
اأبوظبي-وام:

 تلقى �ش���احب ال�شمو ال�شيخ 

حممد ب���ن زايد اآل نهيان ويل 

القائد  نائ���ب  اأبوظبي  عه���د 

الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س 

ات�ش���ال هاتفيا م���ن فخامة 

الدكتور برهم �ش���الح رئي�س 

ال�ش���قيق  العراق  جمهوري���ة 

بحثا خالله العالقات الأخوية 

البلدين و�ش���بل تنمية  ب���ن 

التعاون وتطويره يف خمتلف 

جوانبه مبا يحقق م�شاحلهما 

اإىل عدد  اإ�شافة   .. املتبادل���ة 

م���ن الق�شاي���ا واملو�شوعات 

ذات  والدولي���ة  الإقليمي���ة 

الهتمام امل�شرتك.

الدوحة-)د ب اأ(:

 حط���ت طائ���رة اخلط���وط اجلوي���ة 

القطري���ة  يف مط���ار الريا�س الدويل 

للم���رّة الأوىل منذ ع���ام 2017، الذي 

�شهد اندلع الأزمة اخلليجية.

 وقال بي���ان اأ�شدرته �رشكة اخلطوط 

اجلوي���ة القطرية ام����س الثنن يف 

الدوحة وتلقت وكالة الأنباء الأملانية 

)د.ب.اأ( ن�شخ���ة منه: »اإن اخلطوط قد 

ا�شتاأنفت اليوم رحالتها اإىل الريا�س 

يف اململكة العربية ال�شعودية، بواقع 

رحل���ة يوميًا... وق���د انطلقت الرحلة 

رق���م )كيو اأر 1164( م���ن مطار حمد 

الدويل عند ال�شاعة 13:45 بالتوقيت 

املحل���ي، وو�شلت اإىل مط���ار امللك 

خالد الدويل يف متام ال�شاعة 15:10، 

عل���ى طائرة من ط���راز اإيربا�س )اأيه 

.)1000-350

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

القاهرة-وكالت:

اأعلن���ت م�شادر اأمنية م�رشية عن هروب 3 �شجناء حمكوم 

عليهم بالإعدام، من �شجن طنطا العمومي، و�شط الدلتا.

وك�شف���ت امل�شادر اأن ال�شجناء الثالث���ة “متكنوا من القفز 

اأعل���ى �شور ال�شجن اإىل اأ�شطح املنازل املجاورة”، ثم لذوا 

بالفرار.

وقالت امل�شادر اإن���ه تتم حاليا مالحق���ة الهاربن، فيما 

�شكلت جلنة حتقيق اإدارية داخل ال�شجن.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 11/24 دبي 06/25 ال�شارقة 06/24 عجمان 25 /07 اأم القيوين 25 /07 راأ�س اخليمة 24 /09 الفجرية 23 /13 العن 09/26 ليوا 09/25  ال�شلع 14/22    الفجر 5.47 الظهر 12.33   الع�رش 3.34  املغرب 5.56 الع�شاء 7.14

نيويورك-)د ب اأ(:

 اأف���ادت وكال���ة »بلوم���رج« لالأنب���اء 

باأن اأمن ع���ام الأمم املتح���دة اأنطونيو 

جوتريي�س يعت���زم الرت�شح لولية ثانية 

يف املن�شب.

ونقلت الوكالة عن م�شدرين دبلوما�شين 

مطلعن اأن جوتريي�س اأبلغ الدول اخلم�س 

دائمة الع�شوية يف جمل����س الأمن اأم�س 

باأنه يرغب يف البقاء لولية ثانية.

ورجح الدبلوما�شيان اأن يبلّغ جوتريي�س 

ر�شمي���ا رئي����س اجلمعي���ة العامة لالأمم 

املتحدة قريبا بالقرار.

.وتوىل رئي�س ال���وزراء الرتغايل الأ�شبق 

/71 عام���ا/ املن�شب ع���ام 2017، ومن 

املقرر اأن تنهي الولية التي ت�شتمر خم�س 

�شنوات نهاية العام اجلاري.

جوتيري�ش يعتزم التر�شح 

لوالية ثانية

»طالع �ص2«»طالع �ص3«
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م�ضقط-وام:

 اأ�شدر جاللة ال�شلطان هيثم بن طارق 

�شلط���ان عمان، مر�شوم���ن �شامين، 

ق�شى الأول ب�اإ�شدار النظام الأ�شا�شي 

باإ�شدار قانون  الثاين  للدولة، وق�شى 

جمل�س ُعمان.

وذك���رت وكالة النب���اء العمانية ان 

اإ�شدار املر�شومن رقم 6 ورقم 7 لعام 

2021 ياأتي تلبية ملتطلبات ال�شلطنة 

يف املرحلة املقبل���ة، وان�شجامًا مع 

روؤية عمان 2040.

واأو�شح���ت الوكال���ة ان املر�شوم رقم 

باإ�ش���دار  القا�ش���ي   2021 لع���ام   6

نظام اأ�شا�شي جدي���د للدولة يت�شمن 

و�شع اآلية حم���ددة وم�شتقرة لنتقال 

ولي���ة احلك���م يف ال�شلطن���ة وو�شع 

اآلية تعي���ن ويل العهد، وبيان مهامه 

واخت�شا�شات���ه والتاأكي���د على مبداأ 

الق�شاء  وا�شتق���الل  القان���ون  �شيادة 

كاأ�شا�س للحك���م يف الدولة، والتاأكيد 

عل���ى دور الدولة يف كفالة املزيد من 

احلقوق واحلريات للمواطنن 

»تتمة  �ص8«

نظام اأ�شا�شي جديد للدولة وقانون لمجل�ش 
ُعمان واآلية لتعيين ولي العهد

الإمارات تجمع �شمل عائلتين يمنيتين يهوديتين 
بعد فراق 21 عامًا

محمد بن زايد يوؤكد دعم الإمارات 
للعراق ال�شقيق

اأبوظبي-وام:

 يف موق���ف اإن�شاين جدي���د يج�شد نهج دولة 

الإمارات الرا�شخ يف تعزيز الأخوة الإن�شانية 

واإع���الء قيم ال�ش���الم والتاآخ���ي والت�شامن 

و�ش���ون كرامة الإن�شان .. جنحت الإمارات يف 

مل �شم���ل عائلتن يهوديتن من اليمن ببقية 

اأفرادهما املتواجدين يف لندن ليجتمعوا معا 

على اأر�س الإم���ارات بعد فراق دام لإحداهما 

لأكرث من 21 عاما والأخرى ل� 15 عاما.

وتعك�س ه���ذه املبادرة النبيلة نهج الإمارات 

الإن�ش���اين الرا�ش���خ وال���ذي اأر�ش���ى دعائمه 

املغف���ور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

"طي���ب اهلل ثراه" و�شار عل���ى نهجه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة "حفظ���ه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

و�شاح���ب ال�شمو ال�شيخ حممد ب���ن زايد اآل 

نهي���ان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة .

المنامة-وكاالت:

قالت هيئة الطريان املدين يف البحرين ، اإن اململكة �شتفتح 

جماله���ا اجلوي اأمام قطر بدايًة م���ن ام�س الإثنن، 11 يناير 

)كانون الث���اين(، وذلك يف اأعقاب توقي���ع دول عربية على 

اتفاق يف القمة اخلليجية الأخرية.

وقطعت البحرين، وال�شعودي���ة، والإمارات، وم�رش العالقات 

الدبلوما�شية وروابط التج���ارة والنقل مع قطر منت�شف يف 

.2017

 اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت �رشكة اأبوظب���ي الوطني���ة للمعار�س 

»اأدنيك«، املنظم���ة ملعر�شي »اآيدك�س 2021« 

والدف���اع البحري »نافدك����س 2021«، واللذين 

يعقدان حتت الرعاي���ة الكرمية ل�شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س الدولة 

»حفظه اهلل«، يف الفرتة ما بن 21 - 25 فراير 

املقب���ل، وبالتعاون مع مرك���ز اأبوظبي لل�شحة 

العامة التابع لدائرة ال�شحة اأبوظبي عن اإعفاء 

والزوار  والإعالمي���ن  والعار�شن  امل�شارك���ن 

الدولين امل�شجلن، من اإج���راءات فرتة احلجر 

ال�شح���ي البالغ���ة 10 اأيام عن���د و�شولهم اإىل 

اأبوظبي من خ���ارج الدولة، وذلك بهدف ت�شهيل 

الإجراءات على الوفود التي اأكدت م�شاركتها من 

جميع اأنحاء العامل.

الخطوط الجوية القطرية ت�شتاأنف 
رحالتها اإلى الريا�ش 

البحرين تفتح مجالها الجوي 
اأمام الطيران القطري

اإعفاء الم�شاركين في معر�شي »اآيدك�ش« 
و»نافدك�ش« من الحجر ال�شحي  

ال�شعودية: ت�شنيف وا�شنطن للميلي�شيا الحوثية منظمة 
اإرهابية يجبرها للعودة للم�شاورات ال�شيا�شية

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

الريا�ض-)د ب اأ(:

اأك���دت ال�شعودي���ة ام����س الثن���ن اأن ت�شنيف 

وا�شنط���ن امليلي�شيا احلوثي���ة اليمنية منظمة 

اإرهابية قد يجر قادتها على العودة للم�شاورات 

ال�شيا�شية.

واأعرب���ت وزارة اخلارجي���ة ال�شعودية يف بيان 

لها ام����س الثنن: "عن ترحيب حكومة اململكة 

بقرار الإدارة الأمريكية ت�شنيف ميلي�شيا احلوثي 

منظم���ة اإرهابية، وو�ش���ع قياداتها �شمن قوائم 

الإره���اب؛ يف خط���وة من�شجمة م���ع مطالبات 

احلكومة ال�رشعية اليمنية بو�شع حد لتجاوزات 

تلك امليلي�شيا املدعومة من اإيران وما متثله من 

خماطر حقيقية اأدت اإىل تدهور الو�شع الإن�شاين 

لل�شع���ب اليمن���ي، وا�شتم���رار تهديداتها لالأمن 

وال�شلم الدولين واقت�شاد العامل".
»تتمة  �ص8«

�ضوريا-وكاالت:

قتل 8 عنا�رش من اجلي�س ال�شوري وامل�شلحن املوالن له 

اأم�س الإثنن يف هجوم جديد لتنظيم داع�س الإرهابي يف 

�رشق البالد، وفق ما اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان.

وي�شّع���د التنظيم املتطرف يف الآون���ة الأخرية من وترية 

هجمات���ه على اجلي�س ال�شوري، م���ا يعك�س وفق حمللن 

�شعوب���ة الق�شاء نهائي���ًا على خالياه الت���ي تن�شط يف 

البادية ال�شورية املمتدة من �رشق حمافظة حم�س )و�شط( 

و�شوًل اإىل اأق�شى �رشق حمافظة دير الزور )�رشق(.

واأفاد املر�شد ال�شوري �شّن تنظي���م داع�س هجومًا جديداً 

على مواق���ع لقوات اجلي����س ال�شوري و«ل���واء القد�س« 

الفل�شطيني املوايل له يف جنوب حمافظة دير الزور.

فيينا-)د ب اأ(:

 مُث���ل ملياردير مناجم الأملا�س ال���ذي يحمل اجلن�شيتن 

الإ�رشائيلي���ة والفرن�شية بيني �شتاينميت���ز اأمام حمكمة 

يف جنيف ام�س الثنن ب�شب���ب اتهامات باأنه دفع ع�رشة 

مالين دولر يف �شكل ر�ش���ى للح�شول على حق التنقيب 

عن خام احلديد يف غيني���ا. وبح�شب الدعاء ال�شوي�رشي، 

فاإن رجل الأعم���ال /64 عاما/ عقد �شفقة يف عام 2005 

م���ع لن�شانا كونتي الذي كان رئي�ش���ا للدولة الواقعة يف 

غرب اأفريقيا يف ذاك الوقت وماماداي توري زوجة كونتي.

ويزع���م اأن هذه الر�شاوي دفع���ت لتوري بن عامي 2006 

و2012 جزء منها عر ح�شاباته امل�رشفية يف �شوي�رشا.

وج���اء يف اته���ام الإدعاء اأن���ه يف مقابل ذل���ك ح�شلت 

جمموعة �رشكاته على ح���ق التنقيب عن خام احلديد يف 

منجم �شيماندو.

8 قتلى من الجي�ش ال�شوري 
بهجوم لداع�ش

محاكمة قطب األما�ش اإ�شرائيلي 
في ق�شية ر�شوة

هروب 3 �ضجناء محكوم عليهم 

باالإعدام في م�ضر
اأبوظبي-وام:

 قدمت دولة الإم���ارات خال�س العزاء اإىل جمهورية اإندوني�شيا 

يف �شحاي���ا حتطم طائ���رة الركاب التابع���ة ل�رشكة اخلطوط 

اجلوية »�رشيويجايا« الإندوني�شية عقب اإقالعها من العا�شمة 

»جاكرتا » يوم ال�شبت املا�شي.

واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان لها ام�س 

- عن ت�شامنها ووقوفها اإىل جانب اإندوني�شيا يف هذا امل�شاب 

اجلل���ل، معربة ع���ن خال����س موا�شاتها حلكوم���ة اإندوني�شيا 

ولأهايل وذوي ال�شحايا.

االإمارات تنعى �ضحايا الطائرة االإندوني�ضية 

المنكوبة

»تتمة  �ص8«

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 تقدم جمل�س النواب الأمريكي 

بق���رار يدعو نائ���ب الرئي�س 

الرئي�س  مايك بن����س لع���زل 

دونالد ترامب من من�شبه، عن 

اأن���ه غري موؤهل  طريق اعالن 

لأداء واجبات عمله.

على  اخلطوة  ه���ذه  وت�شغط 

التعدي���ل  لتفعي���ل  بن����س 

للد�شتور  والع�رشين  اخلام�س 

وجتريد ترامب م���ن �شلطاته 

لأداء  لئ���ق  غ���ري  باإعالن���ه 

واجباته.

يف  اجلمهوري���ون  وعرق���ل 

جمل�س الن���واب الإجراء، مما 

اإج���راء ت�شويت يف  ا�شتدعى 

جمل����س النواب بكامل هيئته 

اليوم الثالثاء.

اإذا رف�س بن�س الت�رشف، كما 

ه���و متوقع، فقد تعهد اأع�شاء 

الدميقراطيون  النواب  جمل�س 

بامل�ش���ي قدًم���ا ب�رشعة يف 

اإجراءات العزل.

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 خرج���ت �شيدة اأمريكا الأوىل ميالني���ا ترامب عن �شمتها ام�س 

الثنن فيما يتعلق باأعمال العنف التي وقعت الأ�شبوع املا�شي 

اإثر قيام اأفراد م�شاغبن موالن لزوحها الرئي�س املنتهية وليته 

دونالد ترامب باقتحام الكوجنر�س )الكابيتول( . وقالت ميالنيا 

يف بي���ان مط���ول “ اإنني حمبط���ة ومبتئ�شة ب�شب���ب ما حدث 

الأ�شبوع املا�شي”.

واأ�شاف���ت “ لق���د كان اأم���را رائعا اأن نرى هذا الك���م الهائل من 

الأ�شخا�س لديهم ال�شغف واحلما�س بامل�شاركة يف النتخابات ، 

لكن يتعن علينا األ ن�شمح لذلك ال�شغف اأن يتحول اإىل عنف”.

مجل�ش النواب االأمريكي يطلب ر�شميًا 
من بن�ش عزل ترامب 

ميالنيا ترامب »محبطة ومبتئ�شة« بعد 
اأحداث العنف بمبنى الكابيتول

تلقى ات�ضالين هاتفيين من برهم �ضالح ورئي�ض ليبيريا

اإعالء لقيم االأخوة االإن�ضانية والت�ضامن .. 
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 ôjRh …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 øªMôdGóÑY óªM ‹É©eh ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ™aóŸG

 ‹É©eh  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  ‘  OÉ–Ód

 ¿hDƒ°T IQGRƒH QÉ°ûà°ùŸG »YhQõŸG óªfi ¢SQÉa

.á°SÉFôdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »bGô©dG ´ÉaódG ôjRh OÉæY á©ªL øcQ ≥jôØdG QGR 

 ¬dÉÑ≤à°SG  ‘ ¿Éch,  ÚæK’G ¢ùeG  áeGôµdG  áMGh

 …ò«ØæJ ôjóe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG

 ó¡Y  ‹h  ¿GƒjO  ‘ AGó¡°ûdG  öSCG  ¿hDƒ°T  Öàµe

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ™e OÉæY ¢Vô©à°SGh . »ÑXƒHCG

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

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

 õeôc ôNB’G ≈∏Y É¡æe πc óæà°ùj kÉMƒd 31 øe

 ádhO  IOÉ«b  ÚH  øeÉ°†àdGh  ∞JÉµàdGh  IóMƒ∏d

 ôjRƒdG ∫ƒŒh .∫É£HC’G ÉgOƒæLh É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G

 ìöûd É©ªà°ùe áMGƒdG áëæLCG ∞∏àfl ‘ ∞«°†dG

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

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

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

 .á∏«∏÷G á«æWƒdG ä’’ódGh º«≤dG øe ÒãµdG øY

 »bGô©dG  ´ÉaódG  ôjRh  ΩÉb  ádƒ÷G  ΩÉàN  ‘h

 øY  É¡«a  ÈY  QGhõdG  πé°S  ‘  áª∏c  π«é°ùàH

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO AGó¡°ûd √ôjó≤J

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¢ùeG ìÉÑ°U ¬Ñàµe ‘ - ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG

 ¿hó©°S  OÉæY  á©ªL  ≥jôØdG  ‹É©e  -  ÚæK’G

 Qƒ°†ëH ¬d ≥aGôŸG  óaƒdGh  »bGô©dG  ´ÉaódG  ôjRh

 ´ÉaódG  IQGRh  π«ch  …ôgÉ¶dG  ⁄É°S  ô£e  IOÉ©°S

 ÖMQh .IQGRƒdG  ‹hDƒ°ùeh  •ÉÑ°V QÉÑc  øe OóYh

 ´ÉaódG  ôjRƒH ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd ádhódG  ôjRh ‹É©e

 IOÉ«≤dG  ¢UôM  ócCGh  ..  AÉ≤∏dG  ájGóH  ‘ »bGô©dG

 á«îjQÉàdGh ájƒNC’G äÉbÓ©dG IÒ°ùe õjõ©J ≈∏Y

 nájQƒ¡ªLh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  nÚH

 ∑Î°ûŸG pπª©dÉH AÉ≤JQÓd É¡«©°Sh ,á≤«≤°ûdG ¥Gô©dG

 …ôµ°ù©dG ∫ÉéŸG ‘ á°UÉNh ä’ÉéŸG áaÉc ‘

 á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ôjƒ£J  á°ûbÉæeh  »YÉaódGh

 ≈∏Y ¢Uô◊Gh ná°ü∏îŸG Oƒ¡÷G kÉæªãe ,á«æWƒdG

 ≥«≤ëàd Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG ó«WƒJ

 ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SG Éªc  .ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG

 ÜÉgQE’G áëaÉµe ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG Oƒ¡L AÉ≤∏dG

 ,¬d …ó°üàdGh ¬àÁõ¡d á«bGô©dG áeƒµ◊G »©°Sh

 á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G äGQÉeE’G ádhO äôµæà°SG å«M

 QGô≤à°SGh  nøeCG  áYõYR  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  IQôµàŸG

 øe OóY ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJ Éªc ,¥Gô©dG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG

:ΩGh-»HO

 øY ´ÓbEÓd IOÉ«Y »HóH áë°üdG áÄ«g âKóëà°SG

 Oó©dG  ™ØJÒd »ë°üdG  ôª◊G óf  õcôÃ ÚNóàdG

 …õcôe »JOÉ«Y ó©H çÓK ¤EG äGOÉ«©dG √ò¡d »∏µdG

.Ú«ë°üdG AÉ°TÈdGh QGƒ£dG

 ádhDƒ°ùe AÉª∏©dG ¿É£∏°S á°ûFÉY IQƒàcódG äócCGh

 áÄ«¡H  áHÉfE’ÉH  áæeõŸGh  IOÉ◊G  ¢VGôeC’G  IóMh

 øe Rõ©à°S »àdG IOÉ«©dG √òg á«ªgCG »HóH áë°üdG

 ™ªàéŸG OGôaCG  IóYÉ°ùe ∫É› ‘ áÄ«¡dG  Oƒ¡L

 á«Ñ∏°ùdG  √ôWÉfl  …OÉØJh  ÚNóàdG  øY  ´ÓbEÓd

.ΩÉY πµ°ûH ™ªàéŸGh OôØdG áë°U ≈∏Y

 »àdG  äÉeóÿG  IOÉØà°S’G  ádƒ¡°S  ¤EG  äQÉ°TCGh

 øµÁ  »àdGh  áÄ«¡dÉH  ÚNóàdG  äGOÉ«Y  É¡eó≤J

 ™e  öTÉÑŸG  π°UGƒàdG  ∫ÓN øe  É¡«∏Y  ∫ƒ°ü◊G

 òNC’  800342  áÄ«¡dÉH  óMƒŸG  ∫É°üJ’G  õcôe

 Ö«Ñ£dG øe öTÉÑŸG πjƒëàdG ∫ÓN øe hCG óYƒe

 ¿CG  ¤EG  áàa’..  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôÃ

 »ë°üdG QGƒ£dG õcôÃ ÚNóàdG øY ´ÓbE’G IOÉ«Y

 äGôe  ™HQCG  ∫ó©Ã  AÉ©HQCG  Ωƒj  πc  AÉ°ùe  πª©J

 ófh AÉ°TÈdG »JOÉ«Y øe πc πª©J Éªæ«H Éjô¡°T

.Éª¡æe πµd Éjô¡°T ÚJôe ôª◊G

 É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG AÉª∏©dG IQƒàcódG âë°VhCGh

 ÚNóàdG øY ´ÓbE’G ábÉH ∫ÓN øe äGOÉ«©dG √òg

 ™HQCG øª°†àJ å«M êÓ©dGh ájÉbƒdG ÚH ™ªŒ »àdG

 »ë°üdG ™°Vƒ∏d πeÉ°ûdG º««≤à∏d ájQÉ°ûà°SG äGQÉjR

 ¢üî°ûdG  ™e ¿hÉ©àdÉH á«LÓ©dG  á£ÿG ™°Vhh

 ´ÓbE’G  ‘ ÚÑZGô∏d  á©HÉàŸG  äÉeóNh øNóŸG

 óbh ô¡°TCG 6 ¤EG 3 øe ôªà°ùJ ób »àdGh ÚNóàdG øY

 á£ÿG øª°†àJ å«M ∂dòd áLÉ◊G óæY É¡JOÉYEG ºàJ

 øjQÉ“h äÉÑjQóJh á«°ùØf á«LÓY ÉbôWh πFÉ°Sh

.ÚNóàdG øY ´ÓbE’G ‘ óYÉ°ùJ áæ«©e

»bGô©dG ´ÉaódG ôjRh πÑ≤à°ùj ójGR øH Qƒ°üæeáeGôµdG áMGh Qhõj »bGô©dG ´ÉaódG ôjRh

»bGô©dG ´ÉaódG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæeáeGôµdG áMGh ¬JQÉjR ∫ÓN »bGô©dG ´ÉaódG ôjRh

»bGô©dG ´ÉaódG ôjRh ™e ∑ôà°ûªdG »YÉaódG ¿hÉ©àdG äÉbÓY åëÑj …OQGƒÑdG

»ë°üdG ôªëdG óf õcôªH ø«NóàdG øY ´ÓbEÓd IOÉ«Y çóëà°ùJ z»HO áë°U{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 è¡f  ó°ùéj  ójóL  ÊÉ°ùfEG  ∞bƒe  ‘  

 IƒNC’G õjõ©J ‘ ï°SGôdG  äGQÉeE’G  ádhO

 »NBÉàdGh  ΩÓ°ùdG  º«b  AÓYEGh  á«fÉ°ùfE’G

 âë‚ .. ¿É°ùfE’G áeGôc ¿ƒ°Uh øeÉ°†àdGh

 ÚàjOƒ¡j Úà∏FÉY πª°T ⁄ ‘ äGQÉeE’G

 ‘ øjóLGƒàŸG ÉªgOGôaCG á«≤ÑH øª«dG øe

 äGQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y É©e Gƒ©ªàé«d ¿óæd

 ÉeÉY 21 øe ÌcC’ ÉªgGóME’ ΩGO ¥Gôa ó©H

.ÉeÉY 15 `d iôNC’Gh

 è¡f  á∏«ÑædG  IQOÉÑŸG  √òg  ¢ùµ©Jh

 ≈°SQCG  …òdGh  ï°SGôdG  ÊÉ°ùfE’G  äGQÉeE’G

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

 ≈∏Y  QÉ°Sh  z√GôK  ˆG  Ö«W{  ¿É«¡f  ∫BG

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬é¡f

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

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

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

 ÖMÉ°Uh zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y

 ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G âæµ“h . áë∏°ùŸG

 Úà«æª«dG  ÚJöSC’G  πª°T ⁄ øe ádhódG

 GOôa 15 øe áfƒµe ¤hC’G  ..  ÚàjOƒ¡«dG

 zIó÷Gzh zó÷G{ ôØ°S π«¡°ùJ ” å«M

 á≤«≤°ûdG øª«dG ájQƒ¡ªL øe z∫ÉÿGzh

 ÒHGóàdG PÉîJG ” Éªc äGQÉeE’G ádhO ¤EG

 5 º¡æ«H É°üî°T 12 ôØ°S πLCG øe áeRÓdG

 ¤EG ¿óæd øe IöSC’G OGôaCG á«≤H ºg ∫ÉØWCG

 øWh{ äGQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y Gƒ≤à∏«d ádhódG

.ÉeÉY 21 ΩGO ¥Gôa ó©H zá«fÉ°ùfE’G

 á«fÉãdG  á«æª«dG  IöSC’G  πª°T ⁄ ” Éªc

 ôØ°S π«¡°ùJ ∫ÓN øe OGôaCG 5 øe áfƒµŸG

 ájQƒ¡ªL øe Éª¡«∏ØWh zΩC’Gzh zÜC’G{

 »bÉH ™e Gƒ≤à∏«d ádhódG ¤EG á≤«≤°ûdG øª«dG

 ó©H  ádhódG  πNGO  GhóLGƒJ  øjòdG  IöSC’G

 ≈ª°SCG ≈∏éààd ÉeÉY 15 øe ÌcC’ ΩGO ¥Gôa

.zójGR QGO{ ‘ áÑëŸGh á«fÉ°ùfE’G º«b

 Úà«æª«dG  ÚJöSC’G  ∫ƒ°Uh  Qƒah

 áaÉc  PÉîJG  ”  »ÑXƒHCG  ¤EG  ÚàjOƒ¡«dG

 ™«ª÷  á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG  äGAGôLE’G

 å«M  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ÉªgOGôaCG

 áaÉ«°†dG  Ωôch  IhÉØëH  Éª¡dÉÑ≤à°SG  ”

 á∏«°UC’G äGQÉeE’G º«b ¢ùµ©j ÉÃ á«JGQÉeE’G

 ¿ƒ°Uh  áÑëŸGh  »NBÉàdGh  ºMÓàdG  ‘

 ¥ôY hCG ¿ƒd ¤EG ô¶ædG ¿hO ¿É°ùfE’G áeGôc

 É¡æe â≤∏£fG »àdG É¡JGP º«≤dG »gh øjO hCG

.™ªLCG ⁄É©dG ¤EG äGQÉeE’G

 OGôaCG øe ´ƒeódGh ìôØdG É¡÷ÉN ôYÉ°ûÃh

 º¡FÉ≤dh º¡∏ª°T ™ªL ” øjòdG ÚJöSC’G

 º¡fÉæàeGh  ºgôµ°T  øY  GhÈY  º¡jhòH

 √òg  ≈∏Y  Ió«°TôdG  äGQÉeE’G  IOÉ«≤d

 É¡àHÉéà°SGh  áÁôµdG  á«fÉ°ùfE’G  IQOÉÑŸG

 πX ‘ ÚJöSC’G äÉà°T ™ª÷ á©jöùdG

 ⁄É©dG É¡H ôÁ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

.z19 ó«aƒc { ¢ShÒa QÉ°ûàfG AGôL

 ¤hC’G IöSC’G OGôaCG óMCG õjÉa ¥Éë°SEG ∫Ébh

 Oƒ¡L  ¿EG  zΩGh{  äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉcƒd

 ¬Ñ°TCG Ωƒ«dG IöSC’G πª°T ⁄ ‘ äGQÉeE’G

 IöSCÓd ó«Y ƒg Ωƒ«dÉa É©«ªL Éæd º∏◊ÉH

 ¥Gôa ó©H É¡JÉà°T ⁄ ‘ πeC’G äó≤a »àdG

.ÉeÉY 21 øe ÌcC’ ΩGO

 Ωƒ«dG  çóM Ée ¿CG  õjÉa ¥Éë°SEG  ±É°VCGh

 ÒÑc  ∫ƒ–  ƒg  πª°ûdG  ⁄  øe  ÉæJöSC’

 óeh  á©jöùdG  äGQÉeE’G  áHÉéà°SG  π°†ØH

 è¡f ¢ùµ©j É‡ Éæd IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG ój

 çQEGh  äGQÉeE’G  ádhód  ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dG

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

 ¬æe π¡æj …òdG z√GôK ˆG Ö«W{ ¿É«¡f

 á«fÉ°ùfE’G  áeóÿ É©«ªL äGQÉeE’G  AÉæHCG

 Üƒ©°ûdGh äÉ©ªàéŸG QGƒL ¤EG ±ƒbƒdGh

..øëŸGh äÉeRC’G ‘

 ΩÓ°ùdG  øWh  É¡fCÉH{  äGQÉeE’G  ÉØ°UGh

.zÒÿGh áÑëŸGh

 IöSC’G OGôaCG óMCG õjÉa π«FGöSEG ÈY √QhóHh

 äGQÉeE’G ádhód √ôµ°Th ¬fÉæàeG øY ¤hC’G

 º¡æeÉ°†J  ≈∏Y  ÉÑ©°Th  áeƒµMh  IOÉ«b

 ó©H  IöSC’G  äÉà°T  ™ªLh  ÊÉ°ùfE’G

 ºYódG ¤EG áaÉ°VEG ¥GôØdG øe IÒãc äGƒæ°S

 á«Ñ∏Jh IöSC’G OGôaCG ™«ª÷ Ωó≤ŸG ÒÑµdG

.áaÉc º¡JÉÑ∏£àe

 óMCG õjÉa IRƒd zΩC’G{ âdÉb É¡ÑfÉL øe

 Éª∏M  ¢û«©J  É¡fEG  ¤hC’G  IöSC’G  OGôaCG

 ÉeÉY  21 øe  ÌcCG  IÉfÉ©e  »¡æj  Gó«©°S

 ádhód  É¡fÉæàeGh  Égôµ°T  øY  IÈ©e  ..

 º¡JQOÉÑe ≈∏Y Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh äGQÉeE’G

.º¡d á«î°ùdG º¡JóYÉ°ùeh áÁôµdG

 Ö«ÑM  ¿Éª«∏°S  zó÷G{  ÈY  ÉªgQhóHh

 º¡JOÉ©°S øY ¿Éª«∏°S á©ª°T zIó÷Gzh

 ‘ º¡©ªLh IöSC’G  äÉà°T º∏H á¨dÉÑdG

 äGQÉeE’G  ∞bƒe  ¿CG  øjócDƒe  ..  »ÑXƒHCG

 Iõé©e â©æ°U É¡fƒc ≈°ùæj ød ÊÉ°ùfE’G

.áÑëŸGh á«fÉ°ùfE’G É¡fGƒæY á«≤«≤M

 IöSC’G  OGôaCG  óMCG  Ö«ÑM  ∞°Sƒj  ∫Ébh

 Ωƒ«dG …Qƒ©°T ∞°Uh ™«£à°SCG ’ z:¤hC’G

 á≤«≤M  ΩCG  º∏M  ¢û«©f  øëf  ÓFÉ°ùàe

 ød ÉØbƒe Éæd âeób äGQÉeE’G ¿EG  ∫Ébh ..

 √ôµ°T  øY  GÈ©e  ..  IÉ«◊G  ióe  √É°ùæf

 Gòg ≈∏Y É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G ádhód ¬fÉæàeGh

.zËôµdG ÊÉ°ùfE’G ∞bƒŸG

 OGôaCG  óMCG  ⁄É°S  ¿hQÉg  ∫Éb  ¬à¡L  øe

 äGQÉeE’G ádhO ¬àeób Ée ¿EG á«fÉãdG IöSC’G

 IöSC’G πª°T ⁄ ‘ Éæd Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh

 ™£≤Jh ÉeÉY 15 øe ÌcC’ ΩGO ¥Gôa ó©H

 π¶«°S Ó«Ñf É«fÉ°ùfEG ÉØbƒe ó©j ÉæH πÑ°ùdG

.Éæ««M Ée ÉæHƒ∏b ‘ É«M

 ‘ƒJ ød ¿Éaô©dGh ôµ°ûdG äÉª∏c ¿CG ±É°VCGh

 ¬JOÉ©°S øY GÈ©e .. É¡≤M äGQÉeE’G ádhO

 øWh äGQÉeE’G ‘ ¬JöSCGh √óLGƒàd á¨dÉÑdG

 âMÉJCG »àdG ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùàdGh á«fÉ°ùfE’G

 ™«ªL ™e IÉ«◊G ‘ IójóL á°Uôa º¡d

.IöSC’G OGôaCG

 ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCÉH ⁄É°S ¿hQÉg ¬LƒJh

 äGQÉeE’G  ádhO  ¤EG  ¿Éæàe’Gh  ¿Éaô©dGh

 IöSC’G  ™ªL  ‘  IÒÑµdG  ÉgOƒ¡L  ≈∏Y

 á«fÉ°ùfE’G  øWh  ‘  ÉæfCG  ócDƒj  …òdGh

 QRBÉàdGh  íeÉ°ùàdGh  áÑëŸGh  ΩÓ°ùdGh

 IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG ój óeh á«fÉ°ùfE’G áeóÿ

.õ««“ ¿hO øe Üƒ©°ûdG πµd

 .. øeÉ°†àdGh á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G º«≤d AÓYEG

kÉeÉY 21 ¥Gôa ó©H ø«àjOƒ¡j ø«à«æªj ø«à∏FÉY πª°T ™ªéJ äGQÉeE’G

:ΩGh-IÒéØdG

 ¢ù«FQ ,»böûdG ∞«°S øH óªM øH ˆGóÑY ï«°ûdG QGR

 ,á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh  ΩÉ°ùLC’G  AÉæÑd  äGQÉeE’G  OÉ–G

 ‘ ¿Éc å«M ,á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d IÒéØdG á«ÁOÉcCG

 ΩÉY  ôjóe  »à«Ø◊G  ó«ÑY  »∏Y  IOÉ©°S  ¬dÉÑ≤à°SG

.á«ÁOÉcC’G

 ,»böûdG ∞«°S øH óªM øH ˆGóÑY ï«°ûdG ™∏WGh

 ,á«ÁOÉcC’G  ‘  πª©dG  Ò°S  ≈∏Y  ,IQÉjõdG  ∫ÓN

 ,á«≤«Ñ£àdGh ájô¶ædG Ωƒ∏©dG øe á«ª«∏©àdG ègÉæŸGh

.á«ÁOÉcC’G ΩÉ°ùbCG πNGO ¢SQóJ »àdG

 á«dÉÑdGh ájöüÑdG ¿ƒæØdG ΩÉ°ùbCG »böûdG ó≤ØJ Éªc

 »àdG á«°ùjQóàdG ¥ô£dÉH ¬HÉéYEG ióHCGh ,≈≤«°SƒŸGh

 ègÉæª∏d É≤ah áÑ∏£∏d á«ÁOÉcC’G ƒ°SQóe Égôaƒj

 É¡dòÑj »àdG Oƒ¡÷ÉH Gó«°ûe ,á«ŸÉ©dG á«ª«∏©àdG

 äÉÑ∏£àe »Ñ∏j ÉÃ ,á«ÁOÉcC’G ‘ »ª«∏©àdG QOÉµdG

.IÒéØdG IQÉeEG ‘ áÑ∏£dG äÉLÉ«àMGh

 ΩÉY  ôjóe  »à«Ø◊G  ó«ÑY  »∏Y  IOÉ©°S  Ωó≤Jh

 øH óªM øH ˆGóÑY ï«°ûdG ¤EG ôµ°ûdÉH á«ÁOÉcC’G

 QhO  ¤EG  GÒ°ûe  ,IQÉjõdG  √òg  ≈∏Y  »böûdG  ∞«°S

 ¿ƒæØdG ä’É› ‘ ÖgGƒŸG á«ªæJ ‘ á«ÁOÉcC’G

 IQÉeEÉH  ™ªàéŸG  OGôaCG  ÚH  á«æØdG  áaÉ≤ãdG  öûfh

.IÒéØdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19-ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 É°üëa 133,458 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG ,º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

 ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG ä’ÉM 2,404 øY

 ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG

 ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe

.ádÉM 232,982 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj

 áé«àf  ÚHÉ°üe  3  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc

 ∂dòHh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ

.ádÉM 711 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh 

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

 »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh

 IQGRƒdG âæ∏YCGh   .™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL ádÉM 2,252 AÉØ°T øY

 øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh "19-ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG

 ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh  ,≈Ø°ûà°ùŸG  É¡dƒNO  òæe

.ádÉM 208,366 AÉØ°ûdG ä’ÉM



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J 

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f

 áeÉîa øe É«ØJÉg ’É°üJG ¢ùeG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ¥Gô©dG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ídÉ°U  ºgôH  QƒàcódG

 ÚH  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ¬dÓN  ÉãëH  ≥«≤°ûdG

 ‘  √ôjƒ£Jh  ¿hÉ©àdG  á«ªæJ  πÑ°Sh  øjó∏ÑdG

 ádOÉÑàŸG Éª¡◊É°üe ≥≤ëj ÉÃ ¬ÑfGƒL ∞∏àfl

 äÉYƒ°VƒŸGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  ¤EG  áaÉ°VEG  ..

