
بيروت / �م�سترد�م-) د ب �أ(:

 ق���رر نورمن فاري���ل املدعي 

الع���ام يف املحكمة اخلا�صة 

بنظر ق�ص���ية اغتي���ال رئي�س 

الوزراء اللبناين الأ�صبق رفيق 

احلريري عام 2005 ا�صتئناف 

املتهمني  ال�صادر على  احلكم 

الأربعة يف الق�صية .

بيان  املحكم���ة،يف  وقال���ت 

�صحفي ام�س الربعاء اأوردته 

"الوكال���ة الوطنية لالإعالم" ، 
:"اأودع نورمن فاريل، املدعي 
العام يف املحكمة اخلا�ص���ة 

بلبنان، اإ�صعار ا�صتئناف اأمام 

غرفة ال�صتئناف يف املحكمة 

، زاعم���ا ت�ص���من  حكم غرفة 

الدرجة الأوىل ال�صادر يف 18 

اآب/اأغ�صط�س 2020 اأخطاء يف 

القانون ويف الوقائع".

�أبوظبي-و�م:

 ا�صتقبل �ص���مو ال�صيخ عبداهلل بن 

زاي���د اآل نهيان وزي���ر اخلارجية 

والتعاون ال���دويل ممثلي الثالثي 

الأوروبي الفرن�ص���ي - الأملاين - 

الربيطاين.

فقد ا�صتقبل �ص���موه - يف ديوان 

 - اأبوظب���ي  يف  ال���وزارة  ع���ام 

ال�ص���يد فيليب اإيريرا املدير العام 

لل�ص���وؤون ال�صيا�ص���ية والأمني���ة 

اخلارجي���ة  ال�ص���وؤون  وزارة  يف 

الفرن�ص���ية وال�صيد جان�س بلوترن 

املدير ال�صيا�ص���ي ملكتب اأبوظبي 

التابع لوزارة اخلارجية الأملانية 

و�ص���عادة باتري���ك مودي �ص���فري 

اململك���ة املتح���دة ل���دى الدولة 

ال�ص���يد توما�س  بالنياب���ة ع���ن 

ملنطق���ة  الع���ام  املدي���ر  درو 

ال�رشق الأو�ص���ط و�ص���مال اأفريقيا 

واأفغان�صتان وباك�صتان يف وزارة 

اخلارجي���ة والكومنولث والتنمية 

الربيطانية.

�أبوظبي-و�م:

 اأعلن���ت بور�ص���ة اإنرتكونتيننت���ال، 

نيوي���ورك  بور�ص���ة  يف  املدرج���ة 

 NYSE:" لالأوراق املالية حتت الرمز

اآخر امل�ص���تجدات  اأم����س عن   "ICE
اأبوظبي  "بور�ص���ة  باإطالق  املتعلقة 

اإنرتكونتيننت���ال للعق���ود الآجل���ة" 

و احل�ص���ول على موافقات �ص���لطات 

تنظيمية ا�صتعدادا لإطالق عملياتها.

وتخط���ط بور�ص���ة اإنرتكونتيننت���ال 

لإط���الق عمليات "بور�ص���ة اأبوظبي 

اإنرتكونتيننتال للعقود الآجلة" وبدء 

التداول يف العقود الآجلة خلام مربان 

يف 29 مار����س 2021 بعد احل�ص���ول 

على املوافقات التنظيمية الالزمة.

وقال جمال اوحلاج، رئي�س "بور�صة 

اأبوظب���ي اإنرتكونتيننت���ال للعق���ود 

الآجلة"..

" نح���ن نح���رز تقدم���ا ملحوظا يف 
احل�ص���ول عل���ى جمي���ع موافق���ات 

ال�ص���لطات التنظيمية الالزمة لإطالق 

بور�ص���ة اأبوظب���ي اإنرتكونتيننت���ال 

للعقود الآجلة وقد تلقينا موافقة بنك 

اإجنلرتا املركزي على قيام بور�ص���ة 

اإنرتكونتيننتال اأوروبا للمقا�صة

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

عمان-)د ب اأ(:  انطلقت يف الأردن �صباح ام�س الأربعاء حملة 

وطنية للتطعيم �صد فريو�س كورونا.

وكانت اململكة قد ا�ص���تقبلت كميات من لقاحي �ص���ينوفارم 

وفايزر/بيونتيك.

وكانت املوؤ�ص�ص���ة العامة للغذاء وال���دواء الأردنية قد منحت 

اللقاحني اإذن ال�ص���تخدام الطارئ الذي يتيح بدء ال�صتخدام 

يف اململكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية )برتا( اأن مدير اخلدمات الطبية 

الأ�ص���بق الدكتور داوود حنانيا كان هو اأول �ص���خ�س يح�صل 

على لقاح كورونا �صمن حملة التطعيم.
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طهران-وكالت:

بعد ي���وم من ف�ص���ح وزي���ر اخلارجية 

العالق���ات  بومبي���و  ماي���ك  الأمريك���ي 

املتين���ة والرعاية الر�ص���مية م���ن اإيران 

لتنظيم القاعدة الإرهابي، بداأت البحرية 

الإيرانية مناورات �ص���اروخية يف خليج 

عمان، الأربعاء، و�ص���ط ت�صاعد التوترات 

الإقليمية ب�صاأن برنامج طهران النووي.

و�ص���اركت يف املن���اورات ال�ص���اروخية 

يف املي���اه اجلنوبي���ة ال�رشقية للخليج، 

اإيرانيتان جديدتان  �ص���فينتان حربيتان 

هما الفرقاطة "زره" ال�صاروخية، وحاملة 

املروحيات "ماكران".

وقال التلفزيون احلكوم���ي اإن "ماكران" 

التي يبلغ وزنها 121 األف طن، هي "اأكرب 

�صفينة ع�صكرية اإيرانية" بطول 228 مرتا 

وعر�س 42 مرتا وارتفاع 21.5 اأمتار.

مناورات اإيرانية ا�ستفزاية 
بخليج ُعمان
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�أبوظبي-و�م:

 دعا املجل����س العاملي للمجتمعات 

واملراجع  الفقهية،  املجامع  امل�صلمة 

اأن  الت�رشيعية  والهيئ���ات  الديني���ة، 

ت�ص���ارع اىل جترمي خطاب الكراهية، 

واملعتق���دات،  الأدي���ان  وازدراء 

والتحري����س عليها؛ من خالل خطاب 

تكفري الآخر، ونزع ال�رشعية عن وجود 

اأتباعه.

وذك���ر املجل�س مبا قام���ت به دولة 

الإم���ارات العربي���ة املتحدة يف عام 

2015 عندما اأ�ص���در �ص���احب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة حفظه اهلل مر�ص���وما بقانون 

رقم /2/ ل�صنة 2015 ب�صاأن مكافحة 

التميي���ز والكراهي���ة والذي يق�ص���ي 

بتج���رمي الأفعال املرتبط���ة باإزدراء 

كافة  ومكافحة  ومقد�ص���اتها  الأديان 

اأ�صكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية 

عرب خمتلف و�صائل وطرق التعبري.

وياأت���ي حتذي���ر املجل����س العاملي 

للمجتمعات امل�صلمة بناء على ر�صد 

بداي���ات موجة جديدة م���ن توظيف 

ال�صباب  الدينية حل�ص���د  الن�ص���و�س 

لالندفاع نحو العنف، 

تحذير من اإطالق موجة جديدة من توظيف الن�صو�ص 
الدينية لح�صد ال�صباب نحو العنف

نجاح اأول عملية زراعة كلية من متبرع حي 
في م�صت�صفى الجليلة التخ�ص�صي 

دبي-و�م:

 يف اإط���ار ال�رشاك���ة الفاعلة بني موؤ�ص�ص���ات 

الرعاية ال�صحية احلكومية واخلا�صة يف دولة 

الإمارات، جنح فريق من الأطباء من م�صت�ص���فى 

اجلليلة لالأطفال التخ�ص�ص���ي وجامعة حممد 

بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية، وميديكلينيك 

ال�رشق الأو�ص���ط يف اإج���راء اأول عملية زراعة 

كلى لالأطفال من متربع حي يف دولة الإمارات، 

ل�ص���اب يبلغ من العمر 16 عامًا يعاين مر�س 

الكلى املزمن يف املرحلة الأخرية، بتمويل من 

موؤ�ص�ص���ة اجلليلة، وهي موؤ�ص�ص���ة غري ربحية 

مكر�صة لالرتقاء بجودة حياة الأفراد من خالل 

البحث الطبي والتعليم والعالج.

�لكويت-)د ب �أ(:

  رفع  رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي ال�ص���يخ �صباح اخلالد 

احلمد ال�صباح ام�س الأربعاء كتاب ا�صتقالة  احلكومة اإىل اأمري 

البالد ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح.

اأذاعت ذلك وكالة الأنباء الكويتية ) كونا ( ام�س .

وكان وزراء احلكومة  و�صعوا ا�صتقالتهم اأمام ال�صيخ �صباح  

اخلالد اأم�س الول الثالثاء لرفعها لأمري الكويت.

وجاءت ال�ص���تقالة بعد اإعالن ثالثة نواب الأ�ص���بوع املا�صي 

تقدمي ا�صتجواب لرئي�س الوزراء بتاأييد 37 نائبا من اأ�صل 50  

، ب�ص���بب عدم مراعاة اجتاهات املجل�س اجلديد يف  ت�ص���كيل 

احلكومة حيث اأن هناك ثالثة وزراء حمل اعرتا�س من النواب 

عل���ى تعيينهم يف منا�ص���بهم الوزارية  ، وهيمنة ال�ص���لطة 

التنفيذية على الربملان ، والخالل باللتزام الد�صتوري .

�لريا�ض-)د ب �أ(:

 اأعلنت وزارة املوارد الب�رشية 

الجتماعي���ة  والتنمي���ة 

ال�صعودية ام�س الأربعاء اإلغاء 

عدد من امل���واد التي اتخذتها 

قبل 6 اأ�ص���هر ب�ص���بب جائحة 

كورون���ا، وياأت���ي يف مقدمتها 

خف�س اأجر العامل يف القطاع 

اخلا�س، الذي و�صل اإىل 40 %.

واأعلنت وزارة املوارد الب�رشية 

ال�ص���عودية يف بيان لها ام�س 

الأربعاء "انتهاء العمل باملادة 

اإىل الالئح���ة  )41( امل�ص���افة 

العم���ل،  لنظ���ام  التنفيذي���ة 

التي اأ�ص���يفت يف ظل الظروف 

الت���ي واجهتها  ال�ص���تثنائية 

اململك���ة وخمتلف دول العامل 

ب�صبب جائحة كورونا".

الب�رشية  املوارد  وزارة  وكانت 

ني�صان/  اأعلنت يف  ال�صعودية 

مادة  اإ�ص���افة   ،2020 اأبري���ل 

اإىل الالئح���ة التنفيذية لنظام 

العمل ال�ص���ادر ب�صاأن حت�صني 

وحماي���ة العالق���ة التعاقدية 

بني العاملني واأ�صحاب العمل 

ب�صبب فريو�س كورونا.

ون�ص���ت امل���ادة 41 على "يف 

حال اتخ���ذت الدولة من تلقاء 

نف�صها اأو بناء على ما ُتو�صي 

به منظم���ة دولية خمت�ص���ة، 

اأو  اإج���راءات يف �ص���اأن حالة 

ظرف ي�صتدعي تقلي�س �صاعات 

العمل،

»بور�صة اأبوظبي انتركونتيننتال للعقود 

الآجلة« ت�صتعد لإطالق عملياتها
رئي�ص الوزراء الكويتي يقدم ا�صتقالة 

الحكومة لأمير البالد
ال�صعودية تلغي قرار خف�ص اأجر العامل %40 

في القطاع الخا�ص ب�صبب كورونا

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

�لخرطوم-وكاالت:

 و�ص���ل رئي�س جمل�س ال�صيادة ال�صوداين القائد 

العام الفريق اأول ركن عبد الفتاح الربهان لولية 

الق�صارق لتفقد القوات يف الجتاه ال�صرتاتيجي 

ال�رشقي للبالد.

وذكرت ال�ص���فحة الر�ص���مية للقوات امل�ص���لحة 

ال�ص���ودانية، عل���ى موقع في�ص���بوك، اأن الزيارة 

"روتينية تفقدية".
قالت وزارة اخلارجية ال�ص���ودانية يوم الأربعاء 

اإن طائرة ع�ص���كرية اإثيوبية عربت احلدود بني 

البلدين "يف ت�صعيد خطري وغري مربر".

�سنعاء-)د ب �أ(:

 قال العميد الركن، عبده جملي، املتحدث الر�ص���مي با�ص���م 

اجلي�س اليمني املوايل للحكومة ال�رشعية، ام�س الأربعاء، اإن 

املجتمع الدويل تاأخر يف ت�صنيف احلوثيني "منظمة اإرهابية". 

واأ�صاف جملي يف ت�رشيح نقله موقع اجلي�س"�صبتمرب نت" 

:"اإن ت�ص���نيف امللي�ص���يات احلوثية كمنظم���ة اإرهابية، قرار 
متوقع و�ص���ائب، واجلي�س ومعه كل اأحرار ال�ص���عب اليمني 

اأدركوا اإرهابيتها منذ البداية وعملوا على تنظيم �ص���فوفهم 

ملواجهتها على هذا الأ�صا�س".

وتابع: "احلوثيون ملي�ص���يات اإرهابي���ة متمردة خارجة عن 

النظام والقانون، وتنفذ اأجندة اإيرانية طائفية، �صكلت خطورة 

على ال�ص���لم الإقليمي والدويل". واأكد جملي :"باأن قرار وزارة 

���ب يف الجتاه ال�صحيح، وخطوة  اخلارجية الأمريكية ، ي�صُ

اأوىل نحو اإيقاف جرائم امللي�صيا احلوثية، التي ترتكبها بحق 

املدنيني يف خمتلف املحافظات اليمنية.

�لقاهرة-)د ب �أ(:

 اأفاد املر�ص���د ال�ص���وري حلقوق الإن�ص���ان ب���اأن الغارات 

التي �ص���نتها اإ�رشائيل الليلة قبل املا�ص���ية على مناطق 

ب�رشق �صورية اأ�ص���فرت عن �صقوط 57  قتيال معظمهم من 

ميلي�صيات موالية لإيران.

وقال املر�صد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له يف بيان ام�س 

الأربع���اء  ، اإن هذه احل�ص���يلة الب�رشية  تعد الأعلى على 

الإطالق جراء الق�ص���ف الإ�رشائيلي على الأرا�صي ال�صورية 

، لفتا اإىل اأن هذا ال�ص���تهداف الإ�رشائيلي هو الأكرث كثافة 

من نوعه، فيما مل يتم ر�ص���د اأي ت�صدي اأو حماولة ت�صدي 

للق�صف الإ�رشائيلي من قبل دفاعات النظام اجلوية.

وواأو�صح اأن  اإ�رشائيل ا�ص���تهدفت باأكرث من ع�رش �رشبات 

م�صتودعات عيا�س ومع�ص���كر ال�صاعقة ومواقع اأخرى يف 

اأط���راف مدينة دير الزور، كما ا�ص���تهدفت ب�ص���ت �رشبات 

مواقع وم�صتودعات ذخرية و�صالح يف بادية البوكمال.

الجي�ص اليمني: ت�صنيف الحوثيين »منظمة 

اإرهابية« خطوة متاأخرة

الق�صف الإ�صرائيلي ب�صوريا 

خلف 57 قتياًل

�نطالق �لحملة �لوطنية للتطعيم �سد 

كورونا في �الأردن وا�صنطن-وكالت:

بداأ جمل�س النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مناق�ص���ة توجيه 

اته���ام للرئي�س املنتهي���ة وليته دونالد ترامب، بت�ص���جيع 

الهجوم على مبنى "الكابيتول" يف العا�صمة وا�صنطن.

وم���ن املقرر اأن ي�ص���وت املجل�س اأول عل���ى حتديد القواعد 

اخلا�ص���ة بالنقا�س، واإذا متت املوافقة عليها، ف�ص���يمهد ذلك 

الطريق اأمام ت�ص���ويت يف وقت لحق الأربعاء، على اإقرار بند 

للم�ص���اءلة، يتهم ترامب بالتحري�س على التمرد يف خطاب 

األقاه الأ�صبوع املا�صي.

ومن املتوقع اأن يجري الت�ص���ويت على لئحة التهام حوايل 

ال�ص���اعة 15،00 )20،00 بتوقي���ت غرينيت����س( يف جمل�س 

النواب، ح�صب ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.

�لكونغر�ض يبد�أ مناق�سات »�تهام تر�مب«

�لقاهرة-)د ب �أ(:

 وقعت م�رش برناجما متويليا مع املوؤ�ص�ص���ة الدولية الإ�صالمية 

لتموي���ل التجارة لتقدمي حلول متويلي���ة متكاملة مل�رش مببلغ 

1ر1 مليار دولر اأمريكي لعام 2021 .

و�صهد التوقيع الذي مت عرب تقنية موؤمتر الفيديو، وزراء التخطيط، 

والبرتول، والتموين، والتعاون الدويل، والتجارة وال�صناعة.

ونق���ل بيان ل���وزارة البرتول امل�رشية ام����س الأربعاء عن هالة 

ال�صعيد وزيرة التخطيط والتنمية القت�صادية القول اإن التوقيع 

يت�ص���من تقدمي متويالت وحزمة من امل�رشوعات والربامج التي 

ت�ص���تهدف ت�ص���هيل التجارة وبناء القدرات والدعم املوؤ�ص�ص���ي 

وتعزي���ز القدرات التناف�ص���ية ملختل���ف القطاع���ات املتعلقة 

بالتجارة اخلارجية.

ا�صتئناف الحكم ال�صادر بحق المتهمين 
في ق�صية اغتيال الحريري

م�صر توقع برنامجًا تمويليًا بقيمة 
1ر1 مليار دولر

ت�صاعد التوتر بين ال�صودان واإثيوبيا والبرهان 
يتفقد القوات على الحدود

»تتمة  �ص8«

عبدالله بن زايد يبحث مع ممثلي الثالثي الأوروبي 

التطورات في المنطقة 

»تتمة  �ص8«



á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14643 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 14 ¢ù«ªÿG
øWƒdG QÉÑNCG2

 ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S

 ≈£îH ô«°ùJ äGQÉeE’G :ôHÉédG ¿É£∏°S

z19- ó«aƒc{ øe »aÉ©àdG ƒëf á≤KGh

 ójGR{ äGQhO øe kGó«Øà°ùe 3488

zá«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d

 :ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ≈q≤∏J

 ¤hC’G  áYô÷G  ,  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG

 kÉ«°TÉ“ { 19 - ó«aƒcz`d OÉ°†ŸG ìÉ≤∏dG øe

 ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e

 ΩGóîà°S’  »æWƒdG  èeÉfÈ∏d  ¬æe  ÉªYOh

.ádhódG ‘ zÉfhQƒc{ ìÉ≤d

 ≈∏Y  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¢UôM  √ƒª°S  ócCGh

 áeÓ°ùdG  äÉLQO  ≈°übCG  ÒaƒJh  ¿Éª°V

 ..ádhódG ‘ ™ªàéŸG íFGöT ™«ª÷ ¿ÉeC’Gh

 ÚªFÉ≤dG  Oƒ¡÷  √ôjó≤Jh  √ôµ°T  øY  kÉHô©e

.ádhódG ‘ áëFÉ÷G á¡LGƒÃ ,á∏ª◊G ≈∏Y

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCGh

 ‘  »Ñ£dG  QOÉµdG  AÉ£Yh  QhóH  »böûdG

 øjòdG  ,∫hC’G  ´ÉaódG  §N  Oƒ¡Lh  ,äGQÉeE’G

 ,áëFÉé∏d  …ó°üàdG  ‘ GÒÑc  ÉMÉ‚ Gƒ≤≤M

 É«YGO ..¢ShÒØdG QÉ°ûàfG øe ó◊G øe Gƒæµ“h

 z19 ó«aƒc{ ¢ShÒa ìÉ≤d »≤∏J ¤EG ™«ª÷G

 áÑ°ùædG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ ádhódG Oƒ¡÷ ÉªYO

 áFÉŸG  ‘ 50  øe  ÌcCG  º«©£àH  áaó¡à°ùŸG

 øe  ∫hC’G  ™HôdG  ∫ÓN  ádhódG  ¿Éµ°S  øe

 IÉ«◊G  ¤EG  IOƒ©dG  πLCG  øeh  …QÉ÷G  ΩÉ©dG

.á«©«Ñ£dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S ™∏WG

 Oƒ¡L ≈∏Y ,IôØ¶dG  á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

 á«ªæàd  »ÑXƒHCG  ‘ áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGO

 ¬H  Ωƒ≤J  Éeh  ‘É≤ãdGh  »MÉ«°ùdG  ÚYÉ£≤dG

 IQÉeE’G  á«°ùaÉæJ  õjõ©Jh  Éª¡æ«µªàd  IôFGódG

 á°üæeh ,áæeBGh IóFGQ á«ŸÉY á«MÉ«°S á¡Lƒc

 ∑Gô◊Gh  ‘É≤ãdG  ´ƒæà∏d  áæ°VÉM  á«YGóHEG

 öü≤H √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL .»YGóHE’G

 ¢ù«FQ  ∑QÉÑŸG  áØ«∏N  óªfi ‹É©e  π«îædG

.»ÑXƒHCG ‘ áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO

 á£°ûfC’G RôHCG ≈∏Y ,AÉ≤∏dG ∫ÓN ,√ƒª°S ±ô©Jh

 ô¡°TC’G  ∫ÓN  Égò«ØæJ  ”  »àdG  èeGÈdGh

 ‘ É¡«∏Y …ÒgÉª÷G ∫ÉÑbE’G ºéMh á«°VÉŸG

 á©ÑàŸG  á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G  äGAGôLE’G  πX

.áeÓ°ùdG ÒHGóJh

 ΩÉ©dG ôjóŸG ¢TÉÑZ ó«©°S ∞«°S AÉ≤∏dG ö†M

 …ôgÉ¶dG ô£e óªMCGh …ò«ØæàdG »ÑXƒHCG ÖàµŸ

 á≤£æe  ‘  ºcÉ◊G  πã‡  ƒª°S  Öàµe  ôjóe

 IôFGO π«ch »æ°Sƒ◊G õjõ©dGóÑY Oƒ©°Sh IôØ¶dG

.»ÑXƒHCG ‘ áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG

:ΩGh-¿ÉªéY

 ˆGóÑY âæH IõY áî«°ûdG äQGR 

 á°ù°SDƒŸ áeÉ©dG IôjóŸG »ª«©ædG

 ,ájÒÿG »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM

 ≈∏Y  ´ÓWÓd  áæ«eCG  ≈Ø°ûà°ùe

 É¡àjDhQh  á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG

 áeóÿG  Ëó≤J  ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 äó≤ØJh  .Iõ«ªàŸG  á«LÓ©dG

 äGOÉ«©dGh ΩÉ°ùbC’G IõY áî«°ûdG

 á©HÉàdG  áØ∏àîŸG  ≥aGôŸGh

 ≈∏Y  â©∏WGh  ,≈Ø°ûà°ùª∏d

 äÉ°SQÉªŸG  ºgCGh  πª©dG  Üƒ∏°SCG

 É¡Áó≤J  ºàj  »àdG  äÓ«¡°ùàdGh

 ‘ AGOC’G áYöS ≈∏Yh ≈°Vôª∏d

  .á«LÓ©dGh á«Ñ£dG äÉeóÿG Ëó≤J

 ˆGóÑY âæH IõY áî«°ûdG äócCGh

 áæ«eCG  ≈Ø°ûà°ùe  ¿CG  »ª«©ædG

 ¬H iòàëj Éaöûe ÉLPƒ‰ Èà©J

 ™ªàéª∏d ∫É©a QhO øe ¬eó≤J ÉŸ

 ôjƒ£àdG ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡àjDhQh

 äÉeóî∏d  IójóL  ¥ÉaBG  íàah

 áÑ∏£∏d  ºYódG  Ëó≤Jh  á«LÓ©dG

 ó«Øà°ùj  Éªc  ,É«∏ªY  º¡∏«gCÉàd

 ájÒÿG ó«ªM á°ù°SDƒe ƒÑ°ùàæe

 ≈àdG  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG  øe

 øY Ó°†a ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡H ó¡©àJ

 ÜÉ©°üdG  »£îJ  ≈∏Y  É¡JQób

.QGóàbGh IQÉ¡Ã É¡dÉªYCG ádhGõeh

 óªfi  IOÉ©°S  ¢Vô©à°SGh

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  …ôª©dG  »∏Y

 ájÉYô∏d ¿É«HQG ƒ∏‚G áYƒªéŸ

 á«é«JGÎ°S’G  ±GógC’G  á«ë°üdG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  ôjƒ£àdG  á£Nh

 ¿hÉ©àdG  äÉ«bÉØJGh  ≈Ø°ûà°ùª∏d

 äÉ°ù°SDƒŸG áaÉc ™e âeôHG »àdG

 á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  ôFGhódGh

 á«ë°üdG  áeóÿG  Ëó≤J  ±ó¡H

 äGQOÉÑŸGh èeGÈdG ºgCGh Iõ«ªàŸG

 Égò«ØæJ  ”  »àdG  á«©ªàéŸG

 ¤EG  GÒ°ûe..  2020  IóæLG  øª°V

 óÑY âæH IõY áî«°ûdG IQÉjR ¿CG

 äAÉL ≈Ø°ûà°ùª∏d »ª«©ædG ˆG

 ™e  á«FÉæãdG  ábÓ©dG  ó«Wƒàd

 ≥«°ùæàdGh ájÒÿG ó«ªM á°ù°SDƒe

 ΩGôHGh äÉeóÿG ∫OÉÑàd »FóÑŸG

 ™ªàéŸG áeóN É¡fCÉ°T øe á«bÉØJG

 á«ë°üdG  äÓ«¡°ùàdG  πc  Ëó≤Jh

.á°ù°SDƒŸG »Ñ°ùàæŸ

 ⁄ áæ«eCG ≈Ø°ûà°ùe QhO ¿CG ócCGh

 äÉeóÿG Ëó≤J ≈∏Y §≤a öüà≤j

 kÉfÉÁG ÊÉ°ùfEG  QhO πH á«LÓ©dG

 áYöSh »©ªàéŸG πYÉØàdÉH Éæe

 AÉÑYC’G  ∞«ØîJ  ádhÉfih  AGOC’G

 âeÉb  å«M  ≈°VôŸG  πgÉc  øY

 π°†aG  ÜÉ£≤à°SÉH  ≈Ø°ûà°ùŸG

 AÉÑWC’G º≤WG øe ájöûÑdG QOGƒµdG

 áeóÿG  Ëó≤àd  ¢†jôªàdGh

.äÉ°ü°üîàdG ™«ªL ‘ áÑ°SÉæŸG

 …Dƒd  IOÉ©°S  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 ‘  …QGOE’G  ôjóŸG  …QOÉ≤dG

 áæ«eCG  ≈Ø°ûà°ùe  ¿CG  ≈Ø°ûà°ùŸG

 áÑcGƒe  ¤EG  √QhóH  ≈©°ùj

 çó–  ≈àdG  á©jöùdG  äGQƒ£àdG

 ‘ á°UÉN ⁄É©dG  iƒà°ùe ≈∏Y

 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  πãe

 ÉfhQƒc  ¢ShÒa  Qƒ¡X  òæe

 äGAGôLE’G πc ≈Ø°ûà°ùŸG òîàJh

 QGôªà°SÉH  º«≤©J  øe  ájRGÎM’G

 ≈°VôŸGh  QGhõdG  ≈∏Y  ∞°ûµdGh

 Éªc  ,á©LGôŸG  hCG  IQÉjõdG  AÉæKG

 öùL óÃ ≈Ø°ûà°ùŸG IQGOG Ωƒ≤J

 ™e ôªà°ùŸG ¿hÉ©àdGh á≤ãdG øe

 ‘ AÉ≤ÑdG  øe øµªàæd ™ªàéŸG

 ä’ó©e ¢SÉ«b ∫ÓN øe IQGó°üdG

.Ú∏eÉ©àŸG É°VQ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 áYôL 118,928 Ëó≤J øY ™ªàéŸG

 á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN

 »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh

 AÉ©HQ’G  ¢ùeG  ≈àM  É¡Áó≤J  ”

 ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL  1,394,580

 100  πµd  áYôL  14^10  ìÉ≤∏dG

.¢üî°T

 IQGRƒdG á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj

 kÉ«©°Sh " 19 - ó«aƒc " ìÉ≤d Òaƒàd

 áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG

 óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY áŒÉædG

 Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘

."19-ó«aƒc" ¢ShÒa ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áë°üdG  IQGRh  á£N ™e É«°TÉ“ 

 IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG ájÉbhh

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f

 ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG

 º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19-ó«aƒc"
 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG ,º¡dõYh

 ∫ÓN  GójóL  É°üëa  134,768

 ≈∏Y  á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG

 ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl  äÉÄa

 äÉ«æ≤J  çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH

.»Ñ£dG ¢üëØdG

 »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh

 ¥É£f  ™«°SƒJh  ¢üëØdGh

 ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG

 ádÉM  3,362  øY  ∞°ûµdG  ‘

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  IójóL  áHÉ°UEG

 ,áØ∏àfl  äÉ«°ùæL  øe  óéà°ùŸG

 ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh

 ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d

 á∏é°ùŸG  ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj

.ádÉM 239,587

 6  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc

 áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ áé«àf ÚHÉ°üe

 ∂dòHh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 723 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

.ádÉM

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh  

 ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG  øY  ™ªàéŸG

 ,ÚaƒàŸG …hòd É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J

 ™«ª÷ πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æ“h

 ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG

 á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG

 ΩGõàd’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdGh

 kÉfÉª°V  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH

 âæ∏YCGh   .™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd

 ádÉM  2,588  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL

 É¡«aÉ©Jh  "19-ó«aƒc"  óéà°ùŸG

 ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG

 áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  É¡«≤∏J

 ∂dòHh  ,≈Ø°ûà°ùŸG  É¡dƒNO  òæe

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj

.ádÉM 213,149

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉ«FõL ÉªFÉZh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG

 ≈∏Y á°UÉN kÓ«d GOQÉHh kGQÉ¡f ’óà©eh ,kÉfÉ«MCG

 π«∏dG ∫ÓN ÉÑWQh ,á«∏Ñ÷Gh á«∏NGódG ≥WÉæŸG

 ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ á°Uôa ™e á©ª÷G óZ ìÉÑ°Uh

 á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dGh

 ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh  ,á«∏MÉ°ùdGh

.áYöùdG

 ¤EG π°üJ 20 - 10 / á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdG

.¢S/ºc 30

 Éª«a ..êƒŸG §°Sƒàe – ∞«ØN :»Hô©dG è«∏ÿG

 ÊÉãdG 13:10 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 20:40 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh.. 03:45 óæY

. 07:36 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

 Éª«a  ..êƒŸG  §°Sƒàe  -  ∞«ØN  :¿ÉªY  ôëH

 ÊÉãdG  óŸGh  09:53 óæY  ∫hC’G  óŸG  çóë«°S

 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G Qõ÷Gh.. 23:57 áYÉ°ùdG óæY

. 05:28 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 16:35

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 AÉ°†YC’ ÊÉãdG …QhódG ´ÉªàL’G ..áÄ«ÑdG áÄ«g

