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تخفيف ًا عن المواطنين

وزير التسامح يفتتح مؤتمر أمراض السرطان بدبي

وزارة العمل والشؤون االجتماعية السعودية

اإلمارات والمكسيك :اتفاقية إللغاء التأشيرة بين البلدين

تفتح باب استقدام العمالة المنزلية
�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سعودي رئي�س جلنة
االقت�صاد والطاقة عبدالرحمن بن را�شد الرا�شد �أن
توجه وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية لعودة فتح
اال�ستقدام من �إحدى الدول ،وتخفي�ض الكلفة املالية
لال�ستقدام �سيكون له بالغ الأث��ر على املواطنني
الذين يرغبون يف ا�ستقدام العمالة املنزلية التي
يحتاجونها مما �سيحد من ت�شغيل اخلادمات بطرق
غري نظامية يف العديد من املنازل التي انت�رشت
م�ؤخر ًا ب�سبب تعطل اال�ستقدام من بع�ض الدول ف� ً
ضال
عن ارتفاع الكلفة املالية.
و�أ�شاد ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة االقت�صاد
والطاقة – يف ت�رصيح �صحايف  -بحديث وزير
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية املهند�س �أحمد بن
�سليمان الراجحي التلفزيوين م�ؤخر ًا الذي تناول
خطة الوزارة خلف�ض تكاليف اال�ستقدام وتقلي�ص
فرتة و�صول العمالة لبع�ض اجلن�سيات  ،منوه ًا
بالعمل على ت�سهيل عملية اال�ستقدام للمواطنني
واخلطوات للحد من ارتفاع كلفة اال�ستقدام التي
متثلت يف العمل على توقيع اتفاقية لفتح �سوق
العمالة املنزلية التي �سيتم فتحها خالل � 6أ�شهر
مبعدل � 30ألف ًا من العمالة كفرتة جتربة قبل
فتحه ب�شكل كامل.
و�أبان الرا�شد ب�أن املجل�س ممث ً
ال برئي�س املجل�س

تبادلت وزارة اخلارجية والتعاون
ال����دويل الإم���ارات���ي���ة م��ع وزارة
العالقات اخلارجية يف املك�سيك
امل��ذك��رة الدبلوما�سية يف �إط��ار
مرا�سم امل�صادقة على �إلغاء ت�أ�شرية
الدخول جل��وازات ال�سفر العادية
مل��واط��ن��ي ال��دول��ت�ين وف��ق��ا ملبد�أ
املعاملة باملثل.
و�سلم �أحمد ح��امت املنهايل �سفري
ال��دول��ة ل��دى ال��والي��ات املتحدة
املك�سيكية املذكرة الدبلوما�سية
ال�����ص��ادرة ع��ن وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل �إلى كارلو�س دي
�إكا�سا نائب وزير اخلارجية بتفوي�ض
من لوي�س فيديغاراي كا�سو وزير
العالقات اخلارجية يف املك�سيك ..
فيما ا�ستلم املنهايل من دي �إكا�سا
املذكرة الدبلوما�سية ال�صادرة عن
وزارة العالقات اخلارجية.
ح����ضر م��را���س��م ت��ب��ادل امل��ذك��رة
الدبلوما�سية خورخي �ألفاري�س
مدير عام �إفريقيا وال�رشق الأو�سط
ل��دى وزارة العالقات اخلارجية
و �أل��ي��خ��ان��درو �أل���داي امل�ست�شار
القانوين ل��دى وزارة اخلارجية
املك�سيكية ولو�سيا برييز مدير ق�سم
ال�ش�ؤون القانونية والهجرة التابع
لالدارة العامة للخدمات القن�صلية
لدى وزارة اخلارجية و�أع�ضاء من
الإدارتني القانونية والقن�صلية.
و�أ�شاد �سفري الدولة بهذا النجاح
التاريخي �ضمن �أجندة العالقات
الثنائية وو�صفه ب�أنه يعد تتويجا
جلهود ثنائية مكثفة و�أن��ه �سيفتح
�آفاقا غري م�سبوقة يف جمال التنقل
ب�ين ال��دول��ت�ين م��ن جميع فئات
امل�سافرين من مواطني الدولتني
 ..منوها مبزايا هذا الإجناز الكبري
�شاكرا ال�سلطات املك�سيكية التي
�أ�سهمت يف �إجناحه.
م���ن ج��ه��ت��ه ح��م��ل ن���ائ���ب وزي���ر
العالقات اخلارجية  -نيابة عن
وزير العالقات اخلارجية � -سفري
الدولة �شكر وامتنان وتهاين حكومة
املك�سيك �إلى القيادة الر�شيدة يف
دولة الإم��ارات والتمنيات بالتقدم
واالزدهار

