
دبي ـ )وام(:

 اعلنت طريان الإمارات ا�ستئناف 

رح���ات ال���ركاب اإىل �سي���دين 

با�سرتاليا  وبري�س���ن  وملبورن 

وذلك اعتب���ارا من ايام 25 و26 

و 28 يناير اجلاري فيما توا�سل 

ت�سغيل رحات الركاب املنتظمة 

كاملعتاد بني دبي وبريث وكذلك 

جميع  اإىل  ال�سح���ن  عملي���ات 

النقاط الأ�سرتالية.

الإم���ارات قرارا  واتخذت طريان 

با�ستئن���اف اخلدمات مع اإجراء 

تعديات عل���ى العمليات حتى 

تتمكن من ال�ستمرار يف خدمة 

العم���اء حيث اأ�سب���ح يتعني 

اأطقم  اأف���راد  الآن عل���ى جميع 

طائرات طريان الإمارات م�سيفني 

وطيارين العاملني على الرحات 

الأ�سرتالية 

كييف-)د ب اأ(:

 قال���ت �سلط���ات احلماي���ة املدنية 

الأوكراني���ة ام����س اخلمي����س، اإن 15 

�سخ�سا على الأق���ل لقوا حتفهم يف 

حريق �س���ب يف دار رعاية يف مدينة 

خاركيف �رشقي اأوكرانيا.

واأ�سيب م���ا ل يقل عن ت�سعة اآخرين 

يف احلريق ، ومت نقل خم�سة منهم اإىل 

امل�ست�سفى .

اأن احلريق بداأ  ال�سلط���ات  وك�سف���ت 

يف الطاب���ق الأول من املبنى املكون 

من طابق���ني وامتد ليغطي نحو 100 

م���رت مربع . وكان يف املبنى يف ذلك 

الوقت 33 �سخ�سا .

وقدم الرئي����س فولودميري زيلين�سكي 

ل���ه  تغري���دة  يف  وق���ال  تعازي���ه 

عل���ى موق���ع التوا�س���ل الجتماعي 

»في�سبوك« ، اإنه يجب اإجراء حتقيق 

ملنع وقوع ماأ�ساة مماثلة مرة اأخرى.

ومت ن�رش حواىل 50 من رجال الطفاء 

فى مكان احلادث .

اأبوظبي-وام:

 وق���ع املهند����س طارق امل���ا وزير 

الب���رتول وال���روة املعدنية يف م�رش 

مع �رشك���ة مبادلة للب���رتول اتفاقية 

امتياز للتنقيب عن البرتول والغاز يف 

»القطاع 4« باملياه العميقة بالبحر 

امل�رشية  لل�رشك���ة  التابعة  الأحم���ر 

القاب�سة جلنوب الوادى مب�ساحة تقدر 

ب�3084 ك���م مربع، والت���ي منحتها 

احلكومة امل�رشية ح���ق التنقيب من 

خال جول���ة العط���اءات املقامة فى 

عام 2019.

ومبوجب هذه التفاقية متتلك مبادلة 

للبرتول ح�سة م�سارك���ة ن�سبتها 27 

باملائة يف القط���اع، يف حني متتلك 

�رشكة »�سل« امل�سغل ح�سة ن�سبتها 

63 باملائ���ة، ومتتلك �رشك���ة »ثروة 

للب���رتول« امل�رشي���ة باق���ى احل�سة 

ون�سبتها 10 باملائة.

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

وا�سنطن-وكالت:  اأعلن الرئي����س الأمريكي اجلديد جو بايدن اإنه 

�سيوقع قرارات تنفيذية عاجلة ملواجهة وباء كورونا، تت�سمن عددا 

م���ن الإجراءات. وقال بايدن يف تغريدة عل���ى تويرت:" لي�س لدينا 

ثانية ن�سيعها عندم���ا يتعلق الأمر بال�سيطرة على هذا الفريو�س. 

لهذا ال�سبب، �ساأوقع اليوم ق���رارات تنفيذية لتو�سيع الفحو�سات، 

واإدارة اللقاحات، وفتح املدار�س والأعمال ب�سكل اآمن".

وكانت �سحيفة "نيوي���ورك تاميز" ق���د اأوردت يف وقت �سابق اأن 

الرئي�س الأمريك���ي �سيخ�س�س، اخلمي�س، ملواجهة فريو�س كورونا، 

الذي اأودى بحياة اأك���ر من 400 األف اأمريكي، واأ�ساب اأكر من 24 

مليونا اآخري���ن.وكان بايدن )78 عاما( قد ا�ستلم مقاليد احلكم يف 

وا�سنطن، منت�سف نهار الأربع���اء، يف اأجواء احتفالية ظلت حتى 

امل�ساء، ومع ذلك اتخذت �سل�سلة من القرارات التنفيذية اأعلن عنها 

يف امل�ساء.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 16/22 دبي 17/23 ال�سارقة 13/24 عجمان 24 /16 اأم القيوين 23 /12 راأ�س اخليمة 24 /16 الفجرية 19/28 العني 14/24 ليوا 13/23  ال�سلع 13/23  الفجر 5.47 الظهر 12.36   الع�رش 3.40  املغرب 6.04 الع�ساء 7.20

وا�ضنطن-وكاالت:

اأخرج���ت رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي، 

نان�سي بيلو�سي، جميع اأ�سلحتها، وك�سفت 

خطتها ملاحقة الرئي�س الأمريكي ال�سابق 

دونالد ترامب، خال كلمة األقتها اخلمي�س.

واأكدت بيلو�سي اأنها بداأت بالفعل اإجراءات 

ماحق���ة ترام���ب ق�سائيا، م���ع جمل�س 

ال�سي���وخ، لعزل���ه، بعد اأح���داث اقتحام 

الكونغر�س، كما اأنها ك�سفت عن معلومات 

"�سادم���ة" ب�س���اأن تعامله م���ع جائحة 
كورونا.

وقالت بيلو�سي: "اكت�سفنا هذا ال�سباح اأن 

اإدارة ترام���ب مل يكن لديها خطة حقيقية 

لإنت���اج وتوزيع اللقاح���ات يف الوليات 

املتحدة، 

بيلو�سي تالحق ترامب 
بعد الخروج
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اأبوظبي-وام:

 واف���ق ام�س اأع�ساء الوكالة الدولي���ة للطاقة املتجددة 

"اآيرين���ا" باأغلبية �ساحقة عل���ى تاأ�سي�س منتدى عاملي 
رفيع امل�ست���وى لتطوير الروؤى املتعلق���ة بتحول قطاع 

الطاق���ة وذلك بالعتم���اد على خ���رات الوكالة وح�سد 

القوى ل�سمان التع���ايف الفعال من اأزمة "كوفيد – 19" 

بال�ستناد اإىل حتولت قطاع الطاقة. وياأتي هذا القرار يف 

ختام اأعمال اجلمعية ال�سن���وي للوكالة والذي ا�ستقطب 

اأكر من 2000 م�سارك من الدول الأع�ساء وال�رشكاء و�سم 

اجتماعا افرتا�سيا ا�ستمر من 18 ولغاية 21 يناير.

وبه���دف احلفاظ على الزخ���م ال�سيا�س���ي ل�سرتاتيجية 

النتعا�س الأخ�رش يف عام 2021 ي�سعى املنتدى اجلديد 

لت�رشيع اإج���راءات حتول قطاع الطاقة من جانب البلدان 

والقطاع وال����رشكات وامل�ستثمرين والأو�ساط الأكادميية 

واأ�سحاب الروؤى.

رام الله-)د ب اأ(:

 طلبت ال�سلطة الفل�سطينية ام�س اخلمي�س، م�ساعدة املجتمع 

الدويل بالتدخل ل���دى اإ�رشائيل لل�سماح باإجراء النتخابات 

الفل�سطينية يف �رشق القد�س. 

 وج���اء ذلك خال اجتماع رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد 

ا�ستي���ة يف مدين���ة رام اهلل مع 51 �سف���ريا وقن�سا اأجنبيا، 

اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمد لدى فل�سطني لبحث اآخر 

التطورات بخ�سو�س اإجراء النتخابات الفل�سطينية املقررة 

ابتداء من اأيار/مايو املقبل على ثاث مراحل. 

 وطالب ا�ستية ، يف بيان، املجتمع الدويل، ل �سيما الحتاد 

الأوروب���ي ب�«ال�سغط على اإ�رشائي���ل لتمكني الفل�سطينيني 

بالقد�س من امل�ساركة بالنتخاب���ات العامة وفق ما تن�س 

علي���ه التفاقي���ات املوقعة، وما هو حق له���م مار�سوه يف 

النتخابات ال�سابقة«. 