 á°ûbÉæe  ¬dÓN  â“  …òdG  ,IQGOE’G  ¢ù∏›

 ΩÉ©∏d áÄ«ÑdG áÄ«¡d ájôjó≤àdG áfRGƒŸG ìÎ≤e

 ‘ áÄ«ÑdG ΩÉ°ùbG èeO á«dBG ¢VGô©à°SGh 2021

 á«Ä«ÑdG ™jQÉ°ûŸGh ÉHO ájó∏Hh IÒéØdG ájó∏H

 á«æWƒdG  IóæLC’G  ΩóîJ  »àdGh  áMÎ≤ŸG

. 2030 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG õjõ©àd äGQÉeEÓd

 äÉ¡«LƒàH  IÒéØdG  IQÉeEG  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

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

 ≈©°ùJ , IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ∫ÓN øe áÄ«Ñ∏d á«FÉª◊G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ¤EG

 ,çƒ∏àdG øe á«dÉNh áª«∏°S áÄ«H ≈∏Y ®ÉØ◊G

 øe »àdG äÉ©jöûàdG QGó°UEG á«ªgCG ¤EG GÒ°ûe

 QÉKB’G  øe  ∞«ØîàdG  ‘  áªgÉ°ùŸG  É¡fCÉ°T

.É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh áÄ«ÑdG ó°V á«Ñ∏°ùdG

 á«Ä«ÑdG á«YƒàdG õjõ©J IQhöV √ƒª°S ócCG Éªc

 ≈°TÉªàJh ádhó∏d á«æWƒdG IóæLC’G ΩóîJ »àdG

 á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  á«ŸÉ©dG  äÉ¡LƒàdG  ™e

 áeGóà°ùe äÉ°SQÉ‡ »æÑJ ™«é°ûJh áeGóà°ùŸG

 ôjƒ£àd  á«°SÉ°SC’G  Iõ«côdG  ÉgQÉÑàYÉH  É«Ä«H

.∑Î°ûŸG »Ä«ÑdG πª©dG

 »ª«¶æàdG πµ«¡dG ≈∏Y ó¡©dG ‹h ƒª°S ™∏WGh

 kGóªà©e ,ájõcôeÓdG πcÉ«¡dG Ωóîj …òdG áÄ«¡∏d

 πµ«¡dÉH á°UÉÿG Iójó÷G äÉ«dhDƒ°ùŸGh ΩÉ¡ŸG

 á≤aGƒŸG h ájôjó≤àdG áfRGƒŸG QGôbEG ÖfÉL ¤G

 É¡°SCGÎj áÄ«¡dG ∫ÉªYG Ò«°ùàd áæ÷ π«µ°ûJ ≈∏Y

.Üóàæe IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y

 ôjóe  »ªMõdG  ⁄É°S  IOÉ©°S  ´ÉªàL’G  ö†M

 IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh ó¡©dG ‹h ƒª°S Öàµe

 ºîaC’G  ∞«°S  óªfi ¢Sóæ¡ŸGh  áÄ«ÑdG  áÄ«g

 ⁄É°S  ø°ùM  ¢Sóæ¡ŸGh  IÒéØdG  ájó∏H  ôjóe

 ¢Sóæ¡ŸGh IÒéØdG ÉHO ájó∏H ôjóe »MÉª«dG

 OQGƒª∏d  IÒéØdG  á°ù°SDƒe  ôjóe  º°SÉb  »∏Y

.¢TGƒY øH »∏Y ó«©°S ¢Sóæ¡ŸGh á«©«Ñ£dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 »KÓãdG »∏ã‡ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

.ÊÉ£jÈdG - ÊÉŸC’G - »°ùfôØdG »HhQhC’G

 IQGRƒdG  ΩÉY  ¿GƒjO  ‘ - √ƒª°S  πÑ≤à°SG  ó≤a

 ΩÉ©dG ôjóŸG GôjôjEG Ö«∏«a ó«°ùdG - »ÑXƒHCG ‘

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh ‘ á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°û∏d

 ÔJƒ∏H  ¢ùfÉL  ó«°ùdGh  á«°ùfôØdG  á«LQÉÿG

 IQGRƒd ™HÉàdG »ÑXƒHCG ÖàµŸ »°SÉ«°ùdG ôjóŸG

 …Oƒe  ∂jôJÉH  IOÉ©°Sh  á«fÉŸC’G  á«LQÉÿG

 øY áHÉ«ædÉH ádhódG iód IóëàŸG áµ∏ªŸG ÒØ°S

 ¥öûdG á≤£æŸ ΩÉ©dG ôjóŸG hQO ¢SÉeƒJ ó«°ùdG

 ¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°ùfÉ¨aCGh É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G

 á«ªæàdGh  ådƒæeƒµdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ‘

.á«fÉ£jÈdG

 ‘ ´É°VhC’G äGQƒ£J åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe OóYh á≤£æŸG

 πª©dG  õjõ©J  πÑ°Sh  ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP

 »HhQhC’G »KÓãdGh äGQÉeE’G ádhO ÚH ∑Î°ûŸG

.Ú«dhódG øeC’Gh º∏°ùdG ¿ƒ°U πLCG øe

 áëFÉL  äGQƒ£J  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ó¡°T  Éªc

 ¿hÉ©àdGh "19 ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ìÉ≤d ∫É°üjEG ¿Éª°V πLCG øe »YÉª÷G ‹hódG

.⁄É©dG ∫hO áaÉc ¤EG ¢VôŸG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ÖMQh

 ≈∏Y GócDƒe .. »HhQhC’G »KÓãdG »∏ã‡ IQÉjõH

 ádhO  ÚH  ™ªŒ  »àdG  Iõ«ªàŸG  äÉbÓ©dG

.É«fÉ£jôHh É«fÉŸCGh É°ùfôa øe πch äGQÉeE’G

 øeC’Gh QGô≤à°S’G ≥«≤– ¿CG  ¤EG  √ƒª°S QÉ°TCGh

 íàa ‘ º¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe »ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G

 ÚH  ¿hÉ©àdG  Rõ©jh  äÉbÓ©∏d  IójóL  ¥ÉaBG

 á«ªæàdG ‘ É¡Hƒ©°T äÉ©∏£J »Ñ∏j ÉÃ ∫hódG

.AÉNôdGh QÉgOR’Gh

 ìÉ≤d øe ≈dhC’G áYôédG ≈≤∏àj Iô«éØdG ó¡Y »dh

z19 - ó«aƒc{

 »MÉ«°ùdG ´É£≤dG Oƒ¡L ≈∏Y ™∏£j ójGR øH ¿GóªM

zÉfhQƒc{ áëFÉL ∫ÓN »ÑXƒHCG IQÉeEG »a

¿Éªé©H áæ«eCG ≈Ø°ûà°ùe »a á«LÓ©dGh á«Ñ£dG äÉeóîdG ≈∏Y ™∏£J »ª«©ædG IõY áYÉ°S 24 ∫ÓN z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 118^928 ºjó≤J

äÉ«ah 6h áHÉ°UEG 3^362 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2588 »aÉ©J: záë°üdG{

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

 áÄ«g ´ÉªàLG ¢SCGôàj »bô°ûdG óªM øH óªëe

áÄ«Ñ∏d Iô«éØdG

 »HhQhC’G »KÓãdG »∏ãªe πÑ≤à°ùj ójGR øH ˆGóÑY

»fÉ£jôÑdG - »fÉªdC’G - »°ùfôØdG

z19 - ó«aƒc{ ìÉ≤d øe ¤hC’G áYô÷G ¬«≤∏J ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

∑QÉÑŸG áØ«∏N óªfi π«îædG öü≤H ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH ¿GóªM

¿Éªé©H áæ«eCG ≈Ø°ûà°ùe ΩÉ°ùbG Égó≤ØJ ∫ÓN »ª«©ædG ˆGóÑY âæH IõY

áÄ«Ñ∏d IÒéØdG áÄ«g ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN »böûdG óªM øH óªfi

ÊÉ£jÈdG-ÊÉŸC’G-»°ùfôØdG »HhQhC’G »KÓãdG »∏ã‡ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjRh ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e ócCG 

 π°†ØH  ¬fCG  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG

 äGQÉeE’G  ádhO  Ò°ùJ  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ

 áëFÉL  øe  ‘É©àdG  á∏Môe  ƒëf  á≤KGh  ≈£îH

 ‘  ádhódG  áHôŒ  âàÑKCG  å«M  "19  –  ó«aƒc"
 ,‘É©à∏d §«£îàdG á∏Môe É¡dƒNOh áeRCÓd É¡JQGOEG

 äGQÉeE’G ¿CGh ,á«æWƒdG äÉ¡÷Gh äÉ°ù°SDƒŸG IAÉØc

.¬H iòàëj kGóFGQ kÉ«ŸÉY kÉLPƒ‰ Ωó≤J É¡JOÉ©c

 á∏ª◊G ¥ÓWEG áÑ°SÉæÃ áª∏c ‘ - ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ádhO  âfÉc  "  :  -  "19-ó«aƒc"  ìÉ≤∏d  á«æWƒdG

 ÒaƒJ ≈∏Y â°UôM »àdG ∫hódG πFGhCG øe äGQÉeE’G

 IOÉ«≤dG  ájDhQ  ™e  kÉ«°TÉ“  ∂dPh  ¬Áó≤Jh  ìÉ≤∏dG

 ,iƒ°üb ájƒdhCG  »g ¬àeÓ°Sh ¿É°ùfE’G áë°U ¿CÉH

 ∫É£HC’ ìÉ≤∏dG Ëó≤àH ¤hC’G á∏MôŸG äöTÉH óbh

 á«æWƒdG  á∏ª◊G  ¥ÓWEG  ÉgÓJ  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N

 áë°üdG  IQGRh  πÑb  øe  "19-  ó«aƒc"  ìÉ≤∏d

 »àdGh á«∏ëŸG á«ë°üdG äÉÄ«¡dGh ™ªàéŸG ájÉbhh

 Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  øe  ø°ùdG  QÉÑc  âaó¡à°SG

 ìÉ≤∏dG íÑ°UCGh ,¢Vôª∏d á°VôY ÌcC’G ¢UÉî°TC’Gh

 ¬JÉÄa  áaÉµH  ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ª÷  kGôaƒàe  ¿B’G

 äGQÉeE’G  ádhO  è¡f  ≈∏Y  ócDƒj  É‡  ,¬ëFGöTh

 øe Oôa πc áeÓ°Sh áë°üH ΩÉªàg’G ‘ »bÉÑà°S’G

."™ªàéŸG OGôaCG

 Oƒ¡÷G ¢ùµ©J á∏ª◊G √òg ¿CG " : ¬«dÉ©e í°VhCGh

 áeƒ¶æŸ  IQƒ£àŸG  äGQó≤dGh  Iõ«ªàŸG  á«æWƒdG

 É¡∏eÉ©J  ∫ÓN  øe  âàÑKCG  »àdG  ,á«æWƒdG  πª©dG

 Ú°ü– ≈∏Y É¡JQób áëFÉ÷G á¡LGƒe ‘ ™jöùdG

 ∞∏àfl Oƒ¡L ôaÉ°†àH ¬àeÓ°S ¿Éª°Vh ™ªàéŸG

 ±ô¶dG  Gòg  RhÉŒ  πLCG  øe  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe

 πµH ‘É©àdG á∏Môe ƒëf kÉeób »°†ŸGh »FÉæãà°S’G

."∫DhÉØJh á≤Kh á«HÉéjEG

 Iõ«ªàe  âdGRÉeh  âfÉc  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ócCGh

 ÒjÉ©e  ≈∏YCG  ÒaƒJ  ≈∏Y  É¡°UôM  ‘  ábÉÑ°Sh

 ,‘É©à∏d  §«£îàdG  πMGôe  ™«ªL  ‘  áeÓ°ùdG

 πµ°ûHh kÉfÉ› √ÒaƒJ ” …òdG ìÉ≤∏dG É¡ªgCG øeh

 äócCG  óbh ,Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ™«ª÷ …QÉ«àNG

 á«fƒeCÉeh á«dÉ©a äÉ°SGQódGh  çÉëHC’Gh  ÜQÉéàdG

 ø°ùdG  QÉÑc º¡æeh ™ªàéŸG äÉÄa ™«ª÷ ìÉ≤∏dG

 Oƒ¡L  kÉ«dÉY  øqªãfh  .áæeõŸG  ¢VGôeC’G  ÜÉë°UCGh

 πc  Oƒ¡L  ôaÉ°†Jh  ádhódG  ‘  »ë°üdG  ´É£≤dG

 ôeC’G ƒgh á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 "ó«aƒc áeRCG" ™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQó≤dG âÑKCG …òdG

.á«dÉY IAÉØµH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉeóÿG Ëó≤J á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d ójGR QGO π°UGƒJ

 πjƒ– ∫ÓN øe ó©H øY É¡«Ñ°ùàæŸ á«ª«∏©àdG

 äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  É«fhÎµdEG  º«∏©àdG

 èeGôH Ëó≤Jh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ‘ ä’É°üJ’Gh

.á«cP á«ª«∏©J ¢ShQOh

 á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG èeÉfôH øª°V IQhO 596 ò«ØæJ ”h

 øjó«Øà°ùŸG  ‹ÉªLEG  ≠∏Ñ«d  ,2020  ΩÉY  ∫ÓN

 äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe ÉÑdÉW 3488 äGQhódG  øe

 OóY  4064 ´ƒª› øe  á°SGQódG  Gƒ“CG  øjòdG  øe

 Ú©dG ‘ ÉÑdÉW 656 º¡æe èeÉfÈdG ‘ Ú∏é°ùŸG

.¿ÉªéY ‘ 1199h »ÑXƒHCG ‘ 1633h

 ∞`jô©qàdG  ¤EG  á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdG  äGQhO  ±ó¡Jh

 ÜÉ©«à°S’ OGôaC’G áÄ«¡Jh ,áq«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG ôgƒéH

 º¡ª«∏©J  ÖfÉL  ¤EG  ,»eÓ°SE’G  øjódG  äÉs«°SÉ°SCG

 »eÓ°SE’G  øjó∏d  á` s« p∏ nª n©dGh  á s«` pª r∏` p©dG  ÇOÉÑŸG

 OGôaC’G IÉ«M ‘ ∫GóàY’Gh á s«£°SƒdG º« pb ï«°SôJh

 ,áeÉ≤à°S’Gh  ÒÿGh  ∫ó©dG  ÊÉ©Ÿ  á©eÉL  º« p≤c

 ≥«≤–h  ôNB’G  ™e  ∑Î°ûŸG  ¢û«©dGh  ìÉàØf’Gh

.™ªàéŸGh pOôØ∏d áeGóà°ù oŸG áq«ªæ sàdG

 Égò«ØæJ ” »àdG á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG äGQhO OóY ≠∏Hh

 Ú©dG áæjóÃ »°ù«FôdG õcôŸG ‘ 2020 ΩÉY ∫ÓN

 IQhO 252h »ÑXƒHCG ´ôa ‘ IQhO 198h IQhO 149

.IQhO 596 ´ƒªéÃ ¿Éªé©H QGódG ´ôa ‘



:ΩGh-»HO 

 É¡àeƒ¶æe ‘ ™°SƒàdG ≈∏Y »HO ¢UôM QÉWEG ‘ 

 á«Ñ£dG ájÉYôdG äÉeóN ≈bQCG  ÒaƒJh á«ë°üdG

 OGôaCG  ™«ª÷  á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  ≥ah

 â©bh  ..á«ŸÉ©dG  äÉ«æ≤àdG  çóMCÉHh  ,™ªàéŸG

 É¡µjöTh  "á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ∂jÎµdEG  ∫GÔL"
 ¢ùeCG  ,"á«Ñ£dG  äÉeóî∏d  á«dhódG  »ÑXƒHCG"
 ájÉYô∏d …hGóàdG áYƒª›" ™e ácGöT á«bÉØJG

 áYƒªéŸG Ωõà©J ≈Ø°ûà°ùe ∫hCG ójhõàd "á«ë°üdG

 Gòg ∫ÓN »HóH "∫ƒeQ ΩCG" á≤£æe ‘ ¬MÉààaG

 ¥ƒa äÉLƒŸÉH ôjƒ°üàdG äGó©e çóMCÉH ,ΩÉ©dG

 ∫GÔL  øe  »°ü«î°ûàdG  ôjƒ°üàdGh  á«Jƒ°üdG

.∂jÎµdEG

 ôjöS  100  º°†j  …òdG  ≈Ø°ûà°ùŸG  ôaƒ«°Sh

 »àdG á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG øe á©°SGh áYƒª›

 á«LÓ©dGh á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl πª°ûJ

 "»HóH áë°üdG áÄ«g" Oƒ¡L ºYóH ºgÉ°ù«°Sh

 ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG ≥aGôe ôjƒ£J ¤EG á«eGôdG

.IQÉeE’G AÉëfCG ∞∏àfl

 ájÉYôdG  äGó©e  çóMCÉH  ≈Ø°ûà°ùŸG  Ohõ«°Sh

 äGó©eh áLô◊G ä’Éë∏d á«°ü°üîàdG á«ë°üdG

 øe kÉjöüM á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒŸÉH ôjƒ°üàdG

 ácöTh  "á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ∂jÎµdEG  ∫GÔL"
 ∫ÓN  "á«Ñ£dG  äÉeóî∏d  á«dhódG  »ÑXƒHCG"

.á∏Ñ≤ŸG ô¡°TC’G

 äGÈÿG ¥É£f ™«°SƒJ ≈∏Y ¿ÉàcöûdG πª©à°Sh

 ájÉYôdG äGó©e ≈∏Y OÉªàY’ÉH ≈Ø°ûà°ùŸG ‘

 É¡à«bôJ øµÁh É¡ª°†j »àdG áeó≤àŸG á«ë°üdG

 ¥ôØdG Ωƒ≤à°Sh .≈Ø°ûà°ùŸG äÉLÉ«àMG áÑ°SÉæŸ

 ∫GÔL"  ‘ π«¨°ûàdGh  áfÉ«°üdÉH  á°ü°üîàŸG

 »ÑXƒHCG  ácöT"h  "á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ∂jÎµdEG

 πeÉµdG ºYódG ÒaƒàH "á«Ñ£dG äÉeóî∏d á«dhódG

 áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  …hGóàdG  áYƒª›  AÉÑWC’

.´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG á∏«Wh

 º«gGôHEG ¿Ghôe øe πc Qƒ°†ëH á«bÉØJ’G â©bh

 ôjóŸGh  IQGOE’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,öUÉf  »LÉM

 ,á«ë°üdG ájÉYô∏d …hGóàdG áYƒªéŸ …ò«ØæàdG

 …ò«ØæàdG ôjóŸGh ¢ù«FôdG ,¢ùÑeGÎ°SEG øjôKÉch

 ÉHhQhCG  ‘  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ∂jÎµdEG  ∫GÔ÷

 øe πc á«bÉØJ’G ™qbhh ,É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥öûdGh

 áYƒªéŸ »Ñ£dG ¢ù«FôdG ,…ó«HõdG Qó«M QƒàcódG

 ôjóe ,ÆÉHódG πFÉfh ,á«ë°üdG ájÉYô∏d …hGóàdG

 ‘  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ∂jÎµdEG  ∫GÔL  ΩÉY

 ;É«côJh É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe

 á«dhódG »ÑXƒHCG" ácöT ΩÉY ôjóe ,π≤Y ôeÉJh

."á«Ñ£dG äÉeóî∏d

 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  …hGóàdG  áYƒª›  âfÉch

 ™«bƒJ  øY  »°VÉŸG  Èª°ùjO  ô¡°T  ‘  âæ∏YCG

 ÉÑ«°T  õcôe  ™e  á«é«JGÎ°SG  ácGöT  á«bÉØJG

 øe  ¿hÉ©J  ∫hCG  ‘ ∂dPh  ,»∏«FGöSE’G  "»Ñ£dG

 ádhOh  π«FGöSEG  ÚH  »Ñ£dG  ∫ÉéŸG  ‘  ¬Yƒf

.äGQÉeE’G

 ÉÑ«°T  õcôe"  íÑ°üj  ,ácGöûdG  √òg  ÖLƒÃh

 äÉeóÿG Ωó≤j »∏«FGöSEG ≈Ø°ûà°ùe ∫hCG "»Ñ£dG

 áYƒª› ™e ¿hÉ©à«°S å«M ,»HO ‘ á«Ñ£dG

 á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°S’Gh äÉLÓ©dG Ëó≤àd …hGóàdG

 ∂dòch  øjôFGõdG  AÉÑWC’G  ∫ÓN  øe  ≈°Vôª∏d

 .ó© oH øY áeó≤ŸG á«Ñ£dG ájÉYôdG äÉeóN ÈY

 »àdG á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGó©ŸG áaÉc ¿ƒµà°Sh

 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ∂jÎµdEG  ∫GÔL  Égôaƒà°S

 ∫É°üJ’G  äÉ«æ≤àH  IOhõe  …hGóàdG  áYƒªéŸ

 …hGóàdG áYƒª› óYÉ°ù«°S …òdG ôeC’G ,ó©H øY

 äÉ«æ≤àdG çóMCG Òî°ùJ ≈∏Y »Ñ£dG ÉÑ«°T õcôeh

 É°VQ  õjõ©Jh  á«Ñ£dG  äÉLôîŸG  Ú°ù–h

.AÉÑWC’Gh ≈°VôŸG

 ≈∏Y á«ë°üdG ájÉYô∏d …hGóàdG áYƒª› õcôJh

 á«°ü°üîàdG á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN ≈bQCG ÒaƒJ

 ,™ªàéŸG OGôaCG ™«ª÷ á«Ñ£dG ≥aGôŸG çóMCG ‘

 ,iƒà°ùŸG  á«ŸÉY  äÉ«æ≤àdG  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH

 õ«ªàdG ¿Éª°†d »é«JGÎ°S’G É¡aóg øe kÉbÓ£fG

 ™e ¿hÉ©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN áaÉc ÈY

 AÉ≤JQÓd iôNC’G á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùŸG

 äÉeóÿ ábƒeôe  á«ŸÉY  á¡Lƒc  »HO  áfÉµÃ

 ájÉYô∏d ∂jÎµdEG ∫GÔL ™àªàJh .á«ë°üdG ájÉYôdG

 äÉeóî∏d  á«dhódG  »ÑXƒHCG"  ácöTh  á«ë°üdG

 Iõ«ªàŸG  äGRÉ‚E’ÉH  πaÉM  πé°ùH  "á«Ñ£dG

 ºYO  ÈY  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 çóMCÉH  ¢UÉÿGh ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  äÉ«Ø°ûà°ùe

.á°ü°üîàŸG ÖjQóàdG èeGôHh á«Ñ£dG äGó©ŸG

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 •É≤ædGh  òaÉæª∏d  á«ª«¶æàdG  áæé∏dG  â°ûbÉf

 »àdG ™«°VGƒŸG øe ójó©dG ábQÉ°ûdG ‘ ájOhó◊G

 ájOhó◊G •É≤ædG ‘ πª©dG Ò°S ôjƒ£àH ≥∏©àJ

 áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG Ëó≤Jh ø°ü◊G ÉHO áæjóÃ

 •É≤ædG  ÈY  ™FÉ°†ÑdGh  OGôaC’G  êhôNh  ∫ƒNód

.áæjóŸG ‘ ájOhó◊G

 2021 ΩÉ©d ∫hC’G áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL

 äôLCG ¿CG ó©H ø°ü◊G ÉHO áæjóe øe ¬à∏¡à°SG …òdG

 áæjóŸG ‘ ájOhó◊G •É≤ædG â∏ª°T ájó≤ØJ ádƒL

 á«æÑdG  IAÉØch  É¡àjRƒ¡L  ióe  ≈∏Y  ´ÓWÓd

 É¡FGOCÉH ¢Vƒ¡æ∏d πeÉ°T Qƒ°üJ ™°Vhh á«àëàdG

 ∫ƒNód áeó≤ŸG äÓ«¡°ùàdG øe ócCÉàdG ÖfÉL ¤EG

 ájOhó◊G ø°ü◊G ÉHO á£≤f ÈY OGôaC’Gh ™FÉ°†ÑdG

 ájRGÎM’G  äGAGôLE’ÉH  ó«≤àdG  ™e  /…OÉædG/

 áª«N  ádƒ÷G  â∏ª°T  å«M  áeRÓdG  á«FÉbƒdGh

 ¢üî°T 400 - 300 πÑ≤à°ùJ »àdG á«Ñ£dG ¢üëØdG

 äÉ°UƒëØdG ´GƒfCG ™«ªL É¡dÓN øe ôaƒàJh É«eƒj

 áë°ùe ¢üëah DPI Qõ«∏dÉH ¢üëØdGh ájQGô◊G

. " PCR " ∞fC’G

 ÉHO áWöT õcôe ‘ ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ¢SCGôJ

 »°ù«FôdG º«gGôHEG óªfi IOÉ©°S πeÉ°ûdG ø°ü◊G

 ¢ù«FQ  ájOhó◊G  •É≤ædGh  òaÉæŸG  ¿hDƒ°T  ôjóe

 ájOhó◊G  •É≤ædGh  òaÉæª∏d  á«ª«¶æàdG  áæé∏dG

 »ë°ûdG  »∏Y  öSÉj  Qƒ°†ëH  ábQÉ°ûdG  IQÉeEÉH

 áeÉ©dG  áÄ«¡dÉH  »böûdG  πMÉ°ùdG  Öàµe  ôjóe

 ÖFÉf  Iô◊G  ≥WÉæŸGh  Ohó◊Gh  òaÉæŸG  øeC’

 óªM  Ωó≤ŸG  áæé∏dG  AÉ°†YCGh  áæé∏dG  ¢ù«FQ

 òØæe äGRGƒL áÑbGôe õcôe ôjóe »YhQõŸG ∞«°S

 ¢ù«FQ º¡ædG  óªfi ó«dh Ωó≤ŸGh áMÓe º£N

 áWöûH  á«LQÉÿG  ≥WÉæŸG  òaÉæe  áWöT  º°ùb

 øY πã‡ »°ùeÉ°ûdG ∞«°S ó°†©e óFGôdGh ábQÉ°ûdG

 ¢SôM áYƒª› IOÉ«b øe ‹Éª°ûdG ´É£≤dG óFÉb

 IQGRh πã‡ Ú°ùM π«YÉª°SEG ¢Sóæ¡ŸGh Ohó◊G

 Ió°TGôŸG ó«ÑY á©ªLh áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 IhÌdGh  áYGQõdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T  IôFGO  πã‡

 áÄ«g øe …óæµdG ˆG óÑY øªMôdG óÑYh á«fGƒ«◊G

 Qô≤e Iô◊G ≥WÉæŸGh ∑QÉª÷Gh ÅfGƒª∏d ábQÉ°ûdG

.ádhódG øeCG RÉ¡L øY πã‡ ÖfÉL ¤EG áæé∏dG

 ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG AÉ°†YC’Gh áæé∏dG ¢ù«FQ ™aQh

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¤EG  ¿Éaô©dGh

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

 øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°Sh ábQÉ°ûdG ºcÉM

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

 áã«ã◊G á©HÉàŸG ≈∏Y …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 •É≤ædGh  òaÉæŸG  AGOCÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  πª©dG  Ò°ùd

.IQÉeE’ÉH ájOhó◊G

 Iõ«Lh IÎa ∫ÓN áæé∏dG ¬Jõ‚CG Ée ¿CG GhócCGh

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ºYO ¤EG ¬∏°†a Oƒ©j É¡∏«µ°ûJ òæe

 AÉ≤JQÓd äÉ«fÉµeE’G ™«ªL Òî°ùàH É¡JÉ¡«LƒJh

 øjó«°ûe ,IQÉeE’G òaÉæe ÈY áeó≤ŸG äÉeóÿÉH

 ájOhó◊G  òaÉæŸG  ‘ πª©dG  ºbGƒW  ¬àeób  ÉÃ

 ≥jôW øY 19-ó«aƒc áëFÉL ∫ÓN Oƒ¡L øe

 ádhódG ¤EG ™FÉ°†ÑdGh øjôaÉ°ùŸG ∫ƒNO π«¡°ùJ

 äÉª«∏©àdGh  äÉ¡«LƒàdÉH  πeÉµdG  ΩGõàd’G  ™e

 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y É°UôM áeƒµ◊G øe IQOÉ°üdG

 º«gGôHEG  óªfi  IOÉ©°S  ∫Ébh  .™ªàéŸG  OGôaCG

 á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  øe  ÉbÓ£fG  "  :  »°ù«FôdG

 á©HÉàŸGh  ábQÉ°ûdG  IQÉeE’  Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d

 ï«°ûdG πÑb øe áæé∏dG É¡H ≈¶– »àdG Iôªà°ùŸG

 áÄ«g ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ˆGóÑY øH ódÉN

 ÉæfEÉa Iô◊G ≥WÉæŸGh ∑QÉª÷Gh ÅfGƒª∏d ábQÉ°ûdG

 øe â°ù°SCÉJ »àdG ±GógC’G ≥«≤– ≈∏Y ¿ƒ°üjôM

 ™aQ ≈∏Y ºFGódG πª©dG ∫ÓN øe áæé∏dG É¡∏LCG

 ájOhó◊G  ≥WÉæŸGh  òaÉæŸG  ájõgÉLh  IAÉØc

 äÉjóëàdG ó°UQ ÖfÉL ¤EG IQÉeE’G iƒà°ùe ≈∏Y

 äÉ«°UƒàdG á©HÉàeh É¡d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G ™°Vhh

 πª©dG äÉ«dBG ôjƒ£J ±ó¡H áæé∏dG øY á≤ãÑæŸG

.áeó≤ŸG äÉeóÿÉH AÉ≤JQ’Gh

:ΩGh  ̀»HO

 ºcÉfi ΩÉY ôjóe …Qƒ°üæŸG ¢TQÉW IOÉ©°S ø°TO

 Qƒ°†ëH { áÁOh { Qƒ°üŸG πØ q£dG ¿ƒfÉb »HO

 ÖFÉædG »°ùeÉ°ûdG ∞«°S óªM QƒàcódG QÉ°ûà°ùŸG

 º«“ ¿ÉØ∏N »MÉ°V ≥jôØdG ‹É©eh ádhó∏d ΩÉ©dG

 IOÉ©°Sh »HóH ΩÉ©dG øeC’Gh áWöûdG ¢ù«FQ ÖFÉf

 OóYh ™ªàéŸG á«ªæJ áÄ«g ΩÉY ôjóe QÉØ∏L óªMCG

.øjQÉ°ûà°ùŸG IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG øe

 ∞«≤ãJ ¤EG záÁOh{ Qƒ°üŸG πØ q£dG ¿ƒfÉb ±ó¡jh

 √ÉŒ  º¡JÉÑLGhh  º¡bƒ≤ëH  º¡à«YƒJh  ∫ÉØWC’G

 ,¬bƒ≤ëH ḿ Gh  π«L ICÉ°ûf ‘ ºgÉ°ù«d ,º¡°ùØfCG

 º¡àÄa ™e Ö°SÉæàj ¥ƒ°ûe »°ü°üb ¢VôY øª°V

 ,á«°ùØædG º¡JGOGó©à°SGh á«∏≤©dG º¡JGQóbh ájôª©dG

 »HO ºcÉfi ÜÉÑ°T ¢ù∏› øe ΩÉY ±GöTEG â–

 ,á«fƒfÉ≤dG áaô©ŸG á«ªæàH ¢ù∏éŸG ájDhôd kÉ≤«Ñ£J

 ‘  Ú°ü°üîàŸG  ÜÉÑ°ûdG  øe  áÑî of  ò«ØæàHh

.á«YGóHE’G áHÉàµdGh πØ q£dG ÜOCG Ωƒ°SQ

 ΩÉY ôjóe …Qƒ°üæŸG ó«Y ¢TQÉW IOÉ©°S QÉ°TCGh

 áÁOh { Qƒ q°üŸG πØ q£dG ¿ƒfÉb ¿CG »HO ºcÉfi

 IQqƒ°üŸG  á≤jô q£dÉH  ô qaƒàe  ¿ƒfÉb  ∫hCG  ƒg  {

 OGƒŸGh ∫ƒ°üØdG ¬«a πqã“ á«∏YÉØqàdG á«fhÎµdE’Gh

 º°SqôdÉH  ¿ƒfÉ≤dG  π°UCG  ‘  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG

