  عام  بشكل  هذا 
املعالجة  وتقنيــات  املضافــة 
لجذب  املصممــة  املســتخدمة 

حاسة التذوق لدينا.
بالدهون  غنية  املصنعة  اللحوم 
الســعرات  عاليــة  املشــبعة 
يؤدي  أن  الحراريــة، ويمكــن 
إىل  األطعمة  هذه  مثل  استهالك 

مشاكل صحية، وزيادة الوزن.
مستوى  هو  املشــكلة  يزيد  ما 
هذه  يف  غالبــا  املوجــود  امللح 
األنواع من اللحوم، الذي يجعلنا 

نشعر بالعطش والجفاف.

 توصلت دراســة حديثة إىل أن النظام الغذائي النباتي 
يعمل عىل تحســني صحة اإلنسان، ويؤدي إىل خفض 

الوزن وتحسني حساسية اإلنسولني. 
يف الدراسة التي استمرت 16 أسبوًعا ، اخترب الفريق 
الوزن  زيادة  من  يعانــون  الذين  البالغني  244 من 
والذين تم تكليفهــم إما بعدم إجراء أي تغيرات يف 
النظــام الغذائي أو اتباع نظــام غذائي نباتي قليل 

الدســم، دون قيود عىل السعرات الحرارية، ويتألف 
من الخرضاوات والحبوب والبقوليات والفواكه. 

وتتبع الباحثون جودة نظامهم الغذائي ووزن الجسم 

الفريق  األنسولني .. ووجد  الدهون وحساسية  وكتلة 
البحثــى أن املشــاركني يف النظــام الغذائــي النباتي 
فقدوا مــا معدله 13 رطــالً و 9.1 رطل من كتلة 
الدهون. لم ينخفض وزن الجســم وكتلة الدهون 
يف املجموعة التي لم تقم بتغير النظام الغذائي .. 
وىف املجموعة النباتية ، إرتبطت الزيادات يف تناول 
والحبوب  اللحــوم  وبدائل  والبقوليات  الفاكهــة 
والزيوت  الحيوانية  املنتجــات  وانخفاض  الكاملة 
املضافة والدهون الحيوانية بفقدان الوزن .. وارتبط 
تناول ثمار الفاكهة الكاملة بإنخفاض وزن الجسم .. 

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

حقق مقطع فيديو “ديناميت” لفريق “ بي تي إس” الغنائي الكوري 
الجنوبي، املؤلف من ســبعة أفراد، أكثر من 1.6 مليار مشاهدة عىل 
منصــة “يوتيوب” اليــوم الثالثاء، ليصبح بذلــك ثاني أكثر مقاطع 
الفرقة “بيج هيت  إدارة رشكة  للفرقة، بحســب  الفيديو مشــاهدة 

ميوزيك”.
ونقلت وكالة أنبــاء يونهاب الكورية الجنوبية عن الرشكة القول إن 
الفيديو املوسيقي الذي تم طرحه يف أغسطس من عام 2020، تجاوز 
عتبة الـ 1.6 مليار مشاهدة تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة صباح 

اليوم بالتوقيت املحيل.
وبذلك أصبح هذا ثاني فيديو موسيقي لفرقة البوب الكورية يتجاوز 

1.6 مليار مشاهدة، بعد أغنية “بوي ويذ الف”.
يشــار إىل أن أغنية “ ديناميت “، هي أول أغنية تؤيدها الفرقة باللغة 

اإلنجليزية، عن الفرحة والثقة.

أشــار املركز الوطني لألرصاد يف تقريره عن حالة الطقس ليوم الثالثاء 
بمشــيئة الله تعاىل - اىل أن الفرصة التزال مهيــأة لهطول أمطار رعدية 
مســبوقة برياح نشــطة عىل أجزاء من مرتفعات جازان، عسر، الباحة 
تمتد إىل مكة املكرمة وكذلك عىل األجزاء الساحلية من املنطقة الرشقية.
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استطاع صياد ســمك بريطاني، أن يصطاد سمكة ذهبية 
عمالقــة تزن حــوايل 70 رطــاًل “30 كيلوجراًما” ومن 

املحتمل أن تكون األكرب يف العالم.
واصطاد آندي هاكيت )42 عاًما(، السمكة العمالقة، أثناء 

الصيد يف بلوواتر ليكس يف شامبني، بفرنسا.
وقال هاكيت: “كنت أعرف أنها سمكة كبرة عندما أخذت 
طعمها وانحرفت معها جنًبا إىل جنب، وصعوًدا وهبوًطا.. 