اأع�س�ء »اآيرين�« يوؤيدون ت�أ�سي�س منتدى 

ع�لمي لدعم تحول قط�ع الط�قة
ال�سلطة الفل�سطينية تطلب م�س�عدة دولية 

الإجراء االنتخ�ب�ت ب�سرق القد�س

بايدن يعلن الحرب على كورونا

 بريوت-) د ب اأ(:

 اأ�سيب �سابط يف اجلي�س اللبناين ام�س اخلمي�س، يف انفجار 

لغم اأر�سي يف جمدل عنجر يف وادي البقاع �رشقي لبنان.

 وق���ال بيان �سادر عن قيادة اجلي�س اللبناين اإنه » بتاريخ 

21  كان���ون ثان/ يناير اجلاري، واأثن���اء قيام دورية راجلة 

م���ن اجلي�س مبهمة يف منطقة جمدل عنجر - البقاع، اأ�سيب 

�ساب���ط بجروح خطرة يف اإحدى �ساقيه ج���رّاء انفجار لغم 

اأر�سي، وقد نقل اإىل امل�ست�سفى للمعاجلة«.

اإ�ضابة �ضابط لبناني في انفجار 

لغم اأر�ضي 

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

محمد بن زايد: نتطلع للعمل مع االإدارة االأمريكية الجديدة لتعزيز العالقات اال�ستراتيجية بين بلدينا
عبدالله بن زايد يبحث في المغرب وفرن�سا الق�سايا االإقليمية والدولية

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�سحة العراقي���ة ام�س اخلمي�س  

مقت���ل 42 مدنيا واإ�سابة110 اآخرين جراء تفجري 

انتحاري مزدوج يف �ساحة الطريان و�سط بغداد.

 وق���د اأدانت دولة الإم���ارات ب�س���دة التفجريين 

الإرهابيني اللذين ا�ستهدف���ا �سوقا يف العا�سمة 

العراقي���ة بغداد، واأديا اإىل �سقوط عدد من القتلى 

واجلرحى الأبرياء.

»طيران االإم�رات« ت�ست�أنف ت�سغيل خدم�ت الرك�ب اإلى 
�سيدني وملبورن وبري�سبن ب�أ�سترالي�

42 قتياًل و110 م�س�بين جراء تفجيري بغداد

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

»مب�دلة« توقع اتف�قية للتنقيب عن البترول 
والغ�ز ب�لبحر االأحمر

اأبوظبي-وام:

 اأكد معايل اأحمد ب���ن علي حممد ال�سايغ وزير 

دول���ة.. اإن دول���ة الإمارات تدع���م خطط الدول 

الآ�سيوي���ة لإع���ادة انتعا�س قطاع���ي ال�سياحة 

وال�سفر ب�سكل اآمن من خال تطبيق بروتوكولت 

منا�سبة.

ويف كلمته خال اجلل�سة الفرتا�سية لاجتماع 

الوزاري ال�سابع ع�رش حل���وار التعاون الآ�سيوي 

»ACD« ال���ذي ا�ست�سافته تركي���ا - الرئي�س 

احلايل للحوار..

ق���ال معاليه معاليه اإن دول���ة الإمارات تتطلع 

اإىل الرتحيب بالع���امل اأجمع مع مراعاة معايري 

ال�سحة وال�سامة يف اإك�سبو 2020 دبي يف وقت 

لحق من هذا العام.

واأ�ساف.. » �سيكون اإك�سب���و 2020 دبي مبثابة 

من�س���ة للمجتمع الدويل لإع���ادة البناء ب�سكل 

اأف�س���ل واأقوى بعد اجلائح���ة، و�سيوفر فر�سة ل 

مثيل لها مل�ساركة الدرو�س واحللول والأفكار من 

اأجل م�ستقبل اأف�سل«.

االإم�رات تدعم خطط الدول االآ�سيوية الإع�دة انتع��س 
قط�عي ال�سي�حة وال�سفر ب�سكل اآمن

الريا�ص-)د ب اأ(:

 انطلق ام����س اخلمي�س التمرين البح���ري املختلط » املدافع 

البحري 21«، بني القوات البحرية ال�سعودية والقوات البحرية 

الأمريكي���ة وم�ساركة قنا�سة الألغ���ام الريطانية ، يف قاعدة 

امللك عبدالعزيز البحرية بالأ�سطول ال�رشقي باجلبيل.

وذكرت وكال���ة الأنباء ال�سعودية »وا�س« اأم����س  اأن التمرين 

يه���دف  اإىل رفع اجلاهزية القتالية وتو�سي���ع التعاون الأمني 

البح���ري ، من خال تعزيز الأمن البحري وتاأمني حماية املياه 

الإقليمية وتبادل اخلرات القتالية.

تمرين بحري �سعودي اأمريكي 
بريط�ني

مقتل 15 واإ�س�بة 
9 في حريق بدار 

رع�ية اأوكرانية

االإمارات تدين ب�ضدة التفجيرين االإرهابيين 

اأبوظبي-الوحدة:

اأع���رب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمم���د بن زايد اآل 

نهي���ان ويل عه���د اأبوظبي نائب القائ���د الأعلى 

للق���وات امل�سلحة، عن متنياته للرئي�س الأمريكي 

اجلديد ج���و بايدن التوفيق يف قي���ادة الوليات 

املتحدة المريكية نحو مزيد من التقدم والرخاء .

وق���ال �سموه: نتطلع للعمل م���ع الإدارة اجلديدة 

لتعزي���ز العاق���ات ال�سرتاتيجية ب���ني بلدينا، 

وتو�سيع قاع���دة امل�سالح امل�سرتك���ة مل�سلحة 

�سعبينا.

وقال �سموه يف تغريدة عر موقع تويرت : متنياتنا 

للرئي�س جو بايدن التوفي���ق يف قيادة الوليات 

املتحدة الأمريكية ال�سديقة نحو مزيد من التقدم 

والرخاء..ونتطل���ع للعم���ل م���ع الإدارة اجلديدة 

لتعزي���ز  العاق���ات الإ�سرتاتيجية ب���ني بلدينا، 

وتو�سيع قاع���دة امل�سالح امل�سرتك���ة مل�سلحة 

�سعبين���ا، ودع���م ال�ستقرار وال�س���ام يف منطقة 

ال�رشق الأو�سط.

فا�ص-وام:

 ا�ستقب���ل �ساح���ب اجلال���ة امللك حممد 

ال�ساد����س ملك اململك���ة املغربية ال�سقيقة 

�سم���و ال�سيخ عب���داهلل بن زاي���د اآل نهيان 

وزير اخلارجي���ة والتعاون ال���دويل، حيث 

نقل �سم���وه اإىل جالته ر�سالة من �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عه���د اأبوظبي نائب القائ���د الأعلى للقوات 

امل�سلحة.

جرى خ���ال اللقاء بحث العاقات الأخوية 

ب���ني دولة الإم���ارات واململك���ة املغربية 

ال�سقيقة و�سبل تعزيز التعاون امل�سرتك يف 

املجالت كافة، كما مت ا�ستعرا�س الأو�ساع 

يف املنطق���ة وعدد من الق�ساي���ا الإقليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

»طالع  �ص 2 و3«

االإم�رات ت�سجل لق�ح »�سبوتنيك« الرو�سي 
لال�ستخدام الط�رئ

 اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة ووقاي���ة 

املجتمع عن ت�سجيل لقاح فريو�س 

" كوفيد 19 " الرو�سي " �سبوتنيك " 
لا�ستخدام الطارئ كجزء من جهود 

ال�ساملة واملتكاملة  الإمارات  دولة 

ل�سمان زيادة م�ستويات الوقاية من 

الوباء وتوفري جميع الأدوات الازمة 

ل�سمان �سحة املواطنني واملقيمني 

يف الإمارات وه���و ثالث لقاح يتم 

ت�سجيله واعتماده يف الإمارات.