 πª n©dG ¿CG PEG πØ q£∏d º¡ØdGh ∫É°üjE’G áq«∏ªY π«¡°ùàd

 ¿hO ¿ƒfÉ≤dG ‘ ¥ƒ≤M øe AÉL Ée πc πeÉ°T

 ™jöûqàdG ‘ AÉL Ée º qYó njh OÉ©Ñà°SG hCG  ±òM

 ájÉªMh öûf{ áÑ°SÉæŸG á∏«°SƒdÉH √öûf ¿CÉ°ûH

 ΩGóîà°SÉH øµ‡ ¥É£f ™°ShCG ≈∏Y πØ£dG ¥ƒ≤M

 3 ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG ƒgh záÑ°SÉæŸG πFÉ°SƒdG

 AÉ≤ÑdGh IÉ«◊G ‘ πØ£dG ≥M ¿CÉ°ûH 2016 áæ°ùd

 ∂dP π«¡°ùàd áeRÓdG ¢UôØdG πc ÒaƒJh AÉªædGh

 πc øe πØ£dG ájÉªM ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG πª©j å«M

 øeh á∏eÉ©ŸG Aƒ°Sh ∫Ó¨à°S’Gh ∫ÉªgE’G ôgÉ¶e

 QhO äÉeƒ≤e ¬«a ∫hÉæàjh ,»°ùØfh ÊóH ∞æY …CG

 ¤hC’G áæÑ∏dG É¡Ø°UƒH IöSC’G ∂°SÉ“ ‘ OGôaC’G

 ÚH äÉbÓ©dG á«HÉéjEG IOÉjR á«Ø«ch ™ªàéª∏d

 Gòg  ‘  º¡æe  πc  QhOh  IóMGƒdG  IöSC’G  OGôaCG

 ∞«ch äÉÑLGhh ¥ƒ≤M øe ¬∏ª°ûj Éeh ≈ëæŸG

 …ƒæ©ŸG ∂µØàdG ¤EG …ODƒj QGhOC’G √ò¡H ∫ÓNE’G ¿CG

 É¡YÉÑJG Öéj »àdG ¢ù°SC’G Éeh IöSCÓd …OÉŸGh

 Qƒ°ùL AÉæHh OGôaC’G ΩGõàdGh º«≤dG ≈∏Y ®ÉØë∏d

.ÉgOGôaCG ÚH IOƒŸGh áÑëŸG

:ΩGh-»HO

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  á°ù°SDƒe  â≤≤M  

 ∫ÓN áàa’  äGRÉ‚EG  áaô©ª∏d  Ωƒàµe

 ºZôdG ≈∏Y ∂dPh 2020 ΩöüæŸG ΩÉ©dG

 Égó¡°T »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG øe

 Rõ©J ¿CG  á°ù°SDƒŸG âYÉ£à°SGh ⁄É©dG

 á«aô©ŸG É¡©jQÉ°ûeh É¡JGRÉ‚EG πé°S

 ±hôXh äÉÑ∏£àe ≥ah  É¡àYƒW »àdG

 AÉæH ºYO ‘ ôªà°ùàd ΩöüæŸG ΩÉ©dG

 ‘  áªgÉ°ùŸGh  áaô©ŸG  äÉ©ªà›

 ∫hO  ∞∏àîÃ  ÜÉÑ°ûdG  äGQób  ôjƒ£J

 .⁄É©dG

 2020 ΩÉY á°ù°SDƒŸG âªààNG Ó«°üØJh

 »ŸÉ©dG  áaô©ŸG  öTDƒe"  É¡bÓWEÉH

 èeÉfôH  ™e  ácGöûdÉH  "2020  ΩÉ©∏d

 ≈£Z  å«M  »FÉ‰E’G  IóëàŸG  ·C’G

 ΩGóîà°SÉH  ádhO  138  èFÉàf  öTDƒŸG

 É«∏°UCG  GÒ¨àe  96 º¡æe  GÒ¨àe  199

 GQó°üeh äÉfÉ«H IóYÉb 30 øe ÌcCG øe

 103  öTDƒŸG  AGÈN  QƒW  Éª«a  É«dhO

 .äGÒ¨àe

 äGQÉeE’G  ádhO  ®ÉØàMG  öTDƒŸG  ô¡XCGh

 ádhO  øjöûY  π°†aCG  øª°V  É¡©bƒÃ

 πàëàd  ÖJGôe  çÓK  áeó≤àe  É«ŸÉY

 É¡XÉØàMG ™e IöûY ná°ùeÉÿG áÑJôŸG

 iƒà°ùe  ≈∏Y  É«ŸÉY  ÊÉãdG  õcôŸÉH

 Éªc ‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ΩÉ©∏d OÉ°üàb’G

 ≈∏Y É«ŸÉY IöTÉ©dG  náÑJôŸG  â∏àMG

 áÑJôŸGh u»©eÉ÷G pπÑb pº«∏©àdG iƒà°ùe

 GöTDƒe 15 iƒà°ùe ≈∏Y É«ŸÉY ¤hC’G

.GÒ¨àeh É«Yôa GQƒfih GQƒfih É«YÉ£b

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«Ñ∏J ≈∏Y ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e ¢Uôëj 

 äÉeÉªàg’G  ∞∏àîÃ ÜÉÑ°ûdG  äÉ©∏£J

 ójóéàH  Úªà¡ŸG  Éª«°S’  ,äÉ¡LƒàdGh

 πjó©àHh  áÁó≤dG  äGQÉ«°ùdG  º«eôJh

 ,áãjó◊G  äGQÉ«°ùdG  äÉcôfi  ójhõJh

 ÜÉÑ°ûdG  øe  äÉÄØdG  √òg  óŒ  å«M

 ,"ƒ°T ºà°ùc áÑKƒdG" á≤£æe ‘ É¡àjÉZ

 Iõ«ªàŸG  ≥WÉæŸG  øe  âëÑ°UCG  »àdG

 Ωó≤J ÉŸ ,ΩÉY ó©H kÉeÉY QGhõ∏d áHPÉ÷Gh

 ∫ÉéŸG Gòg ‘ ≥jƒ°ûJh á©àeh IQÉKEG øe

.äGQÉ«°ù∏d ójôØdG

 øe  "ƒ°T  ºà°ùc  áÑKƒdG"  á≤£æe  ó©Jh

 kÉHÉ£≤à°SG  ÌcC’G  ¿ÉLô¡ŸG  ≥WÉæe  ºgCG

 äGôeÉ¨e øe ¬jƒà– ÉŸ kGô¶f ,Qƒ¡ªé∏d

 IOÉYE’ ¥ô£dG π°†aCG ¤EG ±ô©à∏d ≥jƒ°ûJh

 ,á«µ«°SÓµdG  äGQÉ«°ùdG  ójóŒh  AÉæH

 ,»YÉHôdG ™aódG äGQÉ«°S äÉcôfi ójhõJh

 äÉjGƒ¡dG  ÌcCG  øe  IóMGh  ÉgQÉÑàYÉH

.»JGQÉeE’G ÜÉÑ°ûdG ÚH kÉYƒ«°T

 áÑKƒdG"  äÉ≤HÉ°ùeh  äÉ«dÉ©a  ±ó¡Jh

 ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûJh §«°ûæJ ¤EG "ƒ°T ºà°ùc

 ≈∏Y  á«∏ëŸG  äÉLGô÷Gh  »JGQÉeE’G

 §°Sh äGQÉ«°ùdG πjó©J ⁄ÉY ‘ ∫ƒNódG

 Ió«MƒdG á≤£æŸG ó©J å«M ,áæeBG áÄ«H

 ∫ÉªYC’G  áaÉc É¡H ºàJ »àdG  É¡Yƒf øe

.¿ÉLô¡ŸG πNGO äGQÉ«°ùdG ≈∏Y

 "ƒ°T  ºà°ùc  áÑKƒdG"  äÉ≤HÉ°ùe  º°†Jh

 É¡àª«b  õFGƒL  ´ƒªéÃ  ,äÉÄa  5

 øjõFÉØdG ≈∏Y ´RƒJ ,ºgQO 1^260^000

 ,áÄa  πc  øe  ¤hC’G  áKÓãdG  õcGôŸÉH

 äGQÉ«°ùd  ¤hC’G  áÄØdG  â°ü°üN  å«M

 äGQÉ«°ù∏d πeÉµdG πjó©àdG …CG " ºà°ùµdG

 äGQÉ«°ù∏d ¤hC’G áÄØdG ,"É¡JÉfƒµe πµH

 ‘  É¡àYÉæ°U  â“  »àdG  á«µ«°SÓµdG

 á«fÉãdG  áÄØdGh  ,¿hO  Éªa  1979  ΩÉ©dG

 â“ »àdG »gh ,kÓ«∏b çóMC’G äGQÉ«°ù∏d

 ,¥ƒa  Éªa  1980  ΩÉ©dG  ‘  É¡àYÉæ°U

 660  ÚàÄØdG  õFGƒL  ´ƒª›  ≠∏Ñjh

 áÄØ∏d ºgQO ∞dCG 330 ™bGƒH ,ºgQO ∞dCG

 õcôŸÉH  õFÉØdG  π°üëj  å«M  ,IóMGƒdG

 áª«≤H  IõFÉL  ≈∏Y  áÄa  πc  øe  ∫hC’G

 ÊÉãdG õcôŸÉH õFÉØdGh ,ºgQO ∞dCG 180

 Éªæ«H ,ºgQO ∞dCG 90 áª«≤H IõFÉL ≈∏Y

 IõFÉL ≈∏Y ådÉãdG õcôŸÉH õFÉØdG π°üëj

.ºgQO ∞dCG 60 áª«≤H

 »gh á≤HÉ°ùŸG øe áãdÉãdG áÄØdG ≥∏©àJh

 á«µ«°SÓµdG äGQÉ«°ùdÉH ,"ójóéàdG" áÄa

 Éªa 1990 ΩÉ©dG ‘ É¡àYÉæ°U â“ »àdG

 ,áæ°S 30 ≈∏Y ÉgôªY ójõj Ée …CG ,¿hO

 »àdG á«∏°UC’G É¡àdÉM IOÉ©à°SG ºàj å«M

 âbhh ™æ°üdG áæ°S ¢ùØf ‘ É¡«∏Y âfÉc

 ´ƒª›  ≠∏Ñjh  ,™æ°üŸG  øe  êhôÿG

 áYRƒe ,ºgQO ∞dCG 160 áÄØdG √òg õFGƒL

 õFÉØdG  π°üëj  å«M  ,õcGôe  3  ≈∏Y

 90  áª«≤H  IõFÉL  ≈∏Y  ∫hC’G  õcôŸÉH

 õcôŸÉH õFÉØdG π°üëj Éªæ«H ,ºgQO ∞dCG

 ,ºgQO ∞dCG 40 áª«≤H IõFÉL ≈∏Y ÊÉãdG

 ådÉãdG õcôŸÉH õFÉØdG π°üëj ÚM ‘

.ºgQO ∞dCG 30 É¡àª«b IõFÉL ≈∏Y

 Éª¡a  á°ùeÉÿGh  á©HGôdG  ¿ÉàÄØdG  ÉeCG

 ¿CG  Öéj  »àdGh  ,"äÉcôëŸG  …ó–"`d

 ìöüe Éª¡«a ácQÉ°ûŸG äGQÉ«°ùdG ¿ƒµJ

 πNGO  ¥ô£dG  ≈∏Y  ΩGóîà°S’ÉH  É¡d

 ÒjÉ©ŸGh ÚfGƒ≤dG áaÉc ≥Ñ£Jh äGQÉeE’G

 á©HGôdG áÄØdG â°ü°üN å«M ,áHƒ∏£ŸG

 äÉcôfi ójhõJ ‘ »©«Ñ£dG ¢ùaÉæàdG ¤EG

 ºàjh ,"4800 ∂à«ØdG"  ¿É«°ùf  äGQÉ«°S

 ÉgódƒJ  »àdG  á«fÉ°ü◊G  IQó≤dG  ¢SÉ«b

 IQó≤dG ¢SÉ«b RÉ¡L ≈∏Y äÉcôëŸG √òg

 ¤EG á°ùeÉÿG áÄØdG â°ü°üNh ,"ƒæjGódG"
 äGQÉ«°ùdG  äÉcôfi ójhõJ ‘ ¢ùaÉæàdG

.äGQÉ«°ùdG ´GƒfCG áaÉc øe "ƒHÒàdG"
 á©HGôdG  ÚàÄØdG  õFGƒL  ´ƒª› ≠∏Ñjh

 250 ™bGƒH ,ºgQO ∞dCG  500 á°ùeÉÿGh

 õcôŸÉH õFÉØdG π°üëj å«M ,áÄa πµd kÉØdCG

 É¡àª«b  IõFÉL  ≈∏Y  áÄa  πc  øe  ∫hC’G

 ÊÉãdG õcôŸÉH õFÉØdGh ,ºgQO ∞dCG 120

 Éªæ«H ,ºgQO ∞dCG 80 É¡àª«b IõFÉL ≈∏Y

 IõFÉL ≈∏Y ådÉãdG õcôŸÉH õFÉØdG π°üëj

 ™«ªL ¿CG  ôcòj  .ºgQO  ∞dCG  50 É¡àª«b

 ‘  á≤HÉ°ùàŸG  äGQÉ«°ùdG  ≈∏Y  ∫ÉªYC’G

 áÑKƒdG" á≤£æe πNGO ºàJ äÉÄØdG áaÉc

 π°üJ  »àdGh  ,¿ÉLô¡ŸG  ‘  "ƒ°T  º°ùc

 ºàj  ,kÉÑjô≤J  øjô¡°ûdG  ƒëf  ¤EG  É¡Jóe

 QÉ«àNGh Ú≤HÉ°ùàŸG ÚH º«µëàdG Égó©H

 º¡JGQÉ«°S  ≈∏Y  ≥Ñ£æJ  øjòdG  øjõFÉØdG

 áYƒ°VƒŸGh É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •höûdG

.á≤HÉ°ùŸG º«µ– áæ÷ πÑb øe

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 ™HÉàdG  -  »µ∏ØdG  ábQÉ°ûdG  ó°Uôe  ≥≤M

 É«LƒdƒæµJh  Ωƒ∏©d  ábQÉ°ûdG  á«ÁOÉcC’

 GójóL  É«ŸÉY  GRÉ‚EG  -  ∂∏ØdGh  AÉ°†ØdG

 øª°V  ÉbƒKƒe  É«dhO  Gó°Uôe  ¬∏«é°ùàH

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ábƒKƒŸG  ó°UGôŸG  áªFÉb

 Sharjah  /  Oƒc  â–  ⁄É©dG

./Observatory M47

 MPC  IÒ¨°üdG  ΩÉ°ùLC’G  õcôe  ø∏YCGh

 øY /IAU/ ‹hódG »µ∏ØdG OÉ–Ód ™HÉàdG

 »µ∏ØdG ábQÉ°ûdG ó°Uôe πª©«°Sh ¢ùeCG ∂dP

 É¡aÉ°ûàcGh É¡©ÑàJh äÉÑµjƒµdG ó°UQ ≈∏Y

 √òg ácôM øY á«ª∏©dG ôjQÉ≤àdG ∫É°SQEGh

.π«∏ëàdGh ó°UôdG ∫ÓN øe äÉÑµjƒµdG

 øe  ôªà°ùŸG  ºYódG  π°†ØH  ∂dP  »JCÉj

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi

 …òdG ábQÉ°ûdG á©eÉL ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM

 É«LƒdƒæµJh Ωƒ∏©d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcCG ¢ù°SCG

 ¤EG  ±ó¡j  »ª∏Y ìöüc ∂∏ØdGh  AÉ°†ØdG

 á«ªgCGh äGóéà°ùÃ áaô©ŸGh Ωƒ∏©dG AGôKEG

 ,∂∏ØdGh  AÉ°†ØdG  É«LƒdƒæµJh  Ωƒ∏Y  ôKCGh

 á«ª∏©dG çÉëHC’G ‘ É k«ŸÉY IóFGQ ¿ƒµàdh

 ≈∏Y »ª∏Y õcôªc ádhódG áfÉµe ï«°SôJh

 QÉWEG ‘h ,»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG

 á«ª∏©dG  øjOÉ«ŸG  ‘  ï°SGôdG  É¡eó≤J

.á«ŸÉ©dG

 »ª«©ædG ∫ƒ› ó«ªM QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 á«ÁOÉcCG ΩÉY ôjóe ábQÉ°ûdG á©eÉL ôjóe

 ∂∏ØdGh AÉ°†ØdG É«LƒdƒæµJh Ωƒ∏©d ábQÉ°ûdG

 AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  »Hô©dG  OÉ–’G  ¢ù«FQ

 RÉ‚E’G Gòg ¿EG - áÑ°SÉæŸG √ò¡H - ∂∏ØdGh

 ΩÉ°ùLC’G õcôe πÑb øe π«é°ùàdGh »ŸÉ©dG

 ábQÉ°ûdG ó°Uôe øµª«°S /MPC/ IÒ¨°üdG

 √òg  ó°Uôd  √ôjQÉ≤J  ∫É°SQEG  øe  »µ∏ØdG

 á°UÉN á«›ÈH É¡∏«∏– ó©H äÉÑµjƒµdG

.π«é°ùàdG πÑ≤j ≈àM á«dÉY ábóHh

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14643 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 14 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN IAÉØµdG á«dÉY á«ë°üdG »HO áeƒ¶æe ≈dEG ±É°†j ójóL »ë°U ≥aôe 

 áYƒªée{ ™e ácGô°T ¿É©bƒJ zá«Ñ£dG äÉeóî∏d á«dhódG »ÑXƒHCG{ h zájÉYô∏d ∂jôàµdEG ∫GôæL{

zá«ë°üdG ájÉYô∏d …hGóàdG

 •É≤ædG »a πª©dG ô«°S ™HÉàJ ábQÉ°ûdÉH òaÉæªdG áæéd

ø°üëdG ÉHóH ájOhóëdG

 záªjOh Qƒ°üªdG πØ£dG ¿ƒfÉb{ ø°TóJ »HO ºcÉëe

º¡JÉÑLGhh º¡bƒ≤ëH ∫ÉØWC’G ∞jô©àd

 áª«≤H õFGƒL kGõFÉa 15 íæªJ ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡ªH zƒ°T ºà°ùc áÑKƒdG{

ºgQO ∞dCG 260h ¿ƒ«∏e

 áªFÉb øª°V »µ∏ØdG ábQÉ°ûdG ó°Uôe π«é°ùJ

kÉ«ªdÉY ábƒKƒªdG ó°UGôªdG

»FÉæãà°SG ΩÉY øª°V á«aô©ªdG É¡JGRÉéfEG πé°S Rõ©J záaô©ª∏d ó°TGQ øH óªëez

 z∑ƒfOCG{ ™e ácGô°ûdÉH zπ«e »∏jO GP{

 Daily15# IójóédG É¡JQOÉÑe ≥∏£J

∫ÉØWC’G áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d

 ≥∏£J á«aÉ≤ãdG á«YÉªàL’G Iô«éØdG á«©ªL

»ªbôdG ∞ëàª∏d á«é«JGôà°S’G áWQÉîdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 The Daily "äGQÉeE’G π«e »∏jO GP" â≤∏WCG 

 ∫hÎH  ácöT  ™e  ácGöûdÉH  Mile UAE
 á«HÎdG IQGRh øe ºYóHh "∑ƒfOCG" á«æWƒdG »ÑXƒHCG

 kÉ«eƒj15# É¡«∏Y â≤∏WCG IójóL á∏ªM ,º«∏©àdGh

 AÉ≤ÑdG  ≈∏Y  ∫ÉØWC’G  IóYÉ°ùŸ  "Daily15#"
 Gò¡d á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG ∫ÓN IOÉ©°Sh Ió«L áë°üH

.ΩÉ©dG

 ácQÉ°ûe ÜÉ£≤à°SG Daily15# á∏ª◊G ±ó¡à°ùJh

 ¢SQGóŸGh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸG  πÑb  øe  á©°SGh

 …òdGh ,ÊóÑdG º¡WÉ°ûfh ∫ÉØWC’G áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d

 AGƒ°S º«∏©àdG äÉÄ«H ∞∏àfl ≈∏Y É¡≤«Ñ£J øµÁ

 ‘ ¬Lƒd kÉ¡Lh º«∏©àdG Üƒ∏°SG Ωóîà°ùJ »àdG ∂∏J

 ∫RÉæŸG øe º«∏©àdG ¤EG ±ó¡J »àdG ∂∏J hCG ¢SQGóŸG

 á«éjQóàdG IOƒ©∏d äÓFÉ©dG IóYÉ°ùe ≈∏Y ¢Uô◊Gh

.á«©«Ñ£dG IÉ«◊G ¤EG

 á«dhDƒ°ùŸG áæ÷ ¢ù«FQ ,…ójƒ°ùdG ™æjƒ°U ôªY ∫Ébh

 Éföùj  "  ∑ƒfOCG  ‘  á«©ªàéŸG  á«°ù°SDƒŸG

 ácGöûdÉHh  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdG

 ‘  IQGRƒdG  Oƒ¡L  ºYóf  ¿CG  Daily15#  ™e

 ∫ÓN ∫RÉæŸGh ¢SQGóŸG  ‘ ÉæHÓW áë°U õjõ©J

 √òg ±ó¡J" :±É°VCGh ."á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg

 ≈∏Y Úª∏©eh ÜÓW øe ™«ª÷G åM ¤EG IQOÉÑŸG

 GƒfÉc AGƒ°S ,»eƒj πµ°ûH ÊóÑdG •É°ûædG á°SQÉ‡

 É¡d ÉŸ ∂dPh ,ó©H øY ¿ƒª∏©àj hCG  ¢SQGóŸG  ‘

 √òg ∫ÓN Éª«°S’ »HÉéjEG …ƒæ©eh …ó°ùL ôKCG øe

 ‘ IQOÉÑŸG √òg ºgÉ°ùJh .É¡H ô‰ »àdG ±hô¶dG

 πµ°ûH á«fóÑdG á£°ûfC’G á°SQÉ‡ ¤EG ÜÓ£dG IOƒY

 âfÉc Éªc IÉ«◊G ¤EG IOƒ©dG ƒëf Iƒ£N ‘ »eƒj

." 19 -ó«aƒc πÑb

 ∫ÉØWC’G ™«é°ûJ ¤EG Daily15# á∏ªM ƒYóJh

 á«fóÑdG äÉWÉ°ûædG øe …CG ‘ ácQÉ°ûª∏d ÜÓ£dGh

 äÉWÉ°ûædG  √òg  øª°†àJh  .kÉ«eƒj  á≤«bO  15 IóŸ

 Úª∏©ŸGh ÜÓ£∏d ó©H øY ¢†côdG hCG hó©dG IôµàÑŸG

 ¢SQO πc ájGóH ‘ IõØb 15 ΩÉ“EGh ,á≤«bO 15 IóŸ

.»°SGQódG Ωƒ«dG QGóe ≈∏Y áYRƒe …Oôa øjô“ 15 hCG

 áµ∏ªŸG ‘ Iôe ∫hC’ "πjÉe »∏jO GP" á∏ªM â≤ m∏WoCGh

 äGQOÉÑŸG  ÈcCG  óMCG  »gh  ,2012  ΩÉY  IóëàŸG

 ÌcCG É¡«dEG º°†fGh ,⁄É©dG ‘ á«¡«aÎdGh á«ë°üdG

 .Ió∏H 78 øe πØW ¿ƒ«∏e 2^3h ,á°SQóe 11000 øe

 √òg ‘ âcQÉ°T §≤a äGQÉeE’G ádhO ó«©°U ≈∏Yh

 πÑb á°SQóe 66 øe ÌcCG º¶àæe ƒëf ≈∏Yh IQOÉÑŸG

."19-ó«aƒc" ÉfhQƒc áëFÉL AÉHh QÉ°ûàfG

:ΩGh-IÒéØdG

 øØ∏d »ªbôdG ∞ëàª∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ≥∏WG 

 IÒéØdG  á«©ª÷  ™HÉàdG  »JGQÉeE’G  »∏«µ°ûàdG

 ∞ëàª∏d á«é«JGÎ°S’G áWQÉÿG á«aÉ≤ãdG á«YÉªàL’G

 á«∏«¨°ûàdG  á£ÿG  OGóYEG  ¢Vô©à°SG  Éª«a  »ªbôdG

 ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,2021  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üæ∏d

 º«≤dGh  ádÉ°SôdGh  ±GógC’Gh  ájDhôdG  áZÉ«°U  IOÉYEG

 IóæLCG  á°ûbÉæe  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,πª©dG  äÉ°SÉ«°Sh

 á«©ªàéŸG  äÉcGöûdG  ≈∏Y  õ«cÎdGh  äÉ«dÉ©ØdG

 »ªbôdG ∞ëàŸG äÉfÉgQ ΩóîJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG

 »∏«µ°ûàdG øØdG ácôM ºYO ∫ƒM kÉ°SÉ°SCG IQƒëªàŸG

.äGQÉeE’G ádhO ‘

 ÈY 2021 ΩÉ©∏d ∫hC’G ¬YÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ,ÊÉëæ¶dG  ódÉN  á°SÉFôH  »FôŸG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J

 AÉ°†YCG  Qƒ°†Mh  ,á«©ª÷G  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ,óMGƒdG óÑY π«∏Nh ,»µe IÉ‚ IQƒàcódG ,¢ù∏éŸG

 áªMQ ∫BG º«gGôHEG iƒ∏°Sh ,»°Tƒ∏ÑdG Ëôe á°Sóæ¡ŸGh

.∞ëàŸG Iôjóe

 ájôjƒ£J  á£N  á°ûbÉæe  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ”  Éªc

 ≈àdG  á«fhÎµdE’G  á°üæŸGh  »ªbôdG  ∞ëàª∏d

 ÚYóÑª∏d  á«æØdG  ∫ÉªYC’G  áaÉc  ø°†àëà°S

 áHôéàdG √ò¡H ™aódG πLCG øe ,Üô©dGh Ú«JGQÉeE’G

 IQó≤dGh è°†ædG øe ójõŸG ƒëf á«°VGÎa’G á«YGóHE’G

.á«æØdG É¡JÉfÉgQ QÉªK »æL ≈∏Y

 ¢ù«FQ  ,á«©ª÷G  ¢ù«FQ  ,ÊÉëæ¶dG  ódÉN  ÜôYGh

 á∏≤f çGóMEG  ¤EG  ¬©∏£J øY …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG

 »∏«µ°ûàdG  øØdG  ∫ÉªYCG  äÉæ°VÉM  ‘  á«Yƒf

 ójõŸG íàa ‘ º¡°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe ≈àdG ,»JGQÉeE’G

 ,¥ÓÿG »æØdG π≤◊G Gòg ‘ á«YGóHE’G ¥ÉaB’G øe

.IOÉjôdGh á«ŸÉ©dG ƒëf ¬H ™aódG ≈∏Y πª©Jh

ácGöûdG á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN
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اأبوظبي ـ وام :

يحتفي مهرجان ال�شيخ زايد 2020 باحل�ضارات العربية 

والدولية التي جت�ضد من خالل اأجنحتها امل�ضاركة يف 

احلدث تاريخها وح�ض���ارتها العظيمة ومتنح زوارها 

من خمتلف الثقافات واجلن�ضيات فر�ضة للتعرف على 

موروثها الثقايف وفنونها التي تتميز بها اإ�ضافة لإبراز 

تقاليدها ال�ضعبية �ضواء كانت اأزياء اأوالطعام وغريها 

من العادات والتقاليد من خالل ما تقدمه من فعاليات 

تراثية وور�ش تفاعلية ثقافية وترفيهية وفنية.

ومن الدول العربية امل�ضارك���ة يف املهرجان اململكة 

املغربية حيث يجتذب اجلن���اح املغربي عرب بوابته 

ال�ضه���رية "فا�ش" جموعا غفرية م���ن الزائرين ويركز 

على الرتويج لل�ضناعات التقليدية والإبداع الفني يف 

جميع املعرو�ضات ومنها الفخارية والأدوات اخلا�ضة 

بالطبخ املنقو�ضة باأ�ضكال هند�ضية متقنة بت�ضاميمها 

كم���ا ي�ضم اجلناح عددا من اجلل�ض���ات املغربية التي 

اأع���دت لتناول املاأك���ولت واحللوى وتن���اول ال�ضاي 

املغربي.

وقال القادري ح�ضن من اجلناح املغربي - يف حديث 

مع وكال���ة اأنباء الإم���ارات "وام" - اإن اجلناح ي�ضهد 

اإقب���ال كبريا على ما ي�ضمه م���ن معرو�ضات وب�ضائع 

متنوع���ة خا�ض���ة امل�ضنع���ة يدويا ومنه���ا الأقم�ضة 

واملالب����ش املغربي���ة والأواين والأطب���اق اخلا�ض���ة 

بالطعام وامل�ضنوعة من الفخار واأطقم ال�ضاي املغربي 

واأدوات الزين���ة والف�ضيات امل�ضنوعة يدويا.. لفتا اإىل 

اأنه ي�ضارك يف املهرجان للمرة الأوىل.

ومن الأجنحة امل�ضاركة اجلن���اح امل�رصي الذي ي�ضم 

العديد من املنتجات منها املالب�ش القطنية امل�ضهورة 

والأزياء امل�رصية الع�رصية و التقليدية امل�ضنعة يدويا 

واحلقائب اجللدية وال�ضج���اد والإك�ض�ضوارات والتحف 

التي جت�ض���د احل�ضارة امل�رصية القدمية بجانب تقدمي 

عرو�ش للفنون ال�ضعبية امل�رصية.