ال�شيخ د.عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
و�أع�ضائه لي�سوا بعيدين عما ي��دور يف املجتمع
ونعمل يف املجل�س على ر�صد الق�ضايا التي تهم
املواطنني ،م�ضيفاً« :من هذا املنطلق مت احلديث
يف وقت �سابق و�إلقاء ال�ضوء على هذا ال�ش�أن املهم
والوزارة قامت م�شكورة بو�ضع احللول اجلذرية حلل
هذه امل�شكلة و�إنهائها ونتطلع لأن يلم�س املواطنون
نتائج هذه احللول قريبا».
و�أ�شار �إل��ى �أن��ه ورد ملجل�س ال�شورى يف فرتات
�سابقة عرائ�ض حتمل �شكاوى عدد من املواطنني
واملواطنات من خدمات مكاتب اال�ستقدام وارتفاع
كلفة ا�ستقدام العمالة املنزلية مقارنة بدول اخلليج
� ,إ�ضافة �إلى ما يطرح يف الإع�لام عن تردي هذه
اخلدمات على مدى ال�سنوات املا�ضية  ،وا�ستغالل
بع�ض مكاتب اال�ستقدام حلاجة املواطنني لهذه
اخلدمات التي يقدمونها.
و�أفاد عبدالرحمن الرا�شد ب�أنه طالب يف وقت �سابق
وزارة العمل والتنمية االجتماعية مبراقبة الأنظمة
التي و�ضعتها الوزارة للت�أكد من تطبيقها ،وذلك
للعمل على رفع جودة اخلدمة التي �سيح�صل عليها
املواطنون من هذه العمالة ،واحلر�ص على حتديث
هذه الأنظمة ملا فيها من م�صلحة للمواطنني وحتقيق ًا
لتطلعاتهم يف هذا امللف االجتماعي املهم.

• جلسة بالشورى السعودي

البحرين :التعاون العربي مع األمم
المتحدة ضرورة
�أك��د وزي��ر الإ�سكان البحريني
با�سم بن يعقوب احلُ مر� ،رضورة
ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي م��ع الأم���م
املتحدة لتنفيذ خطط التنمية
امل�ستدامة  2030يف جماالت
التعليم والبيئة والإ�سكان.
ولفت يف كلمته ام�س اخلمي�س
�أمام اجلل�سة االفتتاحية للدورة
الـ  83للمكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء الإ�سكان والتعمري العرب،
التي عقدت مبقر جامعة الدول
العربية �إلى �أهمية امل�رشوعات
امل��درج��ة على م�رشوع جدول
�أعمال االجتماع خا�صة ما يتعلق
بالتعاون العربي يف جمال
الإ�سكان ،بالإ�ضافة �إلى متابعة
تنفيذ ق��رارات القمم العربية
التنموية يف جمال الإ�سكان.

و�أ���ش��ار �إل��ى �أهمية اال�ستعداد
لعقد امل�ؤمتر العربي اخلام�س
ل�ل�إ���س��ك��ان امل��ق��رر يف مملكة
البحرين وكذلك اجتماع جمل�س
وزراء الإ�سكان والتعمري العرب
يف دي�سمرب املقبل.
من جانبه� ،شدد الأم�ين العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية
باجلامعة العربية ،ال�سفري
كمال ح�سن علي يف كلمته على
�أهمية الق�ضايا املطروحة على
م�رشوع ج��دول �أعمال املكتب
التنفيذي خا�صةً م��ا يتعلق
بق�ضايا التنمية يف املنطقة
العربية والتنمية امل�ستدامة
ويف مقدمتها احلق يف اال�سكان
كونه م��ن احل��ق��وق الأ�سا�سية
للمواطن العربي.