ياأتي ه���ذا القرار بعد م���ا اأظهرت 

نتائج الدرا�س���ات اأن اللقاح فعال 

ونتج عن���ه ا�ستجابة قوية، وتوليد 

واآمن  للفريو����س  اأج�سام م�س���ادة 

لا�ستخ���دام ويتواف���ق ب�سكل تام 

وكامل مع اللوائح والقوانني.
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 ÚH ájƒNC’G äÉbÓ©dG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 πÑ°Sh á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G ádhO

 ,áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J

 OóYh á≤£æŸG ‘ ´É°VhC’G ¢VGô©à°SG ” Éªc

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

.∑Î°ûŸG

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S π≤f .. AÉ≤∏dG π¡à°ùe ‘h

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«– ¬àdÓ÷ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG ¬¶ØM"
 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

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

 º¡JÉ«æ“h áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 Ωó≤àdG  øe  Gójõe  á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªª∏d

.AÉªædGh

 ¤EG ¬JÉ«– √ƒª°S ∂∏ŸG ádÓL πªM ¬ÑfÉL øe

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

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

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

.AÉNôdGh Ωó≤àdG ΩGhO äGQÉeE’G ádhód É«æªàe

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

 á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G ádhO ¿CG AÉ≤∏dG ∫ÓN

 ¢UôMh á≤«Kh IƒNCG §HGhQ Éª¡©ªéj Éª¡JOÉ«bh

 ä’ÉéŸG  ‘ ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  ™aO  ≈∏Y  ôªà°ùe

 øjó∏Ñ∏d  ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG  ≥≤ëj  ÉÃ  áaÉc

.Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©jh Ú≤«≤°ûdG

 ∂∏ŸG ádÓ÷ …OÉ«≤dG  QhódÉH √ƒª°S OÉ°TCG  Éªc

 á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªfi

 §HGhQ  õjõ©J  ≈∏Y  ôªà°ùŸG  ¬àdÓL  ¢UôMh

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH ™ªŒ »àdG IƒNC’G

á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ¿ÉãëÑjh ójGR øH ˆGóÑY πÑ≤à°ùj Üô¨ªdG ∂∏e
ójGR øH ˆGóÑY ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN Üô¨ŸG ∂∏e

:IóMƒdG-»HO

 øe OóY º°V kÉYÉªàLG ôjÉH ácöT âaÉ°†à°SG  

 ájÉYôdG πjƒ–" ¿GƒæY â– ÚŸÉ©dG AGÈÿG

 AGÈÿGh  ¿ƒKóëàŸG  qÚH  óbh  "á«ë°üdG

 á«FGhódG  äÉcöûdG  øe  OóY  øe  ¿ƒcQÉ°ûŸG

 á«Ø«c É¡FÉcöTh ôjÉH ácöT º¡«a ÉÃ á«ŸÉ©dG

 Æƒ∏H ∫ÓN øe ¢†jôŸG áë°U πjƒëàH ΩGõàd’G

 êÓ©dG  ä’É›  ‘  »é«JGÎ°SE’G  É¡MƒªW

 øe  ∂dòch  á«ªbôdG  áë°üdGh  »æ«÷Gh  …ƒ∏ÿG

.Éeó ob IóYGƒdG Qƒ£àdG á¶Øfi ™aO ∫ÓN

 πjƒ– ∫É› ‘ GkÒãe É keó≤J ôjÉH â°VôY ,óbh

 ‘ »≤«≤M  QÉµàHG  ÈY  ájhOC’G  áYÉæ°U  ∫ÉªYCG

 ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  Gò¡a  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É›

 ’ É k°VGôeCG ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG GkÒãc óYÉ°ùj

 óbh  .øgGôdG  âbƒdG  ‘  áÑ©°U  É¡à÷É©e  ∫GõJ

 ‘ ∞ãµe mƒëf ≈∏Yh GkôNDƒe ácöûdG äôªãà°SG

 ÌcCÉHh π«ãe ¬d ≥Ñ°ùj ⁄ Oó©H »LQÉÿG QÉµàH’G

.PGƒëà°SG äÉ«∏ªYh ¿hÉ©J á«bÉØJG 25 øe

 ¢ù«FQh ôjÉH ácöT ‘ IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y ∫Éb

 á«Ñ£dG IQƒãdG ¿EG " :¢û«dQhCG ¿ÉØ«à°T ájhOC’G º°ùb

 πjƒ– ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG á«LƒdƒæµàdGh ájƒ«◊G

 ,π«ãe  É¡d  ≥Ñ°ùj  ⁄  IÒJƒH  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 áLƒe á©«∏W ‘ ÉæàcöT »JCÉJ å«M .¿B’G çó–

 ,»æ«÷Gh  …ƒ∏ÿG  êÓ©dG  ∫É›  ‘  QÉµàH’G

 øëf"  :±É°VCGh  ",á«ªbôdG  áë°üdG  ¤G  áaÉ°VEG

 Éæà¶Øfi  ƒ‰  ≈∏Y  πª©fh  ∫ƒëàdG  Gòg  Oƒ≤f

 Éæaóg  πãªàjh  .ÉæFÉcöT  ™e  Qƒ£à∏d  IóYGƒdG

 ≈°Vôª∏d  ádÉ©a  äÉLÓY  Ëó≤J  ‘  ∑Î°ûŸG

 ≈∏Y áeGóà°SG ÌcCG á«ë°üdG ájÉYôdG áª¶fCG π©Lh

."ó«©ÑdGh §°SƒàŸG ióŸG

 ∫ÓN  øe  ≈°VôŸG  Úµ“  :á«ªbôdG  áë°üdG

á∏eÉµàŸG ájÉYôdG

 âëÑ°UCG ób á«ªbôdG á«ë°üdG ájÉYôdG ¢VhôY ¿EG

 ¿CG Éªc .áãjó◊G á«ë°üdG ájÉYô∏d áª¡e Iõ«cQ

 ájó«∏≤àdG á«ë°üdG ájÉYôdG ègÉæe ÚH ™ª÷G

 á«fÉµeEG  π©Œ  IôµàÑŸG  á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdGh

 ¢üî°ûdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ádÉ©a ∫ƒ∏M Ëó≤J

 ácöT Qƒ£Jh .Éæµ‡ á°UÉÿG É¡àÄ«H/¬àÄ«H ‘

 ºYódG Ωó≤J å«M á∏eÉµàŸG ájÉYôdG º«gÉØe ôjÉH

 »°üî°ûdG ¬©HÉ£H è¡ædG Gò¡a .≈°Vôª∏d …OôØdG

 Ió≤©ŸG  á«ë°üdG  äÉjóëà∏d  á°UÉN  ¬Lƒe

.ájOôØdG ±hô¶dG πX ‘ á∏NGóàŸGh

 ‘  É k«°SÉ°SCG  GköüæY  á∏eÉµàŸG  ájÉYôdG  Èà©J

 ∫É›  ‘  á«ªbôdG  ∫ÉªYCÓd  ôjÉH  á«ŒGÎ°SEG

 ™e ¿hÉ©àdÉH  ôjÉH  ácöT πª©J å«M .ájhOC’G

 Informed Data Systems ácöT

 ,á«ªbôdG áë°ü∏d (Inc. (IDS/One Drop
 á°üæŸG  ≈∏Y  G kOÉªàYG  Éª¡dÉªYCG  ™«°SƒJ  ≈∏Y

 óbh .…ôµ°ùdG ¢Vôe IQGOE’ IDS ácöûH á«dÉ◊G

 Éªc .Iôe øjÓe 3 øe ÌcCG π◊G Gòg πjõæJ ”

 ¢VhôY  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  É k©e  ¿B’G  ¿ÉàcöûdG  πª©J

 ≈°VôŸG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  IójóL  á«ë°U

 áë°üdGh  á«FÉYƒdG  á«Ñ∏≤dG  ¢VGôeCÉH  á°UÉÿG

 ΩÉY  ¿ƒ°†Z  ‘  ôaƒà«°Sh  .ΩGQhC’Gh  á«FÉ°ùædG

 ∑Î°ûe  πªY  êÉàf  Éfƒµà°S  Úà«dhCG  ÚJóMh

.ÚàcöûdG Éà∏ pc AGÈÿ

 ¢ù«FôdG ÖFÉf ,øjô¡«c ÚL Ió«°ùdG âdÉb óbh

 áæé∏dG ƒ°†Yh …QÉéàdGh »ªbôdG QÉµàHÓd ∫hC’G

 áªgÉ°ùŸG  ôjÉH  ácöT  ‘  ájhOCÓd  ájò«ØæàdG

 ≥jô£dG  áHÉãÃ  Èà©J  á∏eÉµàŸG  ájÉYôdG  ¿EG"
 øe kÓ©a á°ü°üîàeh á∏eÉ°T á«ë°U ájÉYQ ¤EG