وم���ن اأبرز اأجنحة ال���دول امل�ضاركة جن���اح البو�ضنة 

والهر�ضك الذي ي�ض���م معرو�ضات وم�ضغولت نحا�ضية 

وجلدية يدوية ال�ضنع واأحج���ار كرمية تربز املوروث 

الثقايف والفني وال�ضعبي وتقدمي رق�ضات ومقطوعات 

غنائي���ة فلكلورية بجانب عر����ش ب�ضائع ومنتجات 

تقليدي���ة مميزة منه���ا املنتجات الغذائي���ة كالع�ضل 

الطبيع���ي ومنتجات���ه وال�ض���اي واحلل���وى والقهوة 

البو�ضنية.

وقال���ت انا زفكوف����ش اإحدى امل�ض���اركات يف اجلناح 

البو�ضن���ي يف حديث ل� " وام" هذه امل���رة ال�ضاد�ضة 

التي ن�ضارك فيها يف مهرج���ان ال�ضيخ زايد للتعريف 

مبوروثنا الثقايف والفني واملنتجات التي متيز بالدنا 

ومنها املنتجات التجميلية امل�ضنعة من مواد طبيعية 

وع�ضوية.

اأم���ا جن���اح جمهوري���ة اأوزبك�ضتان فق���د عك�ش من 

خالل ديكوره التقليدي احل�ض���ارة الأوزبكية املتميزة 

ال�ضعبية  والب�ضائع واملنتجات وامل�ضغولت واحلرف 

التقليدية وق���د ا�ضتمتع اجلمه���ور الزائر للجناح مبا 

تقدمه فرق الفن���ون ال�ضعبية من عرو�ش ا�ضتعرا�ضية 

وتراثية كما يقدم اجلناح فعاليات تتنوع بني احلرف 

والأطعمة ال�ضعبية.

وع���رب كمال الدين عبد اهلل من اجلن���اح الأوزبكي عن 

�ضعادت���ه بتواجده يف مهرجان ال�ضي���خ زايد ويتمنى 

امل�ضارك���ة يف املرات القادم���ة .. مو�ضحا اأن اجلناح 

ي�ضم جمموع���ة من التح���ف وال�ضنادي���ق اخل�ضبية 

املزخرف���ة واملنقو����ش عليها اآي���ات قراآنية وزخارف 

اإ�ضالمي���ة وغريها من املنتجات الت���ي نفذها فنانون 

وحرفيون ج�ضدوا من خاللها احلياة يف اأوزبك�ضتان.

ويعم���ل مهرجان ال�ضيخ زاي���د 2020 - الذي انطلقت 

فعاليات���ه يف 29 نوفمرب املا�ضي وت�ضتمر حتى الأول 

من فرباير املقب���ل مبنطقة الوثب���ة باأبوظبي - على 

تر�ضيخ املوروث الإمارات���ي ال�ضعبي حمليا واإقليميا 

ودوليا من خالل الفعاليات الثقافية ال�ضعبية املتمثلة 

بالعرو�ش التفاعلية من الفنون ال�ضعبية وال�ضناعات 

اليدوية والأزياء واملاأكولت ال�ضعبية .

وي�ض���م املهرج���ان 40 حيًا �ضعبيًا عاملي���ًا وم�ضارح 

وعرو����ش فولكلوري���ة وي�ضتقطب اأكرث م���ن 17000 

م�ضارك وعار�ش من حول العامل ويقيم اأكرث من 3500 

فعالي���ة ثقافية عاملية واأكرث من 500 عر�ش وفعالية 

جماهريي���ة كربى اإ�ضاف���ة اإىل تنظيم اأك���رث من 100 

ور�ض���ة عمل لالأطفال ت�ضجعهم عل���ى تنمية مهاراتهم 

وا�ضتك�ضاف مواهبهم.

وت�ضه���د ن�ضخة ه���ذا العام من مهرج���ان ال�ضيخ زايد 

وبالتع���اون م���ع اجله���ات املعنية تطبي���ق عدد من 

الإجراءات الحرتازية للحد من انت�ضار فريو�ش كورونا 

امل�ضتجد /كوفيد 19/ منه���ا تركيب كامريات حرارية 

عند املداخل الرئي�ضية لعمل الفح�ش احلراري الإلزامي 

لكافة الأفراد من موظفني وزائرين.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اخلمي�ش 14 يناير 2021 �� الع�دد 14643 
اأخبارالوطن

دبي ـ وام:

وا�ضل���ت جلن���ة ال�ض���وؤون الجتماعي���ة والعمل 

وال�ض���كان وامل���وارد الب�رصية للمجل����ش الوطني 

الحت���ادي، خالل اجتماع عقدت���ه يف مقر الأمانة 

العام���ة للمجل�ش يف دب���ي برئا�ضة �ضعادة �رصار 

حميد باله���ول الفال�ضي رئي����ش اللجنة، مناق�ضة 

مو�ضوع "التالحم الأ�رصي ودوره يف حتقيق اأهداف 

التنمية الجتماعي���ة امل�ضتدامة"، بح�ضور ممثلي 

وزارة تنمية املجتمع.

ح�رص الجتم���اع اأع�ضاء اللجن���ة �ضعادة كل من 

هن���د حميد العليلي مقررة اللجنة، وحممد عي�ضى 

الك�ضف، وناعمة عب���د الرحمن املن�ضوري، وحميد 

علي ال�ضام�ضي، وخلفان را�ضد ال�ضام�ضي، وجميل�ة 

اأحمد املهريي.

فيم���ا ح�رص الجتماع م���ن جان���ب وزارة تنمية 

املجتم���ع �ضعادة نا�رص اإ�ضماعيل الوكيل امل�ضاعد 

ل�ضوؤون قطاع الرعاية الجتماعية، و�ضعادة ح�ضة 

تهل���ك الوكيل امل�ضاع���د ل�ضوؤون قط���اع التنمية 

الجتماعية، و�ضعادة منى عجيف الوكيل امل�ضاعد 

ل�ضوؤون قطاع اخلدمات امل�ضاندة.

وق���ال �ضعادة ����رصار حميد باله���ول الفال�ضي اإن 

اللجنة وا�ضلت مناق�ضة املو�ضوع بح�ضور ممثلي 

وزارة تنمي���ة املجتمع، �ضم���ن حمورين رئي�ضيني 

هما ا�ضرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع يف حتقيق 

اأهداف ال�ضيا�ض���ة الوطنية لالأ�رصة يف �ضاأن تعزيز 

التالحم الأ����رصي، وجهود الوزارة يف التن�ضيق مع 

اجلهات املعنية لإع���داد الت�رصيعات وال�ضيا�ضات 

يف �ضاأن تعزيز التالحم الأ�رصي.

لجنة بـ»الوطني االتحادي« تناق�ش 

مو�سوع »التالحم االأ�سري والتنمية 

االجتماعية الم�ستدامة«  

�سرطة ال�سارقة تقدم ر�سالتها التوعوية 

ل�سريحة العمال عبر قنوات مركز توجيه

ال�سارقة ـ وام:

تق���دم القي���ادة العام���ة ل�رصط���ة ال�ضارقة ممثلة 

ب���اإدارة الإعالم والعالقات العام���ة بالتعاون مع 

مركز توجي���ه للخدمات بال�ضارق���ة حملة توعية 

ت�ضتهدف �رصيح���ة العمال واملراجعني للمركز مبا 

يع���زز جهودها يف رف���ع ن�ضبة ال�ضع���ور بالأمان 

ل���دى اأفراد املجتم���ع بوجه عام ويحق���ق روؤيتها 

يف تعزي���ز ج���ودة احلياة ملجتم���ع الإمارة وذلك 

يف اإط���ار التعاون وتعزيز ال����رصاكات مع خمتلف 

املوؤ�ض�ضات احلكومي���ة والعامة الرامية اإىل تعزيز 

الأمن املجتمعي.

ويتي���ح التعاون بني اجلانب���ني ن�رص التوعية بني 

فئ���ة العمال واملوظفني القادمني اإىل الدولة للمرة 

الأوىل وذل���ك من خالل تقدمي ن�رصات توعوية على 

�ضا�ضات العر�ش املنت�رصة داخل قاعات املركز .

اأبوظبيـ  الوحدة: 

توا�ضل بلدية منطقة الظفرة حملة هدم 

واإزالة املباين القدمية واملهجورة والتي 

متثل خطراً اأمني���ًا و�ضحيًا وبيئيًا على 

�ضكان املنطق���ة، واإزالة امل�ضوهات على 

م�ضتوى مدن املنطق���ة وذلك بالتعاون 

ال�ضرتاتيجيني،  ال�رصكاء  مع  والتن�ضيق 

للمحافظة عل���ى املظهر العام و�ضالمة 

البيئة.

وبلغ عدد املب���اين املهجورة والقدمية 

الت���ي مت هدمها واإزالته���ا خالل العام 

املا�ضي، 180 مبنى، بالإ�ضافة اإىل اإزالة 

م�ضوه���ات من 607 موقع���ًا، وت�ضمنت 

احلمل���ة ترحيل عدد 309 مركبة مهملة 

ومهجورة اإىل �ضاحات احلجز املختلفة 

يف مدن املنطقة. كما قامت بلدية منطقة 

الظفرة خ���الل احلملة بردم 28 بئراً من 

الآبار املهجورة وغري امل�ضتخدمة والتي 

متثل خطراً على �ضالمة اأفراد املجتمع، 

ومت ردم الآب���ار وف���ق متطلب���ات هيئة 

البيئة - اأبوظبي.

حملة الإزالة المباني القديمة والم�سوهات 

بمنطقة الظفرة
»اإقامة دبي« و»دبي لل�سياحة« توقعان اإتفاقية �سراكة 

لدعم الم�ساريع التقنية
دبي ـ وام:

لالإقامة  العام���ة  الإدارة  وقع���ت 

و�ض���وؤون الأجانب بدب���ي ودائرة 

التجاري  والت�ضوي���ق  ال�ضياح���ة 

لل�ضياحة«اإتفاقية  »دب���ي  بدبي 

�رصاك���ة تهدف اإىل دع���م وتعزيز 

اإمكانياتهما يف امل�ضاريع التقنية 

والربط الإلكرتوين لتطوير الأنظمة 

بخدماتهما  والإرتقاء  امل�ضتخدمة 

وكذلك التع���اون يف جمال اإ�ضدار 

ت�ضاريح الإقامة للفئات املحددة 

يف برام���ج "�ضي���ف يف دبي" - 

للم�ضتثمرين  الإقام���ة  ت�رصي���ح 

 - الذهبي���ة  التاأ�ض���رية  �ضم���ن 

وبرنام���ج "العم���ل الفرتا�ضي " 

- ت�رصيح اإقامة لرواد الأعمال - 

وبرنام���ج "التقاعد يف دبي"وهو 

ت�رصيح اإقامة لالأجنبي املتقاعد.

كم���ا تهدف الإتفاقي���ة اإىل تعزيز 

والتج���ارب  اخل���ربات  تب���ادل 

الإبداعية  والأف���كار  والدرا�ض���ات 

والإبتكارية والزي���ارات امليدانية 

للم�ضاهم���ة يف دفع عجلة التقدم 

والتنمي���ة ومد ج�ض���ور التعاون 

والتوا�ضل والتن�ضيق بني الطرفني 

مل���ا يخ���دم ال�ضالح الع���ام اإىل 

جان���ب الط���الع عل���ى الأن�ضطة 

من  التي  واملقرتح���ات  والدورات 

�ضاأنها حتقي���ق الفائدة امل�ضرتكة 

بالإ�ضافة اإىل التن�ضيق وامل�ضاركة 

والفعالي���ات  املب���ادرات  يف 

واملوؤمترات الداخلية واخلارجية.

وق���ع الإتفاقي���ة 2021 يف مبنى 

الإدارة العام���ة لالإقام���ة و�ضوؤون 

الأجان���ب بدبي.. �ضع���ادة اللواء 

حممد اأحمد امل���ري املدير العام 

لالإدارة العام���ة لالإقامة و�ضوؤون 

الأجان���ب بدبي و�ضع���ادة هالل 

�ضعيد امل���ري املدير العام لدائرة 

التجاري  والت�ضوي���ق  ال�ضياح���ة 

بح�ضور  لل�ضياح���ة"  بدبي"دبي 

عدد من م�ضوؤويل كال الطرفني.

وقال �ضع���ادة اللواء حممد اأحمد 

املري.. " نعمل يف اإقامة دبي على 

تر�ضي���خ ثقافة ال�رصاك���ة وتعزيز 

اجلهات  التع���اون بني خمتل���ف 

دولة  واخلا�ض���ة يف  احلكومي���ة 

الإم���ارات ب�ضكل عام ودبي ب�ضكل 

خا�ش وتبادل اخل���ربات من اأجل 

الإقامة  ت�ضاريح  اإجراءات  ت�ضهيل 

ملختلف الفئات واإن هذه التفاقية 

جاءت اإ�ضتكمال لعالقات التعاون 

القائمة ب���ني اإقام���ة دبي ودبي 

لل�ضياحة و�ضعيهما نحو دعم دور 

الإم���ارة كمرك���ز اإقليمي وعاملي 

وتر�ضيخ �ضورتها كواحدة من اأهم 

الوجهات ال�ضياحية والإ�ضتثمارية 

يف الع���امل ل�ضيما اأن دبي متتلك 

الكثري م���ن املقوم���ات واملعامل 

الت�ضويق  يت���م  التي  ال�ضياحي���ة 

لها جلذب املزيد من امل�ضتثمرين 

اإ�ضتطاعت  وكذلك ال���زوار حي���ث 

دبي خالل هذه الفرتة ال�ضعبة اأن 

حتفظ مكانتها ومركزها بني دول 

الع���امل واأن تقف ب���كل قوة وثقة 

وذكاء يف التعام���ل مع تداعيات 

للجميع  لتثبت  كورون���ا  جائحة 

ل للم�ضتحي���ل يف دولة ل تعرف 

امل�ضتحيل".

ال�سارقةـ  وام:

تلق���ى مرك���ز الت�ض���ال التابع 

الجتماعية  لدائ���رة اخلدم���ات 

بال�ضارقة، 21 األفا و649 مكاملة 

خالل عام 2020، توزعت ما بني 

مكامل���ات وردت لنجدة وحماية 

الجتماع���ي  والرف���اه  الطف���ل 

وحماية املراأة والرعاية املنزلية 

ع���ن  العام���ة  وال�ضتف�ض���ارات 

التطوع بالإ�ضافة اإىل املكاملات 

اخلا�ضة باخلط الرئي�ضي لدائرة 

اخلدمات الجتماعية.

واأك���دت مها من�ض���ور ال علي ، 

مدي���رة اإدارة الت�ضال احلكومي؛ 

اأن مرك���ز الت�ض���ال يعد خطوة 

مهم���ة يف اإطار حر����ش الدائرة 

عل���ى حتقي���ق ر�ض���ا خمتلف 

فئات املجتم���ع من املتعاملني 

اأن مركز  وامل�ضتفيدين، مو�ضحة 

الت�ض���ال كان يتلقى املكاملات 

عرب خطوط جمانية متعددة؛ قبل 

اأن يتم دجمه���ا موؤخراً يف خط 

�ضاخن رئي�ضي موحد عرب الرقم 

/800700/ لتلق���ي البالغ���ات 

وحماي���ة كافة فاق���دي الرعاية 

الجتماعية م���ن خمتلف فئات 

املجتم���ع املتمثل���ة يف الطفل 

اأو امل���راأة املعنف���ة اأو املر�ضى 

النف�ضيني اأو ذوي الإعاقة اأو كبار 

ال�ضن و من يف حكمهم.

وقال���ت اإن الع���دد الكب���ري من 

الت���ي تلقاها املركز  املكاملات 

اإقب���ال  يعك����ش م���دى تزاي���د 

التوا�ض���ل  عل���ى  املتعامل���ني 

م���ع الدائ���رة، يف ظ���ل اجلهود 

الكب���رية الت���ي يبذله���ا فريق 

ال�رصيعة  وا�ضتجابت���ه  العم���ل 

لحتياجات املتعاملني كافة يف 

زم���ن قيا�ضي، ل �ضيما اأن املركز 

ا�ضتفاد من الفرتة الع�ضيبة خالل 

فرتة جائحة "كورونا" مما مكن 

فري���ق العمل مبه���ارات متعددة 

خالل فرتة ال�ضغوطات رغم تعدد 

اخلدمات وتنوع الفئات العمرية 

امل�ضتفيدة.

واأ�ضافت اإن الدائرة ت�ضعى دائما 

اىل تق���دمي امل�ضان���دة والرعاية 

الكاملة ملختلف فئات املجتمع، 

وترجمًة لهذا ال�ضع���ي، فاإنه مت 

تطوير مرك���ز الت�ض���ال التابع 

للدائرة من خ���الل توفري اأحدث 

الأجه���زة وتقني���ات الت�ض���ال 

املتط���ورة يف ا�ضتالم املكاملات 

والبالغ���ات وا�ضت���الم ال�ضكاوى 

والقرتاحات وال�ضت�ضارات، ورفع 

اإىل املعنيني  الدوري���ة  التقارير 

وحتليله���ا ودرا�ضتها، مما يحقق 

اأف�ض���ل النتائج يف تطبيق روؤية 

بالت�ض���ال  اخلا����ش  الدائ���رة 

والتوا�ضل، ع���الوة على مواكبة 

متطلب���ات امل�ضاريع التطويرية 

احلديث���ة الت���ي تق���وم الدائرة 

باإجنازها وفق خططها.

من جانبه���ا قالت �ضكينة ح�ضن 

رئي�ضة مركز الت�ضال؛ اإن املركز 

على  البالغات  ا�ضتقبال  يوا�ضل 

مدار 24 �ضاعة؛ كما يقوم املركز 

اأولياء  بالرد على ا�ضتف�ض���ارات 

الأم���ور وتق���دمي ال�ضت�ض���ارات 

النف�ضية والجتماعية والقانونية 

اأخ�ضائيني  وال�ضحية من قب���ل 

موؤهل���ني يف خمتلف املجالت 

اأن  باملرك���ز، مو�ضحًة  املنوطة 

مركز الت�ضال يحر�ش على زرع 

الأم���ل وال�ضتقرار يف العديد من 

احلالت التي تقدمت ببالغات اأو 

مكاملات.

اأكثر من 21 األف مكالمة تلقاها مركز ات�سـال بـ »اجتماعية ال�سارقة« لخدمة المجتمع

مهرجان ال�سيخ زايد .. من�سة لتالقي الح�سارات 

في �سيافة االإمارات
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راأ�س اخليمة-الوحدة:  

اأنقذ رجال ق�سم جناج اجلو ب�رشطة راأ�س اخليمة، 

مواطن يف عقده اخلام�س، تعر�س لل�س���قوط من 

مرتفع جبلي، مبنطقة ) التلع ( بالقرب من جبل 

مربح.

وتف�س���ياًل، اأو�س���ح العقيد طّيار �س���عيد را�س���د 

اليّماحي رئي�س ق�س���م جناح اجلو ب�رشطة راأ�س 

اخليمة، اأنه ورد ب���الغ اإىل غرفة عمليات �رشطة 

راأ����س اخليمة ، يفي���د بانزالق و�س���قوط مواطن 

خم�س���يني، من مرتفع جبل���ي مبنطقة ) التلع ( 

الب�س���يطة  االإ�س���ابات  متعر�س���ًا بذلك لبع�س 

والر�سو�س، وعلى الفور �سارع ق�سم جناح اجلو 

، اإىل موق���ع البالغ بالق���رب من جبل مربح، ومت 

م�س���ح املنطقة، والعثور على املواطن امُل�ساب، 

وتق���دمي الع���ون وامل�س���اعدة ل���ه، ونقل���ه اإىل 

م�ست�سفى �س���قر براأ�س اخليمة، لالإطمئان عليه، 

وتلقي العالج الالزم، تطبيقًا الإ�سرتاتيجية وزارة 

الداخلية الرامية اإىل ن�رش وتعزيز االأمن واالأمان.

ونا�س���د العقي���د طّيار �س���عيد اليّماح���ي، اأفراد 

اجلمهور من �س���كان ومرت���ادي املناطق اجلبلية 

واملرتفع���ات، ب�رشورة اأخ���ذ احليطة واحلذر من 

اجلب���ال، وجتنب االقرتاب من احل���واف، لتفادي 

التعر����س ل���دوار املرتفعات، اأو فقد ال�س���يطرة 

واالتزان خا�س���ة عند احل���واف اجلبلية، مما قد 

يعر�س���هم خلطر االنزالق اأو االنحدار لذلك يجب 

على اجلميع احلر�س واالنتباه حفاظًا على اأمن 

و�سالمة االأرواح. 
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جناح الجو ب�سرطة راأ�س الخيمة 

ينقذ مواطناً خم�سينياً تعر�س 
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»خيرية ال�سارقة« تنجز 6979 م�سجداً خارج 

الدولة بقيمة 332.5 مليون درهم  

ال�سارقة-وام:

 اأجن���زت جمعي���ة ال�س���ارقة اخلريية خ���الل الفرتة من 

2015 حتى 2020 بناء 6979 م�سجدا �سمن م�ساريعها 

اخلارجية بتكلفة مالية بلغت 332.5 مليون درهم وذلك 

�سمن م�رشوعها اخلريي "بناء امل�ساجد" امٌلنفذ يف عدد 

كبري من الدول والبلدان التي ت�س���ملها اأعمال اجلمعية 

حول العامل بالتن�سيق مع هيئة الهالل االحمر و�سفارات 

الدولة وعرب مكاتبها االإقليمية يف هذه البلدان.

»بور�صة �أبوظبي 

العقود املتداولة يف بور�سة  بت�سوية 

للعق���ود  اإنرتكونتيننت���ال  اأبوظب���ي 

االآجلة التي تعد االآن بور�سة معتمدة 

ومعرتف���ا به���ا من قبل �س���لطة النقد 

�س���نغافورة بعد احل�س���ول على  يف 

موافقته���ا ونحن عل���ى قناعة من اأن 

عقود خ���ام مربان االآجلة �ستح�س���ل 

عل���ى دعم كبري م���ن االأ�س���واق التي 

ت�س���تخدم العقود االآجلة ل�رشاء وبيع 

وحت���وط خ���ام مربان، وذل���ك كونها 

تتمتع مبزايا مهمة منها وجود �رشكاء 

مرموقني، و�س���بكة التوزي���ع وقاعدة 

التي  الوا�س���عة  العاملي���ة  العم���الء 

اإنرتكونتيننتال،  بور�س���ة  بها  تتمتع 

الناجتة  الراأ�س���مالية  الكفاءة  واأوجه 

عن اإجراء عمليات املقا�س���ة وت�سوية 

عقود مربان جنبا اإىل جنب مع العقود 

االأخرى املتداولة خلامات برنت وغرب 

تك�سا�س الو�سيط ودبي«.

نجاح �أول عملية 

ويعد هذا احلدث الطبي الذي ي�س���اف 

ل�س���جل جناحات القطاع ال�سحي يف 

االإمارات، حتواًل مهمًا يواكب تطلعات 

اإمارة دب���ي ودورها االإيجابي واملوؤثر 

يف حرك���ة تط���ور الط���ب بعلوم���ه 

واأبحاث���ه  وتقنيات���ه  وممار�س���اته 

املتخ�س�س���ة التي ي�س���هدها العامل، 

حي���ث يوا�س���ل القطاع ال�س���حي يف 

االإمارة يف ظل حتول زراعة االأع�س���اء 

اإىل مطل���ب عامل���ي متن���ام، جهوده 

لزيادة قدرات مدينة دبي التناف�س���ية 

عل���ى ال�س���احة الطبي���ة العاملي���ة، 

وخدمة النا�س واإنهاء معاناة املر�سى 

ال�س���حية  االأمرا�س وامل�س���كالت  مع 

املختلفة من خالل توفري اأف�سل �سبل 

الرعاي���ة املتكامل���ة ..ومتتلك االإمارة 

العديد م���ن املقومات الت���ي توؤهلها 

الإجراء جميع عمليات زراعة االأع�ساء، 

ويف مقدمته���ا االإمكانيات والتقنيات 

الطبية عالية امل�ستوى، وتبني احللول 

الذكية يف جمال الطب وابحاث زراعة 

ونقل االع�س���اء، اإىل جان���ب امتالكها 

اخل���ربات والكفاءات الطبية، و�س���بكة 

وا�سعة من املن�ساآت الطبية املعتمدة 

دوليًا، وغريها من اخلدمات والقدرات 

عالية اجلودة على امل�ستوى العاملي.

وبهذه املنا�س���بة اأعرب معايل حميد 

القطام���ي، مدير عام هيئة ال�س���حة 

بدبي، عن بالغ �س���كره للفريق الطبي 

ال���ذي اأ�رشف عل���ى اإج���راء العملية 

وجناحه���ا، وتقدي���ره للقائمني على 

م�ست�س���فى اجلليلة، وكل من اأ�سهم يف 

تنفي���ذ العملية ..الفت���ًا اإىل اأن جناح 

عملي���ة من ه���ذا النوع، ُيع���د حتواًل 

مهم���ًا ملرحلة جديدة م���ن العمليات 

�س���ديدة الدقة، كما ميث���ل يف الوقت 

نف�س���ه حتفيزاً مبا�رشاً جلهود التطوير 

املتوا�سلة التي ت�سهدها دبي.

واأك���د معايل القطام���ي اأن التحوالت 

املذهلة التي ت�سهدها دبي يف جمال 

القطاع ال�سحي، تر�سخ مكانة االإمارة 

كاإح���دى اأه���م الوجه���ات ال�س���حية 

العاملي���ة املف�س���لة للباحث���ني عن 

جتربة طبية مميزة ومناخ �سحي اآمن 

ورعاية فائقة امل�ستوى.

م���ن جانبها قالت �س���عادة الدكتورة 

رج���اء عي�س���ى القرق، نائ���ب رئي�س 

جمل�س اأمناء جامعة حممد بن را�س���د 

للط���ب والعلوم ال�س���حية: »تت�رشف 

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم 

ال�س���حية ب���اأن تكون ج���زءاً من هذا 

االجن���از الطبي التاريخ���ي يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.

واأ�س���افت الق���رق: »نح���ن فخورون 

باإجن���ازات برنام���ج اجلامعة لزراعة 

االأع�س���اء حتى االآن ودوره يف جمع 

جهود كافة ال�رشكاء للخروج باأف�سل 

النتائج للمر�سى، واالأهم من ذلك نعتز 

ونفخ���ر باأننا لعبن���ا دوراً يف حياة 

ليمار�س  بريتفي���ك  الطموح  ال�س���اب 

وي�س���تمتع  ب�س���كل طبيعي  حيات���ه 

بق�س���اء وقت مثمر مع عائلته ويبلغ 

كامل اإمكانياته«، موؤكدة اأن ر�س���الة 

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم 

ال�سحية ترتكز حول النهو�س مب�ستوى 

ال�س���حة يف دولة االإمارات واملنطقة 

العربية جمعاء، اأم���ا قيمنا املتمثلة 

يف الرتاب���ط والعط���اء والتميز فهي 

تظهر بو�س���وح من خ���الل عالقاتنا 

الوطيدة مع �رشكائنا اال�س���رتاتيجني، 

والتزامن���ا بالتميز الطبي ورد العطاء 

للمجتمع.

��ستئناف �لحكم

ووفق البيان ، اأك���د املدعي العام اأن 

هذا النوع من االأخط���اء يبطل احلكم 

ويح���ول دون اإحقاق العدالة ، ويطلب 

املدع���ي العام من غرفة اال�س���تئناف 

املوافقة على اال�س���تئناف واإدانة من 

هم مو�سوع هذا اال�ستئناف.

واأ�س���ار البيان اإىل اأن »املدعي العام 

عل���ى ثق���ة ب���اأن غرفة اال�س���تئناف 

�ستعالج هذا اال�ستئناف ب�رشعة وعلى 

نحو �سامل«.

وكانت املحكمة براأت ثالثة من االأربعة 

اأدانت  الق�س���ية، فيم���ا  املتهمني يف 

متهما واحدا هو �س���ليم جميل عيا�س 

ايل مت اتهام���ه بالتاآمر بهدف ارتكاب 

عمل اإرهابي، وارت���كاب عمل اإرهابي 

با�ستخدام عبوة نا�سفة، والقتل العمد 

مع �س���بق االإ�رشار با�س���تخدام مواد 

متفجرة، والقتل العمد ل� 21 �سخ�س���ا 

باالإ�س���افة اإىل قت���ل احلري���ري عمدا 

وحماولة قتل 226 اآخرين عمدا.

وق���ررت املحكمة اأن »ح�س���ن مرعي 

وح�س���ني عني�سي واأ�س���د ح�سن �سربا 

غري مذنبني يف جميع التهم امل�سندة 

اإليهم«. ومت اإن�س���اء املحكمة اخلا�سة 

بلبن���ان ع���ام 2007، و�رشع���ت يف 

حماكمة املتهمني غيابيا منذ �س���بع 

�سنوات.

�ل�سعودية تلغي 

 اأو تداب���ري احرتازية حت���د من تفاقم 

تلك احلالة اأو ذلك الظرف، ما ي�س���مله 

و�س���ف القوة القاهرة، فيتفق �ساحب 

العمل م���ع العامل على تخفي�س اأجر 

العامل، مبا يتنا�سب مع عدد �ساعات 

العم���ل الفعلي���ة«، و«من���ح العامل 

اإج���ازة حتت�س���ب م���ن اأي���ام اإجازته 

ال�سنوية امل�ستحقة« ، و«منح العامل 

اإجازة ا�ستثنائية، وفق ما ن�ست عليه 

املادة 116 من النظام«.

واأعلن���ت ال�س���عودية، يف الثالث من 

اأيار/ مايو املا�س���ي عن تعديالت يف 

اأجور واإج���ازات العاملني يف القطاع 

اخلا����س ب�س���بب تداعي���ات فريو�س 

لل�رشكات  ال�س���ماح  ت�سمنت  كورونا، 

بخف����س الروات���ب حت���ى 40% وفق 

�رشوط.

 تحذير من �طالق

واالإرهاب؛ �س���بيهة بتلك املوجة التي 

�سبقت اأحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب 

2001، والتي �س���اد فيها خطاب ديني 

لتحقيق  الدينية  بالن�سو�س  ي�ستظهر 

اأه���داف �سيا�س���ية، موظف���ًا مفاهيم 

ال���والء وال���رباء توظيف���ا �سيا�س���يا 

يخرجه���ا م���ن م�س���مونها العقائدي 

�سيا�س���ية  اأيديولوجية  اىل  الف���ردي، 

تتعلق بالعالقات بني االأديان والدول 

واملجتمعات؛ مما اأدى اىل ظهور جيل 

من ال�سباب انخرط يف العنف ب�سورة 

اأدت اىل اأح���داث دولي���ة ك���ربى مثل 

اأحداث �س���بتمرب التي كانت نتائجها 

كارثية على العامل االإ�سالمي.