و�أك��د �أهمية التعامل العربي
ب�شكل جدي مع م�شكلة التمويل
العقاري بو�صفها من الق�ضايا
املهمة يف عمل جمل�س وزراء
الإ�سكان والتعمري العرب يف
�ضوء ارتفاع �أ�سعار الوحدات
ال�سكنية وكيفية توفري التمويل
العقاري لها.
و�أو�ضح �أن هذا االجتماع ي�أتي
يف �إطار التح�ضريات العربية
للقمة ال��ع��رب��ي��ة التنموية
االق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية
املقرر عقدها يف بريوت يناير
 ،2019مبين ًا �أن��ه تقرر عقد
اجتماع ا�ستثنائي للمجل�س
االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي يف
�شهر دي�سمرب املقبل للتح�ضري
لهذه القمة.

• حلظة تبادل املذكرتني الدبلوماسيتني

من جهة �أخرى افتتح ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح
رئي�س جمعية الإم��ارات للأمرا�ض
اجلينية �أم�����س فعاليات ال��دورة
العا�رشة من م�ؤمتر الإمارات لأمرا�ض
ال�رسطان املقام حتت �شعار «تعزيز
التميز يف علم الأورام والق�ضاء
على ال�رسطان» ويعد واحدا من �أهم
امل�ؤمترات الطبية املتخ�ص�صة التي
ت�سلط ال�ضوء على �آخر التطورات
والبحوث العلمية يف جمال مكافحة
مر�ض ال�رسطان ومناق�شة احللول
املثلى للوقاية منه.
ي�شارك يف امل��ؤمت��ر ال��ذي ي�ستمر
ثالثة �أيام يف فندق «انرتكونتيننتال
في�ستيفال �سيتي» بدبي �أكرث من 200
متحدث من اخلرباء املحت�صني من
 75دولة حول العامل وتنظمه �رشكة
«اندك�س» للم�ؤمترات واملعار�ض
بال�رشاكة م��ع جمعية الإم���ارات
للأمرا�ض اجلينية .
وق��ام ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان بجولة يف املعر�ض امل�صاحب
للم�ؤمتر  -الذي �ضم �أحدث التقنيات
والتكنولوجية العلمية امل�ستخدمة

ل��ع�لاج خم��ت��ل��ف �أن�����واع �أم��را���ض
ال�رسطان  -رافقه خاللها حميد
القطامي املدير العام لهيئة ال�صحة
بدبي وم��رمي مطر رئي�سة جمل�س
وم�ؤ�س�سة جمعية الإمارات للأمرا�ض
اجلينية ود�.شاهينة داوود رئي�سة
امل�ؤمتر وم�.أمي��ن املدين الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية
يف «اندك�س القاب�ضة» وع��دد من
امل�س�ؤولني والأطباء املعنيني.
ويف كلمته االفتتاحية قال ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان ان ر�ؤية
الإمارات يف جمال الرعاية ال�صحية
ت��رك��ز ع��ل��ى �أه��م��ي��ة املعلومات
وامل��ب��ادرات الرامية �إل��ى تثقيف
العامة وتوعيتهم ح��ول الوقاية
والطب احلياتي  ..ومن هذا املنطلق
ت�أتي �أهمية ه��ذا امللتقى لت�سلط
ال�ضوء على �أح��دث ما تو�صل �إليه
العلم يف جمال ال�رسطان وعالجه
و�آخ��ر البحوث واملن�ش�آت الطبية
املتوافرة يف املنطقة واملتخ�ص�صة
يف �أمرا�ض ال�رسطان.
و�أ�ضاف �أن العلوم الطبية يف يومنا
هذا متكنت من تقدمي خيارات متعددة