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 ∫ÓN  »bGô©dG  ¢ù«FôdGh  √ƒª°S  ∫hÉæJ  Éªc

 ‘  {  ÉfhQƒc  {  áëFÉL  äGóéà°ùe  ∫É°üJ’G

 É¡JÉ«YGóJ ™e πeÉ©à∏d ádhòÑŸG Oƒ¡÷Gh øjó∏ÑdG

 ¤EG  áaÉ°VEG  á«ë°üdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«fÉ°ùfE’G

 á∏Môe ∫ÓN Ú«dhódG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG á«ªgCG

.{ ÉfhQƒc { ó©H Ée

 á«ª«∏bE’G  äGQƒ£àdG  ..  ¿ÉÑfÉ÷G  ¢Vô©à°SG  Éªc

 á≤£æŸG  ‘  ÉjÉ°†≤dG  äGóéà°ùeh  á«dhódGh

 øjócDƒe .. É¡fCÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh á«Hô©dG

 ≥«≤–h  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ¿ÉcQCG  õjõ©J  á«ªgCG

 ¥öûdG  á≤£æe Üƒ©°T ™«ª÷ á«ªæàdGh  º∏°ùdG

 IójóY äÉHGô£°VGh äÉeRCG  ÊÉ©J »àdG §°ShC’G

. ájOÉŸGh ájöûÑdG ÉgOQGƒeh É¡JGQó≤e ±õæà°ùJ

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

 ≥«≤°ûdG ¥Gô©∏d ºFGódG äGQÉeE’G ádhO ºYO .. ¿É«¡f

 ßØëjh ¬◊É°üe ≥≤ëj ÉÃ ¬ÑfÉL ¤EG É¡aƒbhh

 »àdG äÉjóëàdG ™«ªL √RhÉŒh √QGô≤à°SGh ¬æeCG

.»Hô©dG ¬£«fi ‘ √QhO õjõ©àdh É¡¡LGƒj

 ídÉ°U ºgôH ¢ù«FôdG áeÉîa ÜôYCG  ¬ÑfÉL øe

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôµ°T øY

 äGQÉeE’G ádhO ∞bGƒe Éæªãe ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y »bGô©dG Ö©°û∏d áªYGódG

 √QGô≤à°SGh ¬æeCG IOÉ©à°S’ ±hô¶dG ∞∏àfl ‘h

 QhO õjõ©Jh äÉjóëàdG  á¡LGƒe ‘ ¬JófÉ°ùeh

.á«æWƒdG ádhódG äÉ°ù°SDƒe

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J á«fÉK á«MÉf øe 

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 kÉ«ØJÉg k’É°üJG ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 ÉjÒÑ«d ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ Éjh êQƒL áeÉîa øe

 ≈∏Y πª©dGh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ∫hÉæJ ,á≤jó°üdG

 áaÉ°VEG ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ É¡à«ªæJh É¡ªYO

 πfi á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¤EG

 ‘ ´É°VhC’G  É¡àeó≤e  ‘h ,∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G

 {  áëFÉL  äGóéà°ùeh  ,É«≤jôaEG  ÜôZ  á≤£æe

 äGAGôLEGh  ⁄É©dGh  øjó∏ÑdG  ‘  {  19-  ó«aƒc

. ÉgQÉKBG AGƒàMGh É¡à¡LGƒe

 øY  ,∫É°üJ’G  ∫ÓN  ,Éjh  êQƒL  áeÉîa  ÈYh

 ,√OÓH ‘ á«ªæà∏d äGQÉeE’G ádhO ºYód √ôjó≤J

 πµ°ûH á«≤jôaC’G áMÉ°ùdG ≈∏Y »HÉéjE’G ÉgQhOh

.ΩÉY

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG ¬ÑfÉL øe

 õjõ©J ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ¢UôM ¿É«¡f ∫BG ójGR

 É¡àeó≤e ‘h á«≤jôaC’G IQÉ≤dG ∫hO ™e É¡JÉbÓY

 ≈∏Y AÉªædGh ÒÿÉH Oƒ©j ÉÃ ,ÉjÒÑ«d ájQƒ¡ªL

.É«≤jôaCG Üƒ©°T ™«ªLh øjó∏ÑdG »Ñ©°T

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S óq≤ØJ

 ÚæK’G ¢ùeG ìÉÑ°U ,»HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe

 ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ô≤e

 πª©dG Ò°S ≈∏Y √ƒª°S ™∏WG å«M ,»HO ‘

 π«Ñ°S ‘ Oƒ¡L øe ¬H Ωƒ≤J Éeh IQGOE’G ‘

 çóMCG  »æÑàH  É¡jód  πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J

 ∫ƒ°UƒdGh AGOC’G õjõ©J ‘ º¡°ùj ÉÃ äÉ«æ≤àdG

 ÒjÉ©ŸG  π°†aCG  ≥ah  ¬JÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ¤EG

 IóFGôdG »HO áfÉµe ™e Ö°SÉæàj ÉÃh á«ŸÉ©dG

 ó°ü≤eh ∫ÉªYC’Gh ∫ÉŸG á£°ûfC’ …ƒ«M õcôªc

.á≤£æŸG ‘ ¢ù«FQ »MÉ«°S

 É¡«a ¬≤aGQ »àdG IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S ™ªà°SGh

 ΩÉY ôjóe ,…ôŸG  óªMCG  óªfi AGƒ∏dG  IOÉ©°S

 AÉ°SDhQh  …ôjóeh ¬jóYÉ°ùe øe OóYh IQGOE’G

 Oƒ¡L  ∫ƒM  ìöT  ¤EG  ,IQGOE’G  ‘  ΩÉ°ùb’G

 ∫É› ‘ Éª«°S’ IQGOE’G ‘ Iôªà°ùŸG ôjƒ£àdG

 äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ á«còdG áÄ«ÑdG ƒëf ∫ƒëàdG

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

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

 Éª«a ,¿CÉ°ûdG Gò¡H ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG

 ƒª°ùd  áHÉ°ûdG  á«æWƒdG  QOGƒµdG  øe  OóY  Ωób

 ∂∏J  ∫ƒM  kÓ°üØe  kÉ°VôY  »HO  ºcÉM  ÖFÉf

 ÒjÉ©ŸGh IQGOE’G ΩÉ°ùbCG ΩÉ¡eh πªYh Oƒ¡÷G

 ≈∏YCG  ¿Éª°V  πLCG  øe  É¡H  πª©dG  ºàj  »àdG

 ∞∏àfl  ÈY  øjôaÉ°ùª∏d  áMGôdG  äÉjƒà°ùe

.ájƒ÷Gh ájôëÑdGh ájƒ÷G òaÉæŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ,ΩÉY ¬LƒH kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U AÉKÓãdG Ωƒ«dG

 ,á«∏Ñ÷Gh  á«∏NGódG  ≥WÉæŸG  ≈∏Y  kÓ«d  GOQÉHh

 ™e  AÉ©HQC’G  óZ  ìÉÑ°Uh  π«∏dG  ∫ÓN  ÉÑWQh

 ¢†©H  ≈∏Y  ∞«ØÿG  ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ  ∫ÉªàMG

 ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«Hô¨dG á«∏NGódG ≥WÉæŸG

 á«dÉª°T ¿ƒµJh kÉfÉ«MCG §°ûæJ ,áYöùdG ádóà©e

.¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 25 - 15 / á«HôZ

 ‘  êƒŸG  ¿EG  »eƒ«dG  ¬fÉ«H  ‘  õcôŸG  ∫Ébh

 §°Sƒàe  ¤G  ÉØ«ØN  ¿ƒµ«°S  »Hô©dG  è«∏ÿG

 ÊÉãdGh 11:47 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh

. 19:14 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 02:11 óæY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ëó≤J øY ™ªàéŸG ájÉbh h áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 80,683

 É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh

 ∫ó©eh  áYôL 1,167,251 ÚæK’G  ¢ùeG  ≈àM

.¢üî°T 100 πµd áYôL 11^8 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ

 ìÉ≤d Òaƒàd IQGRƒdG á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj

 áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG kÉ«©°Sh " 19 ó«aƒc "
 óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG

 ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘

."19-ó«aƒc"

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÚæK’G  ¢ùeG  ádhó∏d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äöûf  

 ™bGƒe ‘ É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y ájƒYƒJ á«ª∏«a IOÉe

 ∫ƒM  ,  uae~pp@  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 QÉWEG  ‘  ∂dPh  ,ΩÉ©dG  ∫ÉŸÉH  QGöVE’G  áÁôL

 ÚH á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG öûf ¤EG á«eGôdG ÉgOƒ¡L

 ÊƒfÉ≤dG  »YƒdG  iƒà°ùe  ™aQh  ™ªàéŸG  OGôaCG

 ºFGô÷G  ‘  ´ƒbƒdG  øe  º¡àjÉªMh  º¡jód

.É¡HÉµJQGh

 É≤ah  ¬fCG  IQƒ°ûæŸG  á«ª∏«ØdG  IOÉŸG  ‘ AÉLh

 ,…OÉ–’G  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe  227  IOÉª∏d

 hCG  ΩÉY  ∞Xƒe  πc  âbDƒŸG  øé°ùdÉH  ÖbÉ©j

 hCG  ∫GƒeCÉH  GóªY  öVCG  áeÉY  áeóîH  ∞∏µe

 Ò¨dG ∫GƒeCÉH hCG É¡H πª©j »àdG á¡÷G ídÉ°üe

 Éªc ,á¡÷G ∂∏J ¤EG  É¡H  Oƒ¡©ŸG ¬◊É°üe hCG

 ±’BG IöûY RhÉéàJ ’ áeGôZh ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j

 ∞Xƒe πc ÚàHƒ≤©dG  ÚJÉg ióMEÉH  hCG  ºgQO

 ‘ ¬Ä£îH ÖÑ°ùJ áeÉY áeóîH ∞∏µe hCG ΩÉY

 πª©j »àdG á¡÷G ídÉ°üe hCG ∫GƒeCÉH QöV ¥É◊EG

 É¡H Oƒ¡©ŸG º¡◊É°üe hCG Ò¨dG ∫GƒeCÉH hCG É¡H

 √òg  öûf  ¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷G  .á¡÷G  ∂∏J  ¤EG

 áeÉ©dG áHÉ«ædG á∏ªM QÉWEG ‘ »JCÉj äGójô¨àdG

 ÚH á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG õjõ©àd Iôªà°ùŸG ádhó∏d

 Qƒ¡ª÷G  »Yh  iƒà°ùe  ™aQh  ,™ªàéŸG  OGôaCG

 ¿ƒfÉ≤dG  áaÉ≤K  öûf  ±ó¡H  ∂dPh  ,¿ƒfÉ≤dÉH

 áÑ°ùf ¢†«ØîJ ‘ áªgÉ°ùŸGh ,IÉ«M Üƒ∏°SCÉc

.¿ƒfÉ≤dÉH π¡÷G øY áªLÉædG äÉØdÉîŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ócCG

 ÊÉŸÈdG  OÉ–’G  ¢ù«FQ  …OÉ–’G  »æWƒdG

 OÉ–’G ‘ á«Hô©dG áYƒªéŸG ¢ù«FQ »Hô©dG

 ¬Ñ©∏j …òdG º¡ŸG QhódG ≈∏Y ‹hódG ÊÉŸÈdG

 ó«©°U  ≈∏Y  "  ‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–’G  "
 ¥öûdG  ‘  øeC’Gh  ΩÓ°ùdGh  QGô≤à°S’G  õjõ©J

 IOÉ«°ùdG ÇOÉÑe ≈∏Y ®ÉØ◊G ∫ÓN øe §°ShC’G

 ∫hódG  ¿hDƒ°T  ‘  πNóàdG  ΩóYh  ,á«æWƒdG

 ,ÜÉgQE’G áëaÉµeh ,âfÉc IQƒ°U …CÉH iôNC’G

 ,⁄É©dG  Üƒ©°T  ÚH  íeÉ°ùàdG  º«b  öûfh

 ,ájhƒædG  áë∏°SC’G  IRÉ«◊  »©°ùdG  ΩóYh

 πc  πM  ‘  ‹hódG  ¿ƒfÉ≤dG  ÇOÉÑe  ΩGÎMGh

 á«°†≤dG É¡æe ¢üNC’G ≈∏Yh á≤£æŸG äÉYGõf

.á«æ«£°ù∏ØdG

 ¬àcQÉ°ûe  ∫ÓN  ¬«dÉ©e  áª∏c  ‘  ∂dP  AÉL

 »JQGhO ‹É©Ÿ ∫hC’G »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G ‘

 ™e ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ¢ù«FQ ƒµ«°ûJÉH

 ¿ÉŸÈdG ‘ á«°SÉ«°Sƒ«÷G äÉYƒªéŸG AÉ°SDhQ

 IOÉ©°S Qƒ°†ëH É«°VGÎaG ÚæK’G ¢ùeG ‹hódG

 ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »ª«©ædG ôªY QƒàcódG

 »£°ùÑdG  AGôØY  IOÉ©°Sh  …OÉ–’G  »æWƒdG

 ÊÉŸÈdG  ∫É°üJÓd  óYÉ°ùŸG  ΩÉ©dG  ÚeC’G

.¢ù∏éŸÉH

 øe ™bƒàj ⁄É©dG ¿EG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ∫Ébh

 QÉKBG øe ‘É©àdG á∏Môe ‘ GOƒ¡L äÉfÉŸÈdG

 GócDƒe  ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉL

 á«ªgCG ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ‹ƒj ¿CG á«ªgCG

 ΩÉY ‘ ¬dÉªYCGh ¬JÉYÉªàLG IóæLCG ‘ á°UÉN

 kÉMÉ◊EG ÌcC’G ÉªgQÉÑàYÉH ÚYƒ°VƒŸ 2021

 ∫hC’G  ,É«dÉM  ⁄É©dG  Üƒ©°T  äÉeÉªàgG  ‘

 ∫OÉ©dG  ™jRƒàdG  ¿Éª°V  ‘  OÉ–’G  QhO  ƒg

 ≈∏Y  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  äÉMÉ≤∏d

 »∏ã‡ º°†j OÉ–’G ¿CG QÉÑàYÉH ,⁄É©dG Üƒ©°T

 ¿hÉ©àdG á«Ø«c ‘ ÒµØàdG ™e ,⁄É©dG Üƒ©°T

 ´ƒ°VƒŸG ÉeCG ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IóëàŸG ·C’G ™e

 á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG äÉfÉŸÈdG QhO ƒ¡a ÊÉãdG

 IOƒ©d äÉeƒµ◊G ≈∏Y áHÉbôdGh ™jöûàdG ‘

 ¢ShÒa πÑb √ó¡Y ≥HÉ°S ¤EG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ºYOh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 »ë°üdG ´É£≤∏d äÉeƒµ◊G ºYOh kGQö†J ÌcC’G

 hCG  á«æWƒdG  íFGƒé∏d  …ó°üàdG  øe  ¬æ«µªàd

.á«ŸÉ©dG hCG á«ª«∏bE’G

 ,´ÉªàL’G Gòg πãe ó≤Y IQOÉÑe ¬«dÉ©e øªKh

 ¢ù«FQ  ÚH  ´ÉªàL’G  Gòg  ¿ƒµj  ¿CG  ìÎbGh

 á«°SÉ«°Sƒ«÷G äÉYƒªéŸG AÉ°SDhQ h ,OÉ–’G

 ´ÉªàLG  ∑Éæg  ¿ƒµj  ¿CÉc  ÉjQhO  ÉYÉªàLG

 OÉ–’G  IóæLCG  ‘ åMÉÑà∏d  ô¡°TCG  áKÓK πc

 QhOh  á«ŸÉ©dG  äÓµ°ûŸGh  ,‹hódG  ÊÉŸÈdG

.É¡fCÉ°ûH OÉ–’G

 á«ªgCG  ≈∏Y  ¬«dÉ©e  ócCG..  ¬àª∏c  ΩÉàN  ‘h

 ÉÃ IóëàŸG ·C’G  ™e ¿hÉ©àdG  ¢ù°SCG  ôjƒ£J

 ,‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G äGQGôb ò«ØæJ øª°†j

 Gòg ‘ πªY á£N ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CG IQhöV ™e

.¿CÉ°ûdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 Iôcòe  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  â©bh  

 äÉeóî∏d äÉfÉ«H" ácöT ™e ºgÉØJ

 ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J ±ó¡H ,"á«MÉ°ùŸG

 ΩÉªàg’G  äGP  ä’ÉéŸG  øe  ójó©dG

 ä’ÉéŸG  ‘  Éª«°S’h  ∑Î°ûŸG

.QOGƒµdG ÖjQóJh á«ãëÑdGh á«ª«∏©àdG

 á©eÉL  ô≤Ã  ºgÉØàdG  Iôcòe  ™bh

 »∏Y ôª©e QƒàcódG PÉà°SC’G ábQÉ°ûdG

 ¿hDƒ°ûd á©eÉ÷G ôjóe ÖFÉf ,Ö«£dÉH

 ,É«∏©dG  äÉ°SGQódGh  »ª∏©dG  åëÑdG

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ,»æ°Sƒ◊G  ø°ùMh

 ,á«MÉ°ùŸG äÉeóî∏d äÉfÉ«H ácöûd

 ,êÉ◊G ôgÉW ìÓ°U QƒàcódG Qƒ°†ëH

 ,™ªàéŸG ¿hDƒ°ûd á©eÉ÷G ôjóe ÖFÉf

 ó«ªY  ,âHÉK  QGƒf  QƒàcódG  PÉà°SC’Gh

 ‹hDƒ°ùe  øe  OóYh  ,Ωƒ∏©dG  á«∏c

.Úaô£dG

 öUGhCG õjõ©àH ºgÉØàdG Iôcòe »°†≤Jh

 ójó©dG  ‘  Úaô£dG  ÚH  ¿hÉ©àdG

 º«∏©àdG  èeGôH  É¡æe  ä’ÉéŸG  øe

 êGQOEG ∫ÓN øe á«ÁOÉcC’G ôjƒ£àdGh

 áªFÉb  øª°V  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  º°SEG

 É«∏NGO Ióªà©ŸG á«ª«∏©àdG äÉ¡÷G

 äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏àd  "äÉfÉ«H"  iód

 èeGôH  AGƒ°S  ,ÚØXƒª∏d  á«ª«∏©àdG

 èeGôH hCG Òà°ùLÉŸG hCG ¢SƒjQƒdÉµÑdG

 èeGôH  ∂dòch  ,ájò«ØæàdG  IOÉ«≤dG

 ≥jôW øY ,ÜÓ£∏d »∏ª©dG ÖjQóàdG

 ÜÓ£d »æ¡ŸG ÖjQóàdG ¢Uôa ÒaƒJ

 èeÉfôH RÉ‚EG º¡d í«àj É‡ ,á©eÉ÷G

 iód  …QÉÑLE’G  »∏ª©dG  ÖjQóàdG

 É¡d á©HÉàdG äÉ°ù°SDƒŸG hCG "äÉfÉ«H"
 ,IôaƒàŸG  äÉ°ü°üîàdG  Ö°ùM  ≈∏Y

 "äÉfÉ«H"  ÜÉ£≤à°SG  á«fÉµeEG  ™e

 áÑ∏Wh ÚbƒØàŸG ÚéjôÿG áÑ∏£∏d

 á©eÉ÷G  øe  É«∏©dG  äÉ°SGQódG

 É¡jód  áMÉàŸG  IôZÉ°ûdG  ∞FÉXƒ∏d

.ÓÑ≤à°ùe

 öUGhCG  õjõ©àH  IôcòŸG  »°†≤J  Éªc

 äÉfÉ«ÑdG  ∫OÉÑJ  ∫É›  ‘  ¿hÉ©àdG

 á«ª∏©dG  ≥FÉKƒdGh  äÉeƒ∏©ŸGh

 ácÎ°ûŸG  çƒëÑdÉH  á°UÉÿG

 ájQÉ°ûà°S’G  äÉ°SGQódG  äÉYhöûeh

 OQGƒŸGh äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJh

 ácÎ°ûe á«ãëH èeGôH AGôLE’ áeRÓdG

 äÉbƒ©ŸG  åëH  ‘  áªgÉ°ùŸÉc

 "äÉfÉ«H"  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh

 áÑ°SÉæŸG  ∫ƒ∏◊G  ìGÎbGh  É¡à°SGQOh

 øe  Úªà¡ŸGh  Ú«æ©ŸG  πÑb  øe

 hCG ÚãMÉÑdGh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG

 hCG  áÑ∏£dG êôîJ ™jQÉ°ûe ∫ÓN øe

.Òà°ùLÉŸG πFÉ°SQ

 IôcòŸG ÖLƒÃ ∂dòc ¿hÉ©àdG ºà«°Sh

 äGhóædGh  πª©dG  ¢TQh  ó≤Y  ‘

 ¿hÉ©àdGh  ,ácÎ°ûŸG  äGô“DƒŸGh

 ‘  äGQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  ∫É›  ‘

 á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©ŸG  º¶f  ä’É›

 áMÉ°ùŸGh  ó©H  øY  QÉ©°ûà°S’Gh

 ä’É›  øe  ∂dP  ÒZh  ájôjƒ°üàdG

 ,πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SG  πãe  áMÎ≤e

 ,É¡JÉ≤«Ñ£Jh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh

.QÉµàH’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ôjóe »©aÉ«dG ËôµdG óÑY ≈æe â©qbh 

 á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  ábQÉ°ûdG  áæjóe

 ôjóe »é«æ£dG íÑ°üe »∏Y IOÉ©°Sh

 Iôcòe ÚæK’G ¢ùeG ójòdG áæjóe ájó∏H

 ájó∏ÑdGh ójòdÉH áæjóŸG ´ôa ÚH ºgÉØJ

 äÉeóN Ëó≤àd ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ±ó¡H

 á£°ûfC’Gh ábÉYE’G …hP áÑ∏£∏d Iõ«‡

.á«©ªàéŸG äÉ«dÉ©ØdGh

 ¿Éaô£dG  Ωõà∏j  IôcòŸG  ÖLƒÃh

 Ò°ù«Jh  π«¡°ùJ  ∫É›  ‘  ¿hÉ©àdÉH

 ¤EG  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ∫ƒ°Uh

 Éª¡H á°UÉÿG ÊÉÑŸGh ≥aGôŸG ™«ªL

 ácÎ°ûŸG  á«eÓYE’G  äÓª◊G  ºYOh

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ÈY

 áaÉ°VE’ÉH Ióªà©ŸG á«ª°SôdG äGƒæ≤dGh

 ≈∏Y  ÚÑfÉ÷G  »ØXƒe  ™«é°ûJ  ¤EG

 á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸGh »Yƒ£àdG πª©dG

 ‘ ¿hÉ©àdGh äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G ‘

 ¢UÉî°TCÓd áÑ°SÉæŸG ÜÉ©dC’G  QÉ«àNG

.áeÉ©dG ≥FGó◊G ‘ ábÉYE’G …hP

 áæjóŸG  IOÉjôH  »é«æ£dG  OÉ°TCGh

 kÉeÉY  42  òæe  ôªà°ùŸG  É¡«©°Sh

 ¢UÉî°TC’G Úµ“h AGƒàMGh IöUÉæŸ

 ™ªàéŸG  AÉæHCG  á«YƒJh  ábÉYE’G  …hP

 IOƒL  Ú°ù–h  º¡›ód  kGó«¡“

 ájó∏ÑdG  ¢UôM  kGócDƒe  º¡JÉ«M

 ∫ÉÑ≤à°SG  ≈∏Y áæjóŸG  ™e ≥«°ùæàdÉH

 ≈∏Y º¡ÑjQóàd ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G

 kGó«¡“ ø¡ŸGh äGQÉ¡ŸG øe áYƒª›

.kÓÑ≤à°ùe º¡Ø«Xƒàd

zá«MÉ°ùªdG äÉeóî∏d äÉfÉ«H{ ™e ºgÉØJ Iôcòe ™bƒJ ábQÉ°ûdG á©eÉL 

áÑ∏£∏d Iõ«ªe äÉeóN ºjó≤àd Éª¡fhÉ©J ¿GRõ©j ójòdG ájó∏H h zá«fÉ°ùfE’G äÉeóîdG{

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14641 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 12 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGóéà°ùªdGh á«Hô©dG á≤£æªdG ÉjÉ°†b ¢VGô©à°SG

Éjô«Ñ«d ¢ù«FQh ídÉ°U ºgôH øe ø««ØJÉg ø«dÉ°üJG ≈≤∏àj ójGR øH óªëe

 áeÉ©dG IQGOE’G »a πª©dG ô«°S ó≤Øàj óªëe øH Ωƒàµe

»HóH ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U Ωƒ«dG ¢ù≤£dG 

 z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 80^683ºjó≤J
 áYÉ°S 24 ∫ÓN

 øe ΩÉ©dG ∫ÉªdÉH QGô°VE’G áªjôLh áHƒ≤Y í°VƒJ áHÉ«ædG

áeÉY áeóîH ∞∏µªdG hCG ΩÉ©dG ∞XƒªdG πÑb

 ¿Éª°V »a »dhódG ¿ÉªdôÑdG QhO á«ªgCG ócDƒj ¢TÉÑZ ô≤°U

ºdÉ©dG Üƒ©°T ≈∏Y ÉfhQƒc äÉMÉ≤∏d ∫OÉ©dG ™jRƒàdG

»HóH ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ‘ πª©dG Ò°S √ó≤ØJ ∫ÓN  óªfi øH Ωƒàµe

´ÉªàL’G ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U

ádhódG »a kÓé°ùe k É«FGhO k ÉØæ°U  18952 »dÉªLEG øe

 kÓ«ãe kÉ«FGhO kÉéàæe 6176 ôaƒJ záë°üdG{

  IôµàÑªdG ájhOCÓd

»ÑXƒHCG »a ICGôªdG ôªY §°Sƒàe áæ°S 81

:ΩGh-»HO

 OóY  ¿CG  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âØ°ûc  

 ‘  IôaGƒàŸG  IôµàÑŸG  ájhOCÓd  á∏«ãŸG  ájhOC’G

 ‹ÉªLEG  øe  Ó«ãe  Ééàæe  6176  ≠∏H  äGQÉeE’G

 ájhOC’G øe ádhódÉH Óé°ùe É«FGhO ÉØæ°U 18952

 ¿CGh  á«Lƒdƒ«ÑdGh  ájó«∏≤àdG  á∏«ãŸGh  IôµàÑŸG

 á«FGhódG  ä’ÉéŸG  ‘ πª©J  »àdG  ™fÉ°üŸG  OóY

 ™fÉ°üe  3  ÖfÉL  ¤EG  É©æ°üe  16  ≠∏H  á«Ñ£dGh

 äGÈàîŸGh  ájójQƒdG  π«dÉëŸG  ∫É›  ‘  πª©J

 ™fÉ°üŸG  øe  OóY  ∑Éægh  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùŸGh

 ¢ùµ©j  Ée  É©æ°üe  17 ÉgOóYh  AÉ°ûfE’G  QƒW  ‘

 π°†aCÉH  áHPÉ÷G  ájQÉªãà°S’Gh  á«©jöûàdG  áÄ«ÑdG

 äGÈÿG  ôaGƒJ  øY  Ó°†a  äGRÉ«àe’Gh  äÓ«¡°ùàdG

 øe »àdG õaGƒ◊Gh äGQOÉÑŸGh á«ãëÑdG äÉ«fÉµeE’Gh

 á«∏°†aCG äGP á«FGhOh á«ÑW äÉYÉæ°U ¢ù«°SCÉJ É¡fCÉ°T

.á«°ùaÉæJ

 π«cƒdG …ÒeC’G Ú°ùM ÚeCG QƒàcódG IOÉ©°S ócCGh

 ¢ü«NGÎdGh áeÉ©dG áë°üdG á°SÉ«°S ´É£≤d óYÉ°ùŸG

 ájhOC’G ÒaƒJ ¿CG ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh ‘

 êÓ©dG  »≤∏àd  ≈°Vôª∏d  á°UôØdG  í«àj  á∏«ãŸG

 ¢†ØîæJ  å«M  ∫hÉæàŸG  ‘  QÉ©°SCÉHh  Ö°SÉæŸG

 øY áFÉŸÉH 60 øY ÌcG áÑ°ùæH ájhOC’G √òg áØ∏µJ

.IôµàÑŸG ájhOC’G

 IóYÉb  ™«°SƒJ  ≈∏Y  IQGRƒdG  ¢UôM  ¤EG  QÉ°TCGh

 äGQÉeE’G ‘ á©æ°üŸG á∏«ãŸG á«FGhódG äÉéàæŸG

 ¢ùaÉæà∏d  á«æWƒdG  ™fÉ°üŸG  ΩÉeCG  ∫ÉéŸG  íàah

 ä’É› ‘h áãjóM  ájhOCG  êÉàfEG  ≈∏Y  õ«cÎdGh

 äÉ°SÉ«°ùdG  åjó–h  áØ∏àfl  äÉLÓ©d  IójóL

 å«M  á«ŸÉ©dG  äGóéà°ùŸG  áÑcGƒŸ  á«FGhódG

 ájƒdhCG  á«FGhódG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  äGQÉeE’G  ‹ƒJ

 äGQÉeE’G  ‘  »FGhódG  øeC’G  õjõ©àd  á«é«JGÎ°SG

 …CG á¡LGƒŸ áÄHhC’Gh äÉeRC’G äÉbhCG ∫ÓN Éª«°S’

.áFQÉW ±hôX

 ≈∏Y ¢Uô– á«ë°üdG äGQÉeE’G á°SÉ«°S ¿CG ¤EG âØdh

 ™«æ°üJh äÉMÉ≤∏dGh IôµàÑŸG ájhOC’G êÉàfEG õ«Ø–

 AÉØàc’G ≥«≤– ±ó¡H ∂dPh ΩÉÿG á«FGhódG OGƒŸG

 ∫ÉéŸG Gòg ‘ QÉªãà°S’G ™«é°ûJ ∫ÓN øe »JGòdG

 ÜÉ£≤à°SGh á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ™e ¿hÉ©àdG IOÉjRh

 äGó©ŸG çóMCGh IôgÉŸG á∏eÉ©dG iƒ≤dGh äGAÉØµdG

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ºYOh  IQƒ£àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 ÚH  ™«æ°üJ  äÉ«bÉØJG  7  ΩGôHEG  ”  ¬fCÉH  Égƒæe..

 èàf á«ŸÉ©dG ájhOC’G äÉcöTh á«æWƒdG ™fÉ°üŸG

 ‘ »FGhO èàæe 100 øY ójõj Ée áYÉæ°U É¡æY

.ádhódG

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 á«JGQÉeE’G ICGôŸG" ÜÉàc øe ¢SOÉ°ùdG QGó°UE’G ∞°ûc

 ÚH á«eC’G öTDƒe ¢VÉØîfG øY "Ωƒ«dGh ¢ùeC’G ÚH

 ¤EG »ÑXƒHCG ‘ áæ°S 24 ¤EG 15 ôªY øe äÉ«àØdG

 áª°UÉ©dG ‘ ICGôŸG ôªY §°Sƒàe ™ØJQG Éª«a ,% 0^4

.áæ°S 81 ≠∏Ñ«d á«JGQÉeE’G

 »ÑXƒHCG - AÉ°üME’G õcôe √Qó°UCG …òdG ÜÉàµdG ô¡XCGh

 ¢ùµ©J  »àdG  äGöTDƒŸGh  ΩÉbQC’G  øe  áYƒª›

 ICGôŸG ™bGh Ò«¨J »ÑXƒHCG É¡«a âë‚ »àdG á«Ø«µdG

.á∏eÉ©dG iƒ≤dGh áë°üdGh º«∏©àdG äÉjƒà°ùe ≈∏Y

 äÉÑdÉ£dG  OóY  ≠∏H  ó≤a  º«∏©àdG  iƒà°ùe  ≈∏Yh

 ,áÑdÉW 89736 »ÑXƒHCG IQÉeEG ¢SQGóe ‘ äÉæWGƒŸG

 á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘ áÑdÉW 58124 ≈∏Y äÉYRƒe

 ≠∏H ÚM ‘ ,á°UÉÿG ¢SQGóŸG ‘ áÑdÉW 31612 h

 29128 ‹É©dG º«∏©àdÉH äÉ≤ëà∏ŸG äÉæWGƒŸG OóY

 ∫ÓN % 3,48 `H Qó≤j …ƒæ°S ƒ‰ §°SƒàÃ áÑdÉW

.2019 h 2015 »eÉY

 »ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ äÉæWGƒŸG äÉª∏©ŸG OóY π°Uhh

 á«°SGQódG áæ°ù∏d á°UÉÿGh á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘

 ø¡æe ,áª∏©e 4035 ¬Yƒª› Ée 2019 – 2018

 äÉª∏©ŸG πµ°ûJh ,á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘ % 95,5

 Úª∏©ŸG  øe  %  89,6  ¬àÑ°ùf  Ée  äÉæWGƒŸG

.ÉKÉfEGh QƒcP ÚæWGƒŸG

 IQÉeEG  ‘  ICGôŸG  πé°ùJ  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  ‘h

 ,ΩÉ¡dGh …ƒ«◊G ´É£≤dG Gò¡H Gõ«‡ GQƒ°†M »ÑXƒHCG

 ∫ÉéŸG Gòg ‘ äÓeÉ©dG äÉæWGƒŸG OóY ≠∏H å«M

 á°Vô‡ 415 h áÑ«ÑW 965 ø¡æe áæWGƒe 2343

 Éª«a ,á«f’ó«°U 136 h ¿Éæ°SCG áÑ«ÑW 166 h á∏HÉbh

.áØ∏àfl á«ë°U äÉ°UÉ°üàNÉH áæWGƒe 661 πª©J

ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN

ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN
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                الثالثاء ١٢يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٤١ 
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ال�شارقة ـ وام:

دع���ت اللجنة العلي���ا املنظمة مل�سرية 

فر�سان القافلة الوردية - اإحدى مبادرات 

جمعي���ة اأ�سدق���اء مر�س���ى ال�رسط���ان 

املعنية بتعزي���ز الوعي ب�رسطان الثدي 

واأهمي���ة الك�سف املبكر عن���ه - الكوادر 

الطبية والتمري�سية واملوؤ�س�سات العامة 

واخلا�س���ة وامل�ست�سفي���ات لاللتح���اق 

مب�سريتها ال� 11 وامل�ساهمة يف حتقيق 

اأه���داف حملته���ا يف التوعي���ة باأهمية 

الك�سف املبكر عن �رسطان الثدي للوقاية 

وتعزي���ز فر�ص ال�سف���اء واال�ستفادة من 

الفحو�س���ات الطبي���ة املجاني���ة التي 

تقدمها امل�سرية.