ويوؤك���د املجل����س عل���ى اأن املوجة 

اجلديدة خلطاب تربير وت�سويغ العنف 

واالإرهاب حتت �س���عار الوالء والرباء، 

والفهم املغل���وط ملفهوم الدين الذين 

ينفي عن العقائد والر�س���ل ال�سابقني 

اأهل  ويجع���ل  الوج���ود،  م�رشوعي���ة 

الكتاب هدفا م�رشوعا لالإرهاب والقتل 

حت���ت حجج وذرائع ال اأ�س���ل لها يف 

القراآن الكرمي الذي ي�س���عها �رشيحة 

وا�س���حة، » اإَِنّ اَلِّذيَن اآَمُن���وا َواَلِّذيَن 

اِبِئنَي َمْن اآَمَن  ّ ���اَرى َوال�سَ َهاُدوا َوالَنّ�سَ

ا َفَلُهْم  احِلً ِ َواْلَيْوِم ااْلآِخِر َوَعِمَل �سَ ِبالَلّ

ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل  اأَْجُرُهْم ِعنَد َرِبّ

ُه���ْم َيْحَزُنوَن /البقرة: 62/، اإذ اأن هذه 

االآية التي ت�س���ع اأربع قواعد :االإميان 

بالل، واليوم االآخر، والعمل ال�س���الح، 

االأ�س���بقني، جتمع  الر�س���ل  و �رشيعة 

املوؤمنني بكل الكتب ال�سماوية.

ولذلك ياأمرنا الل �س���بحانه باالإميان 

اأو  تفري���ق  دون  والر�س���ل  بالكت���ب 

َلْيِه  نِزَل اإِ ���ا اأُ متييز » اآَمَن الَرّ�ُس���وُل مِبَ

 ِ ِمُن���وَن ۚ ُكٌلّ اآَمَن ِبالَلّ وؤْ ِه َوامْلُ ِم���ن َرِّبّ

َوَماَلِئَكِت���ِه َوُكُتِب���ِه َوُر�ُس���ِلِه اَل ُنَفِرُّق 

ن ُرّ�ُس���ِلِه ۚ َوَقاُلوا �َسِمْعَنا  َبنْيَ اأََحٍد ِمّ

رُي / �سِ َلْيَك امْلَ َنا َواإِ َواأََطْعَناۖ  ُغْفَراَنَك َرَبّ

البقرة: 285« ودعا املجل�س العاملي 

املوؤ�س�س���ات  امل�س���لمة  للمجتمعات 

الدينية الكربى يف العامل االإ�س���المي 

ايل اأن ته���ب ملواجهة ه���ذه املوجة 

من خطاب الكراهية؛ املوؤ�س����س على 

حتري���ف الن�س���و�س الدينية لتحقيق 

اأهداف �سيا�سية؛ وذلك قبل اأن ي�ستفحل 

االأمر يف ظل حالة ال�س���يولة الفكرية 

والثقافي���ة التي يعانيه���ا العامل مع 

توظيف و�س���ائل التوا�سل االجتماعي 

للح�سد اجلماهريي، كما يدعو املجل�س 

املجال�س النيابية والت�رشيعية العمل 

على ا�ست�س���دار قوانني وطنية واأممية 

جترم الغلو والتكفري ومالحقة منظريه 

والبلدان احلا�سنة لهم.

ت�ساعد �لتوتر 

وحذر ال�س���ودان الي���وم االأربعاء من 

»عواقب خطرية« بعد اخرتاق طائرة 

اإثيوبية للحدود امل�سرتكة.

واأك���دت وزارة اخلارجية ال�س���ودانية، 

عرب ح�س���ابها الر�س���مي عل���ى موقع 

تويرت، اأن هذا »ت�س���عيد خطري وغري 

م���ربر ... وميكن اأن تك���ون له عواقب 

خطرية، ويت�سبب يف املزيد من التوتر 

يف املنطقة احلدودية«.

واأ�س���افت ال���وزارة اأنه���ا »اإذ تدي���ن 

هذا الت�س���عيد من اجلان���ب االإثيوبي، 

فه���ي تطالبه ب���اأن ال تتكرر مثل هذه 

االأعم���ال العدائي���ة م�س���تقبال، نظرا 

النعكا�س���اتها اخلطرية على م�ستقبل 

العالقات الثنائية بني البلدين وعلى 

االأم���ن واال�س���تقرار يف منطقة القرن 

االأفريقي«.

واأ�س���افت يف بيان اأن احلادث »ميكن 

اأن تكون له عواقب خطرية، ويت�س���بب 

يف املزي���د م���ن التوت���ر يف املنطقة 

احلدودية«.

وب�سبب نزاع م�س���تمر منذ عقود على 

الف�س���قة، وه���ي اأر�س �س���من احلدود 

الدولية لل�سودان ي�ستوطنها مزارعون 

من اإثيوبيا من���ذ وقت طويل، اندلعت 

ا�س���تباكات ب���ني قوات م���ن البلدين 

ا�س���تمرت الأ�س���ابيع يف اأواخر العام 

املا�سي.

دبي-الوحدة:

اعلن���ت جامعة دبي اأنها �س���تطبق نظام 

"التعليم الهجني" الف�سل الدرا�سي الثاين 
املقرر اأن يب���داأ يوم االأح���د املقبل حيث 

�ستبداأ الدرا�سة هذا الف�سل عن بعد لربامج 

والدكتوراه  واملاج�س���تري  البكالوريو����س 

التطبيقية  احل�س����س  بع�س  با�س���تثناء 

والعملية باال�سافة اإىل االمتحانات التي 

تتطلب وجود الطلبة يف احلرم اجلامعي.

 كما اعلنت اجلامعة عن ا�ستمرارها اأي�سا 

يف تلق���ي طلب���ات الت�س���جيل "اونالين" 

للف�سل الدرا�سي اجلديد وعن ا�ستمرار تقدمي 

املنح الدرا�سية الكاملة واجلزئية للطلبة 

املواطنني واملقيمني لدرا�س���ة الهند�س���ة 

وتقنية املعلومات واإدارة االأعمال والقانون 

وذلك يف اإطار حر�سها على جودة التعليم 

وا�س���تقطاب املتفوق���ني وتهيئ���ة البيئة 

االكادميية املنا�سبة لهم واعدادهم للحياة 

العملية. واأكد الدكتور عي�س���ى الب�ستكي 

رئي�س اجلامعة اأن تطبيق هذا النظام ياأتي 

وفق توجهات الدولة باال�ستعداد ملرحلة 

ما بعد "كوفيد - 19" ومتا�سيا مع خطط 

وزارة الرتبي���ة والتعلي���م يف هذا املجال 

والت���ي تركت للجامع���ات حرية وكيفية 

تطبيق "التعليم الهجني"، اإ�س���افة اإىل اأن 

اجلامعة وهي تطبق هذا النظام على ثقة 

من جناحه وتقدمي تعليم متميز وبجودة 

عالية بعد جناحها يف تطبيقه يف الفرتة 

املا�سية و�سط اإجراءات احرتازية ووقائية 

دقيقة ومكثفة. 

ولف���ت اإىل اأنه مت اعطاء احلرية لكل عميد 

كلية من كلي���ات اجلامعة لكي يقرر وفق 

تخ�س�سات ومناهج كليته ماذا يحتاج من 

جماالت عن بعد واأخرى تطبيقية.

واأ�س���ار اإىل اأن الكلي���ات نفذت بنجاح يف 

الف�س���ل الدرا�س���ي االأول نظ���ام تعليمي 

"هج���ني" يجمع م���ا ب���ني التعليم يف 
اجلوانب التطبيقية داخل احلرم اجلامعي 

والتعلم عن بعد مبا ي�سمح بتوفري تعليم 

متميز ومتكامل للطلبة.

واأكد اأن البنية االأ�سا�سية للجامعة مهياأة 

متاما لهذا النجاح، اإ�س���افة اإىل اأن اأع�ساء 

الهيئت���ني التدري�س���ية واالإدارية والطلبة 

مهيئني لتطبي���ق هذا النظ���ام اإبتداء من 

القبول والت�س���جيل والذي يت���م بالكامل 

"اأونالين" وحتى اإجناز الدرا�س���ة النظرية 
عن بعد وجوانبها التطبيقية.

واأ�ساف اأن الفرتة املقبلة �سيتم فيها اأي�سا 

الرتكيز على حمور التكنولوجيا وا�ستخدام 

التقنيات احلديثة ب�سكل اأكرب من خالل دعم 

بيئة االبتكار وتوجيه الطلبة لال�س���تفادة 

املثلى م���ن املنطقة احلرة االقت�س���ادية 

وف�ساءات االبتكار والتكنولوجيا املتقدمة 

التي توفرها بهدف تنفيذ اأفكار وم�ساريع 

مبتكرة ودعم رواد االأعمال.

موؤ�س�سة اأبوظبي للفنون تنظم جل�سة 

حوارية احتفاء باليوم العالمي للمنطق
اأبوظبي-وام:

 نظمت موؤ�س�س���ة اأبوظبي للفنون الفعالية الثانية من 

�سل�سلة جمل�س موؤ�س�سة اأبوظبي للفنون الثقايف االأدبي 

افرتا�س���يا حتت عن���وان "من فن التفك���ري.. اإىل حرية 

املنطق والفل�سفة" وذلك يف اإطار احتفاالت العامل بيوم 

املنطق العاملي.

�س���ارك يف اجلل�س���ة جمموعة من االأدب���اء والكتاب 

والروائي���ني والنق���اد البارزي���ن وهم الدكت���ور عمر 

عبدالعزيز رئي�س ق�س���م البحوث والدرا�س���ات بدائرة 

الثقاف���ة واالعالم بال�س���ارقة، والدكتور جمال مقابلة 

ا�ستاذ ق�سم اللغة العربية يف جامعة االمارات العربية 

املتحدة ، والدكتورة فدوى املغريبي اأ�س���تاذ م�س���اعد 

يف ق�س���م علم النف�س االكلينيكي يف جامعة االمارت 

العربية املتحدة، وال�ساعر عادل خزام والكاتبة لولوة 

املن�سوري.

جامعة دبي تقرر تطبيق »التعليم الهجين« الف�سل 

الدرا�سي الثاني

 اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلنت �رشكة اأبوظبي للخدمات ال�سحية »�سحة«انتقال 

القاعة الزرقاء يف مرك���ز تقييم كوفيد-19 املتميز يف 

اأبوظبي اإىل مركز الرو�سة ال�سحي.

ويق���دم املرك���ز ال���ذي تدي���ره "اخلدم���ات العالجية 

اخلارجية"، اإحدى من�س���اآت �رشكة »�س���حة«، خدماته 

ح�رشي���ًا لالأ�س���خا�س الذي���ن كان���ت نتيج���ة فح�س 

كوفيد-19 اخلا�سة بهم اإيجابية.

وتعد القاعة الزرقاء اإحدى اأربع قاعات يف مركز تقييم 

كوفيد-19 املتميز يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 

والذي مت افتتاحه يف �س���هر يوني���و 2020 كاأول مركز 

خم�س����س ملن تكون نتيجة فح�سه اإيجابية، حيث اأدى 

دوراً حموريًا يف الت�س���دي لفريو�س كورونا امل�س���تجد، 

واحلد من انت�ساره، ويعد اإ�سافة نوعية للبنية التحتية 

ال�سحية املخ�س�سة ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد 

واحلد من انت�س���اره، حيث ميّكن تل���ك الفئة من اإجراء 

الفحو�س���ات الالزمة والتقييم الطبي وحتديد اخلطوات 

التالية ب�سهولة وي�رش على اأيدي فرق طبية ومتطوعني 

مدربني.

وتبداأ رحلة املراجع يف مركز الرو�س���ة ال�س���حي عند 

ا�ستالم ر�سالة ن�سية ق�سرية باأن نتيجة فح�س م�سحة 

االأنف اإيجابية، اإذ يتعني على املراجع التوجه اإىل مركز 

الرو�سة ال�سحي، حيث يتم ت�سجيله يف نظام �سالمتك 

الطبي وقيا�س موؤ�رشات���ه احليوية وتقييم حالته، ويف 

حال كان لدى املراج���ع اأعرا�س اأو كان خمالطًا حلالة 

اإيجابية، يتم جتهيزه للع���زل املنزيل من خالل ارتداء 

ال�سوار االإلكرتوين اأو نقله اإىل مرافق العزل.

اأما اإن مل تكن لدى املراج���ع اأعرا�س ومل يكن خمالطًا 

حلال���ة اإيجابية فيتم اإجراء م�س���حة اأنف اإ�س���افية له 

لتاأكيد اإ�س���ابته بفريو�س كوفيد-19، ومن ثم يعود اإىل 

املنزل ويلتزم باإر�س���ادات احلج���ر املنزيل حلني ظهور 

النتيجة، اإما عن طريق ر�س���الة ن�س���ية ق�سرية اأو من 

خالل تطبيق �سحة اأو تطبيق احل�سن، ويف حال كانت 

نتيج���ة الفح����س اإيجابية فيتعني علي���ه زيارة مركز 

الرو�سة ال�سحي جمدداً ليتم جتهيزه للعزل املنزيل من 

خالل ارتداء ال�سوار االإلكرتوين اأو نقله اإىل مرافق العزل.

ومت جتهيز مركز الرو�س���ة ال�س���حي لتوفري فحو�سات 

اإ�س���افية للمراجعني االأكرث عر�س���ة لالإ�سابة باملر�س 

مثل اأ�س���حاب االأمرا�س املزمنة وكبار ال�سن باالإ�سافة 

مل���ن يتبني باأن حالتهم غري م�س���تقرة عن���د زيارتهم 

للمركز، وت�س���مل تلك الفحو�سات تخطيط القلب والدم 

واالأ�سعة ومن ثم ا�ست�س���ارة الطبيب الذي يحدد ما اإذا 

كان يحتاج النقل اإىل امل�ست�سفى.

»�سحة« تنقل القاعة الزرقاء بمركز تقييم كوفيد-19 المتميز 
في اأبوظبي اإلى مركز الرو�سة ال�سحي

�لمركز يقدم خدماته ح�سرياً لالأ�سخا�ص �لذين كانت نتيجة �لفح�ص �لخا�سة بهم �إيجابية
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اينتاالكتشوال  مارز  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
سريفيسز ام اي ذ.م.م  

رخصة رقم :   CN - 1776564 قد تقدموا إلينا بطلب:
القبييس  سعيد  مهري  سعيد  دالل  إضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

 51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جرييجا شانكار بادهي 49% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/حذف دالل سعيد مهري سعيد القبييس
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف السيد جرييجا شانكار بادهي

تاماثور  باماداث  كومار  سوريش  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
كيشافان كويت ناير 

تعديل رأس املال / من Null إىل 10000
  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التاماونت  الســـادة/   التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 
للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN -  2720261 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد خليل محمد حسن 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  العبيديل 100%  

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

املطلوبة.

ترانسفرم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    

الكسسوارات الهواتف املتحركة 

رخصة رقم :  CN -  2932765 قد تقدموا إلينا بطلب:

خرسان  عبيد  خميس  حمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرميثي 100%

سامل  حمدان  عبدالله  ساره  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الفالحي

 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 /  مركز 
اجابيه للتدليك للرجال

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2903578   : 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 /   يو 
يب برودكت للكمبيوتر 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3644189    : 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.

االمرييك  الربيطاين  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للرعاية الصحية ذ.م.م    

رخصة رقم :  CN - 1980300 قد تقدموا إلينا بطلب:

القابضة  لالستثامر  نورثوود  اس  اي  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 AS NORTHWOOD INVESTMENT HOlDINGS ذ.م.م 

     llC

ذ.م.م  الصحية  للخدمات  املزروعي  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

mazrui healthcare services LLC
  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون كيمون 
لتجميل السيدات 

رخصة رقم : CN -  2604038 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  إضافة نشوه احمد محمد سهيل 

العامري 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عتاب خميس محمد سعيد 

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

املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
املشرتكة لتجارة قطع غيار االليات واملعدات الثقيلة 
إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1011683   : 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   
أيادي املستقبل للنقليات العامة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1749913  : 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 / ريناد 
للعود والعطور

إلينا  : CN -  2596308 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/ الرباق االملنيوم والنجارة 
رخصة رقم : CN -  1094173 قد تقدموا إلينا بطلب:

from وكيل خدمات  / علياء عيل سامل شليل املزروعي   Partners Amendment
to  مالك

املزروعي  شليل  سامل  عيل  علياء   partners Shares Amendment / contact
to 0% from  100%

partners Amendment / Removed محمد كاشف محمد شوكت 
Capital Amendment/ from null/ to 50000

الواحد  الشخص  رشكة   to فردية  مؤسسة   Legal Form Amendment / from
ذ.م.م

 Trade Name Amendement/ to AL BARAAK ALUMINIUM &
 to AL BARAAK ALUMINIUM الرباق االملنيوم والنجارة CARPENTRY
االملنيوم  الرباق   & CARPENTRY SOLE PROPRIETORSHIP LLC

والنجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

    / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
املدينة 16 لالملنيوم

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3735994: 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.

التجارية  الســـادة/ رشكة عبدالرحيم بن جمعة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

ذ.م.م  

رخصة رقم :  CN - 1024459 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بدر عبدالرحيم جمعه عباس الخوري 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرحيم جمعه عباس الخوري  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد ويل عبدالله شجعان   

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

 ABDul RAHIM BIN JuMA TRADING COMPANY /تعديل اسم تجاري من

 NAJM AlATFAl TOYS اىل  ذ.م.م  التجارية  جمعه  بن  عبدالرحيم  رشكة   Wll

رشكة  االلعاب  لبيع  االطفال  نجم   SAlES SOlE PROPRIETORSHIP llC

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة عجائب البناء للمقاوالت والصيانة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1144039  : 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   
صادق حسني االستشارات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3862827  : 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.

سباركل  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
إلدارة العقارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1096273 قد تقدموا إلينا بطلب:
حسن  محمد  خليل  إضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

شجاعي العبيديل 51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعد مال الله نصيب سعد 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون منازف 
للرجال

رخصة رقم : CN -  1010307 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  إضافة عبدالله عيل محمد سعيد 

الغيثي 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عزيز محمد خلفان 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  امناء املزارع العربية ذ.م.م 
رخصة رقم :  CN - 1158793 قد تقدموا إلينا بطلب:

 ARABIAN FARMS تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اريبيان فارمز لالستثامر ذ.م.م
INVESTMENT llC

 BuGSHAN االمارات لالستثامر ش.ذ.م.م تنازل وبيع/ حذف بقشان  الرشكاء  تعديل 
  EMIRATES INVESTMENT llC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رشكة امناء املزارع العربية املحدودة 
 SEDCO املحدودة  القابضة  الدولية  سدكو  وبيع/حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 INTERNATIONAl HOlDINGS lIMITED
1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
امناء   ARABIAN FARMS DEVElOPMENT llC من/  تجاري  اسم  تعديل 
 ARABIAN FARMS DEVElOPMENT SOlE اىل  ذ.م.م  العربية  ــزارع  امل

PROPRIETORSHIP llC إمناء املزارع العربية- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

العقارية  ال  اس  يت  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  ــرة  دائ تعلن    
ذ.م.م  

رخصة رقم :  CN -  1797842 قد تقدموا إلينا بطلب:
 Al ذ.م.م  لالستثامرات  الطموح  رشكة  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

TAMOuH INVESTMENTS COMPANY llC
 IHC تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اي اتش يس ريل ستيت القابضة ذ.م.م

 REAl ESTATE HOlDING llC
 WADI ذ.م.م  ادفنترشز  وادي  حــذف  وبــيــع/  تــنــازل  الــرشكــاء  تعديل 

  ADVENTuRES llC
 Al ذ.م.م  لالستثامرات  الطموح  رشكة  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

TAMOuH INVESTMENTS COMPANY llC
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  النرس 
العريب لقطع غيار السيارات املستعملة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1052036   : 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.
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مؤسسة الطريق االول للديكور 

واالصباغ 

رخصة رقم :  CN - 1134873 قد تقدموا إلينا بطلب:

 Trade Name Amendment/ to FIRST WAY DECOR & PAINTS

 to DEW واالصباغ  للديكور  االول  الطريق  مؤسسة   ESTABLSIHMENT

ART DECOR ديوارت للديكور

للمباين  والدهانات  الطالء  أعامل   Activity Amendment/ Removed

4330003

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

النادرة  محل  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للمفروشات 

رخصة رقم : CN -  1034977 قد تقدموا إلينا بطلب:

شجاعي  حسن  محمد  خليل  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العبيديل 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مريا خان بران

تعديل وكيل خدمات/ حذف عبدالله عيل عثامن عيل املهري

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.

الرخصــة رقم   التنمية االقتصاديــة بخصــوص   تعلن دائرة 

CN -  1048327 باالسم التجاري نور السامء للخياطة ولبيع 

االقمشة الرجالية  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN -  1048327 / الرقم : د ت / ش ت

CA -   3793651 : رقم الخطاب

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مخبز املكرم - فرع 5 

رخصة رقم : CN - 1031456- 5 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد محمد عبدالله محمد الشحي 

 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شري محمد جول محمد 

تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد محمد عبدالله محمد الشحي

 AL MUKARRAM BAKERY BRANCH /تعديل اسم تجاري من  

 AL MUKARRAM FAJAR BAKERY 5 مخبز املكرم - فرع 5 اىل

مخابز فجر املكرم

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بقالة بست ديل 

رخصة رقم :  CN - 2405894 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سامل غريب سامل عيل السناين من وكيل 

خدمات اىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ سامل غريب سامل عيل السناين من %0 اىل 

100%

فريان  ناالكاث  الدين  رساج  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

ناالكاث 

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:   نجم الرثوات لتمثيل الرشكات ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي ، شارع املرور، بناية ، عوض سعيد سويلم الكتبي 

  CN-1225119 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  الحسابات،  كمصفي  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

بتاريخ 13-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105000279

 تاريخ التعديل:   2021-1-13

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

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الســـادة/  األول لخدمات  التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 

الدفع - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  3784420 قد تقدموا إلينا بطلب:

 FIRST PAYMENT SERVICES من/  تجاري  اسم  تعديل    

الدفع  لخدمات  االول   SOLE PROPRIETORSHIP LLC

 MAGNATI SOLE اىل  ذ.م.م  الــواحــد  الشخص  رشكــة   -

PROPRIETORSHIP LLC مغنايت رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 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/ فيدو للطباعة 

رخصة رقم : CN -  2990832 قد تقدموا إلينا بطلب:

الطهبوش  سامل  ابوبكر  فضل  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%

تعديل وكيل خدمات/ حذف ابو بكر محمد ابو بكر الهاشمي

فاليا  احمد  نغارات  ارشف  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

فيديكاييل

 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.

الرخصــة رقم   التنمية االقتصاديــة بخصــوص   تعلن دائرة 

االمارات  مها  مؤسسة  التجاري  باالسم   CN  -   1080262

وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  العامة   للمقاوالت 

الوضع كام كان عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN -   1080262 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3853059 : رقم الخطاب

سكرين  وايت  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للمقاوالت العامة ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  3672197 قد تقدموا إلينا بطلب:
من 50%  الحريب  دحباج  سامل  وليد عيل  الرشكاء/  نسب  تعديل   

اىل  34%
الحريب من 50%  تعديل نسب الرشكاء/ حسني عيل سامل دحباج 

اىل 33%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة هشام عيل سامل دحباج الحريب 

33%
  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/ منجرة الوون ستار

رخصة رقم : CN -  2888774 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ إضافة خلفان عبدالله محمد سامل السنيدي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ارشد محمود نظام دين 100%

سامل  محمد  عبدالله  خلفان  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

السنيدي

 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: سيتي نايت للهدايا ذ.م.م 

عنوان الرشكة: مصفحم 37 - ق 135 مخزن، 3 وحدة املالك الشيخ احمد بن 

محمد بن سلطان بن رسور / واخرون 

  CN-1236928 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات اإلدارية ، 

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 7-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2155000400    

 تاريخ التعديل:   2021-1-13 

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

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   نجم الرثوات للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي ، شارع املرور، ق 89 الطابق 8 مكتب 801 املالك 

تشني القابضة ذ.م.م

  CN-1184389 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  كمصفي  الحسابات،   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/  تعيني   -  2

بتاريخ 13-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2117000051

 تاريخ التعديل:   2021-1-13

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

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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14�إعالنات

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 337295      بتاريخ: 2020/10/11

 باســم: محمد بشري خوجه
ملك   029-804 رقم  مكتب  وعنوانه:   
املــري،  خلفان  محمد  الرحمن  عبد 
ديرة، بور سعيد، ديب، اإلمارات العربية 

املتحدة 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك 

املنتجات : 
زيت نبايت و سمن نبايت؛ الزيوت والدهون الصالحة لألكل

 الواقـعة بالفئة: 29
 وصف العالمة: عبارة عن كلمة USHA مكتوبة بأحرف التينية بشكل مميز 

داخل اطار بيضاوي بااللوان االحمر واالصفر
 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 340036         بتاريخ: 2020/11/25

 باســم: سوفار سويس اس ايه
 وعنوانه: فيا ناسا 3، 6900 ليوجانو، سويرسا 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
الصيدالنية  واملنتجات  واملستحرضات  املواد 
واملنتجات  واملستحرضات  املواد  ذلك  يف  مبا 
حمض  لعالج  الطبي  لالستخدام  الصيدالنية 
املريئ  املــعــدي-  ــجــاع  االرت ــرض  وم املعدة 
والتهاب املريء االرتجاعي؛ مستحرضات صحية 

أو  للرضع  أغذية  املواد؛  الطبي  لإلستعامل  معدة  حمية  وأغذية  مواد  الطبية؛  لغايات 
األطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية للبرش؛ املطهرات 

الواقـعة بالفئة: 5 
وصف العالمة: عبارة كلمة GERDOFF باالتينية مكتوبة بشكل خاص يف بدايتها رسمة 
تشبه السهم اسفلها كلمة PROTECTION باالتينية مكتوبة بشكل خاص يف نهايتها 
رسمة تشبه السهم ممتد لالسفل وبجانب االمتداد كلامت بروتكشن جريدوف بالعربية 

باللونني االسود والرمادي
 االشــرتاطات:  

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 339789         بتاريخ: 2020/11/22

باســم: سيتيل
سيفر   92316 ترويون  ريو   2 وعنوانه: 

سيدكس، فرنسا
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل

املنتجات :
واإللكرتونية  الكهربائية  واألدوات  األجهزة 

ارتفاع  من  للحامية  وخاصة  الخطوط  متعددة  الرتكيبات  أو  الشبكات  لحامية 
الخطوط  توصيالت  الكهربائية،  التوصيالت  الــربق؛  أو  التداخل  أو  الجهد 
الكهربائية، املرحالت الكهربائية؛ مجاري كهربائية؛ قنوات كهربائية؛ املحوالت 
الكهربائية واإللكرتونية خاصة  املنخفض؛ املكونات  الجهد  الكهربائية لشبكات 

موصالت الربق أو فجوات الرشارة اململوءة بالغاز
الواقـعة بالفئة: 9

وصف العالمة: عبارة عن كلمة CITEL بالالتينية باللون األسود
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 340033         بتاريخ: 2020/11/25

 باســم: سوفار سويس اس ايه
ليوجانو،   6900  ،3 ناسا  فيا  وعنوانه:   

سويرسا 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك 

املنتجات : 
واملنتجات  واملــســتــحــرضات  ـــواد  امل
ـــواد  امل ـــك  ــيــة مبــا يف ذل الــصــيــدالن

ومرض  املعدة  حمض  لعالج  الطبي  لالستخدام  الصيدالنية  واملنتجات  واملستحرضات 
االرتجاع املعدي- املريئ والتهاب املريء االرتجاعي؛ مستحرضات صحية لغايات الطبية؛ 
مواد وأغذية حمية معدة لإلستعامل الطبي املواد؛ أغذية للرضع أو األطفال؛ مكمالت 

للحمية الغذائية للبرش؛ املطهرات
 الواقـعة بالفئة: 5 

خاص  بشكل  مكتوبة  باالتينية   GERDOFF PLUS كلامت  عبارة  العالمة:  وصف 
االسود  باللونني  بالعربية  بلس  كلامت جريدوف  اسفلها  السهم  تشبه  رسمة  بدايتها  يف 

والرمادي
 االشــرتاطات:  

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 339791 

        بتاريخ: 2020/11/22

 باســم: سيتيل

سيفر   92316 ترويون  ريو   2 وعنوانه:   

سيدكس، فرنسا

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

دي  اي  ال  اإلضاءة  أجهزة  الشوارع؛  مصابيح  الغاز؛  مصابيح  اإلضاءة؛  جهاز 

)LED( العامة والخاصة، املصابيح  ال اي دي )LED( األمامية وأضواء الكشاف

الواقـعة بالفئة: 11 

وصف العالمة: عبارة عن كلمة CITEL بالالتينية باللون األسود

االشــرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 340032         بتاريخ: 2020/11/25

 باســم: سوفار سويس اس ايه 
ليوجانو،   6900  ،3 ناسا  فيا  وعنوانه: 

سويرسا 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل

املنتجات : 
واملنتجات  ــحــرضات  واملــســت املــــواد 

لالستخدام  الصيدالنية  واملنتجات  واملستحرضات  املواد  ذلك  يف  مبا  الصيدالنية 
املريء  والتهاب  املريئ  املعدي-  االرتجاع  ومرض  املعدة  حمض  لعالج  الطبي 
معدة  حمية  وأغذية  مواد  الطبية؛  لغايات  صحية  مستحرضات  االرتجاعي؛ 
الغذائية  للحمية  األطفال؛ مكمالت  أو  للرضع  أغذية  املواد؛  الطبي  لإلستعامل 

للبرش؛ املطهرات
 الواقـعة بالفئة: 5

باللون  بالعربية  خاص  بشكل  مكتوبة  جريدوف  كلمة  عبارة  العالمة:  وصف 
االسود 

االشــرتاطات: 
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  الشحي  زيد  حمدون  عبدالله  األول:بــدر  :الطرف  من 

االمارات

 اىل الطرف الثاين: سلوى سامل عيل الجنسية: االمارات

( رخصة صادرة من  للرجال  ولحية  )مركز شنب  التجاري  باالسم   

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )95363( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اخلمي�س 14 يناير  2021-العـدد 14643

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

وا�سنطن ـ )د ب ا( :

 �سجلت الوليات املتحدة الأمريكية ارتفاعًا 

جديداً يف حالت الوفاة  اليومية بفريو�س 

كورونا.

هوبكنز  جونز  جامعة  بيانات  واأفادت 

اأن  اأم�س  عنها  اأعلنت  التي  الأمريكية 

ال�سلطات الأمريكية �سجلت اأول اأم�س 4327 

حالة وفاة بفريو�س كورونا.

بالفريو�س  ال�سابات  ح�سيلة  وجاءت 

منخف�سة مقارنة بالأرقام ال�سابقة، حيث 

وكانت  حالت.   805 و  األفا   215 �سجلت 

ح�سيلة ال�سابات القيا�سية ال�سابقة قد مت 

ت�سجيلها يف الثاين من كانون ثان/يناير 

األف و 506 حالت. اجلاري، وبلغت 302 

وقد �سجلت اأمريكا نحو 8ر22 مليون حالة 

اإ�سابة بفريو�س كورونا، واأكرث من 380 األف 

حالة وفاة بالفريو�س.

روما ـ )د ب اأ( :

الوزراء الإيطايل جوزيبي كونتي خماطر   تواجه حكومة رئي�س 

النهيار، مع ا�ستعداد حليف �سغري للتخلي عن التحالف اأم�س ، يف 

الوقت الذي ت�سعى احلكومة فيه اإىل اتخاذ تدابري ملكافحة الوباء 

وتعزيز القت�ساد. 