لعالج ال�رسطان �إلى جانب الرتكيز
على �أهمية الوقاية التي متنح الأمل
ملجتمع املر�ضى ككل .
ومن جهتها قالت د�.شاهينة داوود
رئي�سة امل ��ؤمت��ر ا�ست�شارية طب
الأورام ان ال���دورة العا�رشة من
م�ؤمتر الإم��ارات لأمرا�ض ال�رسطان
ت�أتي يف الوقت الذي فاز فيه كل من
د.جيم�س �ألي�سون وتا�سوكو هوجنو
جمتمعني بجائزة نوبل للطب لعام
 2018وذل���ك لإكت�شافهما عالجا
ج��دي��دا لل�رسطان وال���ذي تو�صال
من خالله �إل��ى معرفة كيفية عمل
بروتينات معينة مبثابة «مكابح»
للخاليا التائية يف جهاز املناعة
ما يحد من قدرتها على مهاجمة
اخلاليا ال�رسطانية منوهة ب�أنه يف
حني يعمل العامل �أجمع على احلد
من حاالت الإ�صابة بال�رسطان يهدف
م�ؤمتر الإم��ارات لأمرا�ض ال�رسطان
�إلى حث جمتمع علم الأورام للتعاون
وذل��ك يف �سبيل �إح��راز املزيد من
التقدم يف الأبحاث وكذلك التكثيف
من املبادرات التي تكافح بفعالية
هذا املر�ض يف منطقتنا.

قطر تعرف بالدور القانوني الذي تلعبه على الساحة الدولية
�شارك وفد قطري قانوين يف م�ؤمتر نقابة املحامني
الدولية املنعقد حال ًيا بالعا�صمة الإيطالية
روما� ،ضم الوفد ممثلني من حمكمة قطر الدولية
يف مقدمتهم اللورد فيليب�س رئي�س املحكمة وفي�صل
را�شد ال�سحوتي الرئي�س التنفيذي ورا�شد �آل �سعد
ع�ضو جلنة قبول املحامني بوزارة العدل والع�ضو
اال�ست�شاري ملركز قطر للمال �إ�ضافة �إلى عدد من
ممثلي مكاتب املحاماة القطرية.
قام الوفد القطري بتعريف املجتمع القانوين
والق�ضائي الدويل بالدور الذي تقوم به قطر على
ال�ساحة الدولية من �أجل تكري�س واحرتام �سيادة
القانون وحتقيق العدالة والتعريف بالنظام
القانوين يف دولة قطر واملميزات التي تقدمها
الدولة للم�ستثمرين الأجانب يف كافة القطاعات
االقت�صادية واال�ستثمارية مب��ا ي��واك��ب �أف�ضل
اخلدمات واملمار�سات يف هذا املجال عامل ًيا،
خا�صة �أن امل��ؤمت��ر يعترب �أك�بر جتمع عاملي
للخرباء يف جمال القانون.
كما مت خالل امل�ؤمتر تبادل اخلربات بني مكاتب
املحاماة القطرية و�أكرب مكاتب املحاماة الأجنبية

يف خمتلف جماالت القانون.
وا�ستعر�ض را�شد �آل �سعد يف الكلمة التي �ألقاها
�أمام �إحدى ندوات امل�ؤمتر ،الثورة الت�رشيعية
الأخرية يف قطر والتي تهدف �إلى تعزيز موقعها
التناف�سي وزيادة اندفاع عجلة االقت�صاد الوطني
وحتقيق التنمية امل�ستدامة ورفاهية املجتمع
القطري.
و�أك��د �أن التطور الت�رشيعي يهدف �إل��ى حتقيق
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة من خالل ت�شجيع
م�شاركة القطاع اخلا�ص وحتفيزهم يف حتقيق
التنمية االقت�صادية وت�شجيع �صغار امل�ستثمرين
على االن��خ��راط يف حتقيق تلك التنمية وكذلك
ت�شجيع امل�ستثمر الأجنبي وجذبه لال�ستثمار داخل
قطر.
وعر�ض �آل �سعد لعدد من الت�رشيعات التي �صدرت
ؤخرا ومن بينها قانون ال�رشكات التجارية
م� ً
اجلديد رقم  11ل�سنة  2015والذي �صدر لتعزيز
موقع دولة قطر التناف�سي ،كما ا�ستعر�ض القانون
رقم  9ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون
رقم  13ل�سنة  2000بتنظيم ا�ستثمار ر�أ�س املال