و�ستقدم القافلة - التي تنطلق م�سريتها 

يف فرباير املقب���ل - فحو�سات الك�سف 

املبكر عن �رسطان الثدي وت�سمل الفح�ص 

ال�رسي���ري وفح����ص االأ�سع���ة ال�سوتية 

والرجال  لل�سي���دات  ماموجرام  وفح�ص 

يف اأنح���اء االإمارات ال�سب���ع على مدى 

42 يوما ما تطل���ب منها دعوة �رسيحة 

وا�سعة من املتطوعني من خمتلف اأفراد 

املجتم���ع املهتمني بالعم���ل االإن�ساين 

للم�ساهم���ة بخرباتهم يف دع���م م�سار 

العيادات الطبية وحتقيق اأهداف م�سرية 

فر�سان القافلة الوردية.

ووجه���ت اللجنة الدع���وة للعاملني يف 

الطبية  واملراك���ز  ال�سحي���ة  الهيئ���ات 

واالأطب���اء واملمر�س���ني وموظفي الدعم 

الفن���ي الراغبني بالتط���وع يف امل�سرية 

الت���ي ت�ستمر م���ن 3 فرباي���ر حتى 30 

مار����ص املقبل���ني .. اإىل اإر�سال طلباتهم 

medical@ عرب الربي���د االإلكرتوين

تاريخ  قب���ل   pinkcaravan.ae
28 يناي���ر اجلاري حي���ث �ستقدم الفرق 

الطبية املتطوع���ة يف خمتلف عيادات 

امل�س���رية يف جمي���ع اإم���ارات الدول���ة 

اأعلى  وا�ست�سارات طبية وفق  فحو�سات 

املعاي���ري الدولية لل�سالمة والوقاية من 

فريو�ص كورونا.

الدكتورة �سو�سن املا�سي رئي�ص  وقالت 

اللجن���ة الطبية والتوعوي���ة بامل�سرية 

تعت���رب روح الت�سامن الت���ي يتميز بها 

الرئي�ص  املح���رك  االإماراتي  املجتم���ع 

مل�س���رية فر�سان القافل���ة الوردية حيث 

ي�س���ع االأطب���اء واملمر�س���ون خرباتهم 

يف خدمة امل�س���رية مدفوعني برغبتهم 

يف خدم���ة املجتم���ع فيم���ا ت�ستقب���ل 

امل�ست�سفي���ات وموؤ�س�س���ات القطاع���ني 

الع���ام واخلا�ص عي���ادات امل�سرية يف 

مبانيها مقدمة لها خمتلف اأ�سكال الدعم 

اإىل جانب �رسكائن���ا واملتربعني الذين 

ي�ساهم���ون يف تعزيز جه���ود امل�سرية 

للتوعية املجتمعية ب�رسطان الثدي .

واأ�س���ارت اإىل اأن القافلة الوردية متكنت 

م���ن موا�سل���ة جهودها خ���الل الع�رس 

�سنوات املا�سية بف�سل الدعم املتوا�سل 

من املتطوع���ني وال����رسكاء اإىل جانب 

بخدمة  املهتمة  واملوؤ�س�س���ات  االأف���راد 

املجتم���ع والذي���ن كان اللتزامهم دور 

حم���وري يف حتقي���ق اأه���داف امل�سرية 

املتمثلة برفع وع���ي املجتمع املحلي 

باأهمي���ة الفح����ص املبكر ع���ن �رسطان 

الثدي وتقدمي الفحو�سات جمانا .

واأ�سافت :" قدم لنا العام املا�سي العديد 

م���ن اخلربات والدرو����ص اأبرزها �رسورة 

حماي���ة �سح���ة املجتمع���ات ورفاهها 

واإط���الق مب���ادرات التثقي���ف ال�سحي 

وتوفري خدم���ات طبية عالي���ة اجلودة 

الأف���راد املجتم���ع باعتباره���ا خطوات 

مهمة نحو حتقي���ق التنمية االجتماعية 

واالقت�سادية ومن هنا فاإين اأدعو الكوادر 

العامة  والهيئات  وامل�ست�سفيات  الطبية 

واخلا�سة و�رسكاءن���ا واأ�سحاب االأيادي 

البي�ساء م���ن موؤ�س�سات واأفراد يف دولة 

االإمارات لالن�سم���ام اإىل م�سرية فر�سان 

القافل���ة الوردية وتقدمي الدعم مل�سارها 

الطبي ان�سجاما مع روؤية قرينة �ساحب 

ال�سمو حاك���م ال�سارقة �سم���و ال�سيخة 

جواهر بن���ت حممد القا�سم���ي الرئي�ص 

اأ�سدقاء  واملوؤ�س�ص جلمعي���ة  الفخ���ري 

مر�س���ى ال�رسط���ان بالعم���ل على ن�رس 

الوعي ب�رسط���ان الثدي عل���ى م�ستوى 

الدولة لتعزيز �سحة جمتمعها و�سمان 

�سعادة اأفراده.
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العني ـ وام:

الدكتور  الباح���ث  اأجنز 

خال���د امل�سم���ودي من 

التكاملية  الزراعة  ق�سم 

االأغذي���ة  كلي���ة  يف 

بجامع���ة  والزراع���ة 

بعنوان  درا�سة  االإمارات 

 LAE2 بروتين���ات   "
لنخي���ل التم���ر وحتمل 

االإجه���اد الالاأحيائ���ي" 

والتي تهدف اإىل ت�سليط 

ال�س���وء عل���ى الت�س���كل املنا�سب لالإن���زمي، و دور 

الربوتينات من نخيل التمر واالأداة املهمة املحتملة 

التي ميك���ن ا�ستخدامها لهند�س���ة اإنزميات جديدة 

تتحمل احلرارة.

وقال امل�سمودي اإنه تو�سل من خالل الدرا�سة اإىل اأن 

نخيل التمر توجد فيه جينات LEA 2 بكرثة والتي 

تتميز باأنها حمب���ة للماء بدرجة عالية، وبالتايل، 

ُيفرت�ص اأنها حتتفظ بجزيئ���ات املاء ومتنع تبلور 

املكونات اخللوية حتت عج���ز املياه، والذي ينتج 

عند اجلفاف وارتفاع امللوحة وال�سغط احلراري.

وت�سري النتائج الت���ي تو�سل لها الباحث الأول مرة 

اإىل اأنه ميك���ن ا�ستخدام الربوتين���ات امل�ستخل�سة 

م���ن نخيل التمر لتثبي���ت االإنزميات واحلفاظ على 

اأن�سطتها من احلرارة اأثناء العملية ال�سناعية لفرتة 

اأط���ول ، ولدى هذه الربوتين���ات تطبيقات حمتملة 

على امل�ستوى ال�سناعي.

واأو�س���ح الباح���ث اأن املنهجي���ة العلمي���ة التي 

ا�ستخدم���ت يف الدرا�سة هي ع���زل احلم�ص النووي 

الريبونوكلي من ج���ذور ال�ستالت ل�سنف" خال�ص" 

 LEA2 من نخي���ل التمر، ومت االإكثار م���ن جينات

با�ستعمال تقني���ة  PCR، حيث مت حتديد ت�سل�سل 

اجلين���ات امل�ستن�سخ���ة، وحتليله���ا باملقارنة مع 

.NCBI قاعدة البيانات يف

وتف�سياًل، مت ا�ستن�ساخ جينات LEA2 املختلفة من 

نخيل التمر ، واإدخالها يف �ساللة اخلمرية الطافرة 

املتحول���ة، وهي �سالل���ة ح�سا�سة للح���رارة وذلك  

لفح�ص حتمل االإجهاد احلراري للرتكيبات املوؤتلفة 

،  كما مت الك�سف عن حتمل �سالالت اخلمرية لدرجات 

ح���رارة 30 و37 و42 درجة مئوي���ة، ومتت مراقبة 

منو خاليا اخلمرية من خالل ح�ساب منوها وبقائها 

على فرتات زمنية خمتلفة.

واأكد الباحث اأنه �سيكون لتطوير التقنيات املدجمة 

املبتك���رة تاأثري كب���ري على منع تراك���م االإنزميات 

وتدهوره���ا اأثناء الت�سخني، وميك���ن اأن ي�سمح هذا 

الهي���كل امل�سطرب وامل���رن للربوتين���ات بالعمل 

كحاجز مادي بني جزيئ���ات االإنزمي وبالتايل منع 

تراكمه���ا يف ظل الظروف التي حتف���ز جزئًيا تناثر 

الربوتني.

باحث في جامعة الإمارات 
يتو�شل ل�شتخدامات متعددة 

لجينوم النخيل

الفجرية ـ وام:

التابع جلمعية  الطف���ل  اختتم جمل�ص 

الفجرية االجتماعية الثقافية، برناجمه 

ال�ستوي "مع فر�س���ان الفجرية نبدع"، 

الذي ا�ستمل على عدد من الور�ص �سعت 

يف جممله���ا لتنمية مه���ارات االأطفال 

واإطالق طاقاتهم و�سقل مواهبهم.

ورك���زت الور�ص الت���ي اأقيمت عرب قناة 

على موا�سيع  االت�سال املرئي "زووم" 

وحق���ول معرفية خمتلف���ة منها ور�سة 

"ا�سنع املحتوى الرقمي" والتي قدمها 
كل من عه���د وعامر اليليل���ي، وور�سة 

اأخ���رى بعن���وان "ت�سمي���م الق�س����ص 

�س���ارة حممد  باإ����رساف  االإلكرتوني���ة 

احلفيتي، وور�س���ة "�سناعة ال�سابون"، 

التي قام بتقدميها كل من علياء الكندي 

و�سيخة اأحمد الزحمي.

ال�شارقة ـ وام:

بحث���ت دائ���رة العالق���ات احلكومي���ة 

يف ال�سارق���ة اآف���اق تو�سي���ع العالقات 

اال�ستثمارية والعم���ل الثقايف امل�سرتك 

ب���ني االإم���ارة وامل���دن االأفغاني���ة مع 

قن�سلي���ة جمهوري���ة اأفغان�ست���ان يف 

الدولة ..م�ستعر�سة ركائز جهود التنمية 

امل�ستدام���ة الت���ي اتخذته���ا ال�سارقة 

لرت�سي���خ جتربتها يف بن���اء املجتمع 

القائم عل���ى املعرفة ونه���ج التنويع 

االقت�سادي.

جاء ذل���ك خالل لقاء ال�سي���خ فاهم بن 

�سلطان القا�سمي رئي�ص دائرة العالقات 

احلكومي���ة يف ال�سارقة اأم����ص و�سعادة 

م�سعود اأحمد عزيزي قن�سل عام جمهورية 

اأفغان�ست���ان يف الدول���ة مبق���ر الدائرة 

بال�سارق���ة حيث تناوال خالله ما يجمع 

االإمارة مع نظريتها من املدن االأفغانية 

على م�ستوى الثقايف واالقت�سادي.

مجل�س الطفل يختتم برنامجه ال�شتوي »مع 

فر�شان الفجيرة نبدع« 

»عالقات ال�شارقة« تبحث تعزيز التعاون الثقافي 

وال�شتثماري مع المدن الأفغانية

»مجل�س الإمارات لالإفتاء ال�شرعي« يعقد اجتماعه 

الأول لهذا العام
اأبوظبي ـ وام:

عق���د جمل����ص االإم���ارات لالإفتاء 

ال�رسعي اأم����ص  االأول عرب تقنية 

االأول  اجتماعه  املرئ���ي  االت�سال 

للع���ام 2021 برئا�س���ة مع���ايل 

العالم���ة ال�سيخ عب���داهلل بن بيه 

رئي�ص املجل�ص .

ورف���ع رئي�ص واأع�س���اء املجل�ص 

اأ�سمى اآيات الته���اين اإىل القيادة 

العام امليالدي  الر�سيدة مبنا�سبة 

اجلدي���د، �سائلني اهلل تع���اىل اأن 

قيادة  االإم���ارات  دول���ة  يحف���ظ 

و�سعب���ا، واأن ي���دمي عليها نعمة 

االأم���ن واال�ستق���رار ودوام التقدم 

الوباء عن  واالزدهار، واأن يرف���ع 

العامل اأجم���ع يف القريب العاجل 

الطبيعية  احلي���اة  رونق  ليكتمل 

�سعادتها  الب�رسي���ة  اإىل  وتع���ود 

وا�ستقرارها.

امل�سائ���ل  املجل����ص  وناق����ص 

املعرو�سة على جدول اأعماله من 

اال�ستف�سارات ال�رسعية الواردة من 

ب�ساأنها  واأ�سدر  املختلفة  اجلهات 

الفتاوى ال�رسعية الالزمة.

اأبوظبي ـ وام:

وقعت »جلنة اإدارة املهرجانات 

والرتاثية  الثقافي���ة  والربام���ج 

باأبوظب���ي اتفاقي���ة تعاون مع 

» احتاد كت���اب واأدباء االإمارات 

ال�رساكات  تفعي���ل  اإىل  ته���دف 

الثقافية واالأدبية وتوثيق اأوا�رس 

التع���اون امل�سرتك���ة بينهم���ا، 

العري�س���ة  القاع���دة  وخدم���ة 

للكت���اب واالأدباء واملثقفني يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

�سيف  عي�س���ى  االتفاقية  وق���ع 

املزروع���ي نائ���ب رئي�ص جلنة 

والربام���ج  املهرجان���ات  اإدارة 

الثقافي���ة والرتاثي���ة، و�ساحلة 

اأم���ني ال�رس العام  عبيد غاب�ص 

يف احتاد كتاب واأدباء االإمارات، 

وذل���ك مبقر اللجن���ة باأبوظبي، 

بح�سور �سلطان العميمي رئي�ص 

احت���اد كتاب واأدب���اء االإمارات، 

وعبداهلل  ال�سعر،  اأكادميية  مدير 

اإدارة  مدي���ر  القبي�س���ي  بط���ي 

الفعاليات واالت�سال باللجنة.

وقال عي�س���ى �سيف املزروعي ، 

التعاون مع  اإن توقيع مذك���رة 

احتاد كت���اب واأدب���اء االإمارات 

تاأت���ي يف اإطار تنفيذ توجيهات 

فت���ح  اإىل  الر�سي���دة  القي���ادة 

التع���اون امل�سرتك مع  اأب���واب 

خمتل���ف جهات القط���اع العام 

واخلا����ص وموؤ�س�سات املجتمع 

اأف�سل  الدولة لتقدمي  املدين يف 

وتبادل  واملب���ادرات  الربام���ج 

اخلربات، ومبا يتما�سى مع روؤية 

اإىل  اللجنة وبراجمه���ا الهادفة 

تعزيز الهوي���ة الوطنية و�سون 

وال�سعبي  الثق���ايف  امل���وروث 

لدولة االإمارات العربية املتحدة 

واملحافظ���ة علي���ه وحمايت���ه 

ونقله لالأجيال املتعاقبة.

واأ�س���ار املزروع���ي اإىل اأن اأهم 

االأه���داف امل�سرتكة التي جتمع 

الطرفني هو ال�سعي اإىل االرتقاء 

باملحت���وى الثق���ايف والرتاثي 

لدولة  امل�رسقة  ال�سورة  وتقدمي 

االإمارات ، وذل���ك من خالل رفد 

املكتب���ة االإماراتية باملزيد من 

االإ�س���دارات الثقافي���ة واالأدبية 

الفعاليات  واإقام���ة  وال�سعرية، 

والربامج امل�سرتكة.

  ومن جانبه اأكد �سلطان العميمي، 

اأن توقيع اتفاقية التعاون ياأتي 

�سمن �سل�سلة من اأوجه التعاون 

بني االحتاد واملوؤ�س�سات الثقافية 

يف الدول���ة، م�س���رياً اإىل اأن هذه 

االتفاقي���ة خمت�س���ة يف املقام 

االأول بال�سع���ر، و�ستعم���ل على 

تعزيز ح�س���ور ال�سعر االإماراتي 

يف امل�سهد الثقايف ب�سكل اأقوى 

واأف�س���ل، خ�سو�س���ًا اأن اللجنة 

اأك���رب م�سابقات  ينت���ج عنه���ا 

ال�سع���ر يف العامل وهما »�ساعر 

امللي���ون واأمري ال�سع���راء«، واأن 

االإمارات  واأدب���اء  احتاد كت���اب 

هو املظلة الت���ي يندرج حتتها 

كتاب واأدباء االإمارات من �سعراء 

وروائيني وكتاب ق�س�ص وغريهم 

من الكت���اب االإماراتيني، وي�سكل 

حلقة و�سل م�سرتكة مع خمتلف 

املوؤ�س�س���ات الثقافية يف الدولة 

وخارجها.

ه���ذه  اأن  العميم���ي  واأ�س���اف 

ح�سيلتها  �ستك���ون  االتفاقي���ة 

�سنوي���ة ع���رب جمموع���ة م���ن 

االإ�س���دارات الثقافي���ة واالأدبية 

�ست�سدر  التي  ال�سع���ر  ودواوين 

اأكادميية  ب�س���كل م�سرتك ب���ني 

ال�سع���ر يف اأبوظب���ي واحت���اد 

اال�ست�سارات  واأي�س���ا  الكت���اب، 

ودعم  الطرفني،  ب���ني  املتبادلة 

ع���دد من الفعالي���ات امل�سرتكة 

فيما بينهما على �سعيد االأن�سطة 

الثقافية وال�سعر.

  من جانبها، قالت �ساحلة عبيد 

غاب����ص، اإن ه���ذه االتفاقية تعد 

خط���وة مهم���ة يف م�سرية عمل 

االحتاد، حيث ي�سع���ى الطرفان 

م���ن خاللها اإىل خدم���ة املبدع 

والكات���ب االإماراتي، خا�سة يف 

جم���ال ال�سع���ر، و�ستوف���ر هذه 

االتفاقية  م�ساحة كبرية للثقافة 

االإبداعية.

اأه���م بنود  اأن احد  واأو�سح���ت 

فعالي���ات  تنظي���م  االتفاقي���ة 

م�سرتك���ة بني الطرف���ني، وقيام 

اأكادميية ال�سع���ر برعاية ودعم 

ع���دد م���ن االإ�س���دارات �سنويًا، 

متمنية اأن حتقق هذه االتفاقية 

اأهدافها و�سواًل اإىل حتقيق م�سهد 

اك���رث تاألق���ًا وجم���ااًل لل�ساحة 

الثقافي���ة يف دول���ة االإم���ارات 

العربية.

وتن����ص االتفاقية عل���ى تبادل 

الفنية يف جمال  اال�ست�س���ارات 

تقييم الكتب ون�رسها، والتعاون 

ب���ني اجلانب���ني عل���ى تنظيم 

اأن�سطة ثقافي���ة وفنية، وطباعة 

ع���دد م���ن الدواوي���ن ال�سعرية 

واأدباء  الأع�س���اء احتاد كت���اب 

االإم���ارات ب�سكل �سن���وي، ويتم 

ذلك مبوجب اتفاقية طباعة بني 

اأكادميية ال�سع���ر واحتاد كتاب 

واأدباء االإم���ارات واملوؤلف و/اأو 

ال�ساع���ر، والتعاون على تنظيم 

ور����ص تدريبي���ة يف خمتل���ف 

جوانب العم���ل الثقايف والفني 

اإمكانيات  من  باال�ستفادة  وذلك 

الطرف���ني املتع���ددة، والتعاون 

الن���دوات  تنظي���م  يف جم���ال 

واملحا����رسات الثقافية والفنية 

وف���ق  ال�سعري���ة  واالأم�سي���ات 

االإمكانيات املتاحة.

كما تن�ص االتفاقية على العمل 

عل���ى ن����رس الوع���ي املعريف 

والثق���ايف بني اأف���راد املجتمع 

ب�س���كل ع���ام وفئ���ة ال�سب���اب 

ب�سكل خا����ص، مبا يعزز الهوية 

الوطنية، ون�رس الثقافة واملعرفة 

واالأدب، باالإ�سافة اإىل امل�ساركة 

يف االحتف���اء باالأدباء والكتاب 

وتنمية  االإماراتيني  وال�سع���راء 

مواهبه���م وطباع���ة اأعماله���م 

وتكرميه���م وف���ق االإمكاني���ات 

املن�سورات  تب���ادل  و  املتاحة، 

الطرف���ني  كال  ع���ن  ال�س���ادرة 

لالطالع على االإ�سدارات اجلديد.

لجنة اإدارة المهرجانات والبرامج الثقافية تعزز تعاونها مع اتحاد الكتاب

»القافلة الوردية« تدعو المجتمع الطبي للم�شاركة 

في م�شيرتها الـ 11
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دبي-وام:

 اأعلن���ت "دبي ل�ص���ناعات الط���ران" ام�س عن 

حتدي���ث خا�س بتعام���ات اأعمالها لعام 2020 

بالكام���ل يف ما يخ�س ق�ص���م تاأج���ر الطائرات 

"دبي ل�صناعات الطران كابيتال".
الأعمال  التحديث اخلا�س بتعامات  ويت�ص���من 

- �ص���نة 2020 بالكام���ل ع���دد تعه���دات �رشاء 

الطائ���رات اجلدي���دة: 55 "مملوك���ة: 38 مدارة: 

17" وعدد الطائرات التي مت ال�ص���تحواذ عليها: 

38 "مملوك���ة: 23 مدارة: 15" وع���دد الطائرات 

املباع���ة: 28 "مملوكة: 14 م���دارة: 14" اأما عدد 

التفاقي���ات التاأجر والعقود اللتي مت متديدها : 

125 "مملوكة: 109 مدارة: 16" وحجم الأ�صطول 

"مملوك ومدار وقيد الطلب ومفو�س بالإدارة" ~ 
425 وبالن�صبة للعماء: 108 الدول: 53.

و فيم���ا يخ����س ا�ص���تخدام الأ�ص���طول اململوك: 

98.2 باملائه ومتو�ص���ط عمر الأ�صطول اململوك 

"بال�ص���نوات": 6.2 اأما متو�ص���ط م���دة الإيجار 
املتبقية لاأ�صطول اململوك "بال�صنوات": 6.6.

وبالن�ص���بة لإعادة �رشاء ال�ص���ندات: 192 مليون 

دولر اأمريكي وكذلك اإعادة �رشاء الأ�ص���هم: 350 

مليون دولر اأمريكي.

8
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الثاثاء 12 يناير 2021 �� الع�دد 14641 
متابعات

»دبي ل�سناعات الطيران« تعلن عن 

تحديث خا�ص بتعامالت اأعمالها

»اقت�سادية دبي« ت�ستقبل 59.130 �سكوى 

م�ستهلك خالل 2020 بزيادة %51

دبي-وام: ا�صتقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية 

امل�ص���تهلك يف اقت�ص���ادية دبي 59,130 �ص���كوى 

م�ص���تهلك، وذلك خال عام 2020، بن�ص���بة زيادة 

بلغ���ت %51 مقارنة بع���ام 2019، والذي بلغ عدد 

ال�صكاوى فيه 39,113 �ص���كوى، مما يو�صح جهود 

اقت�ص���ادية دب���ي يف حماية حقوق امل�ص���تهلكني 

وتوعيته���م وتعزيز مبادئ املعام���ات التجارية 

العادلة بني التجار وامل�صتهلكني.

كم���ا بلغ عدد املاحظات التي ا�ص���تقبلها القطاع 

من قبل امل�ص���تهلكني خال العام املا�صي 4,052 

ماحظ���ة، فيما بلغ ع���دد ال�صتف�ص���ارات 1,971 

ا�صتف�ص���اراً، لي�ص���ل بذلك اإجمايل ع���دد معامات 

امل�ص���تهلكني التي ا�ص���تقبلها القطاع خال العام 

املا�ص���ي 65,153 معاملة. وقد ا�صتحوذت القنوات 

الذكية املتمثلة بتطبيق م�ص���تهلك دبي، واملوقع 

الإلك���روين consumerrights.ae، على 

85% من اإجمايل �ص���كاوى امل�صتهلكني، و42% من 

اإجمايل ال�صتف�ص���ارات، و9% من املاحظات، فيما 

ا�صتقبل مركز الت�صال 15% من �صكاوى امل�صتهلكني.

تتم����ات .. تتم����ات ... تتم����ات .. تتم����ات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات 

الخطوط الجوية 

واأ�ص���اف البي���ان اأن الناقلة الوطنية 

لدولة قطر �صوف ت�صت�صاأنف رحاتها 

اإىل ج���ّدة اعتباراً من ي���وم اخلمي�س 

الق���ادم 14 كان���ون ثان/يناير 2021 

على م���ن الرحلة رقم )كيو اأر 1188(

التي �ص���تنطلق من مطار حمد الدويل 

���ام  عن���د ال�ص���اعة 18:50، واإىل الدمَّ

اعتباراً م���ن يوم ال�ص���بت 16 كانون 

ثان/يناي���ر 2021 عل���ى من الرحلة 

رقم )كيو اأر 1150( التي �صتنطلق من 

مطار حمد الدويل عند ال�صاعة 17:10.

واأعلن���ت اخلط���وط القطري���ة اأن هذه 

الرح���ات �ص���وف تتمي���ز عل���ى غر 

العادة بنقل امل�ص���افرين من اململكة 

العربية ال�ص���عودية على مقاعد )كيو 

من  العدي���د  عل���ى  �ص���ويت(احلائزة 

اجلوائز العاملية، والتي تتيح جتربة 

القابلة  الأب���واب  م���ع  اخل�صو�ص���ية 

لاإغاق وخا�صية »عدم الإزعاج«.

 واأو�ص���ح بيان اخلط���وط القطرية اأن 

مقاعد �ص���ويت تتميز باأنه���ا موّزعة 

يف املق�ص���ورة ح�ص���ب ترتيب معني 

يوفر للم�ص���افرين امل�ص���احة الرحبة، 

واخل�صو�صية التامة، والراحة املطلقة، 

الأمثل  الجتماعي  التباع���د  ومراعاة 

يف الأجواء.

واأف���اد البيان باأن اخلط���وط القطرية 

اإعادة بناء �ص���بكة وجهاتها،  توا�صل 

حيث ت�صررِّ رحاتها حاليًا اإىل اأكرث من 

110 وجه���ة عامليًا، مع خطط لزيادة 

عدد الوجهات اإىل م���ا يزيد عن 125 

وجهة قبل نهاية اآذار/مار�س 2021. 

وكان���ت اخلطوط اجلوية ال�ص���عودية 

اأعلنت يوم ال�صبت ا�صتئناف رحاتها 

من الريا�س وجدة اإىل الدوحة، بواقع 

�صبع  رحات اأ�صبوعيًا.

اإعفاء الم�شاركين 

اأنه يتوجب على  واأو�صحت »اأدنيك« 

اإبراز  الدولي���ني  وامل�ص���اركني  الزوار 

�صارة الت�ص���جيل املطبوعة يف اأي من 

للح�ص���ول  للدولة،  احلدودية  املنافذ 

عل���ى الإعف���اء من احلجر ال�ص���حي، 

وذل���ك دون احلاج���ة للت�ص���جيل يف 

النظ���ام الإلكروين للحج���ر اأو ارتداء 

�ص���اعة التتبع، م�ص���رة اإىل اأن العمل 

جاري حاليًا على اعتماد الربوتوكول 

اخلا�س بالإجراءات ال�صحية ملعر�صي 

 ,2021 و«نافدك����س«  »اآيدك����س« 

بالتعاون مع جميع الهيئات واملنافذ 

دخول  لت�صهيل  املخت�ص���ة  احلدودية 

الوف���ود ودعم م�ص���اركتهم، و�ص���يتم 

الإع���ان ع���ن التفا�ص���يل يف مرحلة 

لحقة.

وقال مطر �ص���عيد النعيمي، مدير عام 

اأبوظبي لل�صحة العامة، التابع  مركز 

لدائ���رة ال�ص���حة اأبوظب���ي : حتر�س 

الدائرة من خال اإعفاء امل�صاركني يف 

اآيدك�س ونافدك�س 2021 من  معر�صي 

فرة احلجر ال�ص���حي، على امل�صاهمة 

يف تعزيز م�ص���رة الأعمال والأن�صطة 

بالإمارة، وذلك من خال  القت�صادية 

دع���م مهم���ة اأدني���ك باعتبارها من 

ال�رشكاء ال�ص���راتيجيني الذين عملت 

معهم خال فرة اجلائحة �صمن عدد 

من املبادرات التي اأ�صهمت يف �صحة 

املجتمع، وهي على ثقة بقدرتها على 

تطبي���ق اأعلى م�ص���توى م���ن التدابر 

الحرازية مبا ي�صمل عمل الفحو�صات 

املخربية الازمة ل�صمان �صامة الزوار 

والعار�صني خال املعر�صني.

واأ�ص���اف النعيمي: توؤكد الدائرة على 

اأن املوافق���ة على اإجراءات الإعفاء من 

احلجر ال�ص���حي، توج���ب على جميع 

التي  ال�ص���راطات  مراعاة  الأط���راف 

يجب اتباعها قبل الدخول اإىل اأرا�صي 

الإجراءات  تطبي���ق  ل�ص���مان  الدولة، 

معاير  اأق�ص���ى  وتوف���ر  الوقائي���ة، 

�صكانها  وال�ص���امة جلميع  ال�ص���حة 

وحمايتهم.

و�ص���دد النعيمي على ����رشورة اطاع 

ال���زوار الدولي���ني عل���ى متطلب���ات 

اأن الدائرة �صتن�ص���ق  الإعف���اء، موؤكداً 

مع اجلهات املعنية اإجراءات ت�ص���هيل 

دخول امل�ص���اركني يف املعر�س ودعم 

م�ص���اركتهم مع احلفاظ على �صحتهم 

و�صامة من حولهم.

من جانب���ه، قال حميد مطر الظاهري، 

الع�ص���و املنتدب الرئي����س التنفيذي 

للمعار�س  الوطني���ة  اأبوظبي  ل�رشكة 

»اأدنيك« وجمموعة ال�رشكات التابعة 

لها اإن هذا الإعفاء ير�ص���خ من مكانة 

معر�ص���ي اآيدك�س ونافدك����س الرائدة 

ليكون���ا نقطة انطاق نحو موا�ص���لة 

ن�ص���اط الأعم���ال يف مرحلة التعايف 

وتر�ص���يخ  /كوفيد-19/،  من جائحة 

مكانة اأبوظبي عا�صمة اإقليمية لقطاع 

�ص���ياحة الأعمال، وي�صهم بالتايل يف 

دعم جهودنا نحو ا�صتقبال العامل من 

جدي���د، والرحيب به���م رغم الظروف 

الراهنة التي فر�صتها اجلائحة.

واأ�ص���اف الظاهري : اأن القرار اجلديد 

يوؤكد القدرة ال�صتثنائية والثقة التي 

تتمت���ع بها دولة الإمارات بوجه عام، 

واأدنيك ب�ص���كل خا�س، من حيث توفر 

البني���ة التحتية ومرون���ة العمليات 

والكفاءات الق���ادرة على تنظيم حدث 

عاملي بهذا احلجم وباأمان، مع احلفاظ 

عل���ى التدابر الحرازي���ة واإجراءات 

ال�ص���امة والوقاي���ة باعتبارها على 

راأ�س اأولوياتنا منذ بدء اجلائحة.

نظام اأ�سا�سي 

واأهمها : امل�ص���اواة بني املراأة والرجل 

ورعاي���ة الطف���ل واملعاق���ني والن�سء 

وال�صباب واإلزامية التعليم حتى نهاية 

مرحلة التعليم الأ�صا�ص���ي، وت�ص���جيع 

اإن�صاء اجلامعات،

 والنهو����س بالبح���ث العلمي، ورعاية 

يف  واحل���ق  واملبتكري���ن  املبدع���ني 

الإن�ص���انية واحلياة  احلي���اة والكرامة 

الآمنة وحرمة احلياة اخلا�ص���ة وعلى 

اأن ال�ص���جون دور لاإ�ص���اح والتاأهيل 

وخ�ص���وعها لإ�رشاف ق�ص���ائي وحماية 

الراث الوطن���ي واعتبار العتداء عليه، 

والجت���ار في���ه جرمية يعاق���ب عليها 

القانون.

ويف اإطار حوكمة موؤ�ص�صات الدولة، اأفرد 

الأ�صا�صي ف�صًا خا�صًا ملتابعة  النظام 

الأداء احلكومي ورقابته، وذلك باإن�ص���اء 

جلنة تتبع ال�ص���لطان تت���وىل متابعة 

وتقيي���م اأداء ال���وزراء، ووكاء الوزارات 

وم���ن يف حكمهم، واإف���راد ن�س خا�س 

جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة 

لدع���م دوره يف حتقي���ق تلك احلوكمة، 

والتاأكي���د على نهج الدولة يف اإر�ص���اء 

نظ���ام ل���اإدارة املحلية باإفراد ف�ص���ل 

خا�س لذلك والتاأكي���د على اأهمية دور 

ُعمان، وم�صاهماته املقدرة يف  جمل�س 

م�صرة التنمية ال�صاملة للوطن.

ومن اأجل ذلك اأفرد له النظام الأ�صا�صي 

للدولة بابًا خا�صًا، ت�صمن اأهم الأحكام 

اخلا�صة بهذا املجل�س، والخت�صا�صات 

املنوط���ة به، التي من اأهمه���ا: اإقرار اأو 

التي حتيلها احلكومة،  القوانني  تعديل 

وكذل���ك اق���راح م�رشوع���ات القوانني، 

وامليزانية  التنمي���ة  ومناق�ص���ة خطط 

اأدوات  اإىل  اإ�ص���افة  للدول���ة،  العام���ة 

املتابعة املقررة ملجل�س ال�صورى.