وذكرت وكالة "بلومربج" للأنباء اأن رئي�س الوزراء ال�سابق ماتيو 

رينزي، زعيم حزب "اإيطاليا حية"، �سوف يعقد موؤمترا �سحفيا 

ال�ساعة 0530 م�ساء يف روما بعد قرار ب�ساأن ما اإذا كان �سي�سحب 

وزيريه من التحالف يف مواجهة طويلة مع كونتي.

ويحظى حزب رينزي بن�سبة تاأييد 3% فقط يف ا�ستطلعات الراأي، 

لكن الن�سحاب �سوف يحرم حتالف كونتي من اأغلبيته الربملانية.

ومن املتوقع اأن ي�ستقيل وزيرا حزب رينزي من احلكومة 

ي�سار اإىل اأنه ل ميكن اأن يكون هناك توقيت اأ�سواأ من هذا لتخاذ 

اخلطوة. وحتارب اإيطاليا جائحة كورونا املتفاقمة والركود، كما 

تولت رئا�سة جمموعة الع�رشين. ومن املقرر عقد اجتماعات جمل�س 

الوزراء للموافقة على قيود جديدة على التنقل وخطة لتو�سيع عجز 

البلد بنحو 24 مليار يورو )29 مليار دولر( لتمويل حتفيز جديد.

وقال رينزي يف مقابلة مع تلفزيون راي احلكومي اأول اأم�س : "ل 

نريد اأن نكون يف احلكومة باأي ثمن، اإذا كنتم تريدوننا اأن نكون يف 

احلكومة، فلت�ستمعوا اإىل اأفكارنا".

روما ـ )د ب اأ( :

اإيطاليا حماكمة  جنوب  اأم�س يف  بداأت   

من  باأنهم  ي�ستبه  �سخ�سا  لـ300  كربى 

لهم،  وم�ساعدين  ندراجنيتا  مافيا  اأع�ساء 

ح�سبما اأكدت املحكمة.

مدينة  يف  املحاكمة  ت�ستمر  اأن  ويتوقع 

كالبريا / قلورية / ما ي�سل اإىل عامني، 

وهي الأكرب التي ت�سهدها البلد منذ عقود، 

اإجراءات  اتخاذ  احلكومة  حتاول  حيث 

�سارمة �سد اجلرمية املنظمة.

والقتل  باملافيا  الرتباط  التهم  وت�سمل 

واحليازة غري القانونية للأ�سلحة والجتار 

باملخدرات والبتزاز وتقدمي القرو�س بفوائد 

�سا�سة  بهم  امل�ستبه  بني  ومن  فاح�سة. 

�سابقون ورجال اأعمال ورجال �رشطة.

�ساهد   900 نحو  يديل  اأن  املتوقع  ومن 

ب�سهاداتهم، مبن فيهم اأع�ساء �سابقون من 

املتوقع اأن يخرقوا قانون ال�سمت اخلا�س 

باملافيا.

ومت ت�سييد مبنى خا�س يف بلدة لميزيا 

تريمي من اأجل املحاكمة. ويت�سع املبنى 

التباعد  قواعد  ملراقبة  �سخ�س  لألف 

الجتماعي املرتبطة بفريو�س كورونا.

التحالف الحاكم في اإيطاليا يواجه مخاطر اأمريكا ت�سجل اأكثر من 4300 حالة وفاة بكورونا لأول مرة 

النهيار و�سط اأزمة كورونا

بدء اأكبر محاكمة للمافيا منذ عقود في جنوبى اإيطاليا

اإعالن فقدان جواز �سفر 

محمد  عيل  /فيشان  املدعو  فقد   

جواز  باكستان  ،الجنسية      اقبال 

الرجاء   )NY1804351( رقم  سفره 

سفارة  إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

باكستان   أو إىل أقرب مركز رشطة 

مشكوراً.    
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 340039         بتاريخ: 2020/11/25

اورونلريي  ياىب  اوركا اهشاب يف  باســم:   
سانايي انونيم شريكيتي

ماسكو  ماه.  يب،  اس  او  اكتييل  وعنوانه:   
ــو:18  ن بــلــوك  2يب  سيتييس  مويبليا 

باشاكشهري اسطنبول تركيا
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك   

املنتجات :
 أثاث مصنوع من أي نوع من املواد، أثاث الحامم، أثاث الحامم املعياري، مرايا 

األثاث، املرايا، شامعات املالبس 
 الواقـعة بالفئة: 20

 وصف العالمة: عبارة كلمة ORKA مكتوبة بشكل خاص باحرف التينية باللون 
االبيض عىل خلفية باللون االزرق الداكن

 االشــرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 153057

  بإسم : جونسـون أند جونسـون 

وعنوانه: وان جونسون أند جونسون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجرييس 

،   08933 ،  الواليات املتحدة  األمريكية.    

 واملسجلة تحت الرقم: 153057

بتاريخ: 2011/12/04 

   وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :3

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/02/13 وحتى تاريخ: 2031/02/13 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 55384 
 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

  اسم الرشكة :  ليك ستار يونيفورمز  ش. ذ.م.م
العنوان :   محل رقم 3 ملك احمد محمد عبدالله الجاسم، ديرة، هور العنز  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1122160   رقم الرخصة  695466       

 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  :    4-1-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-1-4 

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 :   سبيشال ايديا للوساطة التجارية  ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 605 - 05 ملك عبدالرحيم محمد عبدالرحيم بالغزوز الزرعوين، القرهود  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1006919    رقم الرخصة 592683         

 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  :  5-1-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-1-5

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 /ليك ستار يونيفورمز ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :    4-1-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-1-4 

 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 / سبيشال ايديا للوساطة التجارية ش.ذ.م.م وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :  5-1-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-1-5

 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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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /الريم العامل الطالء والدهانات للمباين/ 
ذ.م.م- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات 
االقتصادية   التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي 
الرشكاء حلها وتصفيتها  ( وقرر   94564   ( رقم  االقتصادية تحت  بالتنمية  وسجلته  

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 04 

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 ال�سم التجاري : الرمي لعمال الطالء والدهانات للمباين   / ذ.م.م
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الوطنية  أبوظبي  لرشكة  أصلية  أسهم  شهادات  فقدان 
للفنادق ش.م.ع بعدد أسهم 1,264,632 ) مليون ومائتان 
أربعة وستون ألفا وستامئة واثنان وثالثون سهام ( باسم 

السيده / فاطمة خلف أحمد العتيبة  
رقم  عىل  اإلتصال  األسهم  شهادات  عىل  يحصل  من   

02-4087219

الوطنية  أبوظبي  لرشكة  أصلية  أسهم  شهادات  فقدان 
للفنادق ش.م.ع بعدد أسهم 1,265,232 ) مليون ومائتان 
وخمسة وستون ألفا ومائتان واثنان وثالثون سهام ( باسم 

السيده / حمدة خلف أحمد العتيبة  
رقم  عىل  اإلتصال  األسهم  شهادات  عىل  يحصل  من   

02-4087219

الوطنية  أبوظبي  لرشكة  أصلية  أسهم  شهادات  فقدان 
للفنادق ش.م.ع  بعدد أسهم 859,266 ) مثامنائة وتسعة 
وخمسون ألفا ومائتان وستة وستون سهام ( باسم السيده 

/ عائشة خلف أحمد العتيبة  
رقم  عىل  اإلتصال  األسهم  شهادات  عىل  يحصل  من 

  02 4087219
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 فقدان �صهادات اأ�سهم اأ�سلية  

 فقدان �صهادات اأ�سهم اأ�سلية  

 فقدان �صهادات اأ�سهم اأ�سلية  

�أخبار و�إعالنات

لإعالناتكم 
بالوحدة:
 هاتف: 

 024488400
فاك�س 

024488201



16 
                الخميس ١٤يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٤٣ 

 









     
   
    
    


    
    
"
     

"
    
 "   
 "  

    

    

    
    
    
   
  
    
   
    


" "
   "   
    

"  



  
 "   
"









     
      
    
     
     
  
     


      





     







     
    
     



   
    
    
    




  
    



    
     


    



    


     

   
    
 " "
"
    
"









        

  "  "  

"    " " 
     "







    
   

      







    
   
   

   
    



   
    

    




   
  
   


    
 "   

"
   


   
   
   " 

    
   
 ""
"


   
    






   
     
"

"
   
    






    
    


    
   

   




    




    

   "" 

    
    
     
    




    
    

    


 
      

    
     







    
  
   
  
   
   
    


   
   
  
   


   
    
    
   
  
   
    
   
   
   


   
   


    



   
   
  
   

   
    

   

   


   



   



 


  ""
  
  
   
   

 

  ""
  
   
  
 
  
  



  
  



  
 

  
  
   
  



 
  
   
  
  
  

 

   
  
  

   
   

   
  
    
   
   

   
  

  
  
  
  
    
  
   

 

   
  
  


 
  

  
   

 

 
   
  
   
   

  



17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14643 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 14 ¢ù«ªÿG á°VÉjôdG

 Ö°VÉZ ô«Z ∞jô°T :»∏gC’G ÜQóe

∂dÉeõdG »a AGƒ°VC’G ¥ô°ùj ..Qƒ°TÉY ΩÉeEG

 »æØdG RÉ¡÷ÉH óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ¿É°üªb »eÉ°S OÉ°TCG

 ‘ ≥jôØdG ¬H ô¡X …òdG iƒà°ùŸÉH ,»∏gC’G …OÉæ∏d

.RÉàªŸG …QhódG á≤HÉ°ùÃ »Hô◊G êÉàfE’G á¡LGƒe

 ¿hCG ÈY á«YGPEG äÉëjöüJ ‘ ¿É°üªb »eÉ°S ∫Ébh

 Ahó¡H ÚÑYÓdG ™e πeÉ©J ÊÉª«°Sƒe" :äQƒÑ°S

 ¤hC’G á≤«bO 45`dG AÉ¡àfG ºZQ ÚWƒ°ûdG ÚH ójó°T

."»Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH

 ∫Ó¨à°SG ÚÑYÓdG øe Ö∏W »æØdG ôjóŸG" :±É°VCGh

 ≥«≤– πLCG øe »YÉª÷G ΩÉé°ùf’G IOÉjRh ,¢UôØdG

 4 π«é°ùJ øe Éæµ“h ≥≤– π©ØdÉH ∂dPh ,RƒØdG

 Iƒb ¤EG áaÉ°VE’ÉH ájƒb ácO OƒLh πX ‘ ±GógCG

."á«fóÑdG á«MÉædG øe ≥jôØdG

 áªb  ‘  …QhódG  Ö≤d  ≈∏Y  á°ùaÉæŸG"  :™HÉJh

 ÉföUÉæY  ‘ IÒÑc  á≤K  Éæjód  øµdh  ,áHƒ©°üdG

."‹É◊G º°SƒŸÉH ÜÉ≤dC’G πc ≥«≤– ≈∏Y É¡JQóbh

 áaÉ°VEG ¿ƒµj ±ƒ°Sh õ«‡ ÖY’ É«dGƒH ÎdGh" :OGRh
 §≤a  êÉàëj  ,á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ‘  ≥jôØ∏d  ájƒb

 á©aO ≈∏Y π°üë«°S ∂dP ≥≤– GPEGh ±óg π«é°ùàd

 ÚÑYÓdG ™e êÉeóf’G ‘ CGóH Éªc ,ájƒb ájƒæ©e

."∫hC’G ±ó¡dG áYÉæ°U ‘ ÒÑc QhO ¬d ¿Éch

 ¬JOƒY ó©H Ö°VÉZ ÒZ ∞jöT óªfi"  :π°UGhh

 ∑Qójh  ,á«°VÉŸG  IÎØdG  ‘ ácódG  ≈∏Y  óLGƒà∏d

 Oƒ©«°S  Éªc  ,á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ‘ ΩOÉb  √QhO  ¿CG

 ∫ÓN  äÉjQÉÑŸG  ‘  ácQÉ°ûª∏d  …ÉLCG  Qƒ«fƒL

."ÉÑjô≤J ´ƒÑ°SCG

 Qƒ¡X πãe  Ö°SÉµŸG  øe  OóY Éfó°üM"  :ºààNGh

 ,øÁC’G Ò¡¶dG õcôe ‘ õ«‡ πµ°ûH ≥«aƒJ ΩôcCG

 ÉfhQƒc ¢ShÒa øe IóFÉ©dG öUÉæ©dG âcQÉ°T Éªc

 óªfih ÉHô¡c Oƒªfi πãe »°SÉ°SC’G π«µ°ûàdG ‘

 ‘ ácQÉ°ûª∏d á©«HQ »eGQ OÉY Éªc ,á°ûaCG …ó›

."ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 ≥«≤ëàd ¬≤jôa ∂dÉeõdG §°Sh ÖY’ Qƒ°TÉY ΩÉeEG OÉb

 …QhódG áª≤d ∫ƒ°UƒdGh ‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG RƒØdG

 πé°S Éeó©H ,»∏gC’G …ó«∏≤àdG ¬ÁôZ ™e áØ°UÉæe

 .∫hC’G ¢ùeCG …öüŸG ≈∏Y RƒØdG ±óg

 ¿CG ’EG ,∂dÉeõdG »ÑYÓd »æØdG iƒà°ùŸG ™LGôJ ºZQh

 IÎØdG ∫ÓN ¬JGõ«‡ RôHCG óMCG π¨à°SG Qƒ°TÉY ΩÉeEG

 êQÉN øe ójó°ùàdÉH ¬≤jôa áØc í«LôJ ‘ á«°VÉŸG

 •É≤f çÓK áÑ≤Y â«e AÉæHCG íæª«d AGõ÷G á≤£æe

 .…QhódG Ö≤d IOÉ©à°SG ƒëf ºgQGƒ°ûe ‘ IójóL

 ¬≤jôØd ácôëàe ïjQGƒ°U IóYÉb Qƒ°TÉY ΩÉeEG πãe

 á°UÉN äGQób ô¡XCG Éeó©H ,á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN

 É¡H õg »àdGh AGõ÷G á≤£æe êQÉN øe ójó°ùàdG ‘

 .áÑ°SÉæe øe ÌcCG ‘ ¬«°ùaÉæe ∑ÉÑ°T

 çÓK ‘ π«é°ùàdG øe ∂dÉeõdG §°Sh ÖY’ í‚h

 ájƒ≤dG  ¬JGójó°ùJ  ≥jôW  øY  á«dÉààe  äÉÑ°SÉæe

 ΩÉ°ùH óªfi ≈eôe ‘ ióŸG Ió«©H áØjò≤H ÉgCGóH

 öùjC’G  ¢ü≤ŸG  øµ°ùàd  ¢û«÷G  ™FÓW  ¢SQÉM

 Qƒ°TÉY πé°S É¡°ùØf IGQÉÑŸG ‘h  .¢û«÷G ¢SQÉ◊

 øe iôNCG Iójó°ùJ øe ∂dÉeõ∏d ådÉãdGh ÊÉãdG ¬aóg

 ¬≤dCÉJ ∂dÉeõdG ÖY’ π°UGƒ«d ,AGõ÷G á≤£æe πNGO

 ¢ùeCG …ó«©°SQƒÑdG …öüŸG AÉ≤d ‘ ¬JGójó°ùJ Iƒ≤H

.çÓãdG IGQÉÑŸG •É≤f ¬≤jôa âëæe »àdGh AÉKÓãdG

 äó°üJ  Éeó©H  É°†jCG  ßM  Aƒ°S  Qƒ°TÉY  ¬LGhh

 ,áMƒª°S á¡LGƒe ‘ ¬d ájhóe áØjò≤d á°VQÉ©dG

 ¢û«÷G ™FÓW á¡LGƒÃ öùjC’G ºFÉ≤dG ió°üJ Éª«a

 IGQÉÑŸG ‘ Úaóg πé°ùj ¿CG πÑb iôNCG Iójó°ùàd

 ôjóŸG ƒµ«°ûJÉH »ª«L ‹É¨JÈdG π¨à°SG  .É¡°ùØf

 ójó°ùàdG  ≈∏Y  Qƒ°TÉY  ΩÉeEG  IQób  ∂dÉeõ∏d  »æØdG

 ¬ëæª«d AGõ÷G á≤£æe êQÉN øe ø≤à oŸGh …ƒ≤dG

.QGôªà°SÉH ∂dòH ΩÉ«≤∏d á≤ãdG

 …QhódG  ‘  ∫hC’G  √Rƒa  ∫Ó¡dG  ≥≤M

 πeC’G  ¬Ø«°V  ≈∏Y  ,RÉàªŸG  ÊGOƒ°ùdG

 IGQÉÑe  ‘  ,(0-3)  áé«àæH  IÈ£Y

 OÉà°ùH ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe äôL

 ´ƒÑ°SC’G äÉjQÉÑe øª°V ,AÉbQõdG Iôgƒ÷G

.á≤HÉ°ùª∏d ådÉãdG

 ,…QhódG  ‘ ∫hC’G  √RƒØH  ∫Ó¡dG  øjójh

 óeÉM QGõf ¬HÉ©dCG ™fÉ°Uh ¬£°Sh ºéæd

 25)  Úà≤«bódG  ‘  á«FÉæK  RôMCG  …òdG

.71 π«¨°ûdG øjódG öüfh ,(34h

 πeC’G  ÜQóe  OÉ©HEG  IGQÉÑŸG  äó¡°Th

 ∂dPh Ö©∏ŸG øY ídÉ°U ìÉØc IÈ£Y

.ÊÉãdG ∫Ó¡dG ±óg øe IóMGh á≤«bO ó©H

 5 ¤EG ¬WÉ≤f ∫Ó¡dG ™aQ áé«àædG √ò¡Hh

.•É≤f 4 ‘ πeC’G óªŒh ,äÉjQÉÑe 3 øe

 §HGÎeh …ƒb »æa πµ°ûH ∫Ó¡dG ô¡Xh

 áJÉªà°SG ºZQ ÉeÉ“ IGQÉÑŸG ≈∏Y ô£«°Sh

 ¥ÓZEGh  √Éeôe  øY  ´ÉaódG  ‘  πeC’G

.∫Ó¡dG ≈∏Y ≈eôª∏d ájODƒŸG òaÉæŸG

 §N º‚ ∫Ó¡dG  øe âa’ πµ°ûH RôHh

 óÑY ¢SQÉa ¬jÒ¡Xh óeÉM QGõf ¬£°Sh

 ó«Y  ºLÉ¡ŸGh  ,»æZÒe  ∫GDƒª°ùdGh  ˆG

.Ωó≤e

 á≤«bódG  ‘ πeC’G  Oƒª°U ∫Ó¡dG  öùch

 ∫OÉÑJ  »àdG  áª¶æŸG  áªé¡dG  øe  25

 πNGO IôµdG óeÉM QGõfh Ωó≤e ó«Y É¡«a

 √ƒe  …òdG  ,QGõæd  ó«Y  Qôª«d  ,¥hóæ°üdG

 áØMGR Iôc iöù«dG ¬eó≤H Oó°Sh QGóà°SGh

 ‹hódG ¢SQÉë∏d ≈æª«dG ájhGõdG ≈°übCG

.º«∏°S …OÉ¡dG ΩôcCG

 ,34 á≤«bódG  ‘ ÊÉãdG  ∫Ó¡dG  ±É°VCGh

 øjódG  öüæd  áªµfi  á«°SCGQ  áHö†H

 ¢SQÉa  É¡Ñ©d  »àdG  IôµdG  øe  π«¨°ûdG

 ÖfÉ÷G ≈∏Y áØdÉfl øe á«dÉY ˆG óÑY

 øjódG öüf É¡dƒëa ,πeC’G ´Éaód öùjC’G

 ΩôcC’ iöù«dG ájhGõdG ≈∏YCG ‘ π«¨°ûdG

.º«∏°S …OÉ¡dG

 5 ∫Ó¡dG ÜQóe iôLCG ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘h

 Ωó≤e ó«Y øe πc êôîa ,ÉYÉÑJ äÓjóÑJ

 óÑY QPÉHCGh óeÉM QGõfh ,á∏©°ûdG ó«dhh

 ÓjóH πNOh ,ˆG óÑY á∏bÉY ƒHCGh º©æŸG

 …hÉ°TôH º«∏°S øe πc ,‹GƒàdG ≈∏Y º¡d

 Ò¨°üdG  á°ûHh  øªMôdG  óÑY  óªfih

.Üƒ≤©j ±hDhôdG óÑYh ¥hQÉa ógÉ›h

 IGQÉÑŸG  ≈∏Y  ¬Jô£«°S  ∫Ó¡dG  πªcCGh

 óeÉM QGõf ¬∏é°S …òdG ,ådÉãdG ±ó¡dÉH

 ,öùjC’G  ìÉæ÷G  õcôe  øe  áØdÉfl  øe

 ,71 á≤«bódG  ‘ …hÉ°TôH  º«∏°S  ÉgòØf

 ,¥hóæ°üdG áaÉM ≈∏Y πeC’G ´ÉaO Égó©HCG

 ,GQÉJh  óªfi  …QGƒØjE’G  ™aGóŸG  OÉYCÉa

 øe óeÉM QGõf É¡dƒëa ,ájƒb Égójó°ùJ

.≈eôŸG ‘ äGOQÉj â°ùdG πNGO ¬©bƒe

 ™aQ ,ådÉãdG ´ƒÑ°SC’ÉH IÒãe IGQÉÑe ‘h

 ó©H RÉàªª∏d óFÉ©dG πMÉ°ùdG ∫Óg ≥jôa

 …ƒ≤dG √Rƒa ó©H ,•É≤f 6 ¤EG ,º°SGƒe 8

 öTÉØdG ïjôŸG ≈∏Y OGó°T/º«∏M OÉà°SEÉH

 ±GógC’G  πMÉ°ùdG  ∫Óg  RôMCGh  .(1/3)

 ó«≤©dG ógÉ› ¬«ÑY’ ≥jôW øY ,á©HQC’G

 ,óªfi  âaCGQh  »LƒHCG  πµjÉe  ÊÉ¨dGh

 ‘  »°ùµY  ±óg  É nH nQ  ΩÉ°üY  ¬©aGóeh

 …òdG  ,öTÉØdG  ïjôª∏d  Ö°ùàMEG  √Éeôe

.•É≤f 4 ‘ óªŒ

 10Ü  IGQÉÑŸG  πMÉ°ùdG  ∫Óg  πªcCGh

 íàa QGõf ¬£°Sh ÖY’ OôW ó©H ÚÑY’

 ∞«£∏dG óÑY …ó› ´É°VCG Éªæ«H ,øªMôdG

.öTÉØdG ïjôª∏d AGõL á∏cQ

 »àdG  çGóMC’Gh  ¥ôØdG  èFÉàf  äÈY

 ádƒ÷G  ±ÓàNG  øY  ,É¡°†©H  âÑMÉ°U

 øY  RÉàªŸG  ÊGOƒ°ùdG  …QhódÉH  áãdÉãdG

 âfÉYh ,ájó«∏≤J ÒZ IQGó°üdÉa ,É¡«≤HÉ°S

 É¡«HQóeh É¡«ÑY’ OôW øe ¥ôØdG á«ÑdÉZ

.AGõ÷G äÓcQ áYÉ°VEGh

 …Qhó∏d  ådÉãdG  ádƒ÷ÉH  RƒØdG  ≥≤–

 8  π°UCG  øe  äÉjQÉÑe  7  ‘  ÊGOƒ°ùdG

 Éªæ«H ,G ∫hC’G ¢ùeCG »eƒj ∫ÓN âÑ©d

 ∂dPh ,IóMGh IGQÉÑe ‘ ∫OÉ©àdG çóM

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y

 ,(0/1)  …hôe  »∏gC’G  ≈∏Y  ïjôŸG  RÉa

 ≈∏Y  ΩƒWôÿG  »∏gC’G  áé«àædG  äGòHh

 ≈∏Y  öTÉØdG  ∫Ó¡dGh  ,¢†u« nHo’G  ∫Ó¡dG

.(1/2) »p∏ ob oOÉc ∫Ó¡dG

 ,(0/3)  IÈ£Y  πeC’G  ,∫Ó¡dG  §≤°SCGh

 »∏gC’G  ≈∏Y  »æWƒdG  ΩƒWôÿG  Ö∏¨Jh

 ≈∏Y  πMÉ°ùdG  ∫Ógh  ,(0/2)  …óæ°T

 ójó÷G  óaGƒdGh  ,(1/3)öTÉØdG  ïjôŸG

.(0/2) áWöûdG ≈∏Y »JƒJ

 ,É«Ñ∏°S ¿Éch ádƒ÷ÉH ó«MƒdG ∫OÉ©àdG

 »Mh ’É«f …OGƒdG »M IGQÉÑe ‘ çóM

.¿GOƒ°ùJQƒH Üô©dG

 ≥jôa  ô¡X  èFÉàædG  ∂∏J  Aƒ°V  ≈∏Yh

 É«∏à©e ,™«ª÷G ¥ƒa »æWƒdG ΩƒWôÿG

 RƒØdG  ¬≤«≤– ó©H  ,•É≤f  9`H  IQGó°üdG

 …ƒb ¢ùaÉæe ≈∏Yh ,‹GƒàdG ≈∏Y ådÉãdG

 ácGöûdG ¬©e ¢†a óbh ,…óæ°T »∏gC’G ƒg

.É©e IQGó°üdGh •É≤ædG ‘

 ¥QÉØH  ÊÉãdG  Ö«JÎ∏d  ïjôŸG  õØbh

 å«M  ,»æWƒdG  ΩƒWôÿG  øY  Úà£≤f

 ,‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG RƒØdG ≥jôØdG ≥≤M

 Ég’hCG ‘ ∫OÉ©J ób ¿Éc ,äÉjQÉÑe 3 øe

.É«Ñ∏°S »∏bOÉc ∫Ó¡dG

 É¡°SCGQ ≈∏Y ¥ôa 3 ¬àbhòJ ∫hC’G RƒØdG

 Ú«dOÉ©J ó©H ¬eÉ«°U öùc …òdG ∫Ó¡dG

 ÖfÉL ¤EG ,¬d ÚJGQÉÑe ∫hCG ‘ Ú«dÉààe

 ΩƒWôÿG »JƒJh ,ΩƒWôÿG »∏gC’G ≥jôa

 ≈∏Y  √RƒØH  IÒÑc  ICÉLÉØe  ≥≤M  …òdG

.¢SôªàŸG áWöûdG

 RƒØdG  øe πé°ùdG  á«dÉN ¥ôa 6 π¶Jh

 ¥ôa »gh ,áãdÉãdG ádƒ÷G AÉ¡àfÉH ∫hC’G

 »∏gC’Gh »∏bOÉc ∫Ó¡dGh ¢†«HC’G ∫Ó¡dG

 Üô©dG  »Mh  ’É«f  …OGƒdG  »Mh  …hôe

.±QÉ°†≤dG áWöûdGh ¿GOƒ°ùJQƒH

 á£≤ædG  Éª¡dƒ°UƒH  ô¶ædG  ÉàØd  ¿É≤jôa

 ∫Ó¡dG  Éªgh  ,ÚJGQÉÑe  øe  á°SOÉ°ùdG

 øª°V ÉëÑ°UCÉa πMÉ°ùdG ∫Ógh öTÉØdG

.§°SƒdG ¥ƒa õcGôŸG

 ájÉ¡æH  äRôMCG  »àdG  ±GógC’G  ´ƒª›

 ≠∏H ÊGOƒ°ùdG  …Qhó∏d  ådÉãdG  ´ƒÑ°SC’G

 √óFÉbh ∫Ó¡dG º‚ ¢†a óbh ,Éaóg 16

 ¥ÉÑ°S ácGöT óeÉM QGõf ¬HÉ©dCG ™fÉ°Uh

 6 É¡∏é°S ‘ ô¡X ób ¿Éc »àdG ,ÚaGó¡dG

.á«fÉãdG ádƒ÷G ájÉ¡æH ÚÑY’

 ó©H ÚaGó¡dG IQGó°üH óeÉM QGõf OôØfGh

 øjójó÷G ¬«aó¡H ,4 ºbQ ±ó¡∏d ¬dƒ°Uh

 RôMCG É¡∏Ñb øeh ,πeC’G ∑ÉÑ°T ‘ ¢ùeCG

 √OQÉ£jh ,…hôe »∏gC’G ∑ÉÑ°T ‘ Úaóg

 »æWƒdG  ΩƒWôÿG  ºLÉ¡e  á nÑ∏ oW  ¢VƒY

 ‘ AÉKÓãdG ¢ùeCG ¬aóg ó©H ,±GógCG 3`H

.¢†«HC’G ∫Ó¡dG ∑ÉÑ°T

 çGóMC’G øe ¿Éc ÚHQóŸGh ÚÑYÓdG OôW

 ,ådÉãdG  ´ƒÑ°SC’G  äÉjQÉÑe  ‘  áàaÓdG

 ó≤a  ,AGõ÷G  äÓcQ  áYÉ°VEG  ÖfÉL  ¤EG

 ,IÈ£Y πeC’G ΩÉeCG ∫Ó¡dG »JGQÉÑe äó¡°T

πeC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y …QhódG »a ∫hC’G √Rƒa ≥≤ëj ∫Ó¡dG…QhódG ádƒéH RôHC’G ÖfÉLC’G ≥dCÉJh ΩƒWôîdG IQGó°U