غري القطري يف الن�شاط االقت�صادي والذي �أجاز
للم�ستثمرين غري القطريني متلك ن�سبة ال تزيد
على « »% 49من ر�أ�سمال ال�رشكات امل�ساهمة
القطرية املدرجة يف بور�صة قطر.
وحت��دث �آل �سعد عن القوانني التي �أ�صدرتها
الدولة بعد احل�صار للحد من ح��دوث ت�أثريات
لهذا احل�صار على قدرتها االقت�صادية حيث �سنت
ووافقت على بع�ض م�شاريع الت�رشيعات الأخرى
التي تهدف �إلى تعزيز القدرة االقت�صادية للدولة
من خالل جذب وت�شجيع اال�ستثمارات املحلية
والأجنبية ،و�إي��ج��اد بيئة ا�ستثمارية متطورة
وحمفزة للأن�شطة االقت�صادية ،وال�سماح للأجانب
عقاريا
بالتملك بن�سبة � % 100سواء كان متلكً ا
ً
�أو متلك �أن�شطة اقت�صادية ،م�شري ًا �إلى �أن الثورة
الت�رشيعية ال��ت��ي ���ص��درت خ�لال ف�ترة زمنية
وجيزة ال تتعدى ال�سنوات الثالث تعك�س �إرادة
الدولة ممثلة يف احلكومة الر�شيدة على حتقيق
النمو والتنمية االقت�صادية الكاملة وال�شاملة
وامل�ستدامة واحلر�ص الأكيد على حتقيق الرفاه
االجتماعي للمجتمع القطري.

تجهيز أكثر من  90مركزاً لإليواء

«التجارة العمانية» تتأكد من توافر السلع والوقود في ظفار تحس ًبا لـإلعصار المقبل
قامت وزارة التجارة وال�صناعة
باتخاذ كافة االجراءات االحرتازية
ل��ت��وف�ير ال�����س��ل��ع اال�ستهالكية
ب���الأ����س���واق امل��ح��ل��ي��ة وتوفري
املنتجات النفطية مبحطات تعبئة
الوقود نظر ًا لتوقع ت�أثر ال�سلطنة
بالإع�صار امل��داري «لبان» خالل
الأيام املقبلة.
وقال جمال بن عبدالله الهنائي
م��دي��ر ع���ام امل��دي��ري��ة العامة
للتجارة وال�صناعة مبحافظة
ظفار �إن��ه نظر ًا لت�أثر ال�سلطنة
بالإع�صار امل��داري «لبان» خالل
الأيام املقبلة فقد مت اتخاذ عدد
م��ن االج����راءات لتفادي ح�صول
�أي نق�ص يف ال�سلع اال�ستهالكية
والوقود.
و�أ�شار مدير عام املديرية العامة
للتجارة وال�صناعة مبحافظة ظفار
�إلى �أن هناك تن�سيقا مبا�رشا مع
املراكز التجارية لتوفري ال�سلع
اال�ستهالكية يف حمافظة ظفار
وكذلك مت التن�سيق مع �رشكات
ت�سويق املنتجات النفطية بتوفري
املنتجات النفطية يف حمطات
تعبئة ال��وق��ود قبل ب��دء ت�أثري
االع�صار على املحافظة و�أثناء
وبعد فرتة ت�أثري الإع�صار.

كما �أو���ض��ح جمال الهنائي �أنه
مت التوا�صل مع ممثلي البنوك
التجارية يف املحافظة ل�رضورة
ت��وف�ير ال�����س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة يف
�أجهزة ال�رصف الآيل ،والت�أكد من
عملها.
من جهة �أخ��رى �أعلنت اجلهات
الع�سكرية واملدنية واخلا�صة
جاهزيتها للتعامل مع الإع�صار
امل�����داري «ل���ب���ان» ،ال����ذي من
امل��ح��ت��م��ل �أن ي��ب��د�أ ت ��أث�يرات��ه
املبا�رشة م�ساء غد ال�سبت ،وقد
مت تهيئة مراكز الإيواء يف واليات
حمافظتي ظفار والو�سطى اللتني
من املحتمل �أن تت�أثرا بالإع�صار
 ،ح��ي��ث مت جتهيز  35مركزا
للإيواء بوالية �صاللة وهيئت 7
ٍ
كمبان للإيواء االحتياطي
مدار�س
يف الظروف املناخية اال�ستثنائية
ٍ
مبان
بالوالية .كما مت جتهيز 6
للإيواء بوالية طاقة و 3مراكز
مبرباط و 14مركزا بوالية ثمريت
و 4م��راك��ز ب��والي��ة �شليم وجزر
احلالنيات ومدر�سة واحدة بوالية
مق�شن و 5مدار�س بوالية �سدح و8
مدار�س كمراكز للإيواء باملزيونة
و 12مركزا برخيوت و 3مراكز
ب�����ض��ل��ك��وت .وت��ت��اب��ع اجل��ه��ات