اأما قان���ون جمل�س عمان الذي �ص���در 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 7 لعام 2021, 

ُعمان،  اخت�صا�ص���ات جمل�س  فيت�صمن 

و����رشوط الع�ص���وية، وجمي���ع حقوق 

وواجبات الأع�ص���اء، اإ�صافة اإىل تنظيم 

كل ما يتعلق ب�صوؤون املجل�س.

ال�سعودية: ت�سنيف 

وعرّبت ال���وزارة »ع���ن تطلعها يف اأن 

ي�ص���هم ذلك الت�ص���نيف يف و�ص���ع حٍد 

الإرهابية  احلوث���ي  ميلي�ص���يا  لأعمال 

وداعميها«، م�ص���رة اإىل »اأن من �صاأن 

ذل���ك حتييد خط���ر تلك امليلي�ص���يات، 

واإيقاف تزويد ه���ذه املنظمة الإرهابية 

بال�ص���واريخ والطائ���رات ب���دون طيار 

والأ�ص���لحة النوعية والأم���وال لتمويل 

ال�صعب  جمهودها احلربي و ل�صتهداف 

اليمني وتهدي���د املاحة الدولية ودول 

اجلوار«.

واأو�ص���حت ال���وزارة: » كما �ص���يوؤدي 

هذا الت�ص���نيف لدعم واإجن���اح اجلهود 

قادة  و�ص���يجرب  القائم���ة  ال�صيا�ص���ية 

من  املدعوم���ة  احلوثي���ة  امليلي�ص���يا 

اإيران على العودة ب�ص���كل جاد لطاولة 

امل�صاورات ال�صيا�صية«.

واأك���دت الوزارة »دع���م اململكة جلهود 

مارت���ن  لليم���ن  الأمم���ي  املبع���وث 

جريفيثومقرحات���ه لإنه���اء الأزمة يف 

اليمن والتو�صل اإىل حل �صيا�صي �صامل 

وفق املرجعيات الثاث«.

وكان وزير اخلارجي���ة الأمريكي، مايك 

بومبي���و اأعل���ن اأن الولي���ات املتحدة 

�صت�ص���نف جماع���ة احلوث���ي اليمنية 

وثاث���ة من قادتها م���ن بينهم زعيمها 

عبد امللك احلوثي على قائمة الإرهاب.

اخلارجي���ة  وزارة  اإن  بومبي���و  وق���ال 

�ص���تخطر الكوجنر�س بنيتها ت�ص���نيف 

جماعة احلوثي اليمنية املوالية لإيران 

منظمة اإرهابية اأجنبية.

8 قتلى

واأ�صفر الهجوم، ح�صب املر�صد، عن مقتل 

5 عنا�رش من اجلي�س ال�ص���وري وثاثة 

من »لواء القد�س« على الأقل، ف�صًا عن 

اإ�صابة اأكرث من ع�رشة اآخرين بجروح.

ورغم اخل�ص���ائر الفادحة التي تكّبدها 

خ�صو�ص���ًا م���ع اإع���ان قوات �ص���وريا 

الدميوقراطي���ة، ائتاف ف�ص���ائل كردية 

وعربية تدعمه وا�صنطن، يف مار�س)اآذار( 

2019 الق�ص���اء عليه، يوا�صل التنظيم 

املتطرف خو�س حرب ا�ص���تنزاف �ص���د 

اجلي����س ال�ص���وري واملقاتلني املوالني 

له من جه���ة والقوات الكردية من جهة 

ثانية.

وينطل���ق التنظي���م يف هجمات���ه على 

قوات اجلي�س ال�صوري حتديداً، من نقاط 

حت�ّصنه يف منطقة البادية، رغم الغارات 

الرو�ص���ية التي ت�ص���تهدف مواقعه بني 

احلني والآخر دعمًا للقوات احلكومية. 

اأبوظبي-وام:

تراأ�س معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 

القت�صاد الجتماع الأول للجنة التكامل 

القت�ص���ادي، بح�صور وع�ص���وية معايل 

الدكتور اأحم���د بن عبد اهلل حميد بالهول 

الفا�ص���ي وزير دول���ة لري���ادة الأعمال 

وامل�صاريع ال�صغرة واملتو�صطة ومعايل 

الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة 

للتجارة اخلارجية، واأ�ص���حاب ال�صعادة 

ممثلي دوائر التنمية القت�صادية املحلية 

يف اإمارات الدولة كافة.

اجتماعه���ا  خ���ال  اللجن���ة  وناق�ص���ت 

الفرا�صي الأول جمموعة من البنود ت�صب 

يف تطوير اآليات التعاون والتن�ص���يق بني 

وزارة القت�صاد ودوائر التنمية القت�صادية 

لتعزيز التكامل القت�صادي على ال�صعيدين 

الحتادي واملحلي، ومن اأبرزها ا�صتعرا�س 

اآخر امل�صتجدات و�صبل التعاون يف تنفيذ 

حزمة مبادرات خط���ة التعايف والنهو�س 

القت�ص���ادي، واآليات التعاون بني الوزارة 

والدوائر يف ملف مواجهة غ�ص���ل الأموال 

ومكافح���ة متوي���ل الإره���اب، ومتطلبات 

ال�صوق اخلليجية امل�صركة.

واأك���د معايل عبداهلل بن ط���وق املري اأن 

التكامل والتن�صيق والتخطيط القت�صادي 

على ال�ص���عيدين الحتادي واملحلي وفق 

اأعلى املعاي���ر وباآليات عم���ل �رشيعة 

وذات كفاءة عالية �صيكون عنوان املرحلة 

املقبل���ة، منوهًا معاليه باأن التطعيم هو 

اأهم �ص���اح يف املرحلة احلالية لت�رشيع 

وترة التع���ايف وزيادة مع���دلت النمو 

القت�صادي.

واأ�ص���ار مع���ايل بن ط���وق اإىل اأن منوذج 

العم���ل القت�ص���ادي الذي تتبع���ه دولة 

الإمارات هو منوذج متفرد يقوم على ر�صم 

امل�صتقبل  وا�ص���ت�رشاف  ال�ص���راتيجيات 

وفق روؤية وتوجيهات القيادة الر�ص���يدة، 

وبالتفاع���ل بني كافة اجله���ات املعنية 

عل���ى امل�ص���تويني الحت���ادي واملحلي، 

القطاع اخلا�س وخمتلف  وبال�رشاكة مع 

اأن  اأ�ص���حاب امل�ص���لحة، موؤكداً معاليه 

ذلك ميث���ل اأحد اأعمدة الري���ادة والتميز 

الت���ي حققتها دولة الإمارات ول �ص���يما 

اإىل الرثاء  يف امليدان القت�ص���ادي، نظراً 

والتنوع الذي يوفره هذا النموذج وقدرته 

على تولي���د وتطبيق الأف���كار املبتكرة 

وتنفيذ امل�صاريع التنموية ال�صراتيجية 

و�ص���مان التقييم والت�ص���حيح والتطوير 

امل�ص���تمر وبالت���ايل تبن���ي �صيا�ص���ات 

اقت�صادية عملية وفعالة.

التكامل  واأ�ص���اف معاليه: متثل جلن���ة 

ومهمًا يف  القت�ص���ادي لعب���ًا جدي���داً 

للدولة  القت�ص���ادي  النم���وذج  تعزي���ز 

وف���ق مب���ادئ ال�رشاكة وتكام���ل الأدوار 

والتن�ص���يق والعمل امل�ص���رك، و�صنعمل 

من خاله���ا على تناول كاف���ة امللفات 

القت�ص���ادية ذات الأولوي���ة يف الدولة، 

وتنفيذ دفع م�صرة النمو القت�صادي يف 

كل اإم���ارة من اإم���ارات الدولة، وبالتايل 

تنمية القت�صادي الوطني ككل و�صياغة 

مام���ح اقت�ص���اد امل�ص���تقبل على مدى 

اخلم�ص���ني عامًا املقبل���ة، موؤكداً معاليه 

اأهمية املح���اور التي ناق�ص���تها اللجنة 

يف اجتماعها الأول، ول �ص���يما التعاون 

الحت���ادي املحلي يف تنفي���ذ مبادرات 

التعايف والنهو�س القت�صادي من جائحة 

كوفيد-19، والعديد من امللفات التي من 

�صاأنها دعم منو وتناف�صية اقت�صاد الدولة 

اإقليميًا وعامليًا.

وتف�ص���يا، �ص���هد اجتماع جلنة التكامل 

ونتائج  ا�صتعرا�س خمرجات  القت�صادي 

جلن���ة التع���ايف والنهو�س القت�ص���ادي 

والتق���دم احلا�ص���ل يف اإجن���از حزم���ة 

املبادرات املرن���ة لت�رشيع وترة تعايف 

القطاعات القت�صادية من اأزمة كوفيد-19 

وتعزيز منو خمتلف الأن�ص���طة والأعمال 

يف الدول���ة وفق منوذج مرن وم�ص���تدام، 

كما مت ا�ص���تعرا�س اآخر امل�ص���تجدات يف 

تنفيذ مب���ادرات املرحلة الأوىل، و�ص���بل 

التع���اون وال�ص���تعدادات اجلارية للبدء 

بتنفيذ مبادرات املرحل���ة الثانية خال 

الفرة املقبلة.

اإىل ذل���ك، ناق�س الجتماع �ص���بل تطوير 

اآلي���ات التكامل والتن�ص���يق ب���ني وزارة 

القت�ص���اد ودوائر التنمية القت�ص���ادية 

ب�ص���اأن ت�رشيعات مواجهة غ�صل الأموال 

ومكافح���ة تنظيم الإره���اب، واأطر العمل 

اخلا�صة بتنفيذ املتطلبات وال�صتحقاقات 

الوطنية يف هذا امللف وحتديداً يف قطاع 

الأعم���ال واملهن غر املالي���ة املحددة 

الذي ت�رشف عليه وزارة القت�صاد يف هذا 

اجلانب .. كما بحث الجتماع تطوير روؤية 

جديدة فيما يخ�س ال�ص���جل القت�صادي 

الوطني واآلي���ات الربط مع كافة اجلهات 

املعنية مبواجهة غ�صل الأموال يف الدولة 

ومبا يحقق توجيهات القيادة الر�ص���يدة 

وا�ص���راتيجية وخطة عمل اللجنة العليا 

ملواجهة غ�ص���ل الأموال ومكافحة متويل 

الإره���اب ومكافح���ة التنظيم���ات غ���ر 

امل�رشوعة.

ويف حم���ور اآخر، ناق�س الجتماع �ص���بل 

ال�ص���عيدين  على  والتع���اون  التكام���ل 

الحت���ادي واملحل���ي لدعم وا�ص���تكمال 

متطلبات ال�ص���وق اخلليجية امل�ص���ركة 

واأثره���ا الإيجاب���ي على بيئ���ة الأعمال 

كما  اخلليجية،  وال�ص���تثمار  والتج���ارة 

تناول املجتمع���ون اأهم خمرجات القمة 

اخلليجية الأخ���رة يف اململكة العربية 

القت�ص���ادي،  اجلان���ب  يف  ال�ص���عودية 

والتع���اون يف دعم وتنفي���ذ املخرجات 

والقرارات املتعلقة مبهام الوزارة والدوائر 

القت�ص���ادية يف هذا اجلانب، وفقًا لروؤية 

وتوجيهات القيادة الر�صيدة.

اإىل ذلك، قدمت دوائر التنمية القت�صادية 

جمموع���ة م���ن املقرح���ات واملرئيات 

لتطوي���ر اآليات التكامل القت�ص���ادي يف 

الأعمال  الإم���ارات وتعزيز من���اخ  دولة 

وال�ص���تثمار يف كاف���ة اإم���ارات الدولة 

وزيادة التن�صيق بني امل�صتويني الحتادي 

واملحلي وفيما بني الدوائر القت�ص���ادية 

املحلية نف�صها.

يذكر اأن جلنة التكامل القت�ص���ادي قد مت 

ت�ص���كيلها موؤخراً بقرار وزاري من معايل 

عبد اهلل بن طوق املري وزير القت�ص���اد، 

وتتوىل مهام اقراح وتن�صيق ال�صيا�صات 

وبرامج التنمية القت�ص���ادية بني اإمارات 

الدولة، و�ص���مان الت���واوؤم والتوافق بني 

الأنظمة واللوائح والإجراءات القت�صادية 

املحلي���ة والحتادية، وتعزي���ز التعاون 

القت�ص���ادي بني خمتلف اإمارات الدولة، 

وتق���دمي املقرحات واملرئي���ات لتطوير 

الت�رشيعات التي تنظم احلياة القت�صادية 

يف الدولة.

22% انخفا�ص حرائق المن�ساآت 

والمباني فى عجمان  
عجمان ـ وام:

ك�صفت الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان اأن ن�صبة 

انخفا����س احلرائق يف املباين واملن�ص���اآت يف اإمارة 

عجمان بلغ���ت 22% يف عام 2020 مقارنة ب�ص���نة 

.2019

واأكد العميد حممد علي جمرا ال�ص���ويدي مديراإدارة 

املراكز، اأن اجلهود املبذولة والعمل التكاملي املنظم 

وتنفي���ذ اخلطط ال�ص���راتيجية مبا فيه���ا التوعوية 

�ص���اهمت اىل حد كبر وملمو�س يف انخفا�س معدل 

احلرائق.

لجنة التكامل االقت�سادي تبحث التعاون في مبادرات التعافي 

والنهو�ص االقت�سادي

بن طوق: �سنعمل على دفع النمو االقت�سادي 

على ال�سعيدين االتحادي والمحلي

المرحلة المقبلة تتطلب زيادة التكامل.. والتطعيم 

اأهم �سالح لت�سريع وتيرة التنمية االقت�سادية

ناق�سنا اأهم التطورات في خطة التعافي لما بعد 

كوفيد-19 لدعم اقت�ساد الدولة  

بحثنا متطلبات ال�سوق الخليجية الم�ستركة ودور االإمارات 

في دعمها خالل الفترة المقبلة

تعمل على تن�سيق ال�سيا�سات وبرامج التنمية االقت�سادية بين اإمارات الدولة 

راأ�ص اخليمة-الوحدة: 

تلقى �صعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان 

النعيمي قائ���د عام �رشط���ة راأ�س اخليمة، 

اجلرعة الأوىل من الُلقاح امل�ص���اد لفرو�س 

كورون���ا، مع عدد كبر من �ص���باط �رشطة 

راأ�س اخليمة بقاعة ) البيت متوّحد ( براأ�س 

اخليمة، وذلك دعمًا خلطة الربنامج الوطني 

لُلقاح كورونا امل�ص���تجد، الذي تنفذه وزارة 

ال�ص���حة ووقاية املجتمع، بغر�س الو�صول 

اإىل املناعة املكت�ص���بة من التطعيم �صمن 

م�ص���اعي احلكومة الرامية اإىل احلفاظ على 

�صامة املجتمع و�صحة اأفراده.

واأ�ص���اد قائ���د ع���ام �رشطة راأ����س اخليمة، 

باهتمام وجهود القيادة الر�ص���يدة، ووزارة 

ال�ص���حة ووقاية املجتم���ع، و�رشكة طموح 

للرعاية ال�ص���حية من خال توفر جرعات 

الُلقاح لكافة اأفراد املجتمع ب�ص���ورة اآمنة 

انت�ص���ار الفرو�س، داعيًا  وفّعالة ملحاربة 

كافة الكادر ال�رشط���ي، وجميع الكوادر يف 

كاف���ة القطاع���ات احليوية، وجمي���ع اأفراد 

املجتم���ع، اإىل املب���ادرة والإ�رشاع يف اأخذ 

جرع���ات الُلقاح، للحد من انت�ص���ار الوباء 

وحماية �ص���حة و�ص���امة املجتمع حفاظًا 

على اأمن و�صامة الأرواح.

واأو�ص���ى اللواء علي بن علوان، كافة اأفراد 

املجتم���ع ب����رشورة اللت���زام بالإجراءات 

وباملواعيد اخلا�ص���ة بالتطعيم، ل�ص���مان 

احل�ص���ول على م�ص���توى املناعة املطلوب 

وال�ص���تفادة الق�ص���وى من الُلقاح، منا�صداً 

ب����رشورة اللت���زام بلب�س الكمام���ة واأخذ 

جمي���ع التداب���ر الوقائي���ة للوقاي���ة من 

كوفيد، ا�صتناداً اإىل ال�صراتيجيات الوطنية 

والعاملية واأف�صل املمار�صات التي ت�صاهم 

يف تطوي���ر النظام ال�ص���حي وجودة حياة 

اأفراد املجتمع.

قائد عام �سرطة راأ�ص الخيمة يتلقى الُلقاح الم�ساد 
لكورونا 
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                الثالثاء ١٢يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٤١ 
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اأبوظبي ـ وام:

يج�سد اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة الذي 

تعقد فعالياته افرتا�سيا خالل الفرتة 

مـــن 18 اإىل 21 ينايـــر اجلاري النهج 

اخلـــالق لدولة الإمـــارات يف تر�سيخ 

دعائم ال�ستدامة واحلد من اآثار التغري 

املناخي.

وحتتل دولة الإمارات مكانة رائدة بني 

التحديات  مبواجهـــة  امللتزمة  الدول 

املرتبطـــة بالتغـــري املناخـــي حيث 

اأعلنت نهاية العام املا�سي ت�سليمها 

الوطنية يف  تعهداتهـــا والتزاماتهـــا 

اتفاقية باري�س للتغري املناخي وذلك 

بتعهدهـــا خف�س انبعاثـــات الكربون 

بن�سبة الربع قبل عام 2030.

وتدعم �رشكة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل 

"م�سدر" - اجلهة امل�ست�سيفة لأ�سبوع 
اأبوظبي لال�ستدامـــة - منذ تاأ�سي�سها 

عام 2006 اجلهود العاملية ملواجهة 

املناخـــي، وي�سكل  التغري  تداعيـــات 

الأ�سبـــوع اأحـــد املن�ســـات العاملية 

البارزة التي تركز على ق�سايا الطاقة 

والتغري املناخي نظرا لتزايد الهتمام 

امل�ستدامة  الطاقـــة  مب�سادر  العاملي 

بالتوازي مع احلاجـــة حللول لتوليد 

الطاقـــة حتافظ على �سالمـــة البيئة 

وحتد من النبعاثات الكربونية.

ويت�سمن اأ�سبـــوع اأبوظبي لال�ستدامة 

الفعاليـــات  مـــن  �سل�سلـــة   2021

الفرتا�سيـــة رفيعة امل�ستـــوى والتي 

�سرتكز على ا�ستك�ساف الفر�س املتاحة 

من اأجل حتقيق "التعايف الأخ�رش" يف 

مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد - 19 " 

وتتج�سد اأهمية هذه الدورة يف كونها 

ت�سكل احلدث العاملي الرئي�سي الأول 

لعام 2021.

ويوفر الأ�سبوع من�ســـة رائدة ت�ساهم 

يف �سياغة اأجندة ال�ستدامة العاملية 

اإ�سافـــة اإىل العمل امل�ســـرتك وتعزيز 

الفهـــم لأبرز التوجهـــات الجتماعية 

والقت�سادية والتقنية التي ت�سهم يف 

ت�سكيل عامل اليوم.

كمـــا ي�ساهـــم مـــن خـــالل مبادراته 

دفـــع  يف  املختلفـــة  وفعالياتـــه 

عمليـــة تبـــادل املعـــارف وتطبيـــق 

ال�سرتاتيجيات وتطوير احللول الالزمة 

ملوا�سلـــة م�ســـرية التقـــدم الب�رشي 

ويوفـــر من�سة عامليـــة لل�رشكات من 

اأجل تطويـــر اأعمالهـــا ومبادراتها اأو 

امل�ساهمة يف جهودها لت�رشيع عملية 

ن�رش تقنياتها وتطويرها.

لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  وي�ستقطب 

مزيجا فريـــدا من خـــراء القطاعات 

ورواد التكنولوجيا واجليل القادم من 

قادة ال�ستدامة من اأجل حتفيز احلوار 

واتخاذ خطوات فاعلة ت�سهم يف دفع 

اأجندة ال�ستدامة العاملية نحو الأمام.

الأ�سبـــوع يف دورتها  اأجنـــدة  وتركز 

الأخ�رش ففي  التعـــايف  احلالية على 

ظل هذه الظـــروف ال�ستثنائية اأ�سبح 

ال�ستثمـــار يف اأهـــداف الأمم املتحدة 

للتنميـــة امل�ستدامـــة حاجـــة ملحة 

بالن�سبة للدول واحلكومات خ�سو�سا 

يف �ســـوء ازديـــاد حجـــم التحديات 

املرتبطة بتحقيقها.

قمة  الفرتا�سية  فعالياتـــه  وت�سمـــل 

اأ�سبـــوع اأبوظبي لال�ستدامة واجلمعية 

للطاقة  الدوليـــة  للوكالـــة  العامـــة 

اأبوظبي  وملتقى  "اآيرينـــا"  املتجددة 

للتمويـــل امل�ستدام ومنتـــدى الطاقة 

العاملـــي للمجل�ـــس الأطل�سي وحوار 

ال�سبـــاب ومنتديات القمـــة العاملية 

لطاقة امل�ستقبل.

وتعـــد اجلمعيـــة العامـــة للوكالـــة 

الدولية للطاقة املتجددة "اآيرينا" من 

الفعاليـــات الهامة التـــي ي�ستهل بها 

اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة اأعماله كل 

عام وت�سم "اآيرينـــا" 161 من الدول 

الأع�ســـاء و22 دولة قيـــد الن�سمام 

�سعيا للتحول لقطـــاع طاقة م�ستدام 

يف امل�ستقبل.

ومتثـــل الوكالـــة املن�ســـة الأ�سا�سية 

للتعـــاون الـــدويل كمـــا تعـــد مركزا 

لالمتياز ولل�سيا�ســـات والتكنولوجيا 

واملـــوارد واملعارف املالية يف جمال 

الطاقـــة املتجـــددة وتعتـــر ال�سلطة 

النهائيـــة لتخاذ القـــرار يف الوكالة 

الدولية للطاقة املتجددة "اآيرينا".

اأبوظبـــي  اأ�سبـــوع  قمـــة  وتت�سمـــن 

لال�ستدامـــة التي ت�ست�سيفها "م�سدر" 

ثالث جل�سات مدة كل جل�سة �ساعتني 

وتركز على ثالثة حمـــاور هي اإعادة 

عجلـــة احليـــاة للـــدوران وتعزيـــز 

امل�سوؤولية والتفاعل وممار�سة الأعمال 

وال�ستثمار.

ال�شارقة ـ وام:

كرمـــت دائرة �ســـوؤون ال�سواحـــي والقرى 

بال�سارقـــة اأم�ـــس �رشكاءها مـــن اجلهات 

الداعمـــة والراعيـــة واللجـــان املنظمـــة 

لفعاليات »مهرجـــان �سواحي 9 » الذي 

اختتـــم مطلـــع يناير اجلـــاري يف حديقة 

اأ�سابيع  املنتزه بال�سارقة وا�ستمـــر ثالثة 

متوا�سلة حمققا جناحا كبريا واإقبال لفتا 

من الزوار و�سط اإجراءات احرتازية لتاأمني 

�سالمة احل�سور .

ح�رش احلفل - الذي اأقيـــم مبعهد ال�سارقة 

للرتاث - �سعادة خمي�س بن �سامل ال�سويدي 

رئي�ـــس دائرة �ســـوؤون ال�سواحـــي والقرى 

وال�سيخ ماجد بن �سلطـــان القا�سمي مدير 

دائـــرة �سوؤون ال�سواحـــي والقرى و �سعادة 

الدكتـــور عبدالعزيز امل�سلـــم رئي�س معهد 

ال�سارقـــة للرتاث و حممـــد خلف مدير عام 

هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون و ماجد 

اجلنيد مدير عام جمعية ال�سارقة التعاونية 

و خالد الق�سري مدير حدائق املنتزه واملقدم 

اأحمد املري مـــن القيـــادة العامة ل�رشطة 

ال�سارقة بجانب ممثلي اجلهات املكرمة .

و قال خمي�س بن �سامل ال�سويدي يف كلمته 

خالل احلفل اإن مهرجان ال�سواحي ال�سنوي 

فعاليـــة نفخر جميعـــا بتنظيمه وجناحه 

يتحقق مـــن خالل التعاون مـــع �رشكائنا 

من املوؤ�س�سات �سواء يف القطاع احلكومي 

اأواخلا�ـــس وال�ـــرشكاء مـــن املوؤ�س�ســـات 

الإعالمية.

ال�شارقة ـ وام:

اأكـــد �سعادة الدكتور عواد اخللـــف القائم باأعمال 

مدير اجلامعة القا�سمية اأن اجلامعة ت�سعى لبناء 

جيـــل متوازن وحتر�س على تقـــدمي جتربة رائدة 

جتمع بني التعليـــم والتعلم والرتبيـــة والإبداع 

معتمدة مناهـــج ر�سينة وخـــراء خمت�سني يف 

جمـــايل التعليـــم والإدارة.. م�ســـريا اإىل موا�سلة 

م�ســـرية اجلامعـــة يف حتقيق اأهدافهـــا وخططها 

التـــي اأر�ست لها مكانة عاملية يف جمال التعليم 

الأكادميـــي وا�ستقطابها للطـــالب والطالبات من 

خمتلف دول العامل .

واأ�ساف اأن اجلامعـــة القا�سمية ال�رشح الذي رفد 

م�سرية العلـــم والتنمية والإبـــداع حتقيقا لروؤية 

حكيمة من موؤ�س�سه ورئي�سه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�سارقة تلقته الأجيال كهدية عابقة 

وكاإ�رشاقة �سم�س �سادقة للعامل باأ�رشه .

جـــاء ذلك خـــالل اللقاءات التي عقدهـــا الدكتور 

اخللف »عن بعد« مع الطلبة والهيئة الأكادميية 

والإداريـــة باجلامعة بعد تكليفه من قبل �ساحب 

ال�سمـــو حاكم ال�سارقة - ب�سفته رئي�سا للجامعة 

القا�سمية - مبهام القائم باأعمال مدير اجلامعة.. 

معربـــا عن �سعادته بالثقـــة الغالية التي اأولها 

له �ساحب ال�سمو حاكـــم ال�سارقة لت�سيري اأعمال 

اجلامعـــة والتي تعـــد تكليفا ملوا�سلـــة تعزيز 

النجاحات التي حققتها اجلامعة منذ تاأ�سي�سها.

وحتدث اخللف خـــالل لقائه الهيئـــة الأكادميية 

عن اأهميـــة موا�سلة اخلطـــط الطموحة للنهو�س 

بامل�ستوى التعليمي يف اجلامعة .. فيما اأعرب عن 

متنياته خالل لقائه مع طلبة اجلامعة مبوا�سلتهم 

النهل من العلوم املقدمة يف رحاب اجلامعة ومن 

خرات الأ�ساتذة .. موؤكـــدا اأهمية ا�ستفادة الطلبة 

من منظومة برامج اجلامعة وفعالياتها وبراجمها 

النوعية ... 

العني ـ وام:

ي�سعر الزائر ملنتزه جبل حفيت 

ال�سحراوي منـــذ الوهلة الأوىل 

باأنه يغو�س يف اأعماق التاريخ 

الإماراتـــي، نظـــرا ملـــا ي�سمه 

املنتزه - الذي يعد اأحد املواقع 

الثقافية يف منطقة العني التي 

اأدرجـــت علـــى لئحـــة الرتاث 

العاملـــي يف منظمة اليون�سكو، 

اإىل جانـــب ت�سنيفـــه "متنزها 

املر�ســـوم  مبوجـــب  وطنيـــا" 

الأمـــريي رقم 21 لعام 2017 - 

اإرث ا�ستثنائـــي من تاريخ  من 

املنطقة.

"قيمـــة  املنتـــزه  وي�سيـــف 

لـــزوار  عامليـــة"  ا�ستثنائيـــة 

منطقـــة العني، التـــي حتت�سن 

مواقـــع اأثرية تاريخية خمتلفة 

تعك�ـــس تطور ثقافـــات ما قبل 

التاريـــخ املتعاقبة يف منطقة 

�سحراويـــة، ابتـــداء من الع�رش 

احلجري احلديث ولغاية الع�رش 

احلديدي.

وافتتـــح �سمـــو ال�سيـــخ خالد 

بن حممـــد بن زايـــد اآل نهيان 

التنفيـــذي  املجل�ـــس  ع�ســـو 

لإمـــارة اأبوظبـــي رئي�س مكتب 

اأبوظبـــي التنفيـــذي يف فراير 

2020 "منتـــزه جبـــل حفيـــت 

وجهة  كاأحـــدث  ال�سحـــراوي" 

اأثرية ترفيهيـــة تت�سمن اأن�سطة 

تاريخية  واآثاراً  تفاعلية مميزة 

ال�رشقي  ال�سفـــح  علـــى  رائعة 

جلبل حفيت والـــذي يقع على 

بعد 20 كيلومرتاً جنوب منطقة 

العني.

الكيومي،  نا�ـــرش هـــالل  وقال 

رئي�ـــس ق�سم عمليـــات املواقع 

الثقافـــة  بدائـــرة  الثقافيـــة 

وال�سياحـــة - اأبوظبي : يهدف 

منتزه جبـــل حفيت ال�سحراوي 

ب�سكل اأ�سا�سي اإىل حماية الآثار 

الثقـــايف يف املنطقة  وامل�سهد 

واحلفاظ عليه، مبا يتما�سى مع 

اإىل حفظ  الرامية  الدائرة  مهمة 

و�سون الرتاث الثقايف الإماراتي، 

التنوع  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافـــة 

البيولوجي الفريد، التي ي�سمها 

املنتزه عر جمموعة كبرية من 

املقومـــات الثقافية والطبيعية 

ذات الأهمية العاملية.

اأن دائرة الثقافة  واأكد الكيومي 

وال�سياحة - اأبوظبي هي اجلهة 

امل�سوؤولـــة علـــى اإدارة املنتزه 

باعتبارهـــا وجهـــة �سياحيـــة 

جديـــدة حتت�سن معـــامل اأثرية 

ولأهمية  خمتلفـــة،  وجتـــارب 

املـــكان مت تكليف �رشكة براري 

بت�سغيل  الطبيعيـــة  للمـــوارد 

اأن�سطـــة منتـــزه جبـــل حفيت 

ال�رشكـــة  وهـــي  ال�سحـــراوي 

البيئية اخلا�سة باإدارة وتطوير 

الغابات واملوارد الطبيعية يف 

جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي مبا 

يف ذلك جزيرة �سري بني يا�س 

ومنتجع تالل.

واأو�ســـح اأن منتزه جبل حفيت 

يتيح لـــزواره جمموعة وا�سعة 

مـــن الأن�سطـــة التفاعليـــة يف 

الهواء الطلـــق التي تتنوع من 

 / Hiking / رحالت امل�سي

ب�سكل منفرد اأو �سمن جمموعة 

اإر�سادية  اإىل جانـــب جـــولت 

علـــى دراجات رباعيـــة الدفع 

بالإ�سافة  الأثرية  البقايا  حول 

اإىل ركـــوب اخليـــول واجلمال، 

كما يوفر املنتزه ثالث مظالت 

للنزهـــات، ومقاعـــد  مثاليـــة 

مظللة ل�سرتاحة الزوار وراكبي 

الدراجات لال�ستمتاع مب�ساهدة 

الطبيعيـــة مما يجعل  املناظر 

زيارتهم جتربة ل تن�سى.

واأ�ســـاف بـــاأن املنتـــزه ي�سم 

لريا�ســـة  م�ســـارات  خم�ســـة 

التـــي   "Hiking" امل�ســـي 

تلقى رواجًا لـــدى زوار املنتزه 

مبمار�سة  ي�ستمتعـــون  الذيـــن 

هذه الريا�سة وم�ساهدة املدافن 

على  الطـــالع  عـــر  الأثريـــة 

معلومـــات عن املنتـــزه خالل 

م�ســـار رحلتهم عـــر اللوحات 

يف  املتواجـــدة  التعريفيـــة 

جميـــع امل�ســـارات املخ�س�سة 

بتجربـــة  ليحظـــوا  للم�ســـي 

ا�ستثنائية تاأخذهم عر التاريخ 

لال�ستيطان الب�رشي القدمي لهذه 

املنطقة التـــي تعد من املواقع 

الأثرية العاملية.

ويقدم املنتـــزه جتارب تخييم 

تلبـــي كافـــة الأذواق، ابتـــداًء 

واخليمة  الفاخرة  القبة  بخيمة 

ال�سفافة املكيفتني واملجهزتني 

وخيمة  الراحة،  و�سائل  بجميع 

بيت ال�سعـــر باأجوائها الرتاثية 

الهادئـــة، اإ�سافـــة اإىل جتربـــة 

الفرديـــة، من خالل  التخييـــم 

با�ستخـــدام  للزائـــر  ال�سمـــاح 

يف  اخلا�سة  ومعداتـــه  خيمته 

ومبرافق  مكان خم�س�س جمهز 

مالئمة ليعي�س جتربة التخييم 

احلقيقية.

كمـــا يحظـــى الزائـــر بتجربة 

اخلدمـــات  متكاملـــة  تخييـــم 

والتـــي تت�سّمن وجبة فطور يف 

خمّيم بـــدوي، واأن�سطة ريا�سية 

وترفيهية متنوعة، كما باإمكانه 

م�ساهـــدة مدافن جبـــل حفيت 

املذهلـــة يف جولـــة �سرياً على 

الأقدام برفقة مر�سد.
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منتزه جبل حفيت ال�شحراوي .. رحلة في اأعماق 

التاريخ الإماراتي

دبي ـ الوحدة:

بعـــد النت�سار الوا�سع الذي حققه برنامج 

"ا�ســـاأل با�ســـم" علـــى �سا�ســـة "ال�رشق 
لالأخبـــار" واحتفاء ب�سهـــر يناير النباتي 

�سيتمكـــن جمهـــور   ،)Veganuary(

الرنامـــج وجميـــع املهتمـــني باأ�سلوب 

احليـــاة ال�سحي مـــن امل�ساركة يف حدث 

حـــي وتفاعلـــي �سمـــن فعاليـــة "ا�ساأل 

با�ســـم ليف" التـــي �سيقدمهـــا  د. با�سم 

يو�ســـف، وتوّفر فر�سة للقـــاء مبا�رش مع 

�سيـــوف و�سخ�سيات بهدف احل�سول على 

معلومات �سحية تطـــال حياتنا اليومية 

ب�سكل تفاعلي.

الفعاليـــة التي تنظمها ال�ـــرشق لالأخبار، 

اخلدمة الرائدة اجلديدة املتعّددة املن�ّسات 

لالأخبار القت�سادية وال�سيا�سية،   ُتعتر 

�سيغـــة حّية من برناجمها الذائع ال�سيت 

"ا�ساأل با�ســـم"، الذي يدعو اإىل اتباع منط 
حيـــاة نباتي �سحـــي ويقـــدم للجمهور 

معلومات قّيمة ُت�سهم يف حت�سني ال�سحة 

واأ�سلوب احليـــاة. و�سينال امل�ساركون يف 

"ا�ساأل با�سم ليـــف" فر�سة لقاء �سيوف 
ممّيزين، وامل�ساركة يف احلدث املقرر بدبي 

يف 16 ينايـــر احلايل الذي �سيتم ت�سويره 

ليبث لحقـــًا كجزء من اإحـــدى احللقات 

القادمة من برنامج "ا�ساأل با�سم".