 ¢ù«dh IóM ≈∏Y ¢†jôe πc ≈∏Y õ«cÎdG ∫ÓN

 ≈∏Y  ¿ƒªª°üe  øëf"  âaÉ°VCGh  ."¬°Vôe  ≈∏Y

 Iõ«cQ  áHÉãÃ  á∏eÉµàŸG  ájÉYôdG  ∫ƒ∏M  π©L

 ≈∏Y kAÉæHh .ÉæàcöT ‘ ájhOC’G áYÉæ°üd á«°SÉ°SCG

 ÉæàYÉ£à°SÉH ¿ƒµ«°S ,ájhOC’G ´É£b ‘ ÉæJÈN

 .á«ë°üdG ájÉYôdGh É«LƒdƒæµàdG ÚH IƒéØdG ó°S

 ¿CÉH  á∏Ñ≤ŸG  öû©dG  äGƒæ°ùdG  ‘  ™bƒàf  å«M

 ‘  ºgÉ°ùJ  ±ƒ°S  á«ªbôdG  áë°üdG  ¢VhôY

"®ƒë∏e mƒëf ≈∏Y ÉæJGOGôjEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H 

 áÄæ¡J á«bôH "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ¬Ñ«°üæJ áÑ°SÉæÃ ,¿ójÉH ƒL ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG

.á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ

 ¬à«bôH ‘ ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCGh

 ¿ójÉH ¢ù«FôdG ‹ƒJ áÑ°SÉæÃ ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY

 äÉbÓY ó«Wƒàd  ¬©∏£J øYh á«°SÉFôdG  ¬eÉ¡e

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  áæ«àŸG  ácGöûdG

 á∏°UGƒeh á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh IóëàŸG

 πãe  á∏KÉŸG  äÉjóëàdG  »£îàd  É©e  πª©dG

 »NÉæŸG Ò¨àdGh ⁄É©dG ‘ á«ë°üdG ´É°VhC’G

.∞«æ©dG ±ô£àdG áëaÉµeh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO IOÉ«b ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ™e  Üôb  øY  πª©dG  ±öT  É¡d  ¿Éc  IóëàŸG

 ¿ÉHEG á∏jƒW äGÎØd ¿ójÉH ƒL ¢ù«FôdG áeÉîa

 ÖFÉæch »µjôeC’G  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏› ‘ ¬àeóN

.IóëàŸG äÉj’ƒdG ¢ù«Fôd

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

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

 »à«bôH , áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 »µjôeC’G  ¢ù«FôdG  áeÉîa ¤EG  Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J

 ƒªædG øe ójõÃ πeC’G øY Éª¡«a ÉHôYCG ,¿ójÉH ƒL

 ∂dPh ä’ÉéŸG ∞∏àîÃ ÚàdhódG äÉbÓY ‘

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG áë∏°üŸ

IóëàªdG äÉj’ƒ∏d kÉ°ù«FQ ¬Ñ«°üæJ áÑ°SÉæªH ¿ójÉH ƒL ¿ƒÄæ¡j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

:ΩGh-•ÉHôdG

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 á£jQƒH öUÉf ‹É©e ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 áª°UÉ©dG ‘ »Hô¨ŸG á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh

.•ÉHôdG á«Hô¨ŸG

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL

 ¬LhCG  õjõ©J  πÑ°Sh  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ÚH

 Éªc  ..  áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG

 äGóéà°ùe ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ¿ÉÑfÉ÷G ∫OÉÑJ

 ÉjÉ°†≤dG øe GOóY ÉãëHh á≤£æŸG ‘ ´É°VhC’G

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

 á«LQÉÿG  ôjRh  ‹É©eh  √ƒª°S  ¢Vô©à°SGh

 ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëFÉL  äGQƒ£J  »Hô¨ŸG

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdGh  "19  ó«aƒc"  óéà°ùŸG

 á¡LGƒe  ‘  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG

.¬JÉ«YGóJ

 ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 ádhO ÚH ™ªŒ »àdG ájƒNC’G  äÉbÓ©dG ≥ªY

 ôªà°ùŸG ¢Uô◊Gh á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G

 ‘  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  á«ªæJh  Égõjõ©J  ≈∏Y

 »JOÉ«b  ájÉYQh  ºYO  πX  ‘  áaÉc  ä’ÉéŸG

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 ∞bƒe ≈∏Y ó«cCÉàdG AÉ≤∏dG ∫ÓN √ƒª°S OóL Éªc

 áµ∏ªŸG ™e ±ƒbƒdG ‘ âHÉãdG äGQÉeE’G ádhO

 ≈∏Y É¡JOÉ«°ùd πeÉµdG É¡ªYOh á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG

 IQOÉÑŸ  Égó«jCÉJh  á«Hô¨ŸG  AGôë°üdG  á≤£æe

 GócDƒe ,á≤£æŸG √òg ≈∏Y Üô¨ª∏d »JGòdG ºµ◊G

 á«îjQÉJ  á«Hô¨ŸG  á«JGQÉeE’G  äÉbÓ©dG  ¿CG

.áî°SGQh

 óªMCG  ó«©°S  …öü©dG  IOÉ©°S  ..  AÉ≤∏dG  ö†M

.á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG iód ádhódG ÒØ°S …ôgÉ¶dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áeÓ°ùdGh  áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  äôLCG  

 200^967  áMÉ°ùŸ  Éë°ùe  á«FGò¨dG

 OGô÷G  ádÉM  á©HÉàeh  ó°UQ  ±ó¡H  ÂhO

 áªNÉàŸG Ohó◊G ÈY ôLÉ¡ŸG …hGôë°üdG

.2020 »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ádhó∏d

 áÄ«¡∏d  á©HÉàdG  áëaÉµŸG  ¥ôa  â∏ªYh

 85^948  ƒëf  â¨∏H  áMÉ°ùe  ¢TQ  ≈∏Y

 ΩGóîà°SÉH ∂dPh OGô÷G É¡«a óLGƒJ ÂhO

 ôWÉfl  øe  óë∏d  É¡H  »°UƒŸG  äGó«ÑŸG

.´QGõŸG á«LÉàfEGh äÉYhQõŸG ≈∏Y OGô÷G

 áëaÉµŸGh í°ùŸG ¥ôa Oƒ¡L äôªà°SG óbh

 ∞°üfh øjô¡°T ÜQÉ≤j Ée áÄ«¡∏d á©HÉàdG

 ‘ …hGôë°üdG OGô÷G Qƒ¡X AóH òæe ∂dPh

 ôjGÈa 22 øe GQÉÑàYG ÉŸO IôjõL ´QGõe

 OGó©à°S’G ádÉM áÄ«¡dG â©aQ å«M , 2020

 äÉYƒª› ájCG á¡LGƒŸ iƒ°ü≤dG ÖgCÉàdGh

 øe áeOÉ≤dG …hGôë°üdG OGô÷G ÜGöSG øe

 á«Hô©dG  Iôjõ÷G ‘ OGô÷G ódGƒJ ≥WÉæe

.ôªMC’G ôëÑdG πMGƒ°Sh

 OGô÷G ádÉëH ¢UÉÿG RÉ‚E’G ôjô≤àd É≤ahh

 äPƒëà°SG  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  …hGôë°üdG

 áÑ°ùædG ≈∏Y Ú©dG ‘ á«YGQõdG ≥WÉæŸG

 óM ≈∏Y áëaÉµŸGh í°ùŸG äÉ«∏ª©d ÈcC’G

 ≥WÉæŸG áMÉ°ùe ‹ÉªLEG ≠∏H å«M AGƒ°S

 ÂhO  107^285  ‹GƒM  É¡ë°ùe  ”  »àdG

 ‹ÉªLEG øe áFÉŸG ‘ 53^4 â¨∏H áÑ°ùæH

 ≈∏Y  í°ùª∏d  â©°†N  »àdG  áMÉ°ùŸG

.»ÑXƒHCG IQÉeEG iƒà°ùe

 ÈcC’G  áÑ°ùædG  ≈∏Y  É°†jCG  äPƒëà°SG  Éªc

 ‹GƒM â¨∏H »àdG áëaÉµŸG äÉ«∏ªY øe

 ÂhO  73^930 ∫OÉ©j  ÉÃ áFÉŸG  ‘ 86

 áëaÉµª∏d á©°VÉÿG áMÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe

 IôØ¶dG  á≤£æe  äPƒëà°SG  Éªæ«H  ,¢TôdÉH

 øe  áFÉŸG  ‘  41^5  ¬àÑ°ùf  Ée  ≈∏Y

 ™bGƒH  áMƒ°ùªŸG  áMÉ°ùŸG  ‹ÉªLEG

 øe áFÉŸG ‘ 8^6 ‹GƒMh ÂhO 83^439

 ≥WÉæe ÉeCG áëaÉµª∏d á©°VÉÿG áMÉ°ùŸG

 ‘ 5^1 áÑ°ùf ≈∏Y äPƒëà°SG ó≤a »ÑXƒHCG

 5^4h í°ùŸG  áMÉ°ùe  ‹ÉªLEG  øe áFÉŸG

 á©°VÉÿG áMÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe áFÉŸG ‘

.áëaÉµª∏d

 í°ùŸG  äÉ«∏ªY  ‘  Ú∏eÉ©dG  OóY  ≠∏Hh

 ™bGƒH  ,ÓeÉYh  É°Sóæ¡e  269  áëaÉµŸGh

 OóY ≠∏H Éªc ,ÓeÉY 144h É°Sóæ¡e 125

 áëaÉµŸG  ‘ áeóîà°ùŸG  ¢TôdG  äGQÉ«°S

.IQÉ«°S 72

 á«bÉÑà°S’G  í°ùŸG  äÉ«∏ªY  ±ÓîHh

 øe  ÉZÓH  1813  áÄ«¡dG  â≤∏J  ,≥WÉæª∏d

 áëaÉµŸ IóYÉ°ùŸG GƒÑ∏W ´QGõe ÜÉë°UCG

 ÉZÓH  1618  É¡æe  ,º¡YQGõe  ‘  OGô÷G

 ´QGõe  øe ÉZÓH 126h ,Ú©dG  ´QGõe  øe

.»ÑXƒHCG ´QGõe øe ÉZÓH 69h ,IôØ¶dG

 »∏«°ü≤dG  ≈∏Y  ∑QÉÑe  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ¿hDƒ°ûdG ´É£≤d …ò«ØæàdG ôjóŸG …Qƒ°üæŸG

 áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  ‘  á«YGQõdG

 Iôég  AóH  OôéÃ"  á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh

 ‘ É¡æWƒe øe …hGôë°üdG OGô÷G ÜGöSG

 IQƒ°üH áÄ«¡dG â∏ªY ,ôªMC’G ôëÑdG πMGƒ°S

 á©HÉàŸ áëaÉµŸGh ó°UôdG ≈∏Y á«bÉÑà°SG

 ”h  ,Ohó◊G  ÈY  ôLÉ¡ŸG  OGô÷G  ádÉM

 á«eƒµ◊G  äÉÄ«¡dG  ∞∏àfl ™e  ≥«°ùæàdG

 äÉYhQõŸG ≈∏Y OGô÷G ôWÉfl øe óë∏d

."´QGõŸG á«LÉàfEGh

 ≥WÉæÃ §≤a ¢üàîJ áÄ«¡dG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 áªNÉàŸG  ≥WÉæŸG  á°UÉîHh  ´QGõŸG

 äÉ«∏ªY äÉjó∏ÑdG  ∞ãµJ Éªæ«H ,  Ohóë∏d

 ,É¡d á©HÉàdG ≥WÉæŸG á«≤Hh äÉHÉ¨dG í°ùe

 ¥ô£dÉH áëaÉµŸGh í°ùŸG äÉ«∏ªY ºàJh

 ≥«°ùæàdÉH É¡H »°UƒŸG äGó«ÑŸGh áæeB’G

 áÄ«gh ,áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh ™e

 IQGOE’  »ÑXƒHCG  õcôeh  »ÑXƒHCG  -  áÄ«ÑdG

 áaÉ°VE’ÉH  ,çQGƒµdGh  äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG

 "ôjhóJ" äÉjÉØædG IQGOE’ »ÑXƒHCG õcôe ¤EG

.IôØ¶dG á≤£æeh Ú©dGh »ÑXƒHCG äÉjó∏Hh

•ÉHôdÉH Üô¨ªdG á«LQÉN ôjRh »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

…hGôë°üdG OGôédG ≈∏Y Iô£«°ùdG ºµëJ záYGQõ∏d »ÑXƒHCG{

•ÉHôdÉH Üô¨ŸG á«LQÉN ôjRh ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

 z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 84^919ºjó≤J

 áYÉ°S 24 ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHG

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

 á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 84,919

 É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh

 ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL  2,246,069  Ωƒ«dG  ≈àM

.¢üî°T 100 πµd áYôL 22^71 ìÉ≤∏dG

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

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

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

.19ó«aƒc



3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14650 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 22 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 kÉª«ª©J Qó°üj øjƒ«≤dG ΩCG …ò«ØæJ

 19-ó«aƒc áëFÉéd …ó°üàdG äGAGôLEG ¿CÉ°ûH

IQÉeE’G áeƒµM »ØXƒªd

 zá«ªdÉ©dG »aƒfÉ°S{h äGQÉeE’G á©eÉL

 IójóL á«ÑW äÉ«dBG ôjƒ£àd ¿ÉfhÉ©àJ

»YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH

Ωƒ«dG IQGôëdG äÉLQO »a ®ƒë∏e ¢VÉØîfG

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 kÉª«ª©J ,øjƒ«≤dG ΩCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG Qó°UCG 

 πjó©J ¿CÉ°ûH ,IQÉeE’G ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G áaÉµd

 »ØXƒŸ  19-ó«aƒc  áëFÉ÷  …ó°üàdG  äGAGôLEG

 kGQÉÑàYG ¬H πª©dG ºàj ¿CG ≈∏Y ,øjƒ«≤dG ΩCG áeƒµM

.…QÉ÷G ôjÉæj 24 óMC’G Ωƒj øe

/ ∞fC’G áë°ùe ¢üëa AGôLEG ≈∏Y º«ª©àdG ¢üfh

 7 πc øjƒ«≤dG  ΩCG  áeƒµM »ØXƒe áaÉµd /PCR
 ∂dP øe ≈æãà°ù ojh ,á°UÉÿG ∞XƒŸG á≤Øf ≈∏Y ,ΩÉjCG

 19-ó«aƒc ìÉ≤d »àYôL ≈∏Y ¿ƒ∏°UÉ◊G ¿ƒØXƒŸG

 á«ÑW IOÉ¡°T hCG ôjô≤J ≈∏Y ¿ƒ∏°UÉ◊G ¿ƒØXƒŸGh

 ádhódG ‘ á«ª°SôdG á«ë°üdG äÉ¡÷G øe Ióªà©e

 "19-ó«aƒc" ìÉ≤dG º¡«≤∏J á«fÉµeEG ΩóY ¤EG Ò°ûJ

 Gƒeƒ≤j ¿CG ≈∏Y ,á«°VôŸG hCG ,á«ë°üdG º¡àdÉM ≥ah

 ,ΩÉjCG 7 πc /PCR/ ∞fC’G áë°ùe ¢üëa AGôLEÉH

 ¢üëØdG AGôLEG äÉ≤Øf á«eƒµ◊G äÉ¡÷G πªëàJh

.ádÉ◊G √òg ‘

 áeƒµM äÉ¡LƒJ ™e kÉ«°TÉ“ º«ª©àdG QGó°UEG »JCÉjh

 …ó°üàdG  ‘  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 áë°U ≈∏Y kÉXÉØMh ,É¡JÉ«YGóJ øe ó◊Gh ,áëFÉé∏d

.áæeBG πªY áÄ«H øª°V ÚØXƒŸG

:ΩGh  ̀Ú©dG

 Iôcòe  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  á©eÉL  â©bh

 ¢ùeCG ,á«°ùfôØdG  á«Ñ£dG ‘ƒfÉ°S ácöT ™e ºgÉØJ

 äÉ«dBG ôjƒ£àd »ª∏©dG åëÑdG ä’É› ‘ ¿hÉ©à∏d

 »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH IójóL á«ÑW

 á«KGQƒdG ¢VGôeCÓd ôµÑŸG ¢ü«î°ûàdG ‘ áªgÉ°ùª∏d

.IQOÉædG

 QƒàcódG  PÉà°SC’G  äGQÉeE’G  á©eÉL á¡L øe ™bhh

 åëÑdG  ¿hDƒ°ûd  ∑QÉ°ûŸG  ÖFÉædG  -  OGôe  óªMCG

 ¢ù«FQ ` ôHƒ°T ∫ƒH ¿ÉL ó«°ùdG ™bh Éª«a ,»ª∏©dG

.è«∏ÿG á≤£æÃ ‘ƒfÉ°S ácöT ΩÉY ôjóeh

 ÖFÉædG  `  OGôe  »∏Y  óªMCG  QƒàcódG  PÉà°SC’G  ócCGh

 ¿CÉH -äGQÉeE’G á©eÉL ‘ »ª∏©dG åëÑ∏d ∑QÉ°ûŸG

 É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G øe kGAõL πµ°ûJ ácGöûdG √òg