• مناقشات موسعة استعدادا ً لالعصار

املعنية تطورات احلالة مبزيد
م��ن االهتمام والتح�ضري و�أخ��ذ
االحتياطات الالزمة  ،وحت�سبا
للمخاطر �أعلنت وزارة الرتبية

والتعليم تعليق الدرا�سة مبدار�س
حمافظة ظفار.
و�أكد اللواء حمد بن �سليمان احلامتي
نائب رئي�س اللجنة الوطنية للدفاع

املدين على �أهمية ح�شد وحتريك
كافة امل��وارد والإمكانات الالزمة
فعالةت�ضمنتوفري
ل�ضمانا�ستجابة ّ
كافة اخلدمات املعي�شية والطبية

واحلد من �أي ت�أثريات على ا�ستدامة
اخل��دم��ات الأ�سا�سية كالكهرباء
واملياه واالت�صاالت وغريها من
اخلدمات العامة .كما �أن امل�ؤ�س�سات
ال�صحيةوم�ست�شفىال�سلطانقابو�س
ب�صاللة على �أهبة اال�ستعداد من
ناحية توفري الطاقة اال�ستيعابية
والأدوية وكافة اخلدمات ال�صحية
املطلوبة �إلى جانب و�ضع اخلطط
للتعامل م��ع الأن����واء املناخية
وت�أمني �صحة املواطنني واملقيمني
مبختلف واليات حمافظة ظفار ،مع
مراعاة جوانب ال�سالمة للمر�ضى
املنومني والعاملني ال�صحيني،
وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات ال�صحية
التابعة للمحافظة بالتن�سيق مع
بقية القطاعات.
كما ناق�شت اللجنة الفرعية
لإدارة الأزمات باملديرية العامة
للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار
التن�سيق مع �إدارات املدار�س يف
كيفية التعامل مع ه��ذه احلالة
بالتعاون امل�شرتك مع اللجنة
الفرعية للدفاع امل��دين بظفار
وحتديد عدد من املدار�س كمراكز
�إيواء للمواطنني واملقيمني خالل
الأي��ام املقبلة وف��ق ما تقت�ضيه
احلالة.

و�أع��ل��ن املركز الوطني للإنذار
املبكر من املخاطر املتعددة �أن
�آخ��ر خرائط الطق�س والتحاليل
تو�ضح تطور العا�صفة املدارية
«ل��ب��ان» �إل��ى �إع�صار م��داري من
ال��درج��ة الأول���ى يتمركز جنوب
غ��رب بحر ال��ع��رب على دائ��رة
عر�ض � 14.1شماال وخ��ط طول
� 59.1رشقا .وتقدر �رسعة الرياح
ال�سطحية ح��ول املركز من 64
�إل��ى  74عقدة «� 119إل��ى 137
كم/�ساعة» .ويبعد عن �سواحل
ال�سلطنة «مدينة �صاللة» مب�سافة
تقدر بـ 600كيلومرت.
وقــــد ب���د�أت ال��ت���أث�يرات غري
مبا�رشة على حمــــافظة ظفار �أم�س
بهطول �أمطار متو�سطة وارتفاع
�أم��واج البحر وال��ذي يقدر بني 3
�إلى � 4أمتار مع هبوب رياح ن�شطة
وارتفاع ن�سبي يف درجة احلرارة
.
بينما من املحتمل �أن تتعر�ض
املحافظتان «ظفار والو�سطى»
لت�أثريات مبا�رشة ب�أمطار متفاوتة
الغــــزارة ورياح ن�شطة �إلى قوية
ابتداء من م�ساء غد «ال�سبت» مع
ارتفاع يف �أمواج البحر يتقدر مبا
بني � 8-6أمتار.