وتوؤمن ال�رشق لالأخبار اأن و�سائل الإعالم 

لديها م�سوؤولية اجتماعية تتمثل يف ن�رش 

املجتمعات  والعلم وحت�ســـني  املعرفـــة 

التي تتوجه اإليها وتعمل فيها. كما تعتر 

ال�ـــرشق اأنها معنية بجيـــل ال�سباب الذي 

الناطقـــني بالعربية حول  ي�سكل غالبية 

العامل وي�ستحق احل�ســـول على حمتوى 

يرثي معارفه وي�ستجيب ملتطلباته.

متثل فعاليـــة "ا�ساأل با�سم ليف" البداية  

حلملـــة "�سحتك مع ال�رشق" بهدف زيادة 

الوعي بال�سحة واأ�سلوب احلياة ال�سحي، 

والتي ي�ســـكل برنامج "ا�ساأل با�سم" الذي 

يقدمـــه الإعالمي والطبيـــب با�سم يو�سف 

اأحد اأركانها، فالعامل العربي الذي يواجه 

حتديات اقت�سادية و�سيا�سية عديدة يقف 

اأي�سا يف مواجهة حتديـــات �سحية تهدد 

كل فرد منا، علـــى راأ�سها ارتفاع معدلت 

الإ�سابـــة بالأمرا�س املزمنة مثل ال�سكري 

وال�سمنة وال�رشطان واأمرا�س الكبد والكلى 

و�سواهـــا، بن�سب تفوق يف معظم الأحيان 

�سائر الدول النامية.

ويف هـــذا ال�سياق، قـــال د. نبيل اخلطيب، 

املدير العام ل�سبكة ال�رشق لالأخبار: "ُيعّد 

برنامج ’ا�ساأل با�سم‘ نتاجًا للتوجه الذي 

تتبنـــاه ال�ـــرشق لالأخبار بهـــدف تثقيف 

العامل العربي حـــول املوا�سيع املتعلّقة 

بال�سحة. ن�سعـــى عر ’ا�ساأل با�سم ليف‘ 

اإىل تعزيـــز جهودنـــا الراميـــة اإىل زيادة 

التفاعـــل املبا�ـــرش مع جمهورنـــا، ون�رش 

الوعي حـــول الرنامج واأهدافـــه، واإلهام 

متابعينا لتباع العـــادات ال�سحية التي 

يو�سي بهـــا الرنامج. وندعو اجلميع اإىل 

اغتنام هذه الفر�سة الفريدة لإجراء حوار 

مبا�رش مـــع د. با�سم يو�سف و�سوؤاله حول 

منط احلياة النباتي ال�سحي".

بدوره، قـــال د. با�سم يو�ســـف: "يف �سهر 

ينايـــر، ُيحـــّدد النا�ـــس قراراتهـــم للعام 

اجلديد - ويتخلّون عنها �رشيعًا يف بع�س 

الأحيان. ومبـــا اأن قرارات كثـــرية تت�سل 

بنمـــط احلياة ال�سحي، �سواء فقدان الوزن 

اأو البدء بروتني ريا�ســـي اأو اتباع حمية 

متوازنة، قرّرت �سبكة ال�رشق لالأخبار واأنا، 

م�سانـــدة متابعينا بتقدمي ن�سائح عملية 

ت�سّهـــل عليهم اللتـــزام بتحقيق اأهدافهم 

طيلة العام".

واأ�ســـاف د. با�ســـم يو�سف قائـــاًل: "منذ 

انطالقتها يف اململكة املتحدة عام 2014، 

األهمت مبـــادرة )Veganuary( �سهر 

ينايـــر النباتي اأكرث من مليون �سخ�س يف 

192 دولـــة ليكونوا نباتيـــني ملّدة �سهر 

واحد - ورمبا لأكـــرث من ذلك. لقد اخرتنا 

فكرة "ا�ساأل با�سم ليف" بق�سد دعم هذه 
املبـــادرة اجلديرة بالهتمام، والتي تلقي 

ال�ســـوء على املنافـــع ال�سحية والبيئية 

للحميـــة النباتية. واأتطلّـــع للتفاعل مع 

اجلمهـــور والتعـــرّف اإليـــه والإجابة عن 

اأ�سئلته".
تبـــداأ الفعاليـــة بحديٍث للدكتـــور با�سم 

يو�سف على غـــرار )اأحاديث تيد(، يتناول 

فيه مفهـــوم �سهر ينايـــر النباتي وي�رشد 

حكايتـــه اخلا�سة مع احلميـــة النباتية. 

كما ي�سم جدول الأعمـــال جل�سة بعنوان 

"ق�س�ـــس ملهمة"، يقابل خاللها د. يو�سف 
�سيفنينْ اثننينْ حت�ّسنـــت �سحتيهما بف�سل 

التحّول اإىل احلميـــة النباتية. اإ�سافة اإىل 

فقـــرة "ريا�سيون نباتيـــون"، التي ُتقّدم 
والر�ساقة  التغذية  اأخ�سائيني يف  جتارب 

مّمن يتبعـــون نظـــام التغذيـــة النباتي 

ملناق�سة كيف اأ�سهمت احلمية النباتية يف 

حت�سني اأدائهم.

تاأّمل"  "ح�ّســـة  الأم�سية مـــع  وت�ستمـــر 

تتخلّلهـــا جل�ســـة يوغا علـــى الكرا�سي 

بقيادة خبري يوغا، ويعقبها جل�سة اأ�سئلة 

واأجوبة مبا�رشة مع اجلمهور. ثم ي�ستمتع 

احلا�رشون بـ "عر�س طبـــخ" يوؤّديه طاٍه 

نباتي، و�سُيطلب من امل�ساركني يف الفقرة 

اخلتاميـــة اإجـــراء تدريـــب تفاعلي على 

حـــركات �سحية مرحة بجـــوار ال�ساطئ، 

و�سُيختتم احلدث بتقدمي الع�ساء.

"ا�ســـاأل با�سم" هـــو برنامـــج تلفزيوين 
اأ�سبوعي على قناة ال�رشق لالأخبار يهدف 

اإىل تفنيد خرافـــات الطعام التقليدية مع 

تعريـــف امل�ساهديـــن علـــى اأخ�سائيني، 

منهـــم اأطباء وريا�سيـــني وموؤثرين غرّيوا 

حياتهم باتباع حمية متوازنة. ومن خالل 

طرح اآراء خراء التغذيـــة املعروفني اإىل 

جانب ق�س�ـــس النجاح التحفيزية، يهدف 

الرنامج اإىل اإثبات اإمكانية امل�ساهمة يف 

عالج الأزمات ال�سحية يف ال�رشق الأو�سط 

عن طريق حل ب�سيط وهو حت�سني النظام 

الغذائي.

الدكتور با�سم يو�سف هو �سخ�سية اإعالمية 

وطبيب م�رشي يعمل، من خالل برناجمه 

"ا�ســـاأل با�سم" على ال�رشق لالأخبار، على 
توفري معلومـــات مفيدة لتح�سني اأ�ساليب 

احلياة ال�سحية للم�ساهدين. مار�س با�سم 

مهنة الطب كجراح قلب يف م�رش ملدة 13 

عاما، ثم دخل اإىل عـــامل الإعالم لي�سبح 

واحداً من اأبرز الإعالميني العرب.

برنامج »ا�شاأل با�شم« على »ال�شرق للأخبار« يطلق مرحلة 
تفاعلية جديدة 

»�شوؤون ال�شواحي والقرى« تكرم �شركاءها 

في »مهرجان �شواحي 9«

ق لمجابهة تحديات التغير المناخي »اأ�شبوع اأبوظبي لل�شتدامة« .. نهج اإماراتي خلاّ

»الجامعة القا�شمية« توا�شل 

تحقيق خططها واأهدافها في 

مجال التعليم الأكاديمي

يتناول نمط الحياة النباتي ال�صحي مع خبراء ومتحّدثين مميزين
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 �إلغاء �عالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
رويال برستيج للتجارة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2557601   : رقم  رخصة   
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  قرص  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
املرجان للمفروشات    

رخصة رقم :   CN - 1454573 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة نارص محمد سليامن 

ابراهيم البلويش 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سليامن ابراهيم 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

املايس  الفنار  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الهندسية ملقاوالت البناء ذ .م.م 

رخصة رقم : CN -   2990651 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فاتن صالح زكريا ابو املعاطي 

     49%
عبدالله  حميد  عبيد  حميد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

املهريي 51%   
القاز  عبيد  ابراهيم  طارق  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

النعيمي    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هشام محمد الغريب طامن 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   كافترييا دلة وملة ذ.م.م 

عنوان الرشكة: ابوظبي، شارع زايد االول، غ 9 ق 26 وحدة بناية سيف 

درويش احمد الكتبي 

  CN-1049804 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  10-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   211700007  

 تاريخ التعديل:   2021-1-10

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ادفانس كونكريت للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2902178   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

مرطبات سيح املرسات 

رخصة رقم : CN - 1055450 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون    تعلن دائرة 
الصافر للحالقة  

رخصة رقم :  CN -  1025583 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة سعيد محمد احمد 

يعروف املنصوري 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عوض عبدالله محمد 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
كول  فرست  التجاري  باالسم   CN  -   1865758 رقم  
الرخصة وإعادة  تعديل  بإلغاء طلب  ذ.م.م  للتكنولوجيا 

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 -  1865758 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  2975134 : رقم الخطاب

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / وي 
كري لتصليح ميكانيك السيارات

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2785373  : رقم  رخصة    
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صالون فاين بيويت 

للسيدات 

رخصة رقم : CN -   3684154 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ اضافة سليامن سعيد محمد سامل الساعدي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة عظمى محمد حفيظ 100%

سامل  محمد  سعيد  سليامن  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الساعدي

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مصبغة 
البلور 

رخصة رقم : CN -  1547866 قد تقدموا إلينا بطلب:
بن  راشد  بن  حمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله بن سامل الفزاري 100%   
احمد  سامل  اميان  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

اإلجراءات املطلوبة.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
رقم CN - 1712643 باالسم التجاري  مغسلة وش افينيو 
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 - 1712643  / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3788752 : رقم الخطاب

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة الناقل التجارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1046019  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / مرساة 
الخليج لخياطة املالبس النسائية

إلينا  : CN -  1221286 قد تقدموا     رخصة رقم 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  النيون 
الفيض 

رخصة رقم :  CN -  1159652 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالحليم  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله سعيد 100%
حامد حسني  اميان  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل   

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ديناميت 
للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة رقم : CN -   1927884 قد تقدموا إلينا بطلب:
عوض  احمد  عوض  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد املنهايل 10%   
تعديل نسب الرشكاء/ سامل عبدالقادر سامل طالب الكثريي 

من %50 اىل 40%
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   ايليت لخدمات إدارة العقارات ذ.م.م 

بريد  املالك/ مجموعة  أ ق 2 حوض 5  ابوظبي، خليفة  الرشكة:  عنوان 

االمارات 

  CN-1006631 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/    طالل ابو غزالة ورشكاه الدولية ، ابوظبي كمصفي 

قانوين للرشكة بتاريخ  1-8-2016 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     1605019961 

 تاريخ التعديل:   2021-1-11

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 

فاك�ص: 024488201

�إعـــــــــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقتصاد بأن الســـادة /  رشكة اويلني اس ايه، ابوظبي، 

الجنسية: اسبانيا قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة 

أبوظبي «العنوان:   M39 الهاشم للرخام، ص.ب: 109950 واملقيدة 

تحت رقم )5568( يف سجل الرشكات األجنبية بالوزارة.  

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  ــرتاض  االع يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 901 أبوظبي 

الثالثاء 12 يناير  2021-العـدد 14641

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد 

الثالثاء 12 يناير  2021-العـدد 14641

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

نموذج �إعالن �لن�شر

�إعالن فقد�ن جو�ز �سفر 

فقد املدعو / زاميل احمد محمد 

اعظم ،الجنسية    باكستان جواز 

 )   ZU1167421  ( رقم  سفره 

الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه إىل 

سفارة باكستان   أو إىل أقرب مركز 

رشطة مشكوراً.    

 فقد�ن �سهادة �أ�سهم 

عبيد  سعيد  بطي  السيد  فقد 
الجنسية،  امارات  الكعبي،  محمد 
جمعية  من  صادرة  أسهم  شهادة 
الــشــهــادة  املسلحة  الــقــوات 
سهم   500 االسهم  عدد   281374
تسليمها  يجدها  ممن  الــرجــاء 
االتصال  او  اعاله  املذكورة  لرشكة 
 0509855400 رقم  تلفون  عىل 

مشكورا.

الثالثاء 12 يناير  2021-العـدد 14641

الثالثاء 12 يناير  2021-العـدد 14641



دبي-وام:

 حتت�سن اجلامعات وامل�ؤ�س�سات يف مدينة 

دبي  وجممع  العاملية  الأكادميية  دبي 

العاملية  اجلامعات  من  نخبة  للمعرفة 

يدر�س فيها اأكرث من 27 األف طالب.

تزايد  مل�اكبة  اجلامعات  بع�س  وتت��سع 

حيث  دبي،  يف  الدرا�سة  على  الطلبات 

و�سعت جامعة برمنغهام يف العام 2019 

مدينة  اجلديد يف  الأ�سا�س حلرمها  حجر 

دبي الأكادميية العاملية، والذي �سي�ست�عب 

وت�سنف  منه،  النتهاء  عند  طالب   2900

هذه امل�ؤ�س�سة الربيطانية املتميزة �سمن 

اأف�سل 100 جامعة يف العامل..

و�سهد عام 2020 تقدم العمل على احلرم 

اجلامعي اجلديد ب�سكل ملح�ظ.

وت�ستعد جامعة هريي�ت وات دبي اأي�سًا 

لالنتقال هذا العام اإىل حرم جامعي جديد 

األف قدم  اأحدث طراز مب�ساحة 218  على 

مربع يف جممع دبي للمعرفة. ومت ت�سميم 

احلرم اجلامعي املدعم رقميًا ليت�افق مع 

ي�سمن  ومبا  احلك�مة،  ت�جيهات  اأحدث 

التعلم  اإمكانية  ويتيح  الطالب،  �سالمة 

عن  الدرا�سة  اإمكانية  اإىل  و�س�ًل  املدمج 

بعد، وه� ما ي�سمح مب�سايرة التغريات يف 

قطاع التعليم بعد ك�فيد-19.

يف  للمعرفة  دبي  جممع  �سهد  فيما 

اجلامعي  احلرم  افتتاح   2020 اأغ�سط�س 

/ دبي  يف  ول�نغ�نغ  جلامعة  اجلديد 

UOWD/ التي تعد اأقدم جامعة دولية 

اجلامعي  حرمها  اأب�اب  الإمارات،  يف 

اجلديد الذي تبلغ م�ساحته 200 األف قدم 

حديث  معماري  بت�سميم  ويتميز  مربع، 

يجمع اأحدث التقنيات مع م�ساحات تعلم 

معا�رصة تركز على البتكار، وجنحت يف 

العام 2020 بتحقيق اأعلى معدل قب�ل يف 

�سبع �سن�ات.

يف  الأ�سرتالية  مردوخ  جامعة  وافتتحت 

ماي� 2020 يف جممع دبي للمعرفة، حرمًا 

جامعيًا على م�ساحة 27000 قدم مربع 

وه� �سعف حجم مقرها ال�سابق يف مدينة 

ويتميز مبرافق  العاملية.  الأكادميية  دبي 

ذات م�ست�ى عاملي، مبا فيها خمترب لالأمن 

ال�سيرباين واأثاث وديك�رات داخلية لتعزيز 

بيئة تعليمية باأ�سل�ب تعاوين.

دبي-وام:

 متكن ق�سم املهمات ال�سعبة يف الإدارة 

دبي  �رصطة  يف  والإنقاذ  للنقل  العامة 

مع  التعامل  من  املا�سي  العام  خالل 

�رصعة  حتقيق  مع  متن�عا  حادثا   175

بف�سل  دقائق،   9 اإىل  و�سلت  ا�ستجابة 

برية  نقاط   8 يف  الإنقاذ  فرق  انت�سار 

الإدارة  البحث والإنقاذ يف  تابعة لإدارة 

خمتلف  يف  والإنقاذ  للنقل  العامة 

اجله�زية  جانب  اإىل  دبي  اإمارة  اأرجاء 

وال�ستعداد الدائمني لكافة اأع�ساء الفرق 

على مدار 24 �ساعة.

يف  ال�سعبة  املهات  فرق  و�ساهمت 

وم�ساعد  �سيارات  يف  عالقني  اإنقاذ 

ومنازل، واأ�سخا�س �سقط�ا من مرتفعات، 

وحفر،  �سيقة  اأماكن  يف  وحم�س�رين 

اإىل  ال�سي�ل،  جراء  اأودية  يف  وعالقني 

اأ�سخا�س يف ح�ادث حريق  اإنقاذ  جانب 

املدين  الدفاع  مع  والتن�سيق  بالتعاون 

بدبي.

واأكد املقدم يحيى ح�سني حممد، رئي�س 

ق�سم املهمات ال�سعبة يف الإدارة العامة 

فرق  اأن  دبي،  �رصطة  والإنقاذ يف  للنقل 

املهمات ال�سعبة وبت�جيهات من معايل 

الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام 

الدكت�ر  العميد  ومتابعة  دبي،  ل�رصطة 

مدير  الرزوقي  الرزاق  عبد  نا�رص  حممد 

جاهزة  والإنقاذ،  للنقل  العامة  الإدارة 

دائمًا للتعامل مع كافة احل�ادث الطارئة 

وعلى مدار 24 �ساعة، حيث يتم تق�سيم 

ليك�ن  املناوبات  نظام  �سمن  الفرق 

اأفرادها على اأهبة ال�ستعداد يف اأية �ساعة 

يتلق�ن فيها بالغًا عن تعر�س اأي �سخ�س 

القيادة  اإىل حر�س  حلادث طارئ، م�سريا 

�رصعة  على  الدائم  دبي  ل�رصطة  العامة 

واإنقاذهم  للمحتاجني  امل�ساعدة  تقدمي 

يف اأ�رصع وقت ممكن لأن "عامل ال�قت" 

يف احل�ادث له اأهمية كبرية.

مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع المعرفة يحت�ضنان 27 األف طالب

دقائق خالل 2020 مع �صرعة ��صتجابة و�صلت �إلى 9 

»المهمات ال�شعبة في �شرطة دبي« تتعامل مع 175 حادثاً  

لإعالناتكم بالوحدة: 
هاتف: 024488400 
فاك�س: 024488201
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  اسم الرشكة : محمد عامل كبري لتجارة االلكرتونيات والهواتف املتحركة  ش. ذ.م.م
 B العنوان :   مكتب رقم 2 ملك رشكة الساحل االخرض العقارية، الخبييص، ديرة، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1143481 رقم الرخصة 633646       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    6-1-2021  تاريخ تصديق القرار:   2021-1-6   

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  دييل فلويد تكنولوجيز   ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب 218 ملك اوميغا 1 ليمتد، مدينة ديب الرياضية، بر ديب.

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  70836    رقم الرخصة  563174         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 27-12-2020      تاريخ تصديق القرار: 2020-12-27  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ادفانس كايزن للخدمات الفنية  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 07 - 301 ملك نارص احمد سعيد محمد العويض، ديرة، القرهود.  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1311092   رقم الرخصة  793114       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   9-11-2020    تاريخ تصديق القرار: 2020-11-9  

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  اتش او ام لتجارة الهواتف املتحركة    ش. ذ.م.م
العنوان :   محل رقم 02 ملك حمد عيل عبيد بالرشيد الكتبي، املرر

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1458651   رقم الرخصة858416         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :6-1-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-1-6 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ايت ام اي قلوبل للشحن   ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 23-3015 ملك ابراهيم احمد عبدالنبي ال عباس، بر ديب، املنخول 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1106614 رقم الرخصة 680502        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :17-12-2020 تاريخ تصديق القرار :2020-12-17    

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   شوكو الفرز كافيه ملالكها احمد الحزمي قناص العامري رشكة الشخص الواحد  
ش. ذ.م.م

العنوان :  محل رقم rcs021 ملك ديب فيستيفال سيتي، الخريان . 
الشكل القانوين :رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م

رقم القيد بالسجل التجاري   1308895   رقم الرخصة 792168         
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    4-10-2020   تاريخ تصديق القرار: 2020-10-4  

مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـــف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

املركز التجاري االول  
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة /  محمد عامل كبري لتجارة االلكرتونيات والهواتف املتحركة    

ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :    6-1-2021  تاريخ تصديق القرار:   2021-1-6   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب 
كافة  معه  أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً  العنوان  عىل 

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

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / دييل فلويد تكنولوجيز  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 27-12-2020      تاريخ تصديق القرار: 2020-12-27  

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

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

املركز التجاري االول  
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
وبتعيني  الفنية ش.ذ.م.م  للخدمات  كايزن  /ادفانس  لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   9-11-2020    تاريخ تصديق القرار: 2020-11-9  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه 
كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة / اتش او ام لتجارة الهواتف املتحركة ش.ذ.م.م وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :6-1-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-1-6 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

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

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة / ايت ام اي قلوبل للشحن ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :17-12-2020 تاريخ تصديق القرار :2020-12-17    

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

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

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  شوكو الفرز كافيه ملالكها احمد الحزمي قناص العامري رشكة الشخص الواحد  

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

 تاريخ القرار  :    4-10-2020   تاريخ تصديق القرار: 2020-10-4  

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

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
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بانحالل �شركة
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الخارجي  التنظيف  لخدمات  الياسمني   / هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
)واجهات( املباين/ ذ.م.م- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب 
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات  قانون 
االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )94939( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 
أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة : عجامن 
هاتف : 7447771 06 

ص.ب.: 0   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
ق�شم ال�شجل التجاري

اإعالن وحل وت�شفية : 

 ال�شم التجاري :اليا�شمني خلدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين/ ذ.م.م
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املنذر:  حريد محمد سعد اثيويب الجنسية 
 املنذر إليه :  جمشيد عيىس صربي متباين ، ايراين الجنسية.

المو�شوع: طلب اعالن بالن�شر في اإنذار عدلي رقم )2021/1/207205(

وسبعة  مائتان  درهم   )267,475( املبلغ  سداد  برضورة  إليه  املنذر  املنذر  ينذر   
وستون الف واربعامئة وخمسة وسبعون درهم  وذلك خالل مدة اقصاها خمسة 
ايام من تاريخ استالمه االنذار واال سيضطر املنذر اسفا اىل اتخاذ االجراءات القانونية 
التي تحفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوى القضائية واملدنية واستصدار أمر االداء 
ومصاريف  رسوم  بكافة  اليه  املنذر  تحميل  مع  والرضر  للعطل  الجابر  والتعويض 

التقايض واتعاب املحاماة
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الكاتب العدل

  اإعالن بالن�صر

»2021 - 333« 

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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14�أخبار و�إعالنات



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15
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�أخبار وتقارير

»خ�سر األمانيا« يطالبون بخم�س خطوات 

�سريعة لمواجهة كورونا

»في�سبوك« يغلق ح�سابات مرتبطة بالحكومة 

في اأوغندا قبل االنتخابات الرئا�سية

برلني ـ )د ب اأ( :

 اأعلن حزب اخل�رض الأملـــاين عن خم�سة تدابري 

جديدة لوقف وباء كورونا.

ويف اأعقـــاب الجتماع ال�سنوي املغلق الذي ُعِقد 

عرب الإنرتنت على مدار اأيام، قالت انالينا بريبوك 

رئي�ســـة احلزب يف برلني اأم�ـــس اإن هناك تخوفا 

من وقوع الأ�سواأ وذلك بالإ�سارة اإىل ظهور طفرات 

للفريو�س ُيْحَتَمـــل اأن تكون قوة عدواها اأكرب من 

قوة عدوى النوع املعروف حتى الآن.

وطالبت بريبوك بالتحرك قبل جولة امل�ساورات 

اجلديـــدة التـــي �ستعقدها امل�ست�ســـارة اجنيال 

مريكل وروؤ�ساء حكومـــات الوليات يف اخلام�س 

والع�رضين من ال�سهر اجلاري.

وراأت بريبـــوك اأن على وزيـــر العمل هوبرتو�س 

هايل ال�ستفـــادة من قانون ال�سالمة املهنية من 

اأجل الأمر بالعمل من املنـــزل طاملا اأمكن ذلك، 

قالت اإن من ال�سعب اأن تف�رض لل�سعب كيف ميكن 

ال�سماح لأنا�س مبوا�سلة العمل يف قاعات مكتبية 

كبرية يف الوقت الذي ل يتم فيه ال�سماح لالأطفال 

بالذهاب اإىل املدر�سة.

واأ�سافت بريبوك اأن على الدولة اأن تزود ال�سعب 

بالكامل بكمامات )اإف اإف بي2( الآمنة، كما طالبت 

بتطبيق احلجز الإجباري بالن�سبة للراغبني يف 

ركـــوب القطارات وذلك من اأجـــل �سمان احلفاظ 

على م�سافة تباعد بني الركاب.

كمباال ـ )د ب اأ( :

 اأغلـــق موقع في�سبـــوك العديد مـــن احل�سابات 

املرتبطة بوزارة الإعالم الأوغندية، وذلك قبل اأيام 

من املوعد املقرر لإجـــراء النتخابات الرئا�سية 

بالبالد.

وقال متحـــدث با�سم في�سبـــوك، يف بيان اأم�س، 

:"قمنـــا، خـــالل هذا ال�سهـــر، باإزالـــة �سبكة من 

احل�سابات وال�سفحات يف اأوغندا بعدما �ساركت 

يف /�سلوك زائف من�ســـق/ ل�ستهداف النقا�سات 

العامة قبل النتخابات".

واأ�ساف البيان :"وجدنا اأن هذه ال�سبكة مرتبطة 

بـ/مركـــز تفاعل املواطنـــني/ بـــوزارة الإعالم 

وتكنولوجيا الت�سالت يف اأوغندا".

واأ�ساف املتحدث :"نظراً لكون النتخابات و�سيكة 

يف اأوغنـــدا، فقد حتركنا ب�رضعة للتحقيق ب�ساأن 

هذه ال�سبكة واإزالتها". وتتاأهـــب اأوغندا لإجراء 

انتخابات رئا�سية يف 14 كانون ثان/يناير، حيث 

يواجه الرئي�س املخ�رضم يوري مو�سيفيني جنم 

البوب، الذي حتول اإىل �سيا�سي، روبرت كياجولين 

والذي ي�ستهر با�سم بوبي واين.

 لندن / جوهان�سربج ـ )د ب اأ( :

 و�سل اإجمايل الإ�سابات املوؤكدة بفريو�س كورونا 

امل�ستجد يف اململكة املتحدة اإىل 08ر3 مليون 

حالة اإ�سابة حتى ال�ساعة 0730 من �سباح اأم�س 

بتوقيت لندن، بح�سب ما اأظهرته بيانات جامعة 

جونز هوبكنز ووكالة بلومربج لالأنباء.

 ووفقا للبيانـــات، بلغ اإجمايل عـــدد الوفيات 

املرتبطـــة بفريو�س كورونـــا يف البالد 81567 

حالـــة. واأ�ســـارت البيانات اإىل تعـــايف 7009 

اأ�سخا�س مـــن مر�س كوفيـــد-19 الذي ي�سببه 

فريو�س كورونا.

و�سجلت اململكة املتحدة اأول حالة اإ�سابة يف 

البالد قبل نحو 49 اأ�سبوعا.

هذا وجتاوز عـــدد ال�سابـــات بكوفيد-19 يف 

قـــارة اإفريقيا حتى م�ســـاء اأول اأم�س 3 ماليني 

حالة موؤكدة، مـــن بينها اأكرث من 72 الف حالة 

وفاة، وفًقا للمراكز الأفريقية ملكافحة الأمرا�س 

والوقاية منها.

ومتثـــل جنوب اإفريقيا اأكرث من 30? من اإجمايل 

اإ�سابات القـــارة باأكرث من 2ر1 مليون حالة مت 

الإبـــالغ عنها، مبا يف ذلك 32 الفا و 824 حالة 

وفاة. 

ورمبا يعـــزى ال�سبب وراء ارتفـــاع عدد حالت 

الإ�سابة يف جنـــوب اإفريقيا اإىل قيـــام الدولة 

باإجراء عدد اكرب من الفحو�سات مقارنة بالعديد 

من البلدان الأفريقية الأخرى.

بانكوك ـ )د ب اأ( :

 قال رئي�س الوزراء املاليزي حمي الدين يا�سني 

اأم�س اإنه �سوف يتم اإعـــادة اإغالق �ست وليات 

من اأ�ســـل 13 ولية يف ماليزيـــا، يف حماولة 

ل�سد الرتفـــاع الأخري يف اأعداد حالت الإ�سابة 

بفريو�س كورونا.

وقال رئي�س الـــوزراء اإن الإجراءات �سوف تدخل 

حيز التنفيذ اعتبـــارا من يوم الأربعاء وت�ستمر 

ملدة اأ�سبوعني.

و�سوف يقت�رض حتـــرك الأ�سخا�س يف الوليات 

ال�ستة على التنقل يف حيز دائرة ن�سف قطرها 

10 كيلومرتات مـــن منازلهم، و�سيتعني عليهم 

العمل من املنزل ما مل يتم توظيفهم يف خدمة 

اأ�سا�سيـــة. و�سوف يقت�رض عمـــل املطاعم على 

تقدمي الوجبات اجلاهزة اأو التو�سيل اإىل جهات 

خارج املطعم.

ي�ســـار اإىل اأن العا�سمـــة الإداريـــة بوتراجايا، 

وكوالملبور، وهى اأكرب مدينة، من بني املناطق 

التي �سيتم و�سعها يف اإغالق مماثل �سارم كما 

مت تنفيذه من اأذار/مار�س اإىل اأيار/مايو من العام 

املا�سي.

وقال حميي الدين اإن حظر ال�سفر بني الوليات 

يف جميع اأنحاء البالد �سيدخل حيز التنفيذ.

و�سجلت ماليزيـــا اأكرث من 3 اآلف حالة اإ�سابة 

جديـــدة بفريو�س كورونا خالل يوم واحد للمرة 

الأوىل الأ�سبوع املا�سي. وت�ساعف اإجمايل عدد 

الإ�سابـــات خالل ال�سهر املا�ســـي اإىل اأكرث من 

135 األـــف حالة، مع 551 حالة وفاة ذات �سلة 

بالفريو�س �سجلتهـــا وزارة ال�سحة. وقال حمي 

الديـــن اإن الزيادة تركت نظام الرعاية ال�سحية 

يف البالد "على حافة النهيار".

بكني ـ )د ب اأ( :

 اأعلنـــت جلنة ال�سحة الوطنيـــة يف ال�سني عرب 

موقعها علـــى الإنرتنت اأم�س اأنـــه �سوف ُي�سمح 

لفريق خرباء تابع ملنظمة ال�سحة العاملية بزيارة 

ال�ســـني يف 14 كانـــون ثان/يناير للتحقيق يف 

اأ�سول فريو�س كورونا.

وذكرت وكالة "بلومربج" لالأنباء اأن تاأكيد املوعد 

ياأتـــي بعد توبيخ علني نادر مـــن جانب املدير 

العام للمنظمـــة، الذي اأعـــرب الأ�سبوع املا�سي 

عـــن خيبة اأمله من تاأجيل ال�سني لالإذن النهائي 

لدخول اخلـــرباء، حتى بينما �ـــرضع بع�س اأفراد 

الفريق يف ال�سفر.

واأفاد بيان جلنة ال�سحة الوطنية باأن التحقيق يف 

تتبع الأ�سول �سوف يجـــري بال�سرتاك مع خرباء 

�سينيني بعد و�سول فريق اخلرباء، دون مزيد من 

التفا�سيل. ولي�س من الوا�ســـح ما اإذا كان �سيتم 

ال�سماح لفريق اخلرباء بزيارة ووهان، املدينة التي 

ظهر فيها فريو�س كورونا لأول مرة.

وب�سبب النتقادات املوجهة اإىل ال�سني للت�سرت يف 

البدايـــة على حجم الأزمة، تدفع و�سائل الر�سمية 

احلكومية وال�سخ�سيات احلكومية باحتمال عدم 

ظهور العامل امل�سبب للمر�س يف الدولة الآ�سيوية 

فقط. وكانت زيارة فريق منظمة ال�سحة العاملية 

قيد التفاو�س منذ �سهور، ويعد بيان اأم�س هو اأول 

تاأكيد من ال�سني على هذا اجلهد. واأثارت النتقادات 

البارزة من منظمة ال�سحة العاملية، التي �سبق اأن 

اُتهمـــت بالإفراط يف احرتام رغبات ال�سني، القلق 

من اأن بكني تعرقل اجلهود الدولية لتعقب اأ�سول 

جائحة اأودت حتى الآن بحياة اأكرث من 9ر1 مليون 

�سخ�س على م�ستوى العامل.

نيويورك ـ )د ب اأ( :

 اأظهـــرت بيانـــات جممعـــة اأن اإجمـــايل عدد 

الإ�سابـــات بفريو�س كورونـــا يف اأنحاء العامل 

يقرتب من 3ر90 مليون حتى �سباح اأم�س.

واأظهرت اأحدث البيانـــات املتوفرة على موقع 

جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند ال�ساعة 

0600 بتوقيت جرينت�س، اأن اإجمايل الإ�سابات 

و�سل اإىل 90 مليونًا و 279 األف حالة.

كما اأظهرت البيانات اأن عدد املتعافني يقرتب من 

50 مليونًا، فيما جتاوز اإجمايل الوفيات املليون 

و 934 األف حالة. وتت�ســـدر الوليات املتحدة 

دول العامل من حيث عدد الإ�سابات، تليها الهند 

ثم الربازيل ورو�سيا واململكة املتحدة وفرن�سا 

وتركيا واإيطاليا واإ�سبانيا واأملانيا وكولومبيا 

والأرجنتني واملك�سيك وبولندا واإيران.

كما تت�سدر الوليات املتحـــدة دول العامل من 

حيـــث اأعـــداد الوفيات، تليهـــا الربازيل والهند 

واملك�سيك واململكة املتحدة واإيطاليا وفرن�سا.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن هناك عدداً من اجلهات التي 

توفر بيانات جممعة لإ�سابـــات كورونا حول 

العامل، وقد يكون بينها بع�س الختالفات.

مو�سكو ـ )د ب اأ( :

 فاز احلزب احلاكـــم يف كازاخ�ستان، 

نور اأوتان )نور الوطن(، اأم�س باأغلبية 

مطلقة من الأ�ســـوات يف النتخابات 

الربملانية التـــي رافقتها احتجاجات 

ودعوات للمقاطعة.

واأفادت جلنـــة النتخابات املركزية، 

باأن حزب نـــور اأوتان ح�سل على 71 

% من الأ�ســـوات ، اأي اأقل بـ 10 نقاط 

مئوية عن النتيجـــة التي حققها يف 

النتخابات الأخرية قبل خم�سة اأعوام.

وبهذه النتيجة، متكـــن حزبان اآخران 

من دخـــول الربملان اجلديـــد ، حيث 

متكنا من اجتياز حاجز 7 % ، وح�سل 

حزب "اك �سول" )امل�سار امل�رضق( على 

9ر10 % من الأ�سوات وفقا للجنة، كما 

ح�سل حزب ال�سعـــب الكازاخ�ستاين 

1ر9 % مـــن الأ�ســـوات وكالهما مواٍل 

للحكومة.