ثم ظهرت
عىل السطح لتظهر ســمكة برتقالية اللون بطول يرتواح 

بني 27 و37 سنتيمرًتا”.
وسجل وزن الســمكة 67.4 رطل وهو أثقل بمقدار 30 
رطاًل مما كان يعترب ســابًقا أكرب سمكة ذهبية يف العالم، 
والتي اصطادها جيســون فوغات املقيم يف مينيســوتا يف 

عام 2019.
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اصطياد أكبر سمكة ذهبية اصطياد أكبر سمكة ذهبية 
في العالمفي العالم

تدمر جسدك.. أطعمة ومشروبات ال تتناولها في 
وجبة اإلفطار

15203 1444ه ـ العـدد  الثاني  28 ربيع  2022 املوافق  23 نوفمرب  األربعاء 

نجــح فريق طبــي متخصص 
والقســطرة  القلب  أمراض  يف 
عبدالله  امللــك  بمجمع  القلبية 
الطبــي يف مدينة جــدة، غربا، 
يف إنقــاذ حيــاة مريض توقف 
خــالل 40 دقيقة  مرتني  قلبة 
استغرقت 30  دقيقة  عملية  يف 

دقيقة.
يف  الصحية  الســلطات  وأكدت 
وكالة  أفــادت  جدة، حســبما 
واس(   ( الســعودية  األنبــاء 
املركــز  أن  الثالثــاء،  اليــوم 
التنسيق  بعد  الحالة  اســتقبل 
العامة  املستشــفيات  أحد  مع 
باملنطقــة كحالة إنقــاذ حياة 
الفحوصات  نتائج  بينت  أن  بعد 
الطبية وجود احتشاء يف الجدار 
ما  القلــب،  لعضلة  األمامــي 
املريض  قلب  توقف  يف  تســبب 

مرتني.
الطبية  الفرق  أن  إىل  وأشــارت 
قررت  الحالــة  عــىل  املرشفة 

للتنفــس  املريــض  إخضــاع 
أجهزة  تركيــب  و  الصناعــي 
طبيــة داعمة للقلــب للحفاظ 
عــىل حياة املريض الســتقرار 
نقله  ثم  له،  الحيوية  الوظائف 
القلبية  القســطرة  معمــل  إىل 
تداخلية  قسطرة  إلجراء عملية 
دعامه  لوضع  عاجلة،  عالجية 
مع  النازل  األمامي  الرشيان  يف 
وضع بالون داعم لضغط الدم.

وأوضحــت أنه تم نقل املريض 
العناية  جناح  إىل  العمليــة  بعد 
القلبيــة تحت املالحظة الطبية 
للشــفاء تدريجياً،  تماثل  حتى 
الصحية  الحالة  استقرار  وبعد 
يف اليوم التايل تم فصل األجهزة 
جهاز  وكذلك  للقلــب  الداعمة 
وإعطائه  الصناعــي،  التنفس 
بعد  له  الطبيعي  الخــروج  إذن 

ثالثة أيام من إجراء العملية.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة في عدة 
مناطق بالسعودية

»ديناميت« يحقق أكثر من 1.6 مليار 
مشاهدة على »يوتيوب«

العاصمة القديمة إلمبراطورية الخمير.. السياحة 
الحاشدة جلبت القمامة والضوضاء

نظامك  إىل  الفواكــه  إضافــة 
الغذائــي يف فصل الشــتاء لن 
املناعة  جهاز  تقوية  يف  يساعد 
فحســب، بل ســيعطيك أيضاً 
إضافية، وبالتايل  صحية  فوائد 
وااللتهابات  األمــراض  تجنب 

املوسمية السائدة.
الفاكهة  تنــاول  جانــب  وإىل 
يف نظامــك الغذائــي، ابــدأ يف 
ممارسة الرياضة. إذ سيساعد 
جهاز  تقويــة  زيــادة  يف  هذا 
العامة  والوظائــف  املناعــة 

للجسم.
نظام  اتباع  أيضــاً  املهم  ومن 
غذائــي يقــوي املناعة، حيث 
يجــب أن يحتــوي عىل بعض 

تعد  التي  الشــتوية  األطعمة 
كنــزاً غذائياً لزيــادة املناعة. 
only- موقــع  “بحســب 

الطبــي   ”myhealth
بأن  أفــاد  الذي  املتخصــص، 

الفواكــه الغنية بفيتامني يس 
مفيدة لتقوية جهاز املناعة.

وعــرض املوقــع 5 فواكــه 
هذا  تناولها  يمكــن  شــتوية 

املوسم:

كنوز غذائية في الشتاء.. تعزز المناعة

دراسة: النظام النباتي الغني بالبقوليات يساعد على إنقاص الوزن

 »ecolibri« رشكة أعلنت 
الروسية، أنها تعمل عىل تطوير 
نموذج لطائــرة مدنية مجنحة 
قــادرة عىل اإلقــالع والهبوط 

بشكل عمودي.
وقال بيــان صادر عن الرشكة: 
رشكتنا  يف  املختصــون  »بــدأ 
بتطويــر أول طائــرة مدنيــة 
وقادرة  بأجنحة  مزودة  روسية 
عــىل اإلقالع والهبوط بشــكل 
عمودي، يتــم اآلن االنتهاء من 
املرحلة األوىل من وضع تصاميم 
الطران  وفقــاً ملعاير  الطائرة 
الحالية، وتجري عمليات اختبار 

فردي«،  بشكل  الطائرة  هذه  نموذج  منظومات 
حسب »روسيا اليوم«.

وأشــار البيان إىل أن الطائرة الجديدة ســتكون 

وســيعتمد  هجينة،  طاقــة  بأنظمة  مجهــزة 
إقالعها وهبوطها بشكل عمودي عىل محركات 

كهربائية.

طائرة مدنية مجنحة تقلع وتهبط عموديًا!

إنقاذ سعودي توقف قلبه مرتين خالل 
40 دقيقة
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