¿ÉeõdG ôÑY kÉ©e »°†ªæ°S :»∏gC’G ô«gÉªéd áeƒ°ùdG

∂«µ°ûàdG á∏ªM ¢†aôj ´ƒ£ªdG QóH

É«ØJ’ OÉëJG ™e ¿hÉ©J á«bÉØJG ™bƒj Ωó≤dG Iôc OÉëJG

ájQÉædG »∏gC’Gh ∫Ó¡dG áªb ¿GƒæY äGQÉ°üàfÓd IOƒ©dG

¥Gô©dG Öîàæe AÉ≤d ó©H

 ºgCG á«YÉaódG áeƒ¶æªdG QGô≤à°SGh ΩÉé°ùf’G

z¢†«HC’G{ Ö°SÉµe

 øY  ,IóL »∏gCG  …OÉf  º‚ ,áeƒ°ùdG  ôªY  ÈY

 ,äGƒæ°S 3 IóŸ ¬jOÉf ™e √ó≤Y ójóéàH ¬JOÉ©°S

 á©∏b á≤aQ áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ‘ ≥«aƒàdG É«æªàe

.¢ShDƒµdG

 ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,IóL »∏gCG …OÉf ø∏YCG

 IóŸ áeƒ°ùdG ôªY …Qƒ°ùdG ¬ªLÉ¡e ó≤Y ójóŒ

 ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJGh ,2024 ΩÉY ≈àM ,º°SGƒe 3

 .∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 30 πHÉ≤e ójóéàdG

 ≈∏Y »°üî°ûdG ¬HÉ°ùM ÈY áeƒ°ùdG ôªY Öàch

 …ó≤Y ójóŒ ” ˆG óªëH" :"ΩGôéà°ùfEG" ™bƒe

 ,äGƒæ°S  3  IóŸ  …Oƒ©°ùdG  »∏gC’G  …OÉædG  ™e

."É©e »°†ªæ°S ¿ÉeõdG ÈYh ,≥«aƒàdG ˆG ∫CÉ°ùf

 »∏gC’G  …OÉædÉH  áeƒ°ùdG  AÓeR  πYÉØJh

 ΩƒéædG  øe ójó©dG  ∂dòch …Qƒ°ùdG  ÖîàæŸGh

 GhÈYh ,∂dP ™e ¬bÉ°ûYh ájhÓgC’G ÒgÉª÷Gh

 IOÉ°TEG  §°Sh  ,áeƒ°ùdG  ójóéàH  º¡JOÉ©°S  øY

 ±Gó¡dG ¬fƒch IÒÑµdG á«Øjó¡àdG ¬JGQó≤H IÒÑc

 Úæªàe ,ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …Qhó∏d »îjQÉàdG

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘ ìÉéædG πc ¬d

 É keOÉb ,2014 ‘ IóL »∏gCG ¤EG áeƒ°ùdG º°†fGh

 »îjQÉàdG ±Gó¡dG íÑ°UCGh ,»àjƒµdG á«°SOÉ≤dG øe

 ΩÉ¶f QGôbEG  òæe ,ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …Qhó∏d

 128 πé°S å«M ,2009-2008 º°Sƒe ±GÎM’G

 .É kaóg

 º‚  ,´ƒ£ŸG  QóH  ¢†aQ

 Éª«a ∂«µ°ûàdG á∏ªM ,á«°SOÉ≤dG

 OƒLh πX ‘ ,¬jOÉf ™e ¬eó≤j

 çóëàJ  »àdG  äGƒ°UC’G  ¢†©H

.âjƒµdG ΩÉeCG ¬dPÉîJ øY

 ¢SCÉc  ,âjƒµdG  …OÉf  ó°üMh

 1-2  √Rƒa  ó©H  ,ó¡©dG  ó«dh

 ‘  ,á«°SOÉ≤dG  √Ò¶f  ≈∏Y

 º«bCG  …òdG  ádƒ£ÑdG  »FÉ¡f

 ≈∏Y ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCGAÉ°ùe

.‹hódG óªMC’G ôHÉL OÉà°S

 IQÉ°ùN ó©H ´ƒ£ŸG QóH OôZh

 óª◊G" ó¡©dG ‹h ¢SÉc »FÉ¡f

 ∂d  OQÉg  ,∫ÉM  πc  ≈∏Y  ˆG

 ¿PEÉHh  ,á«aƒdG  ÉfÒgÉª÷

 ä’ƒ£ÑdG  ‘  ¢Vƒ©àJ  ˆG

."áeOÉ≤dG

 / ΩGh / »HO

 á«bÉØJG ¢ùeCG Ωó≤dG Iôµd äGQÉeE’G OÉ–G ™bh

 ‘ ∂dPh Ωó≤dG Iôµd É«ØJ’ OÉ–G ™e ¿hÉ©J

 á«dhódG  äGOÉ–’G ™e äÉbÓ©dG  õjõ©J QÉWEG

 Ωóîj  ÉÃ  ájQGOE’Gh  á«æØdG  äGÈÿG  ∫OÉÑJh

.Ωó≤dG Iôc áÑ©d

 »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdG á«bÉØJ’G ™bh

 ó«°ùdGh  Ωó≤dG  Iôµd  äGQÉeE’G  OÉ–G  ¢ù«FQ

 Iôµd  É«ØJ’  OÉ–G  ¢ù«FQ  ƒµæ«°S’  ¢ùÁOÉa

.Ωó≤dG

 ˆGóÑY óªfi á«bÉØJ’G ™«bƒJ º°SGôe ö†M

 ,IôµdG  OÉ–’  ΩÉ©dG  ÚeC’G  …ôgÉ¶dG  ΩGõg

.É«ØJ’ OÉ–G ¢ù«Fôd ≥aGôŸG óaƒdGh

 øY  »∏gC’Gh  Ö≤∏dG  πeÉM  ∫Ó¡dG  åëÑ«°S

 ¿É«≤à∏j  ÉeóæY  äGQÉ°üàf’G  ≥jô£d  IOƒ©dG

 Ö«JÎdG  áªb  á¡LGƒe  ‘ á©ª÷G  óZ  Ωƒj

.Ωó≤dG Iôµd ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …QhódG ‘

 ∫Ó¡dG  ≥≤M  ,º°Sƒª∏d  ájƒb  ájGóH  ó©Hh

 ¢ùªÿG  ¬JÉjQÉÑe  ‘  kGóMGh  kGRƒa  Qó°üàŸG

 çÓK  ôNBG  ‘  ∫OÉ©Jh  ,…QhódÉH  IÒNC’G

.äÉjQÉÑe

 ∫Ó¨à°S’ iôNC’G ƒ∏J á°Uôa »∏gC’G QógCGh

 ΩÉeCG  ÚJGQÉÑe  ôNBG  öùNh  ,∫Ó¡dG  Ì©J

 ådÉãdG õcôŸG ‘ ≈≤Ñ«d á«°SOÉ≤dGh ¿hÉ©àdG

 çÓK ¥QÉØH IGQÉÑe 12 øe á£≤f 22 ó«°UôH

.∫Ó¡dG ∞∏N •É≤f

 ó©H ´ƒÑ°SC’G Gòg Ió«L AÉÑfCG ∫Ó¡dG ≈≤∏Jh

 ™aGóŸGh êôØdG ¿Éª∏°S §°SƒdG ÖY’ ‘É©J

 øe  ƒ°S-¿ƒ«g  „ÉL  »Hƒæ÷G  …QƒµdG

.»∏gC’G á¡LGƒŸ øjõgÉL ÉëÑ°ü«d áHÉ°UE’G

 ¬∏cÉ°ûe øe IóMGh º°ùM ‘ »∏gC’G í‚h

 ∫Ó¡dG  ó°V  áª≤dG  á¡LGƒe  πÑb  á≤dÉ©dG

 …Qƒ°ùdG  ¬ªLÉ¡e ó≤Y ójóŒ  ø∏YCG  ÉeóæY

 …Qhó∏d  »îjQÉàdG  ±Gó¡dG  ,áeƒ°ùdG  ôªY

.2024 ΩÉY ≈àM ,…Oƒ©°ùdG

 ‘ ±GógCG  áà°S (ÉeÉY 31) áeƒ°ùdG πé°Sh

.º°SƒŸG Gòg …QhódG

 / ΩGh / »ÑXƒHCG

 É¡H âLôN »àdG »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdG áé«àf ºZôH

 AÉ°ùe ájOƒdG ¥Gô©dGh äGQÉeE’G »Ñîàæe IGQÉÑe

 Éª¡JGOGó©à°SG QÉWEG  ‘ ,AÉKÓãdG  ∫hC’G  ¢ùeCG

 ácÎ°ûŸG  ájƒ«°SB’G  äÉ«Ø°üàdG  ±ÉæÄà°S’

 ·CGh  ,2022 ⁄É©dG  ¢SCÉc  äÉ«FÉ¡æd  á∏gDƒŸG

 »HO  ‘  ôjÉæj  ôµ°ù©e  ¿CG  ’EG  ,2023  É«°SBG

 Ö°SÉµŸG øe ÒãµdG É≤≤M á«bGô©dG áHôéàdGh

 É¡àeó≤e  ‘h  ,»JGQÉeE’G  ¢†«HCÓd  áÑ°ùædÉH

 ÚH  •ƒ£ÿG  ÜQÉ≤Jh  ΩÉé°ùf’Gh  ¢ùfÉéàdG

 ‘ É°Uƒ°üNh ,ÚWƒ°ûdG QGóe ≈∏Y ÚÑYÓdG

 ¢Uôa 3 ÉæÑîàæe ¬«a QógCG …òdG ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 π«∏Nh ,äƒîÑe »∏©d ÉgRôHCG ∞jó¡à∏d á∏¡°S

 ÖîàæŸG ™e ájOƒdG áHôéàdG äô¡XCGh .º«gGôHEG

 ∂«aQÉe  ¿Éa  …óædƒ¡dG  ÜQóŸG  ¿CG  »bGô©dG

 áeƒ¶æŸG ‘ QGô≤à°S’G ≥«≤– ≈∏Y ¢üjôM

 ´ÉaódG »YÉHQ øe áfƒµŸGh ,≥jôØ∏d á«YÉaódG

 QóæHh  ,øªMôdG  óÑY  ÚgÉ°Th  ,¢SÉÑY  ó«dh

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,¢ù«ªN  Oƒªfih  ,»HÉÑMC’G

 ˆGóÑYh ÚŸÉ°S »∏Y §°SƒdG  RÉµJQG  »ÑY’

 ≈∏Y äGÒ«¨J …CG É¡«∏Y …ôéj ⁄ ¬fC’ ,¿É°†eQ

 º¡HÉ°ùcE’ ádhÉfi ‘ ∂dPh ,ÚWƒ°ûdG  QGóe

 Éª«°S  ’h  ,º¡æ«H  ΩÉé°ùf’G  ≥«≤–h IÈÿG

 πcÉ°ûŸG Qó°üe âfÉc á«YÉaódG áeƒ¶æŸG ¿CG

 øeh  ,á≤HÉ°ùdG  IÎØdG  ‘  Öîàæª∏d  ≥∏≤dGh

 ‘ ∂«aQÉe ¬≤≤M …òdG  QGô≤à°S’G  äÉ«HÉéjEG

 ,Éµ°SÉªàe ô¡X ÖîàæŸG ¿CG á«YÉaódG áeƒ¶æŸG

 íª°ùj  ⁄  ¬fCG  πH  ,±GógCG  …CG  πÑ≤à°ùj  ⁄h

 ∞«°üN »∏Y ≈eôe ójó¡àH »bGô©dG Öîàæª∏d

.Qóf Éª«a ’EG

 ôµ°ù©e øe â≤≤– »àdG É°†jCG Ö°SÉµŸG øeh

 ΩGõàdG  á«bGô©dG  áHôéàdG  ‘  äô¡Xh  ôjÉæj

 ,á«YÉaódG äÉÑLGƒdÉH Ωƒé¡dGh §°SƒdG »ÑY’

 ,Éª«d  …O  ƒ«HÉah  ,äƒîÑe  »∏Y  º¡«a  øÃ

 ,õcGôŸG ∫OÉÑJ ≈∏Y º¡JQóbh ,∑QÉÑe ¿ÉØ∏Nh

 ÖÑ°ùJ óbh ,"á«µ«àµàdG" πª÷G ¢†©H ájOCÉàd

 ‘ GOƒ≤Øe ¿Éc …òdG ¿RGƒàdG ≥«≤– ‘ ∂dP

 ÜQÉ≤àe πµ°ûH ≥jôØdG Qƒ¡Xh ,ÖîàæŸG AGOCG

 QOÉbh  ,ä’hÉëŸG  ‘  Ò£Nh  ,•ƒ£ÿG  ‘

 §≤a ¬°ü≤æj ’h ,™jöùdG ∫ƒëàdG ≥«Ñ£J ≈∏Y

 RƒØdGh ±ó¡dG ≥«≤ëàd IÒNC’G á°ùª∏dG iƒ°S

 ∫ÓL »bGô©dG  ¢SQÉ◊G ¿CG  π«dóH ,áé«àædÉH

 ÌcC’ ió°üJh ,¬≤jôa »ÑY’ π°†aCG ¿Éc ø°ùM

.IÒ£N Iôc øe

 Ö°ùµe Ö°SÉµŸG øe ≥Ñ°S Ée πc ¤EG ±É°†jh

 √ƒLƒdG  øe  ÒÑc  Oó©H  ™aódG  ƒg  º¡e  ôNBG

 ≈∏Y ,É¡≤ëà°ùJ »àdG á≤ãdG É¡ëæeh ,Iójó÷G

 ‘ º¡æe  OóY  ≈∏Y  hCG  º¡«∏Y  OÉªàY’G  πeCG

 É¡JQób ∫ÉM ‘ ,á∏Ñ≤ŸG á«ª°SôdG äÉ¡LGƒŸG

. ÜQóŸG øe É¡H ÚØ∏µŸG QGhOC’G ≥«Ñ£J ≈∏Y

 íÑ°UCG  Iójó÷G öUÉæ©dÉH ™aódG  ∫ÓN øeh

 ÜÉÑ°ûdG  π«L  ºg  ∫É«LCG  3  º°†j  ÖîàæŸG
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�أكد تقرير �سحف���ي �إ�سباين، �أم�س 

�لأربع���اء، �أن �لفرن�سي زين �لدين 

زي���د�ن، �ملدير �لفني لريال مدريد، 

هو �ل�سبب �لوحيد يف بقاء �لثنائي 

�إي�سكو ومار�سيلو مع �لفريق حتى 

�لآن.

ويع���د �لثنائي �أحد �أف���ر�د �جليل 

�لذهب���ي للريال، و�ل���ذي حقق 3 

بط���ولت متتالية ل���دوري �أبطال 

�أوروبا، �إل �أنهما فقد� بريقهما �لذي 

كانا عليه.

"�سب���ورت"  وبح�س���ب �سحيف���ة 

م�ستوى  تر�جع  فق���د  �لكتالونية، 

�إي�سك���و ومار�سيل���و ب�س���دة عقب 

نهائي دوري �لأبط���ال يف 2018، 

حيث فقد� مكانهم���ا يف �لت�سكيل 

�لأ�سا�سي للمريجني، وهو ما دفع 

�لنادي،  فلورنتينو بريي���ز، رئي�س 

للتفك���ري يف بيعهما خالل �سيف 

2019، قبل عودة زيد�ن.

�أن �سبب  و�أو�سح���ت �ل�سحيف���ة، 

مت�سك زيد�ن با�ستمر�ر �لثنائي، هو 

�سعوره باأنه مدين لهما مبا قدموه 

يف وليته �لأوىل وم�ساعدته على 

�سناعة تاريخ مذهل.

وقال زيد�ن يف دي�سمرب/كانون �أول 

�ملا�سي: "لن �أن�س �أبًد� كل ما قدماه 

يل، لكن عليهم �أن يعمال بجد".

ويح���اول �إي�سكو ومار�سيلو حالًيا 

��ستع���ادة ثقة زي���د�ن، من خالل 

�لأد�ء �لقوي يف �لتدريبات، لكنهم 

يلق���ون �سعوب���ة يف �مل�سارك���ة 

يف ظل تاألق كرو����س ومودريت�س 

بالن�سبة لإي�سكو، وميندي بالن�سبة 

ملار�سيلو.

و�أ�س���ار �لتقري���ر، �إىل �أنه مت طرح 

�لثنائي يف �س���وق �لنتقالت من 

جدي���د، �إل �أن زيد�ن ل يز�ل يعتمد 

عليهما، و�سيقاوم قر�ر بيعهما.

دبي ��  و�م :

 �أه���دى �حتاد �لإم���ار�ت لكرة 

�لق���دم �لالع���ب �لعر�قي �أحمد 

�إبر�هي���م قمي����س �ملنتخ���ب 

�لوطني مبنا�سبة خو�سه 100 

مبار�ة مع �أ�سود �لر�فدين.

جاء ذلك على هام�س �ملبار�ة 

�لتي جمعت  �لودي���ة  �لدولية 

منتخبنا �لوطني و�لعر�ق �أم�س 

با�ستاد زعبي���ل بنادي �لو�سل 

و�لتي �نتهت بالتعادل �ل�سلبي 

بدون �أهد�ف.

وق���ام حمم���د عب���د�هلل هز�م 

�لظاه���ري �لأمني �لعام لحتاد 

�لكرة بح�س���ور حممد فرحان 

�لأم���ني �لعام لالحتاد �لعر�قي 

بت�سليم �لالعب قمي�س �لأبي�س 

يحم���ل توقيع �ل�سيخ ر��سد بن 

حميد �لنعيمي رئي�س �لحتاد.

و�أع���رب �لالع���ب ع���ن �سكره 

�لإم���ار�ت  وتقدي���ره لحت���اد 

لكرة �لقدم على هذه �ملبادرة 

�لر�ئعة.

�أوليفر بريه���وف، مدير  �أع���رب 

�لحتاد �لأملاين لكرة �لقدم، عن 

�أمله يف عودة �لوئام و�لهدوء مع 

م�سعود �أوزي���ل جنم �ملان�سافت 

�لفائز بلقب كاأ�س �لعامل 2014 

بالرب�زيل.

بريه���وف يف ت�رصيحات  وقال 

»بيل���د«  �سحيف���ة  ن�رصته���ا 

�لأملانية �أم�س �لأربعاء: »علمنا 

�أن رئي����س �لحتاد �لأملاين لكرة 

�لق���دم تو��س���ل م���ع م�سعود.. 

�سنكون �سع���د�ء �إذ� مت �لجتماع 

وع���اد �جلمي���ع للجلو�س حول 

�ملن�سدة«.

مع  بالفعل  »تو��سلت  و�أ�ساف: 

م�سع���ود عرب تطبي���ق و�ت�ساب 

لتهنئته بعيد ميالده، وجاء رده 

لطيفا للغاية«.

و�عتزل �أوزيل �للعب �لدويل و�سط 

�تهامات بالعن�رصية وذلك بعد 

�خلروج �ملهني للفريق من رحلة 

�لدفاع عن لقبه �لعاملي، حيث 

ف�سل يف �جتياز دور �ملجموعات 

مبونديال 2018 برو�سيا.

وقب���ل بد�ية موندي���ال 2018، 

�ملثرية  �ل�س���ور  بع�س  �لتقطت 

برفقة  �أوزي���ل،  للجدل لالع���ب 

�لرئي����س �لرتك���ي رج���ب طيب 

�أردوغان.

وقال �أوزي���ل �أم�س �لأول �لثنني 

�إنه تلق���ى »ر�سال���ة �سخ�سية 

لطيفة« م���ن فريتز كيلر رئي�س 

�لحتاد �لأملاين لكرة �لقدم.

و�أك���د �لالع���ب �أن���ه مل ين���دم 

على �للع���ب لأملانيا م�ستعيد� 

ل���ه  �ملده�س���ة«  »�لذكري���ات 

و�لفريق يف بطولة كاأ�س �لعامل 

2014 �لتي توج �لفريق بلقبها.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

18الريا�ضةالخميس 14 يناير 2021 ــ العـدد 14643 

بيرهوف: �ساأكون �سعيداً بعودة الوئام 

مع اأوزيل

خريبين يقترب من فريق 
الوحدة اتحاد الإمارات لكرة 

القدم يكرم العراقي 

اأحمد اإبراهيم

تو��سل �لأندية �لإمار�تية، �سفقاتها خالل فرتة 

�لنتقالت �ل�ستوي���ة �جلارية، لتدعيم �سفوفها، 

��ستعد�ًد� للن�سف �لثاين من �ملو�سم �حلايل.

و�سهدت �ل�ساعات �لأخرية، تعاقد نادي �لو�سل، 

مع �لرب�زيل���ي لويز هرنيكي )19 عاًما(، مهاجم 

بر�زيل �أر �إ�س، ليتم قيده يف فئة �ملقيمني.

و�قرتب �لوح���دة من ح�سم تعاقده مع �ملهاجم 

�ل�سوري عمر خريبني )26 عاًما(، قادمًا من نادي 

�لهالل �ل�سعودي. 

يف حني، جنح عجمان يف �لتعاقد مع �لإمار�تي 

�إبر�هيم خمي�س )27 عاًما(، مهاجم �حتاد كلباء.

ويقرتب خورف���كان من �لتعاقد م���ع �لرب�زيلي 

باوليني���و )27 عاًما(، لع���ب ليف�سكي �سوفيا 

�لبلغاري.

ك�س���ف تقري���ر �سحف���ي 

�إ�سب���اين، �أم����س �لأربعاء، 

جديدة يف  �نفر�ج���ة  عن 

مفاو�س���ات �سفقة �نتقال 

�إري���ك جار�سي���ا، مد�ف���ع 

�إىل  �سيت���ي،  مان�س�س���رت 

يناي���ر/  يف  بر�سلون���ة، 

كانون �لثاين �جلاري.

�سم  بر�سلون���ة  وح���اول 

�ملا�سي،  �ل�سيف  جار�سيا 

مان�س�سرت  مغ���الة  �أن  �إل 

�سيتي �ملادية، وقفت �أمام 

�إمتام �ل�سفقة.

"موندو  �سحيفة  وبح�سب 

ديبورتيفو" �لإ�سبانية، فاإن 
بر�سلونة تو�سل لتفاق مع 

مان�س�سرت �سيتي، على �سم 

�جلاري،  �ل�سه���ر  جار�سيا 

�لنادي  �أن خف����س  بع���د 

�لإجنلي���زي م���ن مطالبه 

�ملالية.

وكان مان�س�س���رت �سيت���ي 

قد ��س���رتط �حل�سول على 

10 ماليني ي���ورو ومثلها 

�ل�سي���ف  كمتغ���ري�ت يف 

�ملا�سي، قب���ل �أن يخف�س 

�لرق���م �إىل �لن�سف، وذلك 

قبل 6 �أ�سهر من نهاية عقد 

جار�سيا.

وو�فق مان�س�س���رت �سيتي على مبلغ 

5 ماليني ي���ورو ومثلهما كمتغري�ت، 

بالإ�ساف���ة �إىل مو�فقته على تقا�سي 

�ملبلغ �لأ�سا�سي يف �لعام �ملقبل، يف 

ظل �لأزمة �لتي يعاين منها بر�سلونة.

ومع ذلك، �سي�سطر بر�سلونة لالنتظار 

�لأ�سب���وع �لأخري م���ن يناير/  حتى 

كان���ون �لثاين �جل���اري، حلني قدوم 

رئي�س جدي���د، وح�س���م �ل�سفقة مع 

مان�س�سرت �سيتي.

�سحف���ي  تقري���ر  ك�س���ف 

�إيطايل،�أم�س �لأربعاء، �أن ميالن 

رفع عر�سه لتجديد عقد جنمه 

كالهاجنولو،  ه���اكان  �لرتكي 

و�ل���ذي ينتهي بنهاية �ملو�سم 

�جلاري.

و�رتب���ط ��س���م كالهاجنول���و 

)26 عاًم���ا( مبغ���ادرة ميالن 

يف نهاي���ة ه���ذ� �ملو�سم، يف 

ظل �هتم���ام ناديي مان�س�سرت 

يونايت���د ويوفنتو����س، �إىل �أن 

تاألق���ه ب�س���كل ملحوظ حتت 

دفع  بيويل،  �ستيفان���و  قيادة 

م�سوؤويل �لرو�سونريي للتم�سك 

به.

وبح�سب �سحيف���ة "ل جازيتا ديلو 

�سبورت" �لإيطالي���ة، فاإن ميالن قدم 

���ا بقمي���ة 4 مالي���ني يورو يف  عر�سً

�ملو�سم، بالإ�سافة �إىل مكافاأة كل عام، 

من �أجل �إقناع كالهاجنولو بالتجديد.

و�أو�سح���ت �ل�سحيف���ة، �أن ممثل���ي 

كالهاجنولو �س���وف يلتقو� مب�سوؤويل 

ميالن، �لي���وم �لأربع���اء، ل�ستئناف 

�ملفاو�سات.

وكان���ت تقارير ق���د �أ�س���ارت �إىل �أن 

كالهاجنولو قد ��سرتط �حل�سول على 

6 ماليني ي���ورو يف �ملو�سم من �أجل 

�لتجديد.

بر�سلونة يتو�سل لتفاق حول 

�سفقة جار�سيا

ميالن يرفع عر�سه لتجديد عقد 

كالهانجولو

زيدان يحمي ثنائي الريال من بيريز

ت�ست�سيف حلبة دبي �أوتودروم، �سباق هانكوك 24 �ساعة 

�لعاملي، و�لذي ينطلق �ليوم �خلمي�س، حتت رعاية �ل�سيخ 

من�سور بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي 

�لريا�سي.

وتقام �لن�سخة �ل� 16 من �لتحدي، �أيام �خلمي�س و�جلمعة 

و�ل�سب���ت  مب�ساركة 250 �سائًقا من 33 جن�سية خمتلفة، 

بو�قع 4 �سائقني يتناوبون على �لقيادة يف كل �سيارة.

ويبلغ عدد �ل�سي���ار�ت �مل�ساركة، 54 �سيارة من خمتلف 

�أن���و�ع �ل�سيار�ت، و�لت���ي ت�سم 12 نوًعا م���ن �ل�سيار�ت 

�لعاملية يتناف�سون على مد�ر 24 �ساعة متو��سلة.

و�ستكون دبي، �مل�ست�سيف���ة للجولة �لفتتاحية ل�سل�سة 

�سباقات 24 �ساعة لعام 2021، و�لتي تت�سمن 9 حمطات 

عاملية.

وينطلق �ل�سباق �لرئي�سي ع�رصغد �جلمعة، ويتم �لإعالن 

ع���ن �لفائز يف �ل�سباق بعد 24 �ساع���ة من �لنطالق، �أي 

ع�رص �ل�سبت �لقادم.

وت�س���م قائمة �مل�سارك���ني هذ� �لعام، نخب���ة من �أف�سل 

�ل�سائقني �لعامليني، وم���ن بينهم 5 �سائقني فازو� بلقب 

هذه �لبطولة من قبل يف فئة جي تي 3، �لأكرث �إثارة.

وتتجه �لأنظار �إىل �لبطل �لإمار�تي خالد �لقبي�سي، و�لذي 

حطم �لرقم �لقيا�سي بالفوز يف هذه �لبطولة، وي�سارك هذ� 

�لع���ام مد�فًعا عن لقبه يف �لن�سخ���ة �ل�سابقة و�لتي فاز 

فيها مع فريق بالك فالكون مر�سيد�س �يه �إم جي تي 3.

ويعد فوزه �لعام �ملا�سي، هو �للقب �لثالث يف �لبطولة، 

حيث فاز مرتني �سابقتني عامي 2012 و2013.

دبي ت�ست�سيف �سباق هانكوك 24 �ساعة العالمي

اإ�سابة لعب العراق اأمام الإمارات

يخ�س���ع علي عدنان، لع���ب منتخب �لعر�ق، 

لفحو�س���ات طبية، وذلك بعد تعر�سه لإ�سابة 

يف �لكت���ف، خالل ودية �أ�س���ود �لر�فدين �أمام 

�لإمار�ت.

وتع���ادل منتخب���ا �لإمار�ت و�لع���ر�ق، بدون 

�أهد�ف، م�ساء �أم�س �لأو ل �لثالثاء، يف �ملبار�ة 

�لودية على �ستاد زعبيل بنادي �لو�سل.

وتعر�س علي عدن���ان، لالإ�سابة بعد عرقلته 

من قبل لعبي �ملنتخب �لإمار�تي، بالقرب من 

منطقة �جلز�ء يف �لدقيقة 51.

وغ���ادر �مللعب متاأث���ر�ً بالإ�سابة، وحل بدًل 

منه �رصغام �إ�سماعيل. 



اأبوظبي-الوحدة:

ي�صتاأن���ف احت���اد الإم���ارات للم�صارعة 

واجلودو برنامج م�صابقاته ملو�صم 2020 

– 2021 باإقام���ة دوري اأبط���ال الإمارات 
للجودو لفئة ال�صباب ، وذلك يوم اجلمعة 

22 يناي���ر احل���ايل ب�صالة ن���ادي احتاد 

كلباء موا�صل���ة لتعاون الأندية الأع�صاء 

مع الحت���اد مبا ي�صه���م يف دعم م�صرية 

ال�صاعد  الإمارات  اللعبة وتعريف �صباب 

مبدن بالدهم م���ن خالل تدوير مناف�صات 

الحتاد بع���د النجاح الرائع الذي حققته 

بطولة اليوم الوطني للرجال التي اأقيمت 

يف 27 نوفم���ر املا�ص���ي ب�صالة نادي 

خورفكان.

 وا�صرتط���ت الالئحة الفني���ة والتنظيمية 

لتلك البطولة العمرية التي تقام باملنطقة 

ال�رضقية على �رضورة اإر�صال اأ�صماء الأندية 

واملراك���ز امل�صاركة قبل ال�صاعة اخلام�صة 

م���ن م�صاء ي���وم الأربع���اء املقبل 1/19 

احلايل ، م���ع التاأكيد على اإب���راز الأوراق 

الثبوتية وبطاقة الالعب و�صهادة اللياقة 

ال�صحي���ة و�صهادة فح����ص الكورونا عند 

�صعود امليزان الذي تقرر موعده م�صاء يوم 

اخلمي�ص 1/21 بن���ادي احتاد كلباء،حتى 

الذين اخذوا لقاح الكورونا لبد من تقدمي 

ما يثبت �صلبية الفح�ص )PCR( ، ويجوز 

لكل فريق اأن ي�صجل 3 لعبني يف كل وزن 

منهم مواطنني ومقيم.

وحددت الالئح���ة الفنية للم�صابقة فئات 

ال�صباب حتت 18-19-20 �صنة، ومواليد 

2001 ، 2002 ، 2003 ، والت���ي ت�صم���ل 

اأوزان حت���ت55 كجم، 60 كجم ، 66 ، 73  

.. وتقام بطريقة الدوري من دور واحد مع 

التاأكيد على تقيد الأندية باأعمار الالعبني 

املحددة لكل فئة مما يوفر فر�صة التكافوؤ 

بني الالعبني ال�صاعدين.

واأك���د �صعادة حممد ب���ن ثعلوب الدرعي 

رئي����ص الحت���اد عل���ى ����رضورة اإتباع 

الإج���راءات الحرتازية والتدابري الوقائية 

التي �ص���درت عن���د ا�صتئن���اف الن�صاط 

مبختل���ف املرافق اخلدمي���ة والرتفيهية 

يف فرتة جائح���ة الكورونا وعلي جميع 

الأندية التاأكد م���ن اإجراء فح�ص خمري 

)PCR( ل���كل املعني���ني م���ن الالعبني 

والإداري���ني واحلكام والأجه���زة الإدارية 

والعاملني والتاأكد من �صلبية النتيجة من 

كوفيد 19 ،حفاظا على �صالمة اجلميع.

و�صك���ر الدرعي اأ�رضة ن���ادي احتاد كلباء 

عل���ى ا�صت�صافة تلك اجلول���ة من دوري 

لتعاون  للجودو،موا�صلة  الإمارات  اأبطال 

اأن تخ���رج امل�صابقة  الأندي���ة متمني���ا 

كم���ا خطط لها ،به���دف اكت�صاف مواهب 

جديدة ت�صكل تدعما للمنتخبات الوطنية 

.و�صتك���ون اجلولة النهائي���ة يوم 2/22 

املقبل.
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اخلمي�ص 14 يناير 2021 �� الع�دد 14643  الريا�ضة

دبي-الوحدة:

حق���ق فري���ق "بهان�صايل دب���ي  " فوزاً 

م�صتحق���ًا وكب���رياً عل���ى فري���ق البا�صا 

وبثماني���ة اأه���داف مقابل ثالث���ة اأهداف 

ون�صف وهي �صورة كربونية من خ�صارة 

الفتتاحية لبطولة  البا�صا يف مبارات���ه 

�صه���ر يناير لن���ادي ومنتج���ع احلبتور 

للبول���و والفرو�صية ام���ام مناف�صه فريق 

"هي�صكث ا�صتيت�ص�ص 9 ".
جاءت املباراة متو�صطة امل�صتوى وتباين 

الداء ت���ارة بايقاع �رضي���ع للعب وتارة 

اأخ���رى بايقاع  ه���اديء ن�صبيا حيث بدا 

وا�صحا ان فارق الهانديكاب بني الفريقني 

�صيمنح الغلبة لفريق بهان�صايل دبي وقد 

كان حيث لعب الفريق ي�صم  كل من علي 

و�صبا�صتيان  بهان�صايل  وري�صي  البلو�صي 

ماك�ص ومالكالزا ويحنل الفريق هانيكاب  

5 ج���ول بينما لعب فري���ق البا�صا وهو 

ي�ص���م كل م���ن يا�صني �صان�ص���ال وهاين 

جاب�ص واليجاندرو وخو�صيه كوينتووهو 

يحمل هانديكاب  3 جول   .