وقال الرئي�س قا�سم جومارت توكاييف 

اأول اأم�ـــس "كلما زاد عدد الأحزاب يف 

برملاننا ، كان ذلـــك اأف�سل مل�ستقبل 

بالدنا".

كما قال اإنه �سيتحـــدث مع الربملان 

ب�ساأن الإ�سالحات يوم اجلمعة املقبل.

يف غ�سون ذلك، اأكد مراقبون دوليون 

تابعون ملنظمـــة الأمن والتعاون يف 

اأوروبا اأن النتخابات الربملانية التي 

جـــرت يف كازاخ�ستـــان اأول اأم�س مل 

تكن تت�سمـــن "خيارا حقيقيا"، وذلك 

ب�سبب القيود املفرو�سة على احلريات 

الأ�سا�سية وغياب التناف�سية.

وقال "مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية 

وحقوق الإن�سان" التابع للمنظمة، يف 

بيان اليوم :"مبـــا اأن جميع الأحزاب 

ال�سيا�سية املتناف�سة يف النتخابات 

تدعم �سيا�سات احلـــزب احلاكم، فاإن 

النتخابات مل تكن تناف�سية، ومل يكن 

لدى الناخبني بدائل �سيا�سية حقيقية 

لالختيار من بينها".

واأعرب املكتب عن القلق ب�ساأن ا�ستمرار 

"العوائـــق الكربى" اأمـــام احلرية يف 
تكوين اجلمعيات والتجمع، والتي كان 

لها تاأثري �سلبي على اأن�سطة احلمالت 

النتخابية.

واأ�ساف املكتب يف البيان اأنه مل يتم 

التعامل بعد مع تو�سيات يتم تقدميها 

منـــذ اأمد بعيـــد تتعلـــق باحلريات 

الأ�سا�سية واأهلية الت�سويت والرت�سح 

لالنتخابات، وت�سجيل الناخبني، ون�رض 

نتائج النتخابات.

 تجاوز�لوباء في �أفريقيا  3 ماليين 

  بريطانيا تتحدث عن 3٫08 مليون اإ�سابة والوفيات 81567

ماليزيا تفر�س االإغالق مجدداً في عدة مناطق من 

بينها العا�سمة

فريق �سحة اأممي يزور ال�سين بعد غد للتحقيق في 

اأ�سل كورونا

جونز هوبكنز: اإ�سابات كورونا حول العالم تقترب من 

90٫3 مليون

الحزب الحاكم يفوز باالأغلبية المطلقة في االنتخابات بكازاخ�ستان

برلني ـ )د ب اأ( :

 اأعلـــن معهد "روبرت كـــوخ" الأملاين 

الأمرا�ـــس املعديـــة وغري  ملكافحـــة 

املعدية �سباح اأم�س اأن عدد الإ�سابات 

اجلديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد التي 

مت ت�سجيلهـــا خالل ال�ساعـــات الأربع 

والع�رضين املا�سية، بلغ 12 األفا و497 

اإ�سابـــة، ا�ستناداً اإىل بيانـــات الإدارات 

ال�سحية املحلية.

واأظهرت التجربـــة اأن الأرقام امل�سجلة 

يومـــي الأحد والثنني عـــادة ما تكون 

اأقـــل، ب�سبب عدم ت�سليم بع�س الإدارات 

ال�سحيـــة بيانات الإ�سابـــات اجلديدة 

ملعهـــد "روبرت كوخ" يف عطلة نهاية 

الأ�سبوع.

و�سجل املعهد 343 حالة وفاة جديدة 

جـــراء الإ�سابـــة بالفريو�س يف غ�سون 

الأربع وع�رضين �ساعة املا�سية.

و�سجلـــت اأملانيـــا اأعلى عـــدد يومي 

للوفيات بكورونا يوم اجلمعة املا�سي 

بواقع 1188 حالة.

وكان اأعلى عدد اإ�سابات يومية �سجلته 

اأملانيا حتـــى الآن يف 18 كانون اأول/

دي�سمرب، يبلغ 33 األفا و777 اإ�سابة، من 

بينها 3500 اإ�سابـــة مت اإ�سافتها على 

نحو متاأخـــر. وبح�سب بيانات املعهد، 

ي�سل بذلك اإجمايل عدد حالت الإ�سابة 

املوؤكدة بالفريو�س يف البالد اإىل مليون 

و921 األفا و24حالة.

وبلغ اإجمـــايل الوفيـــات الناجمة عن 

الإ�سابة بالفريو�س 40 األفا و686 حالة. 

وبلغ عدد املتعافني نحو مليون و545 

األفا و500 حالة.

وبلغ معدل انت�سار املر�س بني كل مئة 

األف ن�سمة يف غ�سون �سبعة اأيام اأم�س 

6ر166 اإ�سابة. ومت ت�سجيل اأعلى معدل 

يف 22 كانـــون اأول/دي�سمـــرب املا�سي 

بواقع 6ر197 اإ�سابة.

روما ـ )د ب اأ( :

 اأبحـــرت اأم�س �سفينة اإنقاذ املهاجرين 

"اأو�سن فايكينج"، التابعة ملنظمة "اإ�س 
اأو اإ�س ميديتريانيه" اخلريية الفرن�سية، 

يف مهمة جديدة بالبحر املتو�سط.

وكتبت منظمة "اإ�س اأو اإ�س ميديتريانيه" 

على موقع "تويرت"، اإن ال�سفينة غادرت 

ميناء مار�سيليا يف جنوب فرن�سا وعلى 

متنها اأفراد طاقمها البالغ عددهم 22.

وقالت جانـــا �سرينيو�س، من املنظمة 

اخلريية، لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ(: 

"نتطلـــع اإىل املهمـــة املقبلة مب�ساعر 

بالرتياح  "ن�سعر  م�سيفة:  خمتلطة"، 

لأننا باإمكاننا الإنقـــاذ من جديد بعد 

خم�سة اأ�سهر من الإيقاف".

اإل اأن جائحـــة فريو�س كورونا ت�سببت 

اأي�سا يف انعدام الأمن بالن�سبة للمهمة. 

فعلـــى �سبيل املثـــال، مل يتم بعد حل 

م�سكلة املكان الذي ميكن جلب من يتم 

اإنقاذهم اإليه.

واأ�سافـــت اأنه "لي�س هناك حل حقيقي 

للكارثـــة الإن�سانيـــة يف و�سط البحر 

املتو�سط". وكانت ال�سلطات الإيطالية 

احتجزت ال�سفينـــة "اأو�سن فايكينج" 

التي تعمل يف البحـــر املتو�سط  منذ 

اآب/اأغ�سط�س من عام 2019، يف متوز/

يوليو املا�سي. ومت رفع الأمر يف كانون 

اأول/دي�سمرب، بعد اأن مت جتهيز ال�سفينة 

مبتطلبات اأمان اإ�سافية.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، و�سل 

نحـــو 34 األف مهاجر عـــرب البحر اإىل 

البالد هذا العـــام حتى الآن، مقابل 11 

األفًا و500 يف الفـــرتة نف�سها من عام 

.2019

ل يزال العديد مـــن الأ�سخا�س الفارين 

من الفقـــر اأو ال�رضاع يعر�سون اأنف�سهم 

للعبور اخلطري اإىل اإيطاليا اأو مالطا من 

دول �سمال اأفريقيا مثل تون�س وليبيا.

�سفينة اإنقاذ المهاجرين »اأو�سن فايكينج« تنطلق في مهمة جديدةاألمانيا ت�سجل اأكثر من 12 األف اإ�سابة جديدة بكورونا في يوم واحد
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14641 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 12 AÉKÓãdG á°VÉjôdG

 ¥Gô©dG á¡LGƒªd ¿hõgÉL : ∂«aQÉe

ÜÉÑ°ûdGh IôÑîdÉH

 ájõgÉL ,äGQÉeE’G Öîàæe ÜQóe ,∂«aQÉe ¿Éa ócCG

 Ωƒ«dG  ájOƒdG  á«dhódG  ¥Gô©dG  á¡LGƒŸ  ≥jôØdG

 ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üà∏d kGOGó©à°SG »JCÉJ »àdGh ,AÉKÓãdG

 ¢SCÉch ,2022 ⁄É©dG ¢SCÉc ¤EG á∏gDƒŸG ácÎ°ûŸG

.2023 É«°SBG

 ó©H  ,á«dÉY  ÚÑYÓdG  äÉjƒæ©e"  :∂«aQÉe  ∫Ébh

 øe  ¥Gô©dGh  ,á«°VÉŸG  äÉÑjQóàdG  QÉªZ  ¢VƒN

 ∑ÉµàM’G øe IOÉØà°S’G πeCÉfh ,ájƒ≤dG äÉÑîàæŸG

."‹É◊G »∏ëŸG ôµ°ù©ŸG ΩÉàN ‘ ¬H

 ™ªéàdG ‘ ájOh øe ÌcCG Ö©d ΩóY ÜÉÑ°SCG øYh

 ΩÉeCG  IóMGh IGQÉÑe ¢VƒN â∏°†a"  :∫Éb ,‹É◊G

 ≈àM ,kÉ«æa É¡æe IOÉØà°S’Gh ,É¡«a õ«cÎdGh ,¥Gô©dG

."¥ÉgQEÓd ÚÑYÓdG ¢Vô©f ’

 ¤EG π°Uh º°SƒŸG ¿CG Éªc" :kÓFÉb ÜÉÑ°SC’G πªcCGh

 ≥«°V ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,∫hC’G QhódG ájÉ¡fh ,∞°üàæŸG

 IGQÉÑe πch ,äGÒ°†ëàdGh ™ªéàdÉH ¢UÉÿG âbƒdG

 ób Ée ƒgh ,õ«¡éàdGh OGóYE’G øe ΩÉjCG 3 ¤EG êÉà–

."ÚÑYÓdGh »æØdG RÉ¡÷G §£N ≈∏Y ôKDƒj

 :∂«aQÉe ∫Éb ,Iô¶àæŸG äGÒ«¨àdÉH ≥∏©àj Éª«ah

 ÚH ™ªŒ á∏«µ°ûàdGh ,¿hõgÉL ÚÑYÓdG ™«ªL"
 ™«ª÷G Ωó≤j ¿CG πeCÉfh ,IÈÿGh ÜÉÑ°ûdG …öüæY

."ÒgÉª÷G »°Vôj …òdG Ö«£dG iƒà°ùŸG

 øH  öUÉf  …QhO  IQGó°üH  ,´ÉaôdG  OôØfG

 ≈∏Y  ÒãŸG  √Rƒa  ó©H  ,RÉàªŸG  óªM

 ádƒ÷G  ‘  (1-2)  »böûdG  ´ÉaôdG

.»æWƒdG øjôëÑdG OÉà°S ≈∏Y á°ùeÉÿG

 É≤≤fi á£≤f 13 ¤EG √ó«°UQ ´ÉaôdG ™aQh

 ∫OÉ©J πHÉ≤e á≤HÉ°ùŸG ‘ ™HGôdG √Rƒa

 ≈∏Y »böûdG  ´ÉaôdG  ≈≤H Éª«a ,ó«Mh

 õcôŸG  ‘  •É≤f  10  ≥HÉ°ùdG  √ó«°UQ

 ‘ ¬d ¤hC’G IQÉ°ùî∏d ¢Vô©Jh ÊÉãdG

 Gõ«‡ AGOCG ´ÉaôdG ƒÑY’ Ωóbh .á≤HÉ°ùŸG

 ∫hC’G  É¡Wƒ°T  ≈¡àfG  »àdG  IGQÉÑŸG  ‘

 øY ´ÉaôdG Ωó≤J å«M ,(1-1) ∫OÉ©àdÉH

 …ó¡e ó«°S ‹hódG ¬©aGóe á«°SCGQ ≥jôW

 É¡YOhCG á«æcQ øe Iôc ≈≤∏J …òdG ,ôbÉH

 …öShódG  óªM  ∑ÉÑ°T  πNGO  ¬°SCGôH

 ™°Vh øe õjƒd øµ“h .33 á≤«bódG ‘

 ,ájGóÑdG á£≤f ‘ »böûdG ´ÉaôdG ¬≤jôa

 ,á∏«ªL á≤jô£H ∫OÉ©àdG ±óg ¬∏«é°ùàH

 ájQÉ°ùj ÉgOó°S Iôjô“ ≈∏Y ≈≤∏J ÉeóæY

 á≤«bódG ‘ …ƒ∏©dG È°T ó«°S ∑ÉÑ°T πNGO

 ‘ IöVÉM âfÉc á≤jó°üdG ¿GÒædG .43

 ÊÉãdG ¬aóg ´ÉaôdG πé°S å«M ,IGQÉÑŸG

 ∫Ó°T ˆG óÑY »böûdG ™aGóe ≥jôW øY

 ¬æµd  ,á«°VôY  Iôc  OÉ©HEG  ∫hÉM  …òdG

 ƒëf  É¡≤jôW  óéàd  OÉ©HE’G  ‘  CÉ£NCG

.60 á≤«bódG ‘ ¬≤jôa ≈eôe

 GÒãc ∑hQƒJƒe øjQƒ∏a ÊÉehôdG πNóJh

 ¤EG  »böûdG  IOƒY ’hÉfi IGQÉÑŸG ‘

 »¡àæàd Ò¨àJ ⁄ áé«àædG øµd ,IGQÉÑŸG

.(1-2) áé«àæH ´ÉaôdG RƒØH IGQÉÑŸG

 âjƒ°üJ  ÜÉH  ,AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  ≥∏¨ oj

 ‘ ÜÉ°T ÖY’ π°†aCG QÉ«àN’ ÒgÉª÷G

.2020 ΩÉY øY ájƒ«°SB’G IQÉ≤dG

 IQÉb ‘ ÜÉ°T ÖY’ π°†aCG QÉ«àNG ó¡°Th

 Úë°TôŸG  ÚH  á°SöT  á°ùaÉæe  ,É«°SBG

 …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¿Éch .IõFÉ÷ÉH ôØ¶∏d

 ,»°VÉŸG AÉ©HQC’G ø∏YCG ób ,Ωó≤dG Iôµd

 âjƒ°üà∏d  É¡°VôYh  ,Iöüàfl  áªFÉb

.ÜÉ°T ÖY’ π°†aCG QÉ«àN’ …ÒgÉª÷G

 óÑY ,…Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG Éª‚ ¢ùaÉæàjh

 óÑYh ,ÜÉÑ°ûdG …OÉf ÖY’ ¿Góª◊G ˆG

 √òg ‘ ,IóL »∏gCG ÖY’ ÖjôZ øªMôdG

.ÚÑYÓdG øe ójó©dG QGƒL ¤EG ,áÄØdG

 ¿hh »Hƒæ÷G …QƒµdG ,áªFÉ≤dG âª°Vh

 ÒHƒH ,…Gófƒ«g ¿É°ùdhCG ÖY’ …ÉL hO

 ,»µHRhC’G ±É°SÉf ÖY’ ±ƒ≤dÉÿG óÑY

 hÒ¡«cÉJ  ,»cRGhÉc  ÖY’  ƒà«e  hQhÉc

 …óFÉb  …ó¡e  ,É«fƒdƒH  ÖY’ ƒ°SÉ«eƒJ

 óæ¡e  »bGô©dG  ,¿Gô¡W  ∫Ó≤à°SG  ÖY’

 ÖY’ ƒHƒc É°SƒØ«cCG ,á«∏«°ùdG ÖY’ »∏Y

.∫ÉjQÉ«a

 ≈°Sƒe  ÊOQC’G  ,áªFÉ≤dG  â∏ª°T  Éªc

 ÖY’ ¿Qƒ‚hh ∑É°ùæjhQÉLh ,…ôª©àdG

 ,ó°ùdG ÖY’ óYh óªfi ,¿ÉcGôH ähÉ°S

 ¿ƒL õjõYh ,…ôécÉe »∏jGQ ‹GÎ°SC’G

 …ó¡eh  ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T  ÖY’  ∞««fÉL

 „Éc ‹h ,¢ù«dƒÑ°SÒH ÖY’ GQÉb …óÑY

 …hÉØ°U …õ«dÉŸGh ,É«°ùædÉa ÖY’ øjEG

 ,ƒ«c Úe „ƒ°S »Hƒæ÷G …QƒµdGh ,ó«°TQ

.∞jƒÑ«°ûNÉj Qƒ°SÉL »µHRhC’Gh

»æjôëÑdG …QhódG IQGó°üH OôØæj ´ÉaôdGÜÉ°T …ƒ«°SBG ÖY’ π°†aCG ≈∏Y á°Sô°T á°ùaÉæe

êÉàfE’G äBÉLÉØe ≈°ûîj »∏gC’Gh ..…ô°üªdGh ∂dÉeõdG ø«H ΩGó°U

¬≤jôH ó≤Øj ÖYôªdG »KÓãdG 

  äGQÉeE’G Öîàæe ¢ü«ªb AGóJQÉH Qƒîa :ƒjÉc

 ΩôëJ áHÉ°UE’G

 øe á«°SOÉ≤dG

 »a ƒLƒ°ù«°S

¢SCÉµdG »FÉ¡f

É«≤jôaCG AGƒ°VC’ ïjôªdGh ∫Ó¡dG ó«©J ióªdG Ió«©H á«é«JGôà°SG

 ≈∏Y ájöüŸG IôµdG  ÒgÉªL ¿ƒµà°S

 AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  ájƒb  ádƒL  ™e  óYƒe

 äÉ¡LGƒe  πX  ‘  ,…öüŸG  …QhódÉH

 ádƒ÷ÉH ∂dÉeõdGh »∏gC’G ô¶àæJ IÒãe

.á©HÉ°ùdG

 ≈∏Y á°UÉ≤ŸG RƒØH ádƒ÷G √òg äCGóHh

 ”  Éeó©H  1-3  áé«àæH  »∏«YÉª°SE’G

 ¢ûjhGQódG •ÉÑJQ’ IGQÉÑŸG √òg Ëó≤J

.á«Hô©dG ádƒ£ÑdG ¢VƒîH

 AÉKÓãdG Ωƒ«dG á©HÉ°ùdG ádƒ÷G πªµà°ùJh

 áMƒª°S  AÉ≤∏H  CGóÑJ  ,ájƒb  äÉ¡LGƒÃ

 πëjh ,ájQóæµ°SE’G OÉà°ùH »∏gC’G ∂æÑdGh

 êôH OÉà°ùH …öüŸG ≈∏Y kÉØ«°V ∂dÉeõdG

 »∏gC’G Ö©∏j ºK ,ájQóæµ°SE’ÉH Üô©dG

.ΩÓ°ùdG Ö©∏e ≈∏Y »Hô◊G êÉàfE’Gh

 ¢ù«ªÿG ,á∏ëŸG ¬°ùaÉæe ¿Gƒ°SCG »≤à∏jh

 Ωƒj  äÉjQÉÑe  4  ΩÉ≤J  ºK  ,πÑ≤ŸG

 ,GôJÉHƒ«∏c Éµ«eGÒ°Sh »ÑfEG ÚH á©ª÷G

 ΩÉeCG áfƒ÷Gh ,¿ƒdhÉ≤ŸG ó°V Ró«eGÒHh

 ΩÉeCG ¢û«÷G ™FÓWh ,…Qóæµ°ùdG OÉ–’G

 …öüŸG á¡LGƒe Qó°üàJ  .á∏LO …OGh

 É¡fC’ ,ádƒ÷G √òg øjhÉæY ∂dÉeõdG ó°V

 ±ÓîH  ,øjÒÑc  Ú≤jôa  ÚH  ™ªŒ

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á«µ«°SÓc  IGQÉÑe  É¡fCG

 ‘ ¿É≤jôØdG ¬eób …òdG ó«÷G iƒà°ùŸG

.º°SƒŸG Gòg …QhódG

 ó«°UôH ÊÉãdG  õcôŸG ∂dÉeõdG  πàëjh

 »∏gC’G  øY  ±GógC’G  ¥QÉØH  á£≤f  13

 ™HGôdG õcôŸG …öüŸG πàëjh ,Qó°üàŸG

 Ö©∏e  ¿ƒµ«°Sh  ,  •É≤f  10  ó«°UôH

 »µ«àµJ  ´Göüd  É kMöùe  Üô©dG  êôH

 ÜQóe ƒµ«°ûJÉH »ÁÉL ‹É¨JÈdG ÚH

.…öüŸG ÜQóe ôgÉe »∏Yh ∂dÉeõdG

 ™HGôdG RƒØdG ≥«≤ëàd ∂dÉeõdG ≈©°ùjh

 πX ‘ ,¬àbÓ£fG õjõ©Jh ‹GƒàdG ≈∏Y

 ΩÉeEG É¡°SCGQ ≈∏Y öUÉæ©dG ¢†©H ≥dCÉJ

 äÉHÉ«¨dG  ºZQ  §°SƒdG  ÖY’  Qƒ°TÉY

 πãe  ΩƒéædG  ¢†©H  äÉeRCGh  IôKDƒŸG

 ≈Ø£°üeh  »°SÉ°S  ÊÉLôa  »°ùfƒàdG

 .óªfi

 ÈY ,IôµdG ôjóe »∏Y º«∏◊G óÑY ócCGh

 á¡LGƒŸ õgÉL ¬≤jôa ¿CG ¬jOÉf ™bƒe

 äÉjQÉÑŸG ‹GƒJh OÉ¡LE’G ºZQ …öüŸG

.¢ùjƒ°ùdÉH ™FÓ£dG AÉ≤d ¢VƒN ó©H

 ôjhóàdG á°SÉ«°S ≈∏Y ƒµ«°ûJÉH ∫ƒ©jh

 õcGôŸG ¢†©H ‘ GkôNDƒe É¡d CÉ÷ »àdG

 ôªY  hóÑjh  ,Ωƒé¡dG  §N  á°UÉNh

.áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ÜÉ«¨dÉH kGOó¡e ó«©°ùdG

 áMGQ  ¿hO  IGQÉÑª∏d  …öüŸG  ó©à°SGh

 »∏Y ∞µYh ,OÉ–’G ™e ∫OÉ©àdG ó©H

 ¥GQhCG IôcGòe ≈∏Y ,»æØdG ôjóŸG ôgÉe

 Ëôc  ájõgÉL  äócCÉJ  Éªc  ,∂dÉeõdG

 ,¬àHÉ°UEG  ó©H  øÁC’G  Ò¡¶dG  »bGô©dG

 ìÓ°U ΩÓ°SEG Oƒ¡L ó≤Ø«°S ≥jôØdG øµd

 ≥dCÉJ  ≈∏Y …öüŸG øgGôjh .áHÉ°UEÓd

 ,â©aQ óªMCG ,∂dÉeõdG øe º°†æŸG ¬ª‚

 ±GógCG 3 πé°S …òdG ∫Éªc ôªY ±ÓîH

 óªMCG ¢SQÉ◊Gh ≈°Sƒe hôªY óFÉ≤dG ™e

 …hÉæb  ójó°T  óªMCG  äGÈNh  Oƒ©°ùe

.öùjC’G Ò¡¶dG

 õjõ©àd  ,Ö≤∏dG  πeÉM »∏gC’G  ™∏£àjh

 ójóL RƒØH (á£≤f 13) …Qhó∏d ¬JQGó°U

 »æØdG ôjóŸG QÉàfl QÉàfl á¡LGƒe ‘

 ‘ QÉÑµdG ΩƒéædG óMCGh »Hô◊G êÉàfEÓd

.AGôª◊G á©∏≤dG ïjQÉJ

 ôjóŸG  ÊÉª«°Sƒe  ƒ°ùà«H  ∫ƒ©jh

 ,¬eƒ‚  äGQób  ≈∏Y  »∏gCÓd  »æØdG

 óaGƒdGh  ÉHô¡c  Oƒªfi  º¡°SCGQ  ≈∏Yh

 ™e ,∞jöT óªfih É«dGƒH ÎdGh ójó÷G

 á«dƒ°ùdG hôªY »FÉæãdG IOƒY á«dÉªàMG

.ÉfhQƒc øe ‘É©àdG ó©H ÊÉg óªfih

 Ò¡¶dG  ∫ƒ∏©e  »∏Y  »°ùfƒàdG  hóÑj

 Éªc  ,áHÉ°UEÓd  ÜÉ«¨dÉH  G kOó¡e  öùjC’G

 ≥ë∏j ’ ÉÃQ ó«Mh Oƒªfi ¬∏jóH ¿CG

 ób  Ée  ƒgh  ,ájõgÉ÷G  Ωó©d  AÉ≤∏dÉH

 óªfi óYÉ°üdG  Ò¡¶∏d  á°UôØdG  íæÁ

.±öTCG øÁCG ™aGóŸG hCG …ôµ°T

 äÉjQÉÑe 5 øe •É≤f 4 ó°üM êÉàfE’G

 IÒNC’G  ¬JGQÉÑe  π«LCÉJ  øe  OÉØà°SGh

 QÉàfl  π©L  Ée  ƒgh  ,áMƒª°S  ó°V

 ¢†©H  íë°üj  »æØdG  ôjóŸG  QÉàfl

 ≈∏Y QÉàfl ∫ƒ©jh .á«µ«àµàdG QƒeC’G

 ¥GÎN’ »°Sôe º°SÉH ¬ªLÉ¡e äGQób

 ¢†©H  QhO  ÖfÉéH  ,»∏gC’G  äÉYÉaO

 ÉchRÉH  óªfi  πãe  IÈÿG  öUÉæY

 ÊÉàjQƒŸG Ö«¨j Éªæ«H ,…hÉæ◊G PÉ©eh

 Ró«eGÒH åëÑj .±É≤jEÓd ¢SÉ«f hOÉeÉe

 áÑ©°U á¡LGƒe ‘ RƒØdG  ≥«≤– øY

 í«ë°üàd ádhÉfi ‘ ,¿ƒdhÉ≤ŸG ΩÉeCG

 ≈©°ùj Éªc ,Ró«eGÒH ÖfÉL øe QÉ°ùŸG

 áªMGõeh äGQÉ°üàf’G IOÉ©à°S’ áfƒ÷G

 ΩÉeCG  áÑ©°U  á¡LGƒe  ‘  ÚÑ£≤dG

 QÉ°üàfG ∫hC’ ™FÓ£dG ≈©°ùjh OÉ–’G

 Éµ«eGÒ°S  ¿CG  Éªc  ,á∏LO  …OGh  ΩÉeCG

 á«HÉéjEG áé«àf ó°ü◊ ™∏£àj GôJÉHƒ«∏c

 ¬JÒ°ùe  ¿Gƒ°SCG  íààØjh  ,»ÑfEG  ΩÉeCG

 ‘ ∫É©dG óÑY AÓY ójó÷G ¬HQóe ™e

.á∏ëŸG ∫õZ á¡LGƒe

 ≈∏Y  ,  ∫hC’G  ¢ùeCG  ,QÉà°ùdG  ∫ó°SoCG

 …QhO  øe  12`dG  ádƒ÷G  äÉ°ùaÉæe

 ßaÉMh  ,…Oƒ©°ùdG  ÚaÎëŸG

 ,êÒHófGÎ°S  ¢SƒdQÉc  …ójƒ°ùdG

 ÚaGó¡dG  IQGó°U  ≈∏Y  ,É¡HCG  ºLÉ¡e

.±GógCG 9 ó«°UôH

 ¥GRôdG óÑY ,ÖYôŸG »KÓãdG ∫GR Éeh

 ôªYh ,õ«eƒL »Ñª«à«aÉHh ,ˆG óªM

 áªFÉb ≈∏Y É kæª«¡e ¿Éc …òdG ,áeƒ°ùdG

 Ωó≤j ⁄ ,IÒNC’G º°SGƒŸG ‘ ÚaGó¡dG

.OÉà©ŸG iƒà°ùŸG

 äó¡°T  ób  IÒNC’G  äGƒæ°ùdG  âfÉch

 øY  ,ÚjOƒ©°ùdG  ÚaGó¡dG  ÜÉ«Z

 ,…QhódG  ±Góg  Ö≤d  ≈∏Y  á°ùaÉæŸG

 øµ“  ,»∏fi  ÖY’  ôNBG  ¿Éc  å«M

 öUÉf  ƒg  ,RÉ‚E’G  Gòg  ≥«≤–  øe

.(2014-2013) º°Sƒe ‘ ÊGôª°ûdG

 ,IóL »∏gCG º‚ ,áeƒ°ùdG ôªY ô£«°Sh

 º°SGƒe  3`dG  ‘  ±Gó¡dG  Ö≤d  ≈∏Y

 ÊhQ »∏«°ûàdG ≥≤ëj ¿CG πÑb ,á«dÉàdG

 Ö≤d ,≥HÉ°ùdG AÉë«ØdG ÖY’ ,õjófÉfôa

.(2018-2017) º°Sƒe ‘ ±Gó¡dG

 ,ˆG óªM ¥GRôdG óÑY »Hô¨ŸG êƒJh

 ôNBG ‘ ±Gó¡dG Ö≤∏H ,öüædG ºLÉ¡e

 ,∫Ó¡dG  º‚ ≈∏Y  ÉbƒØàe  ,Úª°Sƒe

.õ«eƒL »Ñª«à«aÉH »°ùfôØdG

 ™e  IGQÉÑe  141  áeƒ°ùdG  Ö©d  óbh

 ≈àM  ,»∏ëŸG  …QhódG  ‘  ,»∏gC’G

 Éªæ«H ,Éaóg 128 É¡dÓN πé°S ,¿B’G

 ™e  IGQÉÑe  58  ‘  ˆG  óªM  ∑QÉ°T

 É¡«a RôMCG ,á≤HÉ°ùŸG ¢ùØf ‘ ,öüædG

.Éaóg 64

 IGQÉÑe  71  ¢VÉîa  õ«eƒL  ÉeCG

 …Oƒ©°ùdG …QhódG ‘ ,∫Ó¡dG ¢ü«ª≤H

.Éaóg 54 πé°Sh ,ÚaÎëª∏d

 ó«©°üdG ¤EG »°ùfôØdG ≥dCÉJ óàeG Éªc

 …QhO ±Góg Ö≤∏H RÉa å«M ,…QÉ≤dG

 ‘  ÉªgÉ°ùe  ,2019  É«°SBG  ∫É£HCG

.Éaóg 11 π«é°ùàH ¬≤jôa èjƒàJ

 ±Góg Ö≤∏H RƒØdG øe ˆG óªM øµ“h

 ,á«°VÉŸG áî°ùædG ‘ ,ádƒ£ÑdG ¢ùØf

 öüædG  OÉb ÉeóæY ,±GógCG  7 ó«°UôH

.»FÉ¡ædG ∞°üf ¤EG

 ¬«£îJ ¿Éµa ,RôHC’G áeƒ°ùdG RÉ‚EG ÉeCG

 íÑ°ü«d ,ÊGôª°ûdG öUÉf ±GógCG OóY

 ,…Oƒ©°ùdG …Qhó∏d »îjQÉàdG ±Gó¡dG

 º°Sƒe ‘ ±GÎM’G ΩÉ¶f QGôbEG  óæe

.(2009-2008)