 IƒLôŸG É¡aGógCG ≥«≤– πLCG øe äGQÉeE’G á©eÉL

 »ª∏©dG  åëÑdG  áeƒ¶æe  ‘  kÉ«HÉéjEG  ΩÉ¡°SE’Gh

 »àdG IóFGôdG çÉëHC’G ºYOh ádhódG ‘ »≤«Ñ£àdG

 ‘ IóFÉ°ùdG á«ë°üdG äÉjóëàdG á÷É©e É¡fCÉ°T øe

 ,¿É°ùfE’G IÉ«M ‘ »Yƒf Ò«¨J çGóMEGh á≤£æŸG

 iƒ°üb á«ªgCG »ª∏©dG åëÑdG á©eÉ÷G ‹ƒJ å«M

 óYÉ°ùJ  »àdG  á«ãëÑdG  äÉæµªŸG  ÒaƒJ  ∫ÓN øe

 ä’ÉéŸG ‘ á«ª∏©dG çƒëÑdG AGôLEG ‘ ÚãMÉÑdG

.áaÉc

 ¿hÉ©àdG ¿CÉH »ª∏©dG åëÑ∏d ∑QÉ°ûŸG ÖFÉædG QÉ°TCGh

 ´É£bh  á©eÉ÷G  ÚH  Ée  »ª∏©dG  åëÑdG  ‘

  á«ŸÉ©dG  /‘ƒfÉ°S/ ácöûc á°UÉÿG äÉYÉæ°üdG

 Ú°ù–h »ª∏©dG Qƒ£àdG øe ójõª∏d ≥jô£dG ó¡Á

 ∫ÓN  øe,ádhódG  ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG  IOƒL

 Ú°ù– ‘ º¡°ùJ »àdG IóYGƒdG á«ãëÑdG ™jQÉ°ûŸG

.äÉ©ªàéŸGh OGôaCÓd IÉ«◊G IOƒL

 ΩÉY ôjóeh ¢ù«FQ ôHƒ°T ∫ƒH ¿ÉL ó«°ùdG í°VhCGh

 ,‘ƒfÉ°S ‘" - :è«∏ÿG á≤£æÃ ‘ƒfÉ°S ácöT

 êÓ©dG πMGôe ¥ƒØj ÉfÉ°Vôe áMGQh áë°üH ÉæeGõàdG

 ácGöûdG  ¬Ñ©∏J  …òdG  ÒÑµdG  QhódÉH  øeDƒf  å«M

 á«°ùæŸG  äÉLÉ«àM’G  ¤EG  ¥ô£àdG  ‘  ádÉ©ØdG

 ¿hÉ©àdG  Éföùj  ∂dòdh  .¢ü«î°ûàdG  äGƒéa  ó°Sh

 õjõ©àd  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  á©eÉL  ™e

 IQOÉædG ¢VGôeC’G ∫É› ‘ á°UÉÿG çÉëHC’G πÑ°S

 èFÉàf Ëó≤J ≈∏Y ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ IóYÉ°ùŸGh

 ºgÉØàdG Iôcòe »°†≤Jh ".≈°Vôª∏d π°†aCG á«ë°U

 ∫É›  ‘  Úaô£dG  ÚH  ¿hÉ©àdG  öUGhCG  õjõ©àH

 á«KGQƒdG ¢VGôeC’G ¢†©ÑH ¢UÉÿG »ª∏©dG åëÑdG

 ™e É¡°VGôYCG ¬HÉ°ûJh É¡JQóæd kGô¶f »àdGh ,IQOÉædG

 ¤EG É¡d í«ë°üdG ¢ü«î°ûàdG ôNCÉàj ,iôNCG ¢VGôeCG

 ≈∏Y ¢VGôYCÓd Qƒ¡X ∫hCG øe kÉeÉY 15 ¤EG π°üj óM

,¢†jôŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¢VÉØîfG ™e ,kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ÉªFÉZh GÈ¨e á©ª÷G

 ¤EG ádóà©e ìÉjôdGh ,IQGô◊G äÉLQO ‘ ®ƒë∏e

 á∏ªfih IÒãe ,ôëÑdG ≈∏Y ájƒbh áYöùdG á£°ûf

 áHôJC’Gh QÉÑ¨dÉH á∏ªfih IÒãe ,áHôJC’Gh QÉÑ¨dÉH

 /ºc 35 - 20 / á«böT á«dÉª°T - á«HôZ á«dÉª°T

.kÉfÉ«MCG ¢S/ºc 55 ¤EG π°üJ áYÉ°S

 ójó°T ¤EG ÉHô£°†e ¿ƒµj »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸGh

.. ÉfÉ«MCG ÜGô£°V’G

 ÊÉãdGh  07:53 áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  óŸG  çóë«°Sh

 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷G çóëj Éª«a .. 18:36 óæY

.00:42 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 14:52

:ΩGh-¢ùjQÉH

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 ¢ùjQÉH  ‘ ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

.É°ùfôa á«LQÉN ôjRh ¿ÉjQOƒd ∞jEG ¿ƒL ‹É©e

 äÉbÓ©dG QÉ°ùe ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 QÉWEG  ‘  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG

 á«°ùfôØdG  á«JGQÉeE’G  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdG

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG ™aO πÑ°S ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘

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

 äÉbÓ©dG  ≥ªY  ¿ÉjQOƒd  ∞jEG  ¿ƒL  ‹É©eh

 øjó∏ÑdG ™∏£Jh É¡Nƒ°SQh á«°ùfôØdG á«JGQÉeE’G

 ÉÃ  ∂dPh  Égôjƒ£Jh  Égõjõ©J  ¤EG  Ú≤jó°üdG

 ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©jh ácÎ°ûŸG Éª¡◊É°üe ≥≤ëj

.Éª¡«Ñ©°T

 á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe GOóY ¿ÉÑfÉ÷G åëH Éªc

 äÉ¡L ’OÉÑJh ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ´É°VhC’G äGQƒ£J ∫ƒM ô¶ædG

 ‘ º¡°ùj ÉÃ ΩÓ°ùdG á«∏ªY ™aO πÑ°Sh §°ShC’G

.á≤£æŸÉH QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J

 ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢Vô©à°SGh

 äGóéà°ùe ¿ÉjQOƒd ∞jEG ¿ƒL ‹É©eh ¿É«¡f

 "19 ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL

 áaÉ°VE’ÉH ¬JÉ«YGóJ á¡LGƒe ‘ øjó∏ÑdG Oƒ¡Lh

 øe »YÉª÷G ‹hódG  πª©dG  õjõ©J á«ªgCG  ¤EG

 áaÉc  ¤EG  ¢VôŸG  ìÉ≤d  ∫ƒ°Uh  ¿Éª°V  πLCG

.∫hódG

 ≥ªY ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 »àdG »é«JGÎ°S’G ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY

 ádhO  ¢UôM  ¤EG  GÒ°ûe..  øjó∏ÑdG  ÚH  ™ªŒ

 áªFÉ≤dG ácGöûdG ájƒ≤Jh õjõ©J ≈∏Y äGQÉeE’G

 ∞∏àfl  ‘  á≤jó°üdG  É°ùfôa  ájQƒ¡L  ™e

 ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  á«ªæJh  ™«°SƒJh  ä’ÉéŸG

 øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ≥≤ëj ÉÃ ∑Î°ûŸG

.Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©jh Ú≤jó°üdG

 ÒØ°S óªMC’G ˆGóÑY »∏Y IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

.á«°ùfôØdG ájQƒ¡ª÷G iód ádhódG

:ΩGh-»HO

 á«HÉ≤©dG  äÉ°ù°SDƒª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  äCGóH  

 ÚÑZGôdG º«©£àH »HO áWöT ‘ á«MÓ°UE’Gh

 á«HÉ≤©dG  äÉ°ù°SDƒŸG  äÓjõfh  A’õf  øe

 øª°V ∂dPh " 19 - ó«aƒc" ìÉ≤∏H á«MÓ°UE’Gh

.áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ádhódG Oƒ¡L

 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊ÉH  º¡JOÉ©°S  A’õædG  ióHCGh

 »HO  áWöT  Oƒ¡éH  øjó«°ûe  ,äÉYô÷G

 π«¡°ùJ πLCG øe äÉ«fÉµeE’G áaÉµd ÉgÒî°ùJh

 áaÉc  Oƒ¡Lh ,º«©£àdG  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G  á«∏ªY

 Ëó≤J ≈∏Y á∏eÉ©dG ¿ƒé°ùdG ‘ á«Ñ£dG ºbGƒ£dG

 äGOÉ°TQE’Gh  äÉª«∏©àdG  Ëó≤Jh  º¡d  º«©£àdG

.á∏°üdG äGP ¢UƒëØdGh á«Ñ£dG

:ΩGh-»HO

 /350/ ìôW äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g Ωõà©J 

 Gõ«‡  É«°SÉªNh  É«YÉHQh  É«KÓKh  É«FÉæK  ÉªbQ

 :äÉÄØdG  øe  á«°Uƒ°üÿG  äÉÑcôŸG  äÉMƒ∏d

A-B-C-D-H-I-J-K-L-M-N-

 O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z
 ájQÉædG  äÉLGQódG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á«µ«°SÓµdGh