وبهذه اخل�صارة ابتع���د فريق البا�صا عن 

دائرة املناف�صة بينم���ا يدخل منح الفوز 

فريق "بهان�ص���ايل دبي" فر�صة املزاحمة 

عل���ى القم���ة ومن ثم فر�ص���ة اللعب يف 

املباراة النهائية .   

هذاوتق���ام اليوم اخلمي����ص مباراة هامة 

جتمع بني فريقي "هي�صكث ا�صتيت�ص�ص 9 

" وفري���ق فارجنتون والتي �صتحدد هوية 
طريف لقاء خت���ام البطولة ظهر يوم غد 

اجلمعه بنايد ومنتج���ع احلبتور للبولو 

والفرو�صية .

»بهان�سالي دبي« يمطر �سباك »البا�سا« 

في بطولة  الحبتور للبولو 

اأبوظبي -الوحدة:

اأ�صماء  اأعلنت رابط���ة املحرتفني الإماراتي���ة 

الفائزين بجوائز الأف�ص���ل ال�صهرية يف دوري 

اخلليج العربي ل�صهر دي�صمر، والتي تنظمها 

الرابط���ة برعاية ات�ص���الت “الراعي الر�صمي 

لدوري اخلليج العربي”، بنهاية الت�صويت عر 

املوقع الر�صمي وتطبيق الرابطة على الهواتف 

الذكية والأجه���زة اللوحية والذي انطلق ظهر 

الأحد 10 يناير وا�صتمر ل�48 �ساعة.

وتوج عب���داهلل رم�صان لع���ب و�صط اجلزيرة 

بجائزة اأف�صل لعب يف دوري اخلليج العربي 

ل�صه���ر دي�صمر، كما ح�صد مدرب���ه الهولندي 

مار�صي���ل كايزر مدرب اجلزي���رة على جائزة 

اأف�صل مدرب، ليك���رر الثنائي تفوقهما بعدما 

فازا بهذه اجلائزة يف �صهر نوفمر اأي�صًا.

فيم���ا نال فهد الظنح���اين حار�ص مرمى بني 

يا�ص، على جائزة اأف�ص���ل حار�ص خالل �صهر 

دي�صمر.

وتفوق عبداهلل رم�صان لعب “فخر اأبوظبي” 

على اأربع���ة مناف�صني يف جائزة اأف�صل لعب 

يف الدوري خ���الل �صهر دي�صمر، بعدما �صمت 

قائمة املر�صحني، كل م���ن: الأوزبكي اأوتابيك 

�صوكورف لعب ال�صارقة، وريان مينديز لعب 

الن�رض، ورامون لوبي���ز لعب خورفكان وبول 

جو�ص اأمبوكو لعب الوحدة.

فيم���ا تفوق كايزر على عب���د العزيز العنري 

مدرب ال�صارق���ة، والروماين داني���ال اإي�صايال 

مدرب بني يا����ص، وتفوق فهد الظنحاين الذي 

ا�صتقبل هدًف���ا واحًدا خالل �صهر دي�صمر على 

جم���ال عبداهلل حار����ص احتاد كلب���اء وعلي 

خ�صيف حار�ص اجلزيرة.

و�صتق���وم رابطة املحرتفني الإماراتية بت�صليم 

الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم 

خالل مناف�صات اجلولة الثالثة ع�رض من دوري 

اخلليج العرب���ي التي �صتنطلق م�صاء اجلمعة 

15 يناير اجلاري.

رابطة المحترفين تعلن 

الفائزين بجوائز الأف�سل 

في »دي�سمبر«
كلباء ت�ست�سيف دوري اأبطال الإمارات للجودو لفئة ل�سباب

بطولة دبي -كايت �سيرف تجتذب 

نجوم العالم
دبي-الوحدة:

بطولة  مناف�ص���ات  اجتذبت 

لأل���واح  املفتوح���ة  دب���ي 

املي���اه  عل���ى  التزحل���ق 

)كاي���ت �صريف(  باملظ���الت 

عددا من جنوم هذه الريا�صة 

مقدمته���م  العاملي���ني ويف 

البط���ل العامل���ي يف فئ���ة 

ال�صلوفين���ي  هايدروفوي���ل 

توين فودي�صيك.

للمرة  فودي�صي���ك  و�ص���ارك 

الأوىل يف املناف�ص���ات م���ن 

خ���الل مناف�ص���ات اجلول���ة 

الأوىل م���ن البطول���ة والتي 

نظمه���ا نادي دب���ي الدويل 

البحري���ة   للريا�ص���ات 

بالتعاون مع جلنة المارات 

والتجديف  �ص���ريف  للكايت 

والتزحل���ق على املاء يومي 

اجلمع���ة وال�صبت املا�صيني 

عن  زادت  ومب�صاركة  بنجاح 

100 مت�صاب���ق ومت�صابق���ة 

ميثلون 30 دولة حول العامل 

اإ�صافة اىل ابطال المارات.

ال�صلوفين���ي توين  ويعت���ر 

فودي�صيك اح���د ابرز النجوم 

ال�صاع���دة يف هذه الريا�صة 

�صتطرق  والت���ي  العاملي���ة 

الأوملبية  ال���دورات  اأب���واب 

ال�صيفية يف الن�صخة الثالثة 

 )2024 )باري�ص  والثالث���ون 

بعد اعتماد يف دورة الألعاب 

الأوملبي���ة ال�صيفية لل�صباب 

التي اأقيم���ت عام 2018 يف 

الأرجنت���ني وحق���ق خ���الل 

فودي�صيك امليدالية الذهبية.

ال�صلوفيني  املت�صابق  وميلك 

يف ر�صي���ده ثالث انت�صارات 

كرى عام 2019 حيث حقق 

مرات  ث���الث  الأول  املرك���ز 

يف ج���ولت بطول���ة العامل 

هايدروفويل الأوىل يف مدينة 

)ال�ص���ني( والثانية  وبيفانغ 

يف مدينة غيزي���را )اإيطاليا( 

والثالثة يف مدينة بينغاتان 

)ال�ص���ني( وانه���ى املو�ص���م 

حمت���ال املرك���ز التا�صع يف 

الت�صنيف العاملي.

وجن���ح ال�صلوفين���ي ت���وين 

فودي�صيك الذي �صارك بالرقم 

1 يف بطولة دبي من انتزاع 

�صدارة فئة هايدروفويل بعد 

7 �صباق���ات م�صج���ال اف�صل 

معدل ليعتلي املن�صة حمرزا 

املرك���ز الأول ومتقدما على 

امل�صارك���ني يف هذه  جميع 

الفئة وم���ن بينهم املت�صابق 

رق���م 11 البلغ���اري هافدار 

الك�صن���دروف ال���ذي احت���ل 

املركز الثاين واملت�صابق رقم 

95 اجلن���وب افريقي �صليفي 

بار�صون�ص الذي احتل املركز 

الثالث.

واب���دي ال�صلوفين���ي ت���وين 

الكبرية  فودي�صي���ك �صعادته 

�صلوفينيا  م���ن  باحل�ص���ور 

وامل�صارك���ة يف بطولة دبي 

املفتوح���ة م�ص���ريا اىل انها 

متثل حمطة مهمة ل�صتعادة 

لياقت���ه بعد توق���ف معظم 

البط���ولت العاملية يف عام 

2020 ب�صب���ب قي���ود ال�صفر 

والتنق���ل واحلظ���ر ب�صب���ب 

انت�صار جائحة كورونا.

ت���وين  ال�صلوفين���ي  وق���ال 

فودي�صيك مل اتردد حلظة يف 

الم���ارات برفقة  اىل  القدوم 

امل�صاركة  اج���ل  من  والدتي 

باأجواء  ال�صتمت���اع  واأي�صا 

اجمل �صتاء يف العامل م�صيدا 

بامل�صتوي التنظيمي املتميز 

والهتمام الكبري الذي حتظى 

به الريا�صات البحرية ب�صكل 

عام وريا�صة الواح التزحلق 

على املياه باملظالت )كايت 

�ص���ريف( الت���ي ت�ص���م فئة 

هايدروفويل .

م���ن جانب���ه حر����ص هزمي 

حمم���د القمزي مدي���ر اإدارة 

ال�صباق���ات يف ن���ادي دبي 

ال���دويل للريا�صات البحرية 

مب�صاركة  الرتحي���ب  عل���ى 

ال�صلوفيني  العامل���ي  البطل 

البط���ال  وكل  فودي�صي���ك 

العاملي���ني يف ريا�صة كايت 

�صريف مبينا ان بطولة دبي 

ال�صمعة  وبع���د  املفتوح���ة 

وال�صي���ت الذي حققته باتت 

هدفا لكل جنوم هذه الريا�صة 

حيث جتمع ومن���ذ ظهورها 

يف روزنام���ة النادي باحللة 

اجلديدة قبل 3 موا�صم 

30 مقاتاًل من 19 دولة ي�ساركون في بطولة »محاربي الإمارات« 
اأبوظبي  ــ  وام :

 اأعلن فوؤاد دروي�ص رئي�ص اللجنة 

املنظم���ة لبط���ولت حمارب���ي 

ال�صتعدادات  اكتم���ال  الإمارات 

الن�صخ���ة  النهائي���ة لنط���الق 

ال���� 15 من بطول���ة " حماربي 

الإم���ارات" للفن���ون القتالي���ة 

املختلط���ة "حماربي الإمارات" 

الت���ي �صتقام يوم غ���د اجلمعة 

تخلي���دا لذك���رى الراح���ل عبد 

املناف نور حممدوف والد بطل 

العامل يف الوزن اخلفيف حبيب 

نور حممدوف، م�صريا اإىل اأن هذه 

الن�صخة �صتق���ام بالتعاون بني 

"حماربي الإم���ارات" وموؤ�ص�صة 
"اإيجل اف �ص���ي" التي ميتلكها 

حبيب نور حممدوف.

واأكد دروي����ص - خالل املوؤمتر 

ال�صحف���ي الفرتا�صي الذي عقد 

اأم����ص الأربعاء- اأن عبد املناف 

ن���ور حمم���دوف يعد م���ن اأهم 

مدربي فن���ون القتال املختلطة 

بعد  الع���امل،  م�صت���وى  عل���ى 

النجاح الكب���ري الذي حققه يف 

بناء وتاأ�صي����ص و�صقل مهارات 

جنله حبيب، ت���اركًا اإرثًا خالداً 

يع���د م�صدرا لإله���ام الكثري من 

الريا�صي���ني لي����ص فق���ط على 

واإمنا لغريهم  الرو�صية  ال�صاحة 

من خمتل���ف بلدان العامل، واأنه 

عل���ى �صوء تل���ك املكانة التي 

يحتلها عبد املناف، وجنله بطل 

الع���امل حبيب ن���ور حممدوف 

ال���ذي مل يخ�رض طيل���ة حياته 

اأي ن���زال، كان القرار من �صعادة 

رئي�ص  الها�صم���ي  عبداملنع���م 

الحتادي���ن الآ�صيوي والإماراتي 

الأول  النائ���ب  للج���و جيت�صو، 

رئي�ص  ال���دويل  الحتاد  لرئي�ص 

لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة 

حماربي الإم���ارات باإقامة هذه 

البطول���ة تخلي���دا واحتفاء به، 

وعل���ى جوائز ك���رى للفائزين 

ت�صل اإىل 150 األف دولر.

الن�صخة ت�صمل  اأن هذه  واأو�صح 

15 نزاًل جتم���ع بني 30 مقاتال 

م���ن 19 جن�صية م���ن خمتلف 

راأ�صهم يف  العامل، وعلى  قارات 

الن���زال الرئي�صي �صيدافع البطل 

الرازيلي  اخلفيف  لوزن  احلايل 

برونو مات�صادو ع���ن لقبه �صد 

الفرن�صي ميكايل لوبو.

ويف الن���زال الرئي�صي امل�صرتك 

"�صاميل  الداغ�صت���اين   " يلتقي 

زاف���وروف وجه���ا لوج���ه مع 

الرازيل���ي ريناتو جوميز ، كما 

يع���ود اجلزائ���ري "املبت�ص���م" 

اإليا����ص بودقزام بع���د م�صاركة 

مميزة يف الن�صخة ال�10 ليواجه 

الكندي جي�صي اآرنيت.

واأكد اأن كل املقاتلني واملنظمني 

البطول���ة  يف  العم���ل  وف���رق 

يخ�صعون لالإجراءات الحرتازية، 

واأن الفحو����ص املخري���ة �صد 

فريو����ص كورونا جت���رى حاليا 

ب�ص���كل يومي للتاأكد من �صالمة 

ال�صماح  �صيت���م  كم���ا  اجلميع، 

للجمهور بدخول ال�صالة بن�صبة 

لأول  الجتماعي  التباعد  حتقق 

مرة بعد كورونا، وبذلك �صتكون 

هذه البطول���ة اأول حدث ي�صهد 

اجلمعة  يوم  جماهرييا  ح�صورا 

املقبل، وي�صرتط ملن يرغب يف 

احل�ص���ور اأن يكون حا�صال على 

لقاح كورونا.

واأ�صاف: " يف �صابقٍة هي الأوىل 

من نوعه���ا يف تاريخ البطولة، 

قاربت ا�صتعداداتنا على الكتمال 

لإقامة ن�صخة اأخرى من البطولة 

خالل ال�صهر اجل���اري، وحتديدا 

بع���د 7 اأيام فقط م���ن الن�صخة 

15 وهي الن�صخ���ة العربية من 

/الن�صخة  الإم���ارات  حمارب���ي 

16/، والت���ي �صتقام من منطلق 

م�صوؤوليتنا العربية يف اكت�صاف 

من  املقاتلني  و�صقل  واحت�صان 

خمتل���ف اجلن�صي���ات العربية، 

يتمتع���ون مبواهب مميزة  ممن 

يف فن���ون القت���ال املختلط���ة 

لإظهار  ب���ارزة  من�صة  ومنحهم 

كفاءتهم ومواهبهم".

الك�سف عن ت�سميم ميداليات �سباق ن�سف 

ماراثون راأ�س الخيمة 

راأ�س اخليمة  ــ الوحدة:

 ك�صف���ت اللجنة املنظم���ة ل�صباق ن�ص���ف ماراثون 

راأ�ص اخليمة النقاب ام����ص عن جمموعة امليداليات 

الرائع���ة الت���ي �صتمنح للفائزين عن���د اجتياز خط 

النهاي���ة يف ال�صباق املرتقب ال���ذي �صيقام يوم 19 

فراير2021، وهو حدث ناجح اأثبت �صعبيته الوا�صعة 

عل���ى امل�صتويني العاملي والإقليمي، مع جتاوز عدد 

امل�صاركني يف ن�صخته ال�صابقة 5 اآلف م�صارك.

وتتمي���ز امليداليات بت�صميم خا����ص باحلدث، كما 

تتمت���ع بت�صطيبات ذات ملعان ممي���زة وت�صطيبات 

معدنية غري لمعة. وكان املنظمون قد اختاروا ثالثة 

ت�صامي���م و�رضائط تعليق، م���ع تخ�صي�ص ت�صميم 

واحد لكل فئة �صم���ن الن�صخة اخلام�صة ع�رضة من 

احلدث. وتتنوع امليدالي���ات املميزة ذات الأحجام 

املختلف���ة بنقو�ص تدل على الفئ���ة و�صعار ال�صباق 

وال�صباقات الأخرى للم�صاف���ات الأق�رض: 21.1 كم، 

و5 كم، و1 كم.

محمد بن ثعلوب ي�ضكر الأندية على ا�ضت�ضافتها



طوكيو ـ  )د ب ا(:

 تعت���زم �رشك���ة �س���وين الياباني���ة 

لاللكرتونيات تو�سيع اأعمالها اخلا�سة 

مبعدات الفيدي���و من خالل اإطالق اأول 

طائرة م�س���رة حتمل كام���را، حيث 

اأطلقتها حتت ا�سم » اير بيك« وك�سفت 

عنه���ا ي���وم الثالثاء خ���الل معر�ض 

االإلكرتونيات اال�ستهالكية.

وميثل ه���ذا املنتج حماول���ة ل�سوين 

لدخ���ول جمال الطائ���رات التي حتمل 

الكامرات.

الطائرة امل�سرة  واأعلنت �سوين ع���ن 

خالل موؤمتر االإلكرتونيات اال�ستهالكية 

الرقمية لهذا العام، اأحد اأكرب معار�ض 

املنتج���ات االإلكرتوني���ة، والذي يعقد 

�سنويا يف لو�ض اجنلي�ض.

�سددت ال�سني تدابره���ا الوقائية حول 

مدينة “خوبي” القريبة من بكني مثلما 

فعل���ت يف ووه���ان �سابق���ًا، ملحا�رشة 

الوباء املتزايد االنت�سار موؤخراً بع�رشات 

االإ�سابات اجلديدة يوميًا؟

اإغ���الق املنطقة ومنع  اإىل  وباالإ�ساف���ة 

الدخول اإليه���ا واخلروج منها وم�ساعفة 

على  اجلاري���ة  ال�سحي���ة  االختب���ارات 

ال�سكان، قالت �سحيفة “بيزن�ض تاميز” 

ال�سادرة يف �سنغافورة اإن بكني، ملواجهة 

ه���ذا االرتفاع االأكرب يف ع���دد االإ�سابات 

اليومية منذ 5 اأ�سهر، تقوم بفح�ض �سامل 

دة وبعزل امل�سابني  ل�سكان الب���وؤر املوؤكَّ

اأماكن احلجر  اإىل  ونقله���م باحلاف���الت 

ال�سحي.

ال�سينية  التلفزيوني���ة  القن���اة  وذكرت 

“�سي �س���ي تي يف” يف �سفحتها مبوقع 
التوا�س���ل “توي���رت” اأن اأكرث من 20 األف 

�سخ����ض ينتمون اإىل 12 قرية يف منطقة 

ب�سمال  �سيجيازهوانغ  غاوت�سين���غ، يف 

االأكرث ت����رشراً، قد  “خوب���ي”،  مقاطعة 

ُنِقل���وا اإىل مركز حجر �سحي بعد ارتفاع 

عدد االإ�سابات يف االأيام االأخرة.

الفرن�سية  التلفزيوني���ة  القن���اة  وقالت 

“فران����ض تي يف �سني”، م���ن جهتها، اإن 
“اأك���رث م���ن 20 األف �سخ�ض م���ن دائرة 
اإداري���ة ب�سيجيازهوان���غ ق���د ُنقلوا اإىل 

احلج���ر ال�سحي، الأن الع���زل الذاتي يف 

البي���وت ي�ساعد على انت�س���ار الفرو�ض 

ح�سب ال�سلطات ال�سينية”.

ق���ال وكي���ل وزارة الرتبي���ة الكويتية لقطاع 

البح���وث الرتبوية واملناه���ج ومدير املركز 

الوطني لتطوي���ر التعليم �س���الح دب�سة، اأن 

الكويت حلت باملركز االأول عامليًا يف موؤ�رش 

توفر النظام واالأمان يف املدار�ض وفقًا لدرا�سة 

اأجرتها “تيمز” العاملية لطلبة ال�سف الثامن 

يف مادة الريا�سي���ات وبن�سبة بلغت 77 يف 

املئة.

واأ�ساف دب�س���ة يف املوؤمت���ر ال�سحفي الذي 

عق���د مبقر وزارة الرتبية  ال�ستعرا�ض النتائج 

االأولي���ة لدرا�سة تيمز 2019 اأن الكويت حلت 

يف املركز الث���اين عامليًا يف م���ادة العلوم 

بن�سبة بلغت 75 يف املئة.واأ�سار اإىل م�ساركة 

الدولي���ة لتقييم نظام  الكويت بالدرا�س���ات 

تزامن���ًا مع اإع���الن اليابان عن 

ر�سد �سالل���ة جديدة من فرو�ض 

قادم���ة  “خام�س���ة”  كورون���ا 

الربازي���ل، اأعلنت منظمة ال�سحة 

باأن  توقعاته���ا  ع���ن  العاملية، 

تكون هذه ال�سالل���ة اأكرث انتقااًل 

من �سابقاتها لكن دون زيادة يف 

قوة املر�ض.

وق���ال املدير الع���ام للمنظمة، 

تيدرو����ض اأدهن���وم غيربي�سو�ض 

ب�سكل  الفرو�ض  ينت����رش  “كلما 
اأكرب، كلما تزداد اإمكانية حدوث 

تغرات جديدة له”، م�سدداً على 

اأن ال�س���الالت اجلديدة ترفع من 

وترة انتقاله.

“م�سيف���ًا اأن هذا قد ي���وؤدي اإىل 

قف���زة لالإ�سابات باملر�ض وعدد 

امل�ست�سفي���ات،  يف  املر�س���ى 

الذي يث���ر م�ساكل كبرة  االأمر 

بالن�سب���ة اإىل املوظفني الطبيني 

وامل�ست�سفي���ات التي لقد اقرتبت 

من نقطة االنهيار”.

تو�سلت اأبحاث جديدة اإىل اإمكانية 

االعتم���اد عل���ى ال�سل���ع لتوليد 

الطاقة ال�سم�سية املتجددة.

وبالفع���ل فق���د اأطلق���ت �رشك���ة 

اإ�سباني���ة نا�سئ���ة، بالتعاون مع 

م�رشوع  التقنية،  فالن�سيا  جامعة 

تكنولوجي���ا غريب���ة م���ن نوعها 

ميكن من خالله���ا توظيف ال�سلع 

ل���دى الرجال من اأجل توليد طاقة 

متجددة با�ستخدام اأ�سعة ال�سم�ض.

وتعتم���د التقنية عل���ى ا�ستخدام 

راأ�ض الرجل كم�سطح يلتقط اأ�سعة 

ال�سم����ض ث���م يحول���ه اإىل طاقة 

يتم تخزينه���ا ببطاريات �سغرة 

امل�ستخ���دم معه، بحيث  يحملها 

الطاقة الحقًا  ا�ستخدام تلك  ميكن 

الأغرا����ض متع���ددة مث���ل �سحن 

الهاتف املحمول.

ويتطل���ب من الرج���ال كي تكتمل 

التجرب���ة بزراعة �رشيحة �سغرة 

يف الراأ����ض، م���ن خ���الل اإج���راء 

عملي���ة جراحية ب�سيطة، من اأجل 

اأ�سعة ال�سم�ض  التمكن من حتويل 

ال�ساقط���ة على الراأ����ض اإىل طاقة 

ميكن ا�ستخداماها الحقًا.

للروؤو����ض  ميك���ن  اأن���ه  وُيذك���ر 

ال�سلع���اء اأن تعمل ب�س���كل اأكرث 

كفاءة من األواح الطاقة ال�سم�سية 

تولي���د  ب�سب���كات  امل�ستخدم���ة 

الطاق���ة، حيث تقوم بعك�ض اأ�سعة 

ال�سم�ض بقوة وب�رشعة.

احلكم باإعدام قاتل الطفل عدنان 
يف املغرب

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

�رشك���ة )مايكرو�سوف���ت( االأمريكية تزيح النق���اب عن احلا�سوب 

اللوحي +Surface Pro 7 اجلدي���د، الذي ميكن ا�ستخدامه 

كجهاز الب توب اأي�سًا.

 Surface واأو�سحت ال�رشك���ة االأمريكية اأن احلا�سوب اللوحي

+Pro 7 اجلدي���د ي�ستمل عل���ى كامرا حُم�ّسن���ة بدقة و�سوح 

1080 بيك�سل )Full HD(، والتي توفر باال�سرتاك مع �سماعات 
Dolby Atmos وميكروفون���ات ثنائية النطاق البعيد جودة 

فائقة اأثناء موؤمترات الفيديو.

ويدعم احلا�س���وب اللوحي +Surface Pro 7 اجلديد �سبكة 

االت�ساالت LTE كتجهيز اختياري، كما مت جتهيزه ببطارية ت�سل 

فرتة ت�سغيلها اإىل 15 �ساعة.

ق�ست حمكمة اال�ستئناف مبدينة طنجة املغربية يف ال�ساعات 

االأوىل من اأم�ض، باإعدام املتهم الرئي�سي يف مقتل الطفل عدنان 

بو�سوف.

واأدي���ن املته���م بجرائم "االغت�س���اب والقتل العم���د مع �سبق 

االإ����رشار والرت�سد، واإخفاء جثة وت�سويهه���ا، والتغرير بقا�رش، 

وهتك عر�سه بالعنف".

وقررت هيئ���ة احلكم بالغرف���ة اجلنائي���ة االبتدائية مبحكمة 

اال�ستئناف يف طنجة كذلك، اإدانة 3 متهمني باأربعة اأ�سهر حب�سًا 

ناف���ذاً، مع فر�ض غرامة مالية قدرها األ���ف درهم، وذلك بعدما 

اإدانتهم بجنحة عدم التبليغ.
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 »مايكرو�سوفت« تعلن عن حا�سوب 

»املوؤمترات« اجلديد

قال ممثل و�سائ���ل اإعالم اإن احلكومة االأمركية اأعدمت 

اأم����ض، ليزا مونتغم���ري، املدانة بالقت���ل، وهي املراأة 

الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم باالإعدام اأ�سدرته 

حمكمة احتادية، بعد اأن اأزاح���ت املحكمة العليا اآخر 

عقبة اأمام التنفيذ

وميث���ل اإعدام مونتغمري امل���رة االأوىل التي تنفذ فيها 

احلكوم���ة االأمركي���ة حكم���ا باالإعدام بح���ق �سجينة 

منذ ع���ام 1953، ح�سبم���ا ذك���رت "رويرتز".وو�سفت 

حمامي���ة مونتغمري االإعدام يف ت�رشيحات حادة باأنه 

"ا�ستعم���ال وح�سي وغر قانوين وغر �رشوري ل�سلطة 
اأم���ا كانت حامال،  ا�ستبدادية".وخنق���ت مونتغومري، 
قبل اأن تنت���زع جنينها من رحمها، وذلك بعد اأن قادت 

�سيارتها م�سافة 170 ميال من منزلها يف كان�سا�ض اإىل 

بيت بوبي جو �ستينيت، 23 عامًا، ، وذلك بحجة �رشاء 

ج���رو، من عندها، يف دي�سم���رب 2004. ولكنها بدال من 

ذلك خنقتها بحب���ل، وا�ستخدمت �سكينا الإجراء عملية 

قي�رشي���ة لها، قبل الفرار.واأظه���رت �سجالت الكمبيوتر 

اخلا�س���ة مبونتغومري، اأنها اأج���رت اأبحاثا عن كيفية 

اإج���راء العمليات القي�رشية، كم���ا طلبت جمموعة من 

اأدوات الوالدة.

 اأول اإعدام المراأة باأمريكا 
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 الكويت االأوىل عامليا يف النظام واالأمان يف املدار�سً

عزل نحو 20 األف 

�سخ�س يف اإقليم 

خوبي ال�سيني

9 اآالف طفل توفوا يف موؤ�س�سات اأدارتها راهبات يف اإيرلندا

»ال�سحة العاملية« تعلن تقديراتها خلطورة 

�ساللة كورونا اخلام�سة

لي�ست حم�س خيال .. توليد الكهرباء 
من �سلعة الرجال

ك�سفت جلنة حتقيق يف ف�سيحة منازل لالأمهات 

العازب���ات يف اإيرلندا ت�سعة اآالف وفاة يف هذه 

املوؤ�س�سات التي اأدارتها لعقود راهبات كاثوليك 

.

واأعلن رئي�ض ال���وزراء مايكل مارتن اأنه �سيقدم 

»اعتذارات« م���ن الدول���ة االإيرلندية يف اإطار 

ه���ذه الق�سية التي �سلطت ال�سوء على معدالت 

الوفيات »املقلقة« يف ه���ذه املوؤ�س�سات التي 

ا�ستمرت حتى العام 1998.

وقال وزير الطفولة االإيرلندي رودريك اأوغورمان 

»من ال�سع���ب تخيل حجم املاأ�ساة واالأمل وراء 

هذا العدد البالغ 9000 طفل ور�سيع«.

وت�ستقب���ل هذه املن���ازل التي كان���ت تديرها 

راهبات يف اإيرلندا، فتيات و�سابات تخلت عنهن 

اأ�رشهن. واعترب االأطف���ال املولودون هناك غر 

�رشعيني وغالبا م���ا جرى ف�سلهم عن اأمهاتهم 

ث���م يتم عر�سهم للتبني، م���ا اأدى اإىل قطع كل 

الروابط مع عائالته���م البيولوجية. ومت اإن�ساء 

ه���ذه اللجنة الكت�ساف ال�سب���ب وراء امل�ستوى 

املرتف���ع لوفيات االأطفال يف ه���ذه املوؤ�س�سات 

ال�سابق���ة يف اإيرلن���دا الكاثوليكية، بني عامي 

1922 و1998.

وقال رئي�ض ال���وزراء اإن التقرير ي�سف »ف�سال 

مظلما وخمزيا من التاريخ االإيرلندي احلديث«، 

وي�سلط ال�سوء على »الثقافة املعادية للمراأة« 

الت���ي عرفتها الب���الد »لعق���ود«. و�سدد على 

»التمييز اخلطر واملنهجي �سد املراأة، ال �سيما 

اللواتي اأجننب اأطفاال خارج اإطار الزواج«.

»�سوين« تك�سف عن اأول طائرة م�سرية حتمل كامريا

التعليم مع ت�سليط ال�س���وء على ارتفاع نتائج 

الكويت واإ�س���ادة منظمة )IEA(  بالتزام الكويت 

باملعاير وال�رشوط الدولية.

وذكر اأن الكويت حل���ت يف املركز الثاين عامليًا 

يف موؤ����رش م�ست���وى الر�سا الوظيف���ي ملعلمي 

العل���وم يف ال�س���ف الثامن يف ح���ني حلت يف 

املرك���ز اخلام����ض يف ال�سف الراب���ع وحلت يف 

املركز اخلام�ض يف ال�سف الثامن واملركز ال�سابع 

يف ال�سف الرابع يف مادة الريا�سيات.واأكد دب�سة 

اهتمام الوزارة بجمي���ع الدرا�سات الدولية التي 

تقي���م النظ���ام التعليمي من اأج���ل العمل على 

تطوير وحت�سني التعلي���م بالكويت، الفتًا اإىل اأن 

الكويت ا�ستطاع���ت اأن حتقق نتائج ايجابية يف 

عملية دفع عجلة التعليم نحو االأف�سل.
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