 πµ°ûH ™LGôJ áKÓãdG ΩƒéædG AGOCG øµd

 ºZôa ,‹É◊G º°SƒŸG ájGóH òæe ,ÒÑc

 ,¿B’G ≈àM ,±GógCG 6 õ«eƒL π«é°ùJ

 ÉªY  ,∞∏àfl  iƒà°ùÃ  ô¡X  ¬fCG  ’EG

 QógCGh  ,Úª°Sƒe  ôNBG  ‘ ¬«∏Y  ¿Éc

.á∏¡°ùdG ¢UôØdG øe ójó©dG

 ,áeƒ°ùdG  ≈∏Y  ôeC’G  äGP  ≥£Ñæjh

 …òdGh  ,É°†jCG  ±GógCG  6`dG  ÖMÉ°U

.¿B’G ≈àM ¬∏Ñ≤à°ùe ¢Vƒª¨dG ∞æàµj

 Gòg  ,º¡æ«H  CGƒ°SC’G  ˆG  óªM ÎÑ©jh

 òæe áÑ«°üY IÎØH ôÁ å«M ,º°SƒŸG

 π«é°ùJ øe øµªàj ⁄h ,…QhódG ájGóH

 ,AGõL  á∏cQ  øe  ,ó«Mh  ±óg  iƒ°S

.iôNCG äÓcQ 3 QógCG Éªæ«H

 á«ªgCG äGQÉeE’G Öîàæe ºLÉ¡e ,hó«fÉc ƒjÉc ócCG

 ¤EG GkÒ°ûe ,AÉKÓãdG Ωƒ«dGájOƒdG ¥Gô©dG IGQÉÑe

 ,ájƒ≤dG  ájƒ«°SB’G  äÉÑîàæŸG  øe  ¢ùaÉæŸG  ¿CG

 ‘ »JGQÉeE’G  Öîàæª∏d  ó«Øe ¬©e ∑ÉµàM’Gh

 á«æØdG ájõgÉ÷G IOÉjRh á«aÉ°VEG äGÈN ÜÉ°ùàcG

 .ácÎ°ûŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG πÑb

 ÖîàæŸG ¢ü«ªb AGóJQÉH √ôîa øY ƒjÉc ÜôYCGh

 ÚÑYÓdG »bÉH ™e √QÉ©°T øY ´ÉaódGh »JGQÉeE’G

 äÉëjöüJ  ‘  ∫Ébh  .á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ∫ÓN

 áÑ©°U áª¡e ¬eÉeCG äGQÉeE’G Öîàæe ¿EG á«Øë°U

 Éjõ«dÉe ΩÉeCG ájÒ°üe äÉjQÉÑe 4 Ö©d ‘ á∏ã‡

.ΩÉæà«ah ófÓjÉJh É«°ù«fhófEGh

 ¤EG áLÉ◊G ¢ùeCG ‘ ÖîàæŸG ¿CG ≈∏Y Oó°Th

 øe á∏MôŸG ∂∏J RÉ«àL’ É k«©°S RƒØdG ≥«≤–

 ™e ÚÑYÓdG ÜhÉŒ ¤EG QÉ°TCGh ,äÉ«Ø°üàdG ôªY

.∂«aQÉe ¿Éa …óædƒ¡dG ÜQóŸG ôµa

 É¡d  ™°†N »àdG  äÉ°UƒëØdG  âØ°ûc

 ºLÉ¡e ,ƒLƒ°ù«°S π««fGO …Òé«ædG

 ó°T  øe  ¬JÉfÉ©e  øY   ,á«°SOÉ≤dG

.á«Ø∏ÿG á∏°†©dÉH »∏°†Y

 π««fGO  ¿CG  »Ñ£dG  RÉ¡÷G  ÚHh

 ¤EG óà“ áMGQ IÎØd êÉàëj ƒLƒ°ù«°S

 .ΩÉjCG 10

 Oƒ¡L  øe  á«°SOÉ≤dG  Ωôë«°S  ∂dòHh

 ΩÉeCG Ö≤JôŸG AÉ≤∏dG ∫ÓN ,ƒLƒ°ù«°S

 ,ó¡©dG ‹h ¢SCÉc »FÉ¡f ‘ ,âjƒµdG

 .AÉKÓãdG Ωƒ«dG ¬d Qô≤ŸGh

 ƒµfGôa ƒ∏HÉH ÊÉÑ°SE’G áÑ«àc ∂∏à“h

 AÉª°SC’G  øe  ójó©dG  ,»µ∏ŸG  ÜQóe

.ƒLƒ°ù«°S ¢†jƒ©J ≈∏Y IQOÉ≤dG

 ¤EG  ,ƒ«°ûJhÉb  ¢SÉcƒd  º¡æe  RÈjh

 º‚  ≈∏Y  OÉªàY’G  á«fÉµeEG  ÖfÉL

 ºLÉ¡ŸG õcôe ‘ ,´ƒ£ŸG QóH ≥jôØdG

.íjöüdG

 Ωó≤dG  Iôµd  ÊGOƒ°ùdG  OÉ–’G  í‚

 í«ë°üJ ‘ ¬àjóL ≈∏Y π«dóàdG ‘

 É¡≤jôH IOÉYE’ á«fGOƒ°ùdG IôµdG QÉ°ùe

.á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ‘ ,GOó›

 Qhód  ïjôŸGh  ∫Ó¡dG  Oƒ©°U  AÉLh

 É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO ‘ äÉYƒªéŸG

 øe  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  á≤«≤M  RÈ«d

.√ÉŒ’G ∂dP ‘ IôµdG OÉ–G ÖfÉL

 äÉYƒªéŸ  ïjôŸGh  ∫Ó¡dG  º°†fG

 ‘ (16`dG  QhO) É«≤jôaCG  ∫É£HCG  …QhO

.äGƒæ°S òæe çó– ⁄ IôgÉX

 ∫Ó¡dG É¡«a ™ªàLG Iôe ôNBG âfÉch

 ‘  äÉYƒªéŸG  QhO  ‘  ïjôŸGh

 áYƒª›  ‘  ÉfÉch  ,2017  áî°ùf

 Qhód  ÓgCÉàj  ⁄  Éª¡æµd  ,IóMGh

.á«fÉªãdG

 ôNBG  ¿Éc  äÉÑîàæŸG  ó«©°U  ≈∏Yh

 ∫ÓN  øe  ,¿GOƒ°ù∏d  …QÉb  Qƒ¡X

 ·CG  äÉ«FÉ¡f  ‘  ÜÉÑ°ûdG  Öîàæe

.É°†jCG 2017 ‘ É«≤jôaCG

 Qhód  ïjôŸGh  ∫Ó¡dG  πgCÉJ  øµj  ⁄

 É«≤jôaCG  ∫É£HCG  …QhóH  äÉYƒªéŸG

 ó«L  §«£îàH  É‰EGh  ,áaó°U  ¢†fi

 ¬°ù«FQh  ,ÊGOƒ°ùdG  IôµdG  OÉ–G  øe

 ™°Vh  …òdG  ,OGó°T  ∫Éªc  QƒàcódG

 IOÉYE’  ióŸG  á∏jƒW  á«é«JGÎ°SG

.ÉjQÉb á«fGOƒ°ùdG IôµdG ≥jôH

 ™°Vh ,≥HÉ°ùdG ±ó¡dG øY ó«©H ÒZh

 Qƒ≤°U" ¿GOƒ°ùdG Öîàæe πgCÉJ OÉ–’G

 ·C’G  ¢SCÉc  äÉ«FÉ¡æd  "¿Éjó÷G

.¬JÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y ,2022 á«≤jôaC’G

 ∫ÓN  iÈc  áÑ≤Y  á£ÿG  â¡LGh

 ÉfhQƒc áëFÉL »gh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG

 ±GógCG ≈∏Y ÉeÉ“ »°†≤J äOÉc »àdG

 »°†ŸG ≈∏Y OGó°T QGöUEG ’ƒd ,OÉ–’G

 á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸG ≥«∏©J ºZQh ,Éeób

 ∂°ù“ ,»°VÉŸG QGPBG /¢SQÉe ∞°üàæe

 QGôªà°SÉH  ÊGOƒ°ùdG  OÉ–’G  ¢ù«FQ

 ¢ù∏› ™e áØ«æY ácô©e ‘ …QhódG

.»°VÉŸG ¿GôjõM /ƒ«fƒj ‘ IQGOE’G

 ƒg  •É°ûædG  IOƒY  øe  ¢Vô¨dG  ¿Éc

 ÉfÉZ »JGQÉÑŸ GôµÑe ÖîàæŸG π«gCÉJ

 ,á«≤jôaC’G  ·C’G  ¢SCÉc  äÉ«Ø°üJ  ‘

 ÚcQÉ°ûŸG Ú«dhódG ÚÑYÓdG OGóYEGh

 ∫ÓN øe ÉjQÉb á«fGOƒ°ùdG ájófC’G ™e

 .…QhódG äÉjQÉÑeh ,ÖîàæŸG

 øe  ¤hC’G  á∏MôŸG  âë‚

 Éªc ,…QhódG πªµ oà°SGh á«é«JGÎ°S’G

 ó©H ,áª¡e á∏Môe ÚÑYÓdG OGóYEG ≠∏H

 äôªKCG ,á«dhO ájOh äÉjQÉÑe 6 ¢VƒN

 OÉYCG  ,ÉfÉZ  ≈∏Y  É«ª°SQ  Éª¡e  GRƒa

 É°ùaÉæe  ójóL  øe  ¿GOƒ°ùdG  Öîàæe

 πgCÉàdG  »àbÉ£H  ióMEG  ≈∏Y  Éjƒb

 äÉH  Éeó©H  ,É«≤jôaCG  ·CG  äÉ«FÉ¡æd

 ÜƒæLh ÉfÉZ ∞∏N •É≤f 6 √ó«°UQ

.•É≤f 9 Éª¡æe πµdh É«≤jôaCG
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ال�شارقة ــ  وام:
 

حق���ق اأبطال ن���ادي الثقة للمعاق���ن نتائج 

مميزة �س���من مناف�سات التجمع الأول لألعاب 

القوى الذي نظمته اللجنة الباراملبية الوطنية 

الريا�س���ي  الإماراتية يف م�س���تهل املو�س���م 

2020-2021 عل���ى ملعب ن���ادي خورفكان 

للمعاقن مب�س���اركة اأندي���ة ومراكز املعاقن 

على م�ستوى الدولة .

و�س���هدت مناف�سات امل�سمار هيمنة من اأبطال 

ن���ادي الثق���ة و ت�سابق الالعب���ون يف ح�سد 

املراك���ز الأوىل حي���ث حقق البط���ل الأوملبي 

حممد القايد املركز الأول يف مناف�سات 100م 

و 200 م و 400 م ع���دو بالكرا�سي املتحركة 

للفئة T34 بينما ا�ستطاع البطل العاملي بدر 

عبا�س من انتزاع املرك���ز الأول يف مناف�سات 

1500 م و800 م و 400 م ع���دو بالكرا�س���ي 

املتحركة للفئ���ة T54 كما �سهدت املناف�سات 

تاأل���ق الالع���ب يحيى حمم���د البلو�سي الذي 

حقق املرك���ز الأول يف مناف�سات 100م وجاء 

خلفه يف املرك���ز الثاين والثالث لعبي الثقة 

فره���ان حممد وعبيده ق�سي و حقق البلو�سي 

 T46 املرك���ز الأول يف مناف�سات 200م للفئة

كم���ا ا�ستطاعت البطلة ندى توفيق من حتقيق 

. T37 املركز الأول يف مناف�سات 100 م للفئة

و�سمن مناف�سات امليدان متكن البطل العاملي 

اأحمد عب���داهلل احلو�سني م���ن حتقيق املركز 

الأول يف مناف�سات دفع اجللة وحققت الالعبة 

�سام���ي ثابت املركز الث���اين يف رمي القر�س 

بينما جاءت البطل���ة الأوملبية ثريا الزعابي 

يف املركز الثالث .

واأ�س���اد اأحم���د �س���امل حمد املظل���وم املدير 

التنفيذي لنادي الثقة بالنتائج املميزة التي 

حققه���ا "اأبطال الثق���ة" يف اأول م�ساركة لهم 
بعد جائحة كورون���ا ،واكد اأن عودة الالعبن 

للم�سارك���ة يف املناف�س���ات وع���ودة الن�ساط 

الريا�سي للجنة الباراملبية الإماراتية هو اأهم 

مكا�ساب التجم���ع الأول لالعبن بعد انقطاع 

فرتة كبرية عن اأي مناف�سات حملية اأو دولية 

موجه���ا ال�سك���ر والتقدي���ر اإىل اإدارة النادي 

برئا�سة الدكتور طارق �سلطان بن خادم على 

توفري كافة �سب���ل الدعم الرعاية لأبطالنا من 

ذوي الإعاق���ة للعودة للتدريبات وتوفري كافة 

الإج���راءات الوقائية لالعب���ن للحفاظ على 

�سالمتهم اأوًل ثم الع���ودة مل�ستوياتهم الفنية 

العالية .

اأبوظبي ــ  وام :
 

اأكد عدد كبري من اأ�ساطري وجنوم 

اجلوجيت�س���و يف الع���امل، ومن 

امل�سنف���ن الأوائ���ل م�ساركتهم 

الن�سخة  الثالثة من  يف اجلولة 

ال�ساد�سة لبطولة اأبوظبي جراند 

التي �ستقام  �سالم للجوجيت�سو 

يف مو�سكو يوم 7 فرباير املقبل.

ومن اأبرز الأ�سم���اء التي اأعلنت 

وم�ساركته���ا  ح�سوره���ا  ع���ن 

البطولة،  موق���ع  على  و�سجلت 

جابريلي  الربازيلي���ة  البطل���ة 

با�سينه���ا "ملك���ة الب�ساط" يف 
يف  الأوىل  وامل�سنف���ة   2019

لري�سا  ومواطنتيه���ا  الع���امل، 

بايز، وكل���ري �سييفينون، اإ�سافة 

اإىل النجوم فران�سي�سكو جونا�س 

�سانتو����س،  وكالي���ل  اأندري���د، 

منف���ردي،  عل���ي  والبحرين���ي 

نيجرومونت���ي،  وت�سارلي���ز 

وجاميي كانوتو، واإيجور �سيلفا، 

ولري�س���ا بايز، وبط���ل وزن ال� 

77 كجم يف جول���ة ريو جراند 

�سالم الأخرية الربازيلي لوكا�س 

جيلبريتو.

واأك���د �سع���ادة عب���د املنع���م 

الها�سم���ي رئي����س الحتادي���ن 

الإماراتي والآ�سيوي النائب الأول 

لرئي�س الحتاد الدويل اأن جولة 

اأ�سبحت  �س���الم  جراند  مو�سكو 

واحدة من اأه���م اجلولت برغم 

الثانية، م�سريا  اأنها تقام للمرة 

اإىل اأن رو�سي���ا م���ن الدول التي 

تتط���ور ب�سكل لف���ت ومت�سارع 

يف ريا�س���ة اجلوجيت�سو، حيث 

اأن ع���دد املمار�س���ن للعبة يف 

اأنهم ميلكون  تزايد م�ستمر، كما 

م�رشوعا واع���دا لتطوير اللعبة 

ويحر�سون  الأبط���ال،  و�سناعة 

امل�ستم���ر  التوا�س���ل  عل���ى 

م���ع احت���اد الإم���ارات ورابطة 

اأبوظبي ملح���رتيف اجلوجيت�سو 

لال�ستفادة م���ن جتربة الإمارات 

يف ن�رش وتطوير اللعبة و�سناعة 

عدد  بزيادة  ويطالبون  الأبطال، 

الرابطة  تنظمها  التي  البطولت 

هناك بع���د النجاح الكبري الذي 

حققت���ه الن�سخ���ة املا�سية يف 

مو�سكو ، وكذلك بعد امل�ساركات 

العديدة لهم يف البطولت التي 

تنظمها الإمارات.

ووجه الها�سمي يف ت�رشيحاته 

لوكال���ة اأنباء الإم���ارات" وام" 

ال�سك���ر والتقدير ل�سفارة الدولة 

يف رو�سيا، وعلى راأ�سها �سعادة 

الدكتور حممد اأحمد بن �سلطان 

اجلابر �سفري الدولة لدى رو�سيا 

الكبرية  الحتادية، على اجلهود 

التي بذلتها وتبذلها لإجناح كل 

الريا�سية  والأح���داث  اجلولت 

الت���ي تنظمها رابط���ة اأبوظبي 

يف  اجلوجيت�س���و  ملح���رتيف 

رو�سيا.

يف  لن���ا  بالن�سب���ة   ": وق���ال 

الإم���ارات نعت���رب اأن جتربتن���ا 

وتطوي���ر  ن����رش  يف  الرائ���دة 

اللعب���ة و�سناع���ة الأبطال يف 

املدار����س والأندية واملوؤ�س�سات 

والأكادميي���ات اخلا�سة، وكذلك 

جتربتن���ا الحرتافية يف تنظيم 

كربى البط���ولت يف كل قارات 

العامل مل���كا للجميع، ونرحب 

ب���كل من يرغ���ب يف ال�ستفادة 

منها اأو حت���ى ا�ستن�ساخها لأن 

ذلك �سي���ري املناف�سة، وي�سهم 

ب�سكل ق���وي يف اإجناح م�ساعي 

اعتماد اللعبة اأوملبيا، وبالتايل 

اأن يف���وق عدد  لي����س غريب���ا 

البطولت التي تنظمها الإمارات 

خارج حدودها 80 بطولة دولية 

يف العام".

اأبرز  ويف تعليقه عل���ى حر�س 

عل���ى  العاملي���ن  امل�سنف���ن 

امل�سارك���ة يف جول���ة مو�سكو 

اأك���د الها�سم���ي : " اأن هذا دليل 

وا�س���ح على ثق���ة الأبطال يف 

النج���اح التنظيم���ي الإماراتي، 

وعل���ى تطبيق رابط���ة اأبوظبي 

ملح���رتيف اجلوجيت�س���و لأعلى 

معاي���ري الوقاية ال�سحية �سمن 

املعتمدة  الحرتازية  الإجراءات 

يف الربوتوك���ول الطبي، ونحن 

فخورون ب���اأن جولتنا م�ستمرة 

ح���ول الع���امل برغ���م جائحة 

التي  وبالنجاح���ات  كورون���ا، 

حتققت يف جولتي ميامي وريو 

دي جان���ريو بف�سل جهود فريق 

البيئة  �س���واء يف توفري  العمل 

املنا�سب���ة للمناف�س���ات، اأو يف 

تطبي���ق الإج���راءات الحرتازية 

اإذا  مبنته���ى الدق���ة، ول �سيما 

علمن���ا اأن بطولت اجلوجيت�سو 

الت���ي تنظمه���ا الإم���ارات هي 

الوحيدة الت���ي تقام يف العامل 

حالي���ا اعتبارا من �سيف العام 

املا�سي، يف ظل تعليق الن�ساط 

ب�سب���ب تاأث���ريات كورون���ا يف 

اأغلب دول الع���امل، ويف معظم 

والدولية  القاري���ة  الحت���ادات 

والإقليمية".

واأ�س���اف الها�سم���ي:" اجتمعت 

مدي���ر  البح���ري  بط���ارق 

ج���ولت اأبوظب���ي جراند �سالم 

للجوجيت�سو اليوم، واأكدت عليه 

����رشورة تنفيذ اأجندة البطولت 

اخلارجي���ة يف مواعيده���ا، مع 

الإجراءات  تطبيق  على  احلر�س 

الدق���ة،  مبنته���ى  الحرتازي���ة 

وال�ستم���رار يف حتدي الظروف 

كورون���ا  جائح���ة  لتحوي���ل 

وتاأثرياتها ال�سلبية على العامل 

اإىل ق�س���ة جن���اح يف الإمارات، 

وطالبته بال�ستمرار يف تطبيق 

القوان���ن اجلدي���دة  منظوم���ة 

الت���ي تت�سمن اإلغاء الأف�سليات 

واللجوء  نق���اط،  اإىل  وحتويلها 

اإىل الدقيق���ة الذهبي���ة يف حال 

انتهاء الوقت الأ�سلي بالتعادل، 

وذلك بع���د النجاح الكبري الذي 

حققته يف اجلولت الأخرية".

من ناحيته اأك���د طارق البحري 

مدير ج���ولت اأبوظب���ي جراند 

�س���الم للجوجيت�س���و اأن ب���اب 

الت�سجيل �سيغلق يوم 2 فرباير، 

ولك���ن يف ح���ال الو�س���ول اإىل 

املوعد،  قبل  امل�ستهدفة  الأعداد 

قبل  بالإغالق  التعجي���ل  ميكن 

هذا التاري���خ، ول �سيما يف ظل 

الإقب���ال الكبري من خمتلف دول 

العامل يف الأيام الأخرية، م�سريا 

اإىل اأن املناف�سات �ستقام لفئات 

البالغن والأ�ساتذة من اأ�سحاب 

والبني  البنف�سج���ي  الأحزم���ة 

واأنه  و�سي���دات،  رجال  والأ�سود 

احلكام  نخب���ة  اختيار  �سيت���م 

الدولين لإدارة النزالت لتوفري 

واأن  الكامل���ة لالعبن،  العدالة 

600 مليون متاب���ع من ع�ساق 

الفن���ون القتالية ح���ول العامل 

ينتظ���رون متابعة ه���ذا احلدث 

الكبري ع���رب املحطات والقنوات 

الناقل���ة للحدث، وكافة املواقع 

والتطبيقات املتخ�س�سة".

اأبوظبي ــ وام :

 مع الإعالن ع���ن عودة اجلماهري 

حل�سور الفعالي���ات الريا�سية يف 

مناف�سات ثالثية جزيرة النزال من 

"ي���و اإف �سي "عل���ى حلبة �سالة 
الحتاد بجزيرة يا�س خالل الفرتة 

م���ن 16 اإىل 24 يناي���ر اجل���اري، 

�سه���دت الأيام الأخرية اإقبال كبريا 

من ع�ساق وحمبي الفنون القتالية 

املختلط���ة عل���ى ����رشاء التذاكر، 

حل�سور ومتابع���ة ثالث فعاليات 

�سخمة.

واأك���دت اللجنة املنظم���ة اأنه منذ 

طرح التذاكر للبيع يف الثامن من 

يناي���ر اجلاري، فل���م يتبقى منها 

�سوى ع���دٍد حم���دود ملتابعة .. " 

ليل���ة القتال: هول���واي �سد كتار" 

و"يو اإف �س���ي ليلة القتال: �سي�سا 
�سد ماجني" يومي 16 و20 يناير، 

و"ي���و اإف �س���ي: 257 بورييه �سد 
ماكجريجور" يوم 24 يناير.

وتع���د مناف�سات ثالثي���ة جزيرة 

الن���زال من "يو اإف �سي" الفعالية 

وهي  اأرينا،  لالحت���اد  الفتتاحية 

اأرين���ا داخلي���ة متع���ددة  اأك���رب 

الأغرا�س يف املنطقة على �سفاف 

الواجه���ة املائي���ة ملنطقة "يا�س 

اجلديد  العاملي  واملوط���ن  باي"، 

ملوؤ�س�سة "يو اإف �سي".
وفيم���ا تفتتح مناف�س���ات ثالثية 

جزي���رة النزال من "ي���و اإف �سي" 

ع���ودة اجلماه���ري اإىل الفعاليات 

الريا�سي���ة احلي���ة يف املنطق���ة، 

فاإنها ت�سلّط ال�سوء على جاهزية 

اأبوظبي ل�ستقبال ال�سياح والزوار 

ال�ستثنائية  عرو�سه���ا  لتجرب���ة 

وال�سياحية  الثقافي���ة  ووجهاتها 

والرتفيهية الع�رشية.

واأك���دت اللجن���ة املنظمة للحدث 

اأن مناف�س���ات  - يف بيانه���ا  - 

ثالثي���ة جزي���رة النزال م���ن "يو 

اإف �س���ي" �ستق���ام و�س���ط تدابري 

واإجراءات احرتازية م�سددة ل�سمان 

�سحة و�سالم���ة جميع امل�سجعن 

ومقاتلي "ي���و اإف �سي" وخمتلف 

امل�ساركة يف  املعني���ة  اجله���ات 

الفعاليات، وجمتمع اإمارة اأبوظبي 

على نطاٍق اأو�سع.

الحرتازي���ة  التداب���ري  وت�س���رتط 

التي يتم تطبيقه���ا تقدمي نتيجة 

فح�ٍس �سلبية للك�سف عن فريو�س 

كوفي���د-19 ك�رشٍط اإلزامي لدخول 

الفعالي���ة، م���ع اللت���زام بارتداء 

الكمامات، وتطبيق معايري التباعد 

املرافق  الجتماع���ي يف جمي���ع 

والأوق���ات، وغريها م���ن املعايري 

الت���ي تن�سج���م م���ع ال�ستجابة 

اجله���ات  ملختل���ف  التعاوني���ة 

املعني���ة يف اأبوظب���ي للت�س���دي 

والت���ي  كوفي���د-19  جلائح���ة 

ا�ستقطبت اإ�سادًة عامليًة وا�سعة.
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اإقبال جماهيري كبير على ح�شور ثالثية 

جزيرة النزال 

اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً مع اللجنة 

الوطنية لمكافحة المن�شطات

نجوم »كاأ�س رايدر« يتقدمون الم�شاركين 

في بطولة اأبوظبي للجولف

نجوم الجوجيت�شو يوؤكدون م�شاركتهم في »جولة اأبوظبي 

جراند �شالم« بمو�شكو 

دبي  ــ  وام :

 اأك���د ال�سيخ را�سد بن حمي���د النعيمي رئي�س 

احت���اد الإمارات لك���رة القدم دع���م وم�ساندة 

الحتاد لكافة خطط اللجنة الوطنية ملكافحة 

املن�سط���ات من خ���الل اإبراز ال���دور الإر�سادي 

والتثقيفي له���ا، م�سيداً بتعاونه���ا وجهودها 

طوال املو�سم الريا�سي .

جاء ذل���ك خ���الل لقائ���ه اأم����س الأول الأحد 

الدكت���ورة رمي���ة احلو�سن���ي رئي�س���ة اللجنة 

الوطنية ملكافح���ة املن�سطات، بح�سور يو�سف 

ح�سن ال�سهالوي النائب الثاين لرئي�س الحتاد، 

وحميد الطاير وه�سام الزرعوين ع�سوي جمل�س 

الإدارة، وحممد عبداهلل ه���زام الظاهري الأمن 

العام لحتاد الك���رة، والدكتور م�سطفى ال�سيد 

الها�سمي رئي�س جلنة الطب الريا�سي .

ج���رى خالل اللقاء ����رشح اآلية عم���ل اللجنة 

املن�سطات ومهامها، وبحث  الوطنية ملكافحة 

تعين �سف���راء ملكافح���ة املن�سط���ات �سيتم 

اختياره���م من الريا�سي���ن املواطنن بغر�س 

اإي�سال املعلومات اإىل الالعبن ال�سغار الذين 

يتخذونهم قدوة.

اأبوظبي  ــ  وام : 

اأكد جنم بطول���ة كاأ�س راي���در الأوروبية بادراج 

هارينجت���ون، م�ساركت���ه يف الن�سخة ال� 16 من 

بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �سي للجولف 2021 

والتي �سُتقام يف ن���ادي اأبوظبي للجولف خالل 

الف���رتة م���ن 21 حتى 24 يناي���ر2020، بتنظيم 

جمل����س اأبوظبي الريا�سي �سم���ن اأوىل حمطات 

�سل�سلة رولك�س يف مو�سم ال�سباق اإىل دبي 2021.

وبذلك ين�سم ب���ادراج اإىل قائمة الأبطال الكبار: 

روري ماكلروي، وجو�ستن توما�س، ومارتن كامير، 

و�ساين لوري، وغ���رامي ماكدويل، وجو�ستن روز، 

وهرنيك �ستين�سون، وداين ويليت، معلنن التحدي 

يف البطول���ة املرموقة الت���ي �ست�سهد ا�ستئناف 

قائم���ة النقاط الأوروبية لالعب���ن امل�ستهدفن 

للتاأهل لبطولة كاأ�س رايدر يف وي�سكون�سن.

دبي  ــ وام :

اأ�س���ادت اللجنة الأوملبي���ة الوطنية 

بجه���ود موؤ�س�سة ال�سارق���ة لريا�سة 

املراأة ومبادراته���ا وبراجمها الرائدة 

لتوف���ري اأف�سل بيئ���ة ريا�سة داعمة 

ل�سناع���ة البط���الت، وتاأهيل الكوادر 

الألع���اب  خمتل���ف  يف  الن�سائي���ة 

والتخ�س�سات.

ج���اء ذلك خ���الل ا�ستقب���ال �سعادة 

املهند�سة عزة بن���ت �سليمان الأمن 

الع���ام امل�ساع���د للجن���ة الأوملبية 

والإدارية  املالي���ة  لل�سوؤون  الوطنية 

�سعادة ندى ع�سكر النقبي مدير عام 

املراأة،  لريا�س���ة  ال�سارقة  موؤ�س�س���ة 

حي���ث مت ا�ستعرا�س اأبرز امل�ستجدات 

الريا�سي���ة عل���ى امل�ستوي���ات كافة 

ل�سيما املرتبط���ة مب�سرية املراأة يف 

قطاع الريا�سة.

ح����رش الجتماع حممد ب���ن دروي�س 

املدي���ر التنفي���ذي للجن���ة، وناق�س 

�سب���ل تعزي���ز م�سارك���ة  الطرف���ان 

امل���راأة الإماراتي���ة يف كافة املحافل 

الريا�سي���ة، �سواًء من اجلوانب الفنية 

اأو الإداري���ة، بع���د حتقي���ق العدي���د 

من الإجن���ازات امل�رشف���ة للموؤ�س�سة 

خالل املرحل���ة املا�سية بف�سل دعم 

�ساحب  قرين���ة  ومتابعة  واهتم���ام 

ال�سم���و ال�سيخ الدكت���ور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

حاك���م ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر 

بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س 

الأعلى ل�سوؤون الأ�رشة رئي�سة موؤ�س�سة 

ال�سارقة لريا�سة املراأة.

وقام���ت �سعادة ن���دى ع�سكر النقبي 

بتقدمي ملخ�س عن اأبرز حمطات عمل 

املوؤ�س�سة ودورها الفاعل يف الرتكيز 

على املوهوبات من بنات الوطن عرب 

حزم���ة متكاملة من الربامج واخلطط 

بقدراته���ن  لالرتق���اء  املو�سوع���ة، 

وتاأهيلهن لتمثيل الإمارات واملناف�سة 

عل���ى ح�سد امليدالي���ات يف خمتلف 

املحافل الدولية.

ومت ا�ستعرا����س املب���ادرات املدرجة 

باأجن���دة موؤ�س�س���ة ال�سارقة لريا�سة 

املراأة والربام���ج التطويرية املنوعة 

التي ت�ستهدف ال�سقل وتعزيز الوعي 

واملعرفة يف املجال الريا�سي، حيث 

ياأتي تخريج الدفع���ة الأوىل لدبلوم 

الأول  "رائدات امل�ستقب���ل الريا�سي" 
م���ن نوعه عل���ى ال�سعيدين املحلي 

النجاحات  اأه���م  �سمن  والإقليم���ي، 

التي حققته���ا املوؤ�س�سة نظراً لوجود 

نظام تعليمي متميز بواقع 22 دروة 

على م���دار 33 يوم���ا، وبواقع 150 

�ساعة للملتحق���ات بالدبلوم مق�سمة 

ما بن النواح���ي العلمية والعملية 

والزيارات امليدانية للمرافق والأندية 

والحتادات واملن�ساآت الريا�سية.

ودعت الإ�سبانية جاربن موجوروزا، 

اأبو ظب���ي ب�س���كل نهائي،  بطول���ة 

بخ�سارتها يف ربع نهائي مناف�سات 

الزوجي مع الأمريكية جينيفر برادي، 

اأم���ام الأملاني���ة لورا �سيجيمون���د 

والرو�سية فريا زفوناريفا 6-7 )7-9( 

و1-6 و8-10 بعد مباراة ا�ستغرقت 

�ساعة و51 دقيقة.

وكانت امل�سنفة الأوىل عامليا �سابقا، 

قد ودعت مناف�سات الفردي، من الدور 

ثمن النهائي اأم���ام اليونانية ماريا 

�ساكاري.

و�سرتكز موجوروزا، امل�سنفة اخلام�سة 

ع�رشة عاملي���ا، الآن على ال�ستعداد 

خلو����س بطولة اأ�سرتالي���ا املفتوحة 

الك���ربى، حيث بلغ���ت نهائي العام 

الأمريكية  اأم���ام  وخ�رشته  املن�رشم 

�سوفيا كينن.

اللجنة الأولمبية ت�شيد بجهود موؤ�ش�شة 

ال�شارقة لريا�شة المراأة 

موجوروزا تودع مناف�شات الزوجي 

في بطولة اأبوظبي للتن�س

»اأبطال الثقة« يتاألقون في التجمع الأول 

لألعاب القوى



اأبوظبي ــ وام:

 حظي���ت مب���ادرة �صمو ال�صي���خ من�صور 

ب���ن ز�يد �آل نهيان نائ���ب رئي�س جمل�س 

�ل�زر�ء وزي���ر �س�ؤون �لرئا�سة مالك نادي 

�أق���دم ن�سخة  مان�سي�س���ر �سيتي ب�رش�ء 

م�ج�دة م���ن كاأ�س �لحت���اد �لإجنليزي 

لكرة �لقدم و�إعارتها للمتحف �ل�طني يف 

مدينة مان�سي�سر بردود فعل و��سعة يف 

�ململكة �ملتحدة.

وقال تي���م ديزم�ند �لرئي����س �لتنفيذي 

للمتح���ف �ل�طني لكرة �لقدم يف تعليقه 

على تلك �خلط�ة: "ي�سعدنا �ن يك�ن لدينا 

مثل ه���ذه �لأيق�نة �لتاريخي���ة �لر�ئعة 

باعتبارها �أقدم كاأ�س لالحتاد �لإجنليزي، 

ونحن نعتربها من �سم���ن ج��هر �لتاج 

يف �لقطع �لأثري���ة لدينا، وعندما تركتنا 

تل���ك �لكاأ�س يف �سبتم���رب �ملا�سي، ليتم 

بيعها يف �مل���ز�د �لعلني من قبل مالكها 

�أنذ�ك، كنا نخ�سى �أل نر�ها مرة �أخرى و�أن 

تخ�رش بريطانيا كاأ�س �لحتاد �لإجنليزي 

�إىل �لأب���د، وعندما �أعاره���ا �سم� �ل�سيخ 

من�س�ر ب���ن ز�يد للمتح���ف بعد �رش�ئها 

كان ذلك خرب� ر�ئعا بالن�سبة لنا من �أجل 

�حلفاظ على تر�ثنا �لريا�سي يف �إجنلر�، 

ونح���ن نتطلع �إىل �لرحي���ب بالزو�ر من 

مان�سي�س���ر و�ململكة �ملتحدة وخارجها 

مل�ساهدة هذه �لكاأ����س مبجرد �أن ت�سمح 

�لظروف بذلك".

ويف �ل�سياق نف�سه قال �لرئي�س �لتنفيذي 

لالحت���اد �لإجنليزي م���ارك ب�لينجهام: 

"حق���ا مبادرة ر�ئعة، م���ن جهتنا نتقدم 
بخال�س �ل�سكر و�لتقدير �إىل �سم� �ل�سيخ 

من�س�ر ب���ن ز�يد �آل نهي���ان، و�إىل نادي 

مان�سي�س���ر �سيتي على �سمان بقاء �أقدم 

كاأ�س لالحت���اد �لإجنلي���زي يف �ململكة 

�ملتح���دة، وعر�سه���ا جلمي���ع �لزو�ر يف 

�ملتح���ف �ل�طني، ك�نها حتت���ل مكانة 

خا�س���ة يف قل�ب كل ع�س���اق �لكرة يف 

�إجنل���ر� وعائلة كرة �لق���دم يف �لعامل 

باأ�رشه، باعتباره���ا رمز� د�ئما لتاريخنا 

�لر�ئع وتر�ثنا �ملميز".

وكان �مل�قع �لر�سم���ي لنادي مان�س�سر 

�سيت���ي قد �ك���د �أن �لن���ادي �أ�سبح ميلك 

حالي���ا �أقدم ن�سخة م�ج����دة من كاأ�س 

�لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم، وذلك بعد 

�أن ��سر�ه���ا �سم� �ل�سيخ من�س�ر بن ز�يد 

�آل نهي���ان نائب رئي����س جمل�س �ل�زر�ء 

وزير �س����ؤون �لرئا�سة مال���ك �لنادي يف 

مز�د علني خالل �سهر �سبتمرب �ملا�سي.

وق���ال �مل�قع :" كانت ه���ذه هي �لكاأ�س 

�لأوىل �لتي فاز بها فريق �ل"�سيتي" منذ 

�أكرث م���ن قرن، وحتدي���د� يف عام 1904 

عندما تغلب على ب�لت�ن و�ندررز بهدف 

مقابل ل �س���يء يف �ملب���ار�ة �لنهائية، 

لي�سبح بذل���ك �أول فريق من �ملحرفني 

يف مدينة مان�سي�سر يحقق لقبا كبري�.

و�أكدت �سبكة �س���كاي �سب�رت�س �أن �سم� 

�ل�سيخ من�س�ر بن ز�ي���د �آل نهيان مالك 

ن���ادي مان�سي�سر �سيتي ح�سل على تلك 

�لتحفة �لتاريخية يف �ملز�د مقابل 760 

�أل���ف جني���ه ��سرليني ليك����ن له حق 

�لحتف���اظ بها كقيم���ة تاريخية، ولكنه 

�أعاره���ا للمتحف �ل�طني لكرة �لقدم يف 

مدين���ة مان�سي�سر، ليك����ن �إرثا م�سركا 

بني �سكان مدينة مان�سي�سر وبني ع�ساق 

�لك���رة �لإجنليزي���ة يف �إجنلر� وكل دول 

�لع���امل، و�أن �لكاأ����س �ستبق���ى بذلك يف 

م�طنها كاإحدى �أهم �مل�سن�عات �ليدوية 

�لعاملية،  �لق���دم  �لتاريخي���ة يف ك���رة 

و�أق���دم قطع���ة باقية من كاأ����س �لحتاد 

..ويق�م �ملتحف  �إجنل���ر�  �لإجنليزي يف 

حالي���ا باإن�ساء عر�س تقدمي���ي للكاأ�س 

حتى يك�ن يف متناول �لزو�ر، مبجرد رفع 

�إج���ر�ء�ت �لغالق �لتي �تخذتها �حلك�مة 

�لربيطانية على خلفي���ة جائحة ك�فيد 
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وكان ف�ز �ل "م���ان �سيتي" بالكاأ�س يف 

ع���ام 1904 بد�ية حلقبة جديدة من ن�رش 

�لثقاف���ة �لريا�سي���ة على نط���اق و��سع، 

وتر�سي���خ مكانة كرة �لق���دم يف �ملدينة 

بعد �أن كان���ت لعبة �لرجبي هي �لأو�سع 

�نت�سار�.

و�أكد �مل�قع �لر�سم���ي لنادي مان�سي�سر 

�سيتي �أنه لالحتفال بف�ز فريق مان�سي�سر 

�سيتي بكاأ����س �لحت���اد �لإجنليزي عام 

1904، مت �نتاج فيلم وثائقي عن طريق " 

�سيتي تي يف" يروي ق�سة نهائي �لكاأ�س 

ورحلة �لنادي يف �مل�سابقة عرب �لتاريخ 

وحتى ي�منا هذ�، ومت كذلك �إ�سد�ر مقطع 

دعائي للفيلم �ل�ثائقي �لي�م قبل �لإطالق 

�لكامل على �مل�قع �لر�سمي للنادي.