 É¡d ÊhÎµdEG  OGõe ∫hCG  ‘ ∂dPh ,2 õeôdG äGP

 ÊhÎµdE’G OGõŸG ƒgh 2021 …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN

 ΩÉbQCÓd á«fhÎµdE’G É¡JGOGõe á∏°ù∏°S ‘ 63 `dG

.äÉÑcôŸG äÉMƒ∏d Iõq«ªŸG

 kGQÉÑàYG ÊhÎµdE’G OGõŸG Gòg ‘ π«é°ùàdG CGóÑjh

 ≥∏£æ«°S Éª«a ,…QÉ÷G ôjÉæj 24 óMC’G Ωƒj øe

 áYÉ°ùdG ‘ ôjÉæj 31 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj OGõŸG

.§≤a ΩÉjCG /5/ IóŸ ôªà°ùjh ÉMÉÑ°U áæeÉãdG

 ≥«Ñ£àd OGõŸG  Gòg ‘ ΩÉbQC’G  ™«H ™°†î«°Sh

 •Î°ûJh ,%5 á¨dÉÑdG áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjöV

 πeÉ©àª∏d ¿ƒµj ¿CG OGõŸG ‘ ácQÉ°ûŸG á«∏ªY

 Ö∏£àj ¬fCG øY Ó°†a ,»HO IQÉeEG ‘ …Qhôe ∞∏e

 áÄ«¡∏d ¬Lƒe ÚeCÉJ ∂«°T ´GójEG ÚcQÉ°ûŸG øe

 ÉªgQO  120  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ºgQO  ±’BG  5  ≠∏ÑÃ

 ´ÉLÎ°SÓd  á∏HÉb  ÒZ  ∑GÎ°TG  Ωƒ°Sôc  ™aóJ

 ,∫ƒeQ  ΩCG  Ú∏eÉ©àŸG  OÉ©°SEG  õcGôe  ‘  ∂dPh

 ≥jôW  øY  ™aódG  øµÁ  Éªc  ",IôjO  ,AÉ°TÈdG

 ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  ≈∏Y  á«fÉªàF’G  ábÉ£ÑdG

 »HO ≥«Ñ£àdG ∫ÓN øe hCG www.rta.ae
.∞jGQO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájÉbh  h  áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“  

 ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG

 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG

 IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh "19

 ∫ÓN  GójóL  É°üëa  163,285  AGôLEG  øY

 áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG

 äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘

.»Ñ£dG ¢üëØdG

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

 iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJh

 áHÉ°UEG  ádÉM  3,529  øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG

 äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL

 ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh  ,áØ∏àfl

 ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d

.ádÉM 267,258 á∏é°ùŸG ä’É◊G

 áHÉ°üe ä’ÉM 4 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ  øe  ∂dPh

 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG

.ádÉM 766

 øY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh  

 …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG

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

 ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG  OGôaCÉH  áÑ«¡e  ,ÚHÉ°üŸG

 äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdGh  á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e

 áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh

 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc   .™«ª÷G áeÓ°Sh

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL ádÉM 3,901

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

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

 ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG

.ádÉM 239,322 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª›

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¬©aQ  »æWƒdG  ±É©°SE’G  ócCG  

 áaÉc  √PÉîJGh  OGó©à°S’G  äÉLQO

 ™e  πeÉ©à∏d  á«bÉÑà°S’G  ÒHGóàdG

 IóY ≥WÉæe √ó¡°ûJ …òdG  ÜÉÑ°†dG

 ¤G  Ú≤FÉ°ùdG  ÉYOh  ,ádhódG  øe

 πãe  ‘  Qò◊Gh  á£«◊G  PÉîJG

 É°VÉØîfG ó¡°ûJ »àdG ±hô¶dG √òg

 πµ°ûJ  øY  œÉædG  ájDhôdG  iƒà°ùŸ

 ádÉM  á©HÉàe  IQhöVh  ,ÜÉÑ°†dG

 ≈∏Y  ácô◊G  ±hôXh  ¢ù≤£dG

 ájõgÉL  øe  ócCÉàdGh  äÉbô£dG

.∑ôëàdG πÑb áÑcôŸG

 ¢ù«FôdG …ôLÉ¡dG ídÉ°U óªMCG ócCGh

 »æWƒdG  ±É©°SEÓd  …ò«ØæàdG

 á«bÉÑà°S’G  ÇQGƒ£dG  á£N  π«©ØJ

 ÉÃ  ÜÉÑ°†dG  äÉbhC’  á°ü°üîŸG

 »é«JGÎ°S’G  ™jRƒàdG  πª°ûj

 ∑ôëàdGh  á«aÉ©°SE’G  •É≤æ∏d

. ±É©°SE’G äÉÑcôŸ »µ«eÉæjódG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉjÉØædG πjƒëàd äGQÉeE’G ácöT{ âæ∏YCG  

 ,záÄ«H{ ÚH ∑Î°ûŸG ´höûŸG ,zábÉW ¤EG

 ‘ áÄ«ÑdG  IQGOEG  ∫É› ‘ IóFGôdG  ácöûdG

 »ÑXƒHCG  ácöTh  ,§°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe

 äÉcöûdG ióMEG ,zQó°üe{ πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d

 ,IOóéàŸG ábÉ£dG ∫É› ‘ IóFGôdG á«ŸÉ©dG

 óFGQ á«°ùª°T ábÉW ´höûe ôjƒ£J É¡eõY øY

 ácöûd á©HÉàdG äÉjÉØædG äÉÑµe óMCG ¥ƒa

 iƒà°ùe ≈∏Y ¬Yƒf øe ∫hC’G ¿ƒµ«d ,záÄ«H{

.äGQÉeE’G ádhO

 øe ´höûŸG øY ∑Î°ûŸG ¿ÓYE’G iôL óbh

 ¢ù«FôdG πÁô◊G ódÉN IOÉ©°S øe πc πÑb

 záÄ«H{  ácöT  ‘  áYƒªéª∏d  …ò«ØæàdG

 äGQÉeE’G  ácöT{  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQh

 π«ªL óªfih ,zábÉW ¤EG äÉjÉØædG πjƒëàd

 ,zQó°üe{ ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,»fiôdG

 »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG äÉ«dÉ©a ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh

.ΩÉ©dG Gòg kÉ«°VGÎaG ó≤©æj …òdG áeGóà°SÓd

 äÉjÉØædG  πjƒëàd  äGQÉeE’G  ácöT{ Ωƒ≤Jh

 á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ´höûe ôjƒ£àH zábÉW ¤EG

 á«LÉàfE’G ¬JQób π°üJ …òdG á«Fƒ°Vhô¡µdG

 Ö«cÎH √ò«ØæJ ºà«°Sh ,•GhÉé«e 120 ¤EG

 í£°S ≈∏Y á«Fƒ°Vhô¡c á«°ùª°T ábÉW ìGƒdCG

 á£fi øe Üô≤dÉH OƒLƒŸG äÉjÉØædG Öµe

 õcôeh ábQÉ°ûdÉH ábÉW ¤EG äÉjÉØædG πjƒ–

.á©é°üdG ‘ äÉjÉØædG IQGOE’ áÄ«H

 ,πMGôe  çÓK  ≈∏Y  ´höûŸG  ò«ØæJ  ºàjh

 ∫ƒ∏ëH ¤hC’G á∏MôŸG ∫Éªµà°SG ™bƒàj å«M

.2023 ΩÉY

 ¥É£f ™«°SƒàH »fiôdG π«ªL óªfi ÖMQh

 záÄ«Hzh zQó°üe{ ÚH ™ªŒ »àdG ácGöûdG

 πjƒëàd  äGQÉeE’G  ácöT{  ‹ƒJ  ∫ÓN  øe

 Gòg  ôjƒ£J  áª¡e  zábÉW  ¤EG  äÉjÉØædG

.ábQÉ°ûdG ‘ RQÉÑdG ´höûŸG

 Ωó≤j  ¿CG  ´höûŸG  Gòg  ¿CÉ°T  øe  ¬fEG  ∫Ébh

 äÉjÉØædG äÉÑµe øe IOÉØà°SÓd ∫hó∏d kÓM

 áØ«¶f ábÉW ÒaƒJ πLCG øe áªFÉ≤dG á≤∏¨ŸG

 ≥«≤–  ºYO  ‘  áªgÉ°ùŸG  ™e  …RGƒàdÉH

 ±GógCGh  áØ«¶ædG  ábÉ£∏d  äGQÉeE’G  ±GógCG

 ∂°T ’h IóëàŸG ·CÓd áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 ºàj kÉª¡e kÉLPƒ‰ πµ°û«°S ´höûŸG Gòg ¿CG