  وتعليقا على ����رش�ء �لكاأ�س �أكد معايل 

خل���دون �ملب���ارك رئي����س �لن���ادي يف 

ت�رشيحات���ه عل���ى مل�قع "م���ان �سيتي 

دوت ك�م" �أن ه���ذه �لكاأ�س تذكري و��سح 

بالتاري���خ �لغني و�لط�يل لك���رة �لقدم 

�لإجنليزي���ة �لتي يعد ن���ادي مان�سي�سر 

�سيت���ي جزء� منها" وقال: "�إن وجهة نظر 

�سم���� �ل�سيخ من�س�ر ب���ن ز�يد �آل نهيان 

من �إعارة �لكاأ����س للمتحف �ل�طني هي 

�ل�سم���اح مب�ساركة �جلماه���ري من مدينة 

مان�سي�سر وكل مدن �إجنلر� وعائلة كرة 

�لقدم يف �لع���امل للم�ساركة يف متابعة 

هذه �لأيق�نة �لتاريخية".
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�لثالثاء 12 يناير 2021 �� �لع�دد 14641  الريا�ضة

ال�سارقة -الوحدة:

�ختتمت هيئ���ة تط�ير معايري 

بنج���اح  بال�سارق���ة  �لعم���ل 

�لن�سخ���ة  فعالي���ات  كب���ري، 

�لثالث���ة من بط�ل���ة �ل�سارقة 

�لريا�سي���ة �لعمالي���ة، �لت���ي 

�أقيم���ت على مالع���ب جمل�س 

�ل�سارق���ة �لريا�سي يف حديقة 

�ل�طن���ي،  �ل�سارق���ة  متن���زه 

ومت تنظيمه���ا بالتع���اون مع 

جمل����س �ل�سارق���ة �لريا�سي، 

تارج���ت"  "ريت����س  و�رشك���ة 

للخدم���ات �لريا�سية، و�سارك 

يف مناف�ساته���ا �لتي �سملت 5 

�ألعاب، 120 فريقا، ب��قع  30 

لكرة �لق���دم، و21 لل�سلة و33 

�لطائرة،  لكرة  و21  للكريكيت 

و15 لله�ك���ي، مثل����� �لدو�ئر 

�لقطاع  و����رشكات  �حلك�مية، 

�لإم���ارة، بهدف   �خلا����س يف 

�لنه�����س بالريا�سة �لعمالية 

�لبدنية  �للياقة  م�ست�ى  ورفع 

للعم���ال، وتكري����س مفه����م 

�لريا�سة كاأ�سل�ب حياة لديهم، 

ويف �إطار �سعي " �لهيئة" �إىل 

تعزيز بيئة �لعمل.

و�سه���د �لي����م �خلتامي لهذه 

م���ن  �لأوىل  �لبط�ل���ة وه���ي 

ن�عها، مناف�س���ات ق�ية على 

�ملر�ك���ز �لثالثة �لأوىل لبط�لة 

�أعقبه���ا  تت�يج  كرة �لق���دم، 

يف  �لفائزين  و�لالعبني  �لفرق 

�لبط�ل���ة  �لت���ي �سهدت ومنذ 

ي����م �لفتتاح حت���ى �خلتام 

�ت�سم���ت  ق�ي���ة  مناف�س���ات 

بالندي���ة و�لإث���ارة بني �لفرق 

�مل�ساركة، حظيت باإقبال كبري 

من �لعمال وم�ظفي م�ؤ�س�سات 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س.

و�سهد �لي�م �خلتامي للبط�لة، 

�إقام���ة �ملباري���ات �لنهايئ���ة 

�لق���دم  و�أ�سفرت  لبط�لة كرة 

ع���ن تت�ي���ج فري���ق �رشك���ة 

�لأ�سب���اغ �ل�طني���ة- �أ�سباغ 

بحل�له  باللقب  نا�سي�ن���ال- 

يف �ملركز �لأول بعد ف�زه على 

فريق �رشك���ة فا�ست ملقاولت 

�لبناء بنتيجة 1–0، فيما حل 

فريق �رشك���ة فا�ست ملقاولت 

�لبناء و�سيفا، وجاء يف �ملركز 

�لثالث فري���ق �رشطة �ل�سارقة 

بع���د ف�زه �لكب���ري على فريق 

�لدفاع �ملدين بال�سارقة 0-4.

وكان���ت �ملباري���ات �لنهائية 

�لطائ���رة  �لك���رة  لبط�ل���ة 

ق���د �أ�سف���رت عن ف����ز فريق 

�ملركز  يف  ب�نيت"  "�سك�سي�س 
�لأول وفري���ق "�أي يف �أل �أ" يف 

�ملركز �لثاين وفريق "�أي يف �أل 

ب" يف �ملركز �لثالث.
و�أ�س���اد �سعادة �س���امل ي��سف 

تط�ير  هيئة  رئي����س  �لق�سري، 

معاي���ري �لعم���ل بال�سارق���ة، 

بامل�ست����ى �لفن���ي �ملرتف���ع 

للبط�لة ب�جه عام وبامل�ست�ى 

�لرفيع �ل���ذي �أظهره �لالعب�ن 

�إن   ": م�سيف���ا  �لنهائ���ي  يف 

تنظيم مهرجان���ات خم�س�سة 

للعم���ال يعد فك���رة �إيجابية، 

تعك�س ثقاف���ة �لتعاي�س �لتي 

ميتاز بها �ل�سع���ب �لإمار�تي، 

كم���ا �أن �لرتقاء بالإن�سان ه� 

ه���دف من�س�د ت�سع���ى هيئة 

تط�ي���ر معاي���ري �لعم���ل �إىل 

حتقيق���ه با�ستم���ر�ر، تنفي���ذ�ً 

لروؤية �ساح���ب �ل�سم� �ل�سيخ 

ب���ن حممد  �سلطان  �لدكت����ر 

�لقا�سمي.

ختام الن�سخة الثالثة لبطولة ال�سارقة 

الريا�سية العمالية

ابوظبي -الوحدة:

يجري ن���ادي �أب�ظبي 

ترتيبات  للدر�ج���ات 

�لفح�����س  �إج���ر�ء 

�أع�ساء  �لطبية عل���ى 

يف  �لن���ادي  فري���ق 

برجي���ل،  م�ست�سف���ى 

وذل���ك يف �إطار ت�فري 

�خلدم���ات �لطبية لهم 

ومتابعة �سجالتهم ب�س�رة دورية، و�سمن تنفيذ 

�تفاقية �لتعاون ب���ني �لنادي و�مل�ست�سفى �لتي 

وقعت �أغ�سط����س �ملا�سي، و�لتي مب�جبها يقدم 

�مل�ست�سف���ى كل �لت�سهي���الت و�خلدمات �لطبية 

�لت���ي ت�ؤمن للفريق فح�����س دورية، من خالل 

ت�فري عي���اد�ت خا�س���ة به���م ومتابعتهم يف 

ج��نب �لعالج �لطبيع���ي وغريها من �خلدمات 

�لطبية يف كل م�ست�ياتها.

ويحر�س �لنادي على �إج���ر�ء �لفح��س �لطبية 

�لدوري���ة للدر�جني ملتابع���ة حالتهم �ل�سحية 

و�لبدنية، من خ���الل تقارير طبية، بهدف ت�فري 

معل�م���ات كافية للجه���از �لفني ع���ن �حلالة 

�ل�سحية و�لبدني���ة للدر�ج���ني لتحديد بر�مج 

�لتدريب و�مل�ساركة يف �ل�سباقات �ملختلفة.

وياأت���ي ت�قي���ع �لتفاقية �سمن خط���ط �لنادي 

�لر�مية �إىل عمل �رش�كات مع �لعديد من �جلهات 

يف �إطار حتقيق �لأهد�ف �ملر�س�مة من �أجل بل�غ 

فريق �لنادي �أعلى �مل�ست�يات �لفنية، وت�فري كل 

�لعنا�رش �لتي تدفع به �إىل �لنجاحات �ملن�س�دة 

يف �جل��نب �لفنية ورفع كفاءته.

و�أكد �لنخرية �خلييلي �ملدي���ر �لتنفيذي لنادي 

�أب�ظب���ي للدر�جات �أن ت�قيع هذه �لتفاقية مع 

م�ست�سفى برجيل تاأتي �سمن ��سر�تيجية �لنادي 

لت�ف���ري كل �لعنا�رش �لتي تخ���دم �لفريق ويف 

مقدمته���ا �سالمة �لدر�جني �ل�سحية لأجل تقدمي 

�أف�س���ل ما لديهم، و�لتي تدعم تف�قهم �لفني من 

خالل متتعهم بالثقة �لكاملة يف ق�تهم �لبدنية 

و�ل�سحية بعد �إج���ر�ء �لفح��س �ملختلفة �لتي 

متنحه���م �مل�ؤ�رش يف حجم �جلهد �لذي يقدم�نه 

يف �لتدريبات و�ل�سباقات �ملختلفة.

وقال: ما �سي�فره م�ست�سفى برجيل من خدمات 

طبي���ة �سيدعم خط���ط وبر�مج �لن���ادي بتاأمني 

�جلانب �ل�سحي للدر�جني باأعلى معايري �جل�دة، 

وهذ� �أمر يت�سدر �أول�يات خطط و��سر�تيجيات 

�لنادي ل�سمان �سالمة �لدر�جني.

الفحو�ص الطبية لفريق 

»اأبوظبي للدراجات«

 في »برجيل«

تنفيذاً التفاقية التعاون بين »النادي« والم�شت�شفى ردود فعل وا�سعةحول مبادرة من�سور بن زايد ب�سراء اأقدم 
كاأ�ص واإعارتها للمتحف الوطني في مان�سي�ستر

ا�ستقبال طلبات الت�سجيل في تحدي 
دبي لجري ال�سيدات

دبي-الوحدة:

ي���سل جمل�س دبي �لريا�سي 

�لت�سجيل  طلب���ات  ��ستقبال 

يف �لن�سخة �لأوىل من �سباق 

"حتدي دبي جلري �ل�سيد�ت" 
�لذي ينطلق ي�م �ل�سبت 16 

2021 حت���ت �سعار  يناي���ر 

�أجمل  �لتناف����س يف  "يحل� 
مر�حل   4 ويت�سم���ن  �ستاء" 
يف مناطق خمتلفة يف دبي، 

وت�ستمر مناف�ساته حتى ي�م 

6 فرب�ير �ملقبل.

وحث جمل�س دبي �لريا�سي 

كاف���ة �ل�سيد�ت م���ن جميع 

وخمتل���ف  �جلن�سي���ات 

�لبدني���ة على  �مل�ست�ي���ات 

يف  للم�سارك���ة  �لإ����رش�ع 

�لتح���دي �لأول م���ن ن�ع���ه 

�لفر�س���ة  مينحه���ن  �ل���ذي 

خل�����س جتربة فري���دة من 

خالل �سباق جديد من ن�عه 

ذكريات  �أجمل  يع�سن خالله 

�ستك�ن حمل فخ���ر و�عتز�ز 

له���ن، كم���ا ميث���ل فر�س���ة 

و�ملتابع���ني  للم�س���اركات 

�ملناطق  باأجمل  لال�ستمتاع 

يف �إمارة دبي وميثل �إ�سافة 

يف جم���ال �لتعريف مبناطق 

�لد�خلية  لل�سياح���ة  �جلذب 

�سمن  �ملجتمعية  و�لريا�سة 

حمل���ة "�أجم���ل �ست���اء يف 

�لعامل" ودعم قطاع �ل�سياحة 

�لريا�سية �لد�خلية.

وتنطل���ق �ملرحلة �لأوىل من 

�لتح���دي يف �ل�ساع���ة 6:00 

�ملقبل  �ل�سبت  ي����م  �سباح 

16 يناير يف حديقة �سفاري 

دبي وي�ستم���ر �ل�سباق حتى 

�ل�ساعة 8:30 �سباًحا،

و�ستق���دم بلدي���ة دبي دعم 

لل�سباق حيث �ستق�م بت�زيع 

ق�سائ���م خ�س�م���ات عل���ى 

جميع �مل�ساركات بعد �إنهاء 

�لق�سائم  و�ستك����ن  �ل�سباق 

 %50 ع���ن خ�س���م  عب���ارة 

على تذ�ك���ر �لدخ�ل حلديقة 

دب���ي حتى ميكنهن  �سفاري 

�إىل  للدخ����ل  ��ستخد�مه���ا 

�لر�ئعة  دبي  �سفاري  حديقة 

م���ع عائالته���م و�ل�ستمتاع 

باأج��ئها �جلميلة وم�ساهدة 

�حلي��نات �لنادرة.

وتتناف����س �مل�س���اركات يف 

م�سافات  �لتحدي على ثالث 

و5  كيل�م���ر،   2.5 ه���ي 

كيل�مر�ت، و10 كيل�مر�ت، 

و�سيت���م من���ح كل م�ساركة 

ميد�لية مبتكرة مت ت�سميمها 

حيث  �لتجمي���ع  باأ�سل����ب 

حتمل ميد�لية �ملرحلة �لأوىل 

�سع���ار حديقة �سفاري وجزء 

من ��سم دب���ي، ويتم جمعها 

مع �مليد�لي���ات �لثالث �لتي 

حت�س���ل عليها �مل�ساركة يف 

يتم  بحيث  �لأخرى،  �ملر�حل 

جتمي���ع 4 ميد�ليات متفرقة 

يف نهاي���ة �ملرحلة �لر�بعة 

و�ح���دة،  ميد�لي���ة  لتك����ن 

وحتم���ل كل ميد�لي���ة �سعار 

فيها  تق���ام  �لتي  �ملنطق���ة 

�لعائلية  �ل�جهات  وهي من 

و�لريا�سي���ة  �ل�سياحي���ة 

�ملميزة، وعند �إكمال �ملر�حل 

�لأربع���ة جتم���ع �مليد�ليات 

معا  لتك���ّ�ن  �س�ًيا  �لأرب���ع 

�مليد�لية �لكبرية �لتي حتمل 

��سم دبي مع �س�ر للمناطق 

�لأربعة.

�سباق »النجمتين« في بوذيب ينطلق اليوم
بوذيب -ا لوحدة:

ينطلق �سباح �لي����م �لثالثاء بقرية ب�ذيب �لعاملية للقدرة باخلتم 

يف �أب�ظب���ي، �ل�سباق �لدويل لفئة »جنمت���ني« للقدرة مل�سافة 121 

كلم مب�ساركة خمتلف �أندية و�إ�سطبالت �لفرو�سية بالدولة.

ومت تق�سي���م م�سافة �ل�سباق وه� �خلام�س �لذي ت�ست�سيفه �لقرية من 

بد�ية �مل��سم �إىل 4 مر�حل، وه� يجمع �لفر�سان و�لفار�سات �ل�سباب، 

كما يقام �سباق مل�سافة 80 كلم تاأهيلي �أي�سًا.

و�أقي���م �أم�س �سباق تاأهي���ل مل�سافة 40 كلم مب�سارك���ة كبرية، وه� 

�ل�سباق �لثاين �لذي ت�ست�سيفه �لقرية لهذه �مل�سافة خالل �أ�سب�ع.

وكان���ت �لقرية قد �سهدت �سباقني تاأهيلي���ني مل�سافة 80 كلم، و40 

كل���م يف �لي����م �لأول لفتت���اح �مل��سم �جلدي���د، ويف �لي�م �لتايل 

�أقي���م �سباق دويل مل�سافة 100 كلم »جنم���ة و�حدة«، و�سهدت تلك 

�ل�سباقات م�ساركات كبرية حيث دفعت �لإ�سطبالت بعدد من فر�سانها 

وفار�ساتها يف �سباق �لتاأهيل �إىل �لدرجات �لأعلى يف �ل�سباقات.

وتق���ام �ل�سباق���ات �لتاأهيلية و�لتناف�سية يف قري���ة ب�ذيب بتنظيم 

وباإ����رش�ف �حتاد �لفرو�سية �ل�سباق وجلان���ه �ملختلفة، حيث �أجرى 

�لحت���اد �لعديد من �لتحديثات يف �لقرية لت�سهيل ت��جد �مل�ساركني 

و�لأطقم �لفنية و�لبيطرية و�لإد�رية، ومبا يت��فق مع تنفيذ �لإجر�ء�ت 

�لحر�زي���ة و�ل�سحية �ل�سادرة م���ن �جله���ات �مل�س�ؤولة ملكافحة 

جائحة ك�رونا، ل�سمان �سالمة �جلميع.

وت�ست�سي���ف قرية ب�ذيب 22 �سباق���ًا وبط�لة هذ� �مل��سم من جملة 

56 �سباق���ًا ت�ست�سيفه���ا ميادين �لقدرة، ومن �أب���رز �لفعاليات �لتي 

ت�ست�سيفها قري���ة ب�ذيب للقدرة مهرجان �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل 

نهي���ان رحمه �هلل، و�لذي ي�سم مار�ث����ن 240 كلم، ويقام على مدى 

ثالثة �أيام من 4 �إىل 6 مار�س �ملقبل.

الدوخي : ال�سارقة والجزيرة الأقرب للتتويج 

باللقب و العين مر�سح للعودة بقوة

ال�سارقة- الوحدة:

�عترب عم���ار �لدوخي �ملحلل �لفن���ي ولعب �ل�سعب 

�ل�سابق �أن ع�دة �لعني للمناف�سة يف �لدور �لثاين من 

دوري �خلليج �لعربي غري م�ستبعدة وقال : فريق مثل 

�لعني ميلك �إمكانات وقدر�ت و�سخ�سية �لبط�لت من 

�لطبيع���ي �ن يع�د ، �أعتقد �نه �سيجري عملية تغيري 

جي���دة وفعالة خالل �ملريكات���� �حلايل بحيث يظهر 

ب�س�رة �ف�سل وي�ستطيع �إ�ستع���ادة مكانته ، �لفريق 

عانى من م�ساكل عدة يف �ل���دور �لأول �همها �سعف 

�مل�ست�ى �لفني لبع�س �لالعبني �لأجانب و�ملقيمني 

وغي���اب �لالعب �ل�س�بر، فالع���ني ع�دنا على وج�د 

عنا�رش جيدة ت�سنع �لفارق لكن يف �لدور �لأول معظم 

لعبي �لعني مل يقدم�� �لإ�سافة �ملرج�ة مع مالحظة 

�لأد�ء �ملمتاز للثالثي بندر �لأحبابي و�حلار�س خالد 

عي�سى ولب���ا وت�قعات���ي �أن يغري �لع���ني �ل�س�رة 

بالكامل يف �لدور �لثاين. 



يف خ�ض���م معاناة عدد 

كبري من دول العامل من 

املوجة الثانية من وباء 

كورون���ا، حذر علماء يف 

جنوب اإفريقيا من اقرتاب 

"الثالث���ة  املوجت���ن 

والرابعة".

وتكافح جن���وب اإفريقيا 

الثانية  املوجة  الحتواء 

مع   ،"19 "كوفي���د  م���ن 

ظهور طف���رة جديدة عل���ى الفريو�س 

جعلته اأ�شهل انت�شارا.

ويتوق���ع اخل���راء موج���ة ثالثة من 

كورونا عندما ياأتي ال�شتاء يف الن�شف 

اجلنوب���ي من الكرة االأر�شية يف مايو 

ويونيو املقبل���ن، و�شط خماوف من 

اأن اللقاح���ات احلالية ق���د تكون اأقل 

فعالية �شد الفريو�س املتحور.

ورغم اأن اخلراء يعتقدون اأن املوجة 

الثانية مل ت�ش���ل بعد اإىل ذروتها يف 

الدول���ة التي يبلغ ع���دد �شكانها 60 

مليون ن�شم���ة، فاإنهم يخ�شون من اأن 

خدمات الرعاي���ة ال�شحية يف املدن 

الرئي�شية قد تكافح للتعامل مع تدفق 

املر�شى.

وقال تيفاين ما�شامبا اأ�شتاذ البحوث 

الت�شخي�شي���ة يف جامع���ة بريتوريا: 

"�ش���رى املوج���ة الثالث���ة اأو حتى 
الرابعة. لقد بداأ هذا الوباء للتو"، 

قامت �رشك���ة متخ�ش�شة يف 

جم���ال ال�شوتي���ات بط���رح 

ال�شلكي���ة  �ش���وت  مك���رات 

ثوري���ة، ميك���ن تثبيتها على 

اأو  الطبية  النظ���ارات  ذراعي 

االقرتان  وميكنها  ال�شم�شي���ة 

باالأجهزة ال�شوتية عن طريق 

البلوتوث.

وتتمي���ز مك���رات ال�ش���وت 

 JBuds( اجلدي���دة 

اأطلقتها  والت���ي   )Frames
مفتوح���ة  باأنه���ا   ،”JLab“ �رشك���ة 

وال حتج���ب اأوتغطي االأذن���ن، وتتيح 

اال�شتماع للملف���ات ال�شوتية وال�شوت 

الوا�شل من املحيط يف الوقت نف�شه.

اأنه ميك���ن ت�شغيل  ال�رشكة  واأ�شاف���ت 

ال�شوت خارج اأذين امل�شتخدم مبا�رشة، 

اإال اأن���ه يتم توجيهه بطريقة ت�شمح لك 

فق���ط ب�شماعه، ولديه���ا اأزرار للتحكم 

يف م�شتوى ال�ش���وت وقبول املكاملات 

اأو رف�شه���ا وتبديل اإع���دادات املعادل 

ال�شوتي.

رف�شت حديق���ة حيوان لندن 

حتقيق رغبة الفنان الكوميدي 

جريفيه«  »ريكي  الريطاين 

الغريبة يف اأن تاأكله االأ�شود 

الأنه لي�س وجبة �شليمة ميكن 

تقدميها للحيوانات.

هذا وقد فكر جنم الكوميديا؟؟ 

للكيفية  اأمنيت���ه  يف  موؤخراً 

الت���ي يف�ش���ل امل���وت بها، 

وق���ال اإنه يرغ���ب يف اإطعام 

جثته للأ�ش���ود ليعطي �شيئًا 

للحيوان���ات التي تعاين من 

اجلوع ونق�س الغذاء.

ويف حتول ماأ�شاوي للأحداث، 

مت اإحب���اط خطط���ه، ورف�س 

اأمنيته، حيث قالت »كاثرين 

العمليات  رئي����س  اإجنلند« 

 :ZSL London Zoo يف

“اأظ���ن اأن ريك���ي ق���د يكون 
طعام���ًا مرهقًا بع�س ال�شيء 

بالن�شبة الأ�شودنا.

واأ�ش���اف: اإنن���ا يف حديق���ة 

ب�شبب  ماليًا  نكافح  احليوان 

االإغلق، لذا اإذا اأراد اأي �شخ�س 

“فعل �شيء ما “فنحن نرحب 
بالترع���ات التي �شت�شاعدنا 

يف اإطعام اأ�شودنا على نظام 

غذائي اأكرث ملءمة.

امل�شتجد  الفريو�س  تغريات 

وحتورات���ه العدي���دة الذي 

�شلالت  مكونًا  عليه  طراأت 

جديدة اأكرث انت�شاراً وعدوى 

من �شابقت���ه ما زالت تثري 

ح���رية العلم���اء وتدفعهم 

بدرا�ش���ة  باال�شتم���رار 

خ�شائ�س هذا الفريو�س.

الدرا�شات  ه���ذه  واأح���دث 

كوفيد-19  ع���دوى  اأن  هو 

ت�شب���ب ا�شتجابة التهابية 

يف الدم���اغ م�شببة اأ�رشاراً 

ت�شبه ال�شكتة الدماغية يف 

مناطق معينة.

الباحث���ون  وا�شتخ���دم 

بالرنن  الت�شوي���ر  ما�شح 

تلفًا  ووجدوا  املغناطي�شي 

يف الب�شل���ة ال�شمي���ة يف 

الدم���اغ واأي�ش���ًا تلف يف 

جذع الدماغ.

ومل جتد الدرا�شة اأي علمة 

على وجود فريو�س كورونا 

يف اأن�شج���ة املخ الفعلية، 

ا�شتنت���اج  اإىل  اأدى  مم���ا 

مف���اده اأن ال�رشر ناجت عن 

ا�شتجابة اجل�شم االلتهابية 

للفريو����س، وكانت اأن�شجة 

حماط���ة  التالف���ة  امل���خ 

بخليا T من الدم وخليا 

املناع���ة يف الدم���اغ، مما 

ي�ش���ري اإىل تفاع���ل مناعي 

ي�شببه الفريو�س..

جديدة  تفا�شيل  يف 

حتم���ل �شبهة تواطوؤ 

مقر  اقتحام  ب�ش���اأن 

الكونغر�س االأمريكي، 

�رشطة  قائ���د  ق���ال 

الكابيت���ول  مبن���ى 

امل�شتقي���ل �شتيف���ن 

�شون���د اإن م�شوؤولن 

جمل�شي  يف  اأمنين 

وال�شي���وخ  الن���واب 

جه���وده  عرقل���وا 

ال�شتدع���اء احلر����س 

الوطني.

ونقلت �شحيف���ة »وا�شنطن بو�شت« 

االأمريكي���ة ع���ن عن �شون���د قوله اإن 

»م�شوؤويل االأم���ن يف املبنى تواطوؤا 

ب�ش���ورة ما م���ع مث���ريي ال�شغب«، 

من اأن�شار الرئي����س املنتهية واليته 

دونالد ترامب، الذين اقتحموا املكان.

واأ�ش���اف �شون���د اأن م�ش���وؤويل االأمن 

»ترددوا يف اتخ���اذ خطوات ر�شمية 

لطلب احلر�س الوطني، حتى بعد ورود 

معلوم���ات تفيد اأن احل�شد الذي دعاه 

ترامب اإىل وا�شنطن االأ�شبوع املا�شي 

للحتجاج على هزميته، رمبا �شيكون 

اأكر بكثري من املظاهرات ال�شابقة«.

وكان قائد �رشطة الكابيتول اأعلن يف 

وقت �شابق اأنه �شي�شتقيل من من�شبه 

اعتبارا م���ن 16 يناير، بع���د اأعمال 

ال�شغ���ب غري امل�شبوق���ة التي وقعت 

االأربعاء املا�شي.

ابتكار مكربات �سوت ال�سلكية بعد عام من �لأبحاث.. كورونا يهدد �أدمغة مر�ضاه

مبوا�سفات مذهلة

ابتكرت �رشكة “اإن اإي �شي” اليابانية نظام ذكيًا قادراً على ك�شف 

هوي���ة اأي �شخ�س يرتدي قناع وجه، وذلك من خلل االأجزاء التي 

مل يت���م تغطيتها، مثل: العيون واملناط���ق املحيطة بها، للتحقق 

من هوية ال�شخ�س، ويقوم امل�شتخدمون بت�شجيل �شورة لوجههم 

�شابقًا.

و�رشح �شينيا تاكا�شيما، م�شاعد مدير ق�شم املن�شات الرقمية يف 

�رشك���ة “اإن اإي �شي” باأنه: منت االحتياج���ات ب�شكل اأكر ب�شبب 

فريو�س كورونا حيث ا�شتم���رت حالة الطوارئ يف العام املا�شي 

لفرتة طويلة، ولذا فقد قدمنا ??هذه التكنولوجيا اإىل ال�شوق.

واأو�ش���ح تاكا�شيما اأن تقني���ة التعرف على الوج���ه تعني عدم 

اال�شط���رار اإىل اإبراز البطاقة االأمنية، التي ميكن اأن ُتفقد اأو ُت�رشق، 

كم���ا ت�شاعد التكنولوجيا النا�س على جتنب ملم�شة االأ�شطح يف 

جمموعة من املواقف.

يف عام 2014، دخل رجل �شيني يطلق عليه ا�شم تيان 

اإىل كرى م�شت�شفيات مدينة بكن ب�شحبة والديه بعد 

اإ�شابت���ه بعدة اأعرا�س منها الغثي���ان والقيء وفقدان 

االت���زان اأثناء امل�شي.وكان من املفرت�س اأن ميكث تيان 

هناك عدة اأيام فقط حت���ى يخ�شع للإجراءات الطبية 

اللزمة حلالته، ولكن ح���دث نزاع بن الرجل واأ�رشته 

وبن اإدارة امل�شت�شفى ب�شبب الفاتورة ومبلغها الباهظ.

اتهم تي���ان حينها اإدارة امل�شت�شف���ى باأنهم اأخ�شعوه 

لعلج غ���ري منا�شب ورف�س دف���ع التكاليف ومغادرة 

امل�شت�شفى، ومكث فيه برفقة والديه.

وبالفعل قام والداه بتحوي���ل غرفته اإىل منزل عائلي 

خا����س بهم واأح����رشوا كل م���ا يلزمهم م���ن االأواين 

وال�شحون واالأغرا�س ال�شخ�شية وباءت جميع حماوالت 

امل�شت�شفى الإخراجهم من هناك بالف�شل.ويف عام 2019، 

رف���ع امل�شت�شفى دع���وى ق�شائية �شد تي���ان واأ�رشته 

حلملهم على مغادرة امل�شت�شفى وتنازلوا عن الفاتورة 

الت���ي بلغت قيمتها 1.26 مليون يوان )نحو 195 األف 

دوالر( وقدم���وا ما يثبت اأن تيان االآن لي�س بحاجة الأي 

عناية طبية وميكن���ه مغادرة امل�شت�شفى الأنه يعيقهم 

عن م�شاعدة املر�شى احلقيقين امل�شتحقن للعلج.

م���ن العجيب اأن تكون امل�شكلة ه���ي اأ�شا�س جلمع الرثوة، حيث 

متثلت امل�شكلة بت�شاقط �شعر زوج���ن بريطانين ، ليقررا فيما 

بع���د حتويله���ا اإىل عمل مرب���ح حقق لهم ث���روة بامللين فى 

�شن���وات قليلة. ووفقا ملا ذكرته ل�شحيفة مريور الريطانية، كان 

مات ووترمان “44 عام���ًا”، وزوجته جيل “46 عامًا”، قد قاما 

بتجري���ب عدد كبري من املنتجات باهظة الثمن ملحاربة ت�شاقط 

ال�شعر دون فائ���دة، اإال اأنهما قررا العمل عل���ى اإنتاج “�شامبو” 

خا�س بهما يقاوم ت�شاقط ال�شعر.

وبالفع���ل، ابتكر الزوجان خلطة �شحرية ف���ى املنزل با�شتخدام 

الكافين وم�شتخل����س اإكليل اجلبل والبيوتن وبروتن الرتم�س، 

وكلها مكونات معروفة بتعزيز منو ال�شعر، وبدءا ببيع منتجهما 

والت�شويق له على موقع “اأمازون” االأمريكى ال�شهري.
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ابتكار نظام يك�سف هوية مرتدي اأقنعة الوجه

عائلة �سينية ت�سكن يف م�ست�سفى 
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فنان �سهري يختار موته بطريقة 

ال ي�سدقها عقل

هل حدث تواطوؤ اأمني عند اقتحام 

الكونغر�س ؟ 

لديها اإ�سبع 

للتن�ست..  

قرود 

الـ »اآي اآي«

بداأ عملق حمركات البح���ث، غوغل" يف فهر�شة 

جمموع���ات التوا�شل ع���ر تطبي���ق "وات�شاب"، 

واإظهاره���ا اإىل العامة، مما يعن���ي الق�شاء على 

جانب كبري من اخل�شو�شية التي كان يتمتع بها 

م�شتخدمو التطبيق.

وياأتي هذا التط���ور الذي ك�شف عنه باحث هندي 

يف االأم���ن ال�شيراين، بعد اأي���ام على االإعلن عن 

تغيري �شيا�شة اخل�شو�شية يف التطبيق، مبا يجر 

امل�شتخدمن على م�شاركة بع�س من معلوماتهم 

مع "في�شبوك"، مما اأثار غ�شبا وا�شعا.

وق���ال الباحث راج�شكار راجاريا يف تغريدة على 

"تويرت" اإن املجموعات يف التطبيق مل تعد اآمنة 
كما تتوقع.

ون�رش الباحث �شورة توثق فهر�شة "غوغل" لبع�س 

املجموعات على "وات�شاب".

واأ�ش���اف اأن املجموعات التي تت�شكل عر اإر�شال 

رابط اإىل امل�شتخدمن من اأج���ل االن�شمام اإليها 

معر�شة الخرتاق بياناتها.

»وات�ساب« بعد التحديث اجلديد .. اكت�ساف 

ثغرة كبرية

تعد قرود ال���� »اآي اآي« واحد من 108 

اأنواع معروفة م���ن الليمور، اإىل جانب 

17 نوع���ًا اآخ���راً انقر�ش���ت، ومن هذا 

املنطلق،�شن�شتعر����س هنا حقائق عن 

قرود الليمور اأو ال� »اآي اآي«:

رمبا تك���ون اأغرب ال�شمات غري العادية 

للآي اآي هو النقر على االأ�شياء باالإ�شبع 

الطوي���ل الرفيع يف الو�شط على كل من 

اليدين االأمامية، لتبحث عن الطعام من 

خلل عملية النقر.

حيث متار�س هذا من خلل حتديد املوقع 

بال�شدى با�شتخدام اإ�شبعها هذا للنقر 

ب�رشعة حت���ى 8 مرات يف الثانية على 

طول فرع اأو جذع �شجرة اأثناء و�شع تلك 

االأذنن الكب���رية واحل�شا�شة لل�شتماع 

اإىل ردود الفع���ل ال�شمعية الدقيقة التي 

ت�ش���ري اإىل اأن الريق���ات يف داخ���ل. ثم 

يحفرون يف الطبقات ال�شلبة من اخل�شب 

با�شتخدام القواطع املتنامية با�شتمرار 

وي�شتخدمون اإ�شبع النقر املرن للو�شول 

اإىل احل�رشات وربطه���ا مبخالبهم. كما 

ميك���ن اأن يدور هذا االإ�شبع الهزيل 360 

درجة حول املف�شل، مثل ذراع االإن�شان 

عند مف�شل الكتف.

ذكاء زوجني حقق لهما مكا�سب مالية خرافية

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

العامل يواجه موجة كورونا الثانية.. 

ودولة تنتظر الرابعة

 حريق يهدد حياة 100 �سخ�س 

و14 األف هكتار
ن�شب حريق يف بلدة جنوب اأ�شرتاليا التهم حتى االآن 

14 األف هكتار على االأقل، وخرج عن ال�شيطرة واأ�شبح 

يهدد �شلمة 100 �شخ�س على االأقل من �شكان البلدة.

و�شاع���دت درج���ات احلرارة املرتفع���ة  النريان على 

اال�شتمرار يف اال�شتعال والتهام املزيد من امل�شاحات 

يف “بلكف���ورد”، مم���ا ا�شطر ال�شلط���ات اإىل توجيه 
حتذيرات عاجلة بهذا ال�شاأن اإىل ال�شكان.

ومت اإخطار اأهل “لو�شينديل” باأنه فات االأوان ملغادرة 

املنطقة حيث اأ�شبحت العديد من الطرقات مقطوعة 

ب�شبب الن���ريان امل�شتعلة، واالأ�شلم، كم���ا تقول، هو 

االحتماء بالهي���اكل العامة القريبة التي ت�شهر على 

�شلمتها ال�شلطات.

وجندت ال�شلطات حوايل 200 من رجال املطافئ على 

االأر�س و6 طائرات اإطف���اء يف اجلو، وتتوقع ا�شتمرار 

ِن  ه���ذه احلرائق طيلة الليل على االأقل يف انتظار متكُّ

فرق االإطفاء، من ال�شيطرة عليها.
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