 iôNCG  äÉjÉØf  äÉÑµe ‘ ¬≤«Ñ£Jh √QGôµJ

.zá≤£æŸÉH

 :  πÁô◊G  ódÉN  IOÉ©°S  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 ∫ƒ∏◊G  ÒaƒJ  ‘  IóFGQ  ácöT  ÉgQÉÑàYÉH

 záÄ«H{ ™∏£àJ ,äÉjÉØædG IQGOE’ á∏eÉµàŸG

 ∫Ó¨à°SG ∫ÓN øe áaÉ°†e áª«b ≥«≤– ¤EG

 ºYO  ÖfÉL ¤EG  ,IÉ£¨ŸG  äÉjÉØædG  äÉÑµe

 ‘h äGQÉeE’G ádhO ‘ IOóéàe ábÉW ó«dƒJ

 Rõ©J  áeGóà°ùe  ∫ƒ∏M  ÒaƒJ  ¬°ùØf  âbƒdG

.ábÉ£dG èjõe ™jƒæJ

 ácöT  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¿hQƒîa  :  ±É°VCGh

 äGQÉeE’G  ácöT{  ∫ÓN  øe  zQó°üe{

 ºYód  kÉ«©°S  zábÉW  ¤EG  äÉjÉØædG  πjƒëàd

 ‘  äGQÉeE’G  ádhód  IóFGôdG  ájDhôdG  ≥«≤–

.áeGóà°S’G ∫É›

 äÉÑµe  ∫Ó¨à°S’  ¥ôW  OÉéjEG  Èà©jh

 Ió«Øeh  á«∏ªY  IQƒ°üH  IÉ£¨ŸG  äÉjÉØædG

 Ö∏£àj  PEG  ,áª¡ŸG  á«ŸÉ©dG  ÉjÉ°†≤dG  øe

 ™bƒª∏d  áeQÉ°U  á«Ä«H  áÑbGôe  AGôLEG  ôeC’G

 30 ≈àM ¥ô¨à°ùJ ¿CG øµÁ á÷É©e á«∏ªYh

 ábÉ£∏d ´höûe ôjƒ£J ¿CÉ°T øe ∂dòd kÉeÉY

 ¿CG áªFÉ≤dG äÉjÉØædG äÉÑµe ¥ƒa á«°ùª°ûdG

 áªgÉ°ùŸG øY kÓ°†a ,á∏µ°ûŸG √ò¡d kÓM πãÁ

 ábQÉ°ûdG ‘ IOóéàŸG ábÉ£dG êÉàfEG õjõ©J ‘

.á«Ä«Hh ájOÉ°üàbG óFGƒa ≥«≤–h

 äÉjÉØædG πjƒëàd äGQÉeE’G ácöT{ ¤ƒàJh

 ∂dP πª°ûjh ,´höûŸG Gòg ôjƒ£J zábÉW ¤EG

 äÉjÎ°ûŸGh  º«ª°üàdGh  πjƒªàdG  äÉ«∏ªY

 ±ƒ°S ,ÒLCÉàdG á«bÉØJG ÖLƒÃh äGAÉ°ûfE’Gh

 IóŸ áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdG äÉeóN kÉ°†jCG ôaƒJ

 ¤EG äÉjÉØædG πjƒ– á£fi âfÉch .kÉeÉY 25

 IQGOE’ áÄ«H ™ª› øª°V ábQÉ°ûdG ‘ ábÉW

 äGQÉeE’G  ácöT{  ™jQÉ°ûe  ¤hCG  äÉjÉØædG

 â°ù°SCÉJ »àdG zábÉW ¤EG äÉjÉØædG πjƒëàd

.2017 ΩÉ©dG ‘

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG AÉHô¡c áµÑ°T á£ëŸG OhõJh

 AÉ°ûfE’G  ó«b  kÉ«dÉM »gh ,•GhÉé«e 30 `H

.ΩÉ©dG Gòg ôNGhCG ‘ É¡dÉªàcG Qô≤ŸG øeh

 300 øe ÌcCG πjƒ– ≈∏Y á£ëŸG πª©Jh

 ÒZ áÑ∏°üdG ájó∏ÑdG äÉjÉØædG øe øW ∞dCG

 äÉÑµe  øY  kGó«©H  ôjhóàdG  IOÉYE’  á∏HÉ≤dG

 ‘  ºgÉ°ùj  …òdG  ôeC’G  ,kÉjƒæ°S  äÉjÉØædG

 πãªàŸG  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ±óg  ≥«≤– ºYO

 ádhO ±ógh äÉjÉØædG øe kÉ«FÉ¡f ¢ü∏îàdÉH

 áFÉŸG ‘ 75 πjƒ– ‘ πãªàŸG äGQÉeE’G

 äÉÑµe  øY  kGó«©H  áÑ∏°üdG  É¡JÉjÉØf  øe

.2021 ΩÉY ∫ƒ∏ëH äÉjÉØædG

:ΩGh-¢ùjQÉH

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 öü≤dG  ‘  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 QÉ°ûà°ùŸG  ¿ƒH  πjƒfÉÁEG  ¢ùjQÉÑH  »°SÉFôdG

.É°ùfôa ájQƒ¡ªL ¢ù«Fôd »°SÉeƒ∏HódG

 á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH »FÉæãdG ¿hÉ©àdGh

 ä’ÉéŸG ‘ Égôjƒ£Jh É¡ªYO πÑ°Sh É°ùfôa

 øjó∏Ñ∏d  ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG  ≥≤ëj ÉÃ áaÉc

.Ú≤jó°üdG

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

 ádhO  ÚH  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ¿ƒH  πjƒfÉÁEGh

 øjó∏ÑdG  ™∏£Jh  Éª¡JOÉ«bh  É°ùfôah  äGQÉeE’G

 QÉWEG  ‘  Égôjƒ£Jh  Égõjõ©J  ¤EG  Ú≤jó°üdG

.Éª¡æ«H ™ªŒ »àdG á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG

 »°SÉeƒ∏HódG  QÉ°ûà°ùŸGh  √ƒª°S  åëH  Éªc

 ÉjÉ°†≤dGh äÉØ∏ŸG øe GOóY »°ùfôØdG ¢ù«Fô∏d

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

 ¥öûdG  á≤£æe  ‘  ´É°VhC’G  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 QGô≤à°S’G  ºYód  øjó∏ÑdG  Oƒ¡Lh  §°ShC’G

.á≤£æŸG ‘ ΩÓ°ùdGh

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

 ¿É£ÑJôJ É°ùfôa ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ¿CG

 á«é«JGÎ°SG ácGöTh Iõ«ªàe á«FÉæK äÉbÓ©H

 øe  ójó©dG  ‘  ácÎ°ûe  ∞bGƒe  Éª¡jódh

.áeÉ¡dG ™«°VGƒŸG

 øjó∏ÑdG  ÚH  ôªãŸG  ¿hÉ©àdÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 ‘ ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’G ºFÉYO ï«°SôJ πLCG øe

.Ú«dhódG øeC’Gh º∏°ùdG ¿ƒ°Uh á≤£æŸG

 ÒØ°S óªMC’G ˆGóÑY »∏Y IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

.É°ùfôa iód ádhódG

¢ùjQÉH »a É°ùfôa á«LQÉN ôjRh »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY 

 äÓjõfh  A’õf  øe  ø«ÑZGôdG  º«©£J  CGóÑJ  »HO  áWô°T

zÉfhQƒc{ ìÉ≤∏H á«MÓ°UE’G äÉ°ù°SDƒªdG

 á«°Uƒ°üîdG äÉÑcôª∏d kÉªbQ 350 ôjÉæj 31 »a ìô£J (»HO ¥ôW)

ájQÉædG äÉLGQódGh á«µ«°SÓµdGh

 áHÉ°UEG 3^529 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 3901 »aÉ©J: záë°üdG{

äÉ«ah 4h

ÜÉÑ°†dG ™e πeÉ©à∏d √OGó©à°SG ócDƒj »æWƒdG ±É©°SE’G á«°ùª°ûdG ábÉ£∏d kÉYhô°ûe Qƒ£J zábÉW ≈dEG äÉjÉØædG πjƒëàd äGQÉeE’G ácô°T{

ábQÉ°ûdG »a

 ¢ù«Fôd  »°SÉeƒ∏HódG  QÉ°ûà°ùªdG  »≤à∏j  ójGR  øH  ˆGóÑY

¢ùjQÉH »a É°ùfôa

¢ùjQÉH ‘ É°ùfôa á«LQÉN ôjRh ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY ¢ùjQÉH ‘ É°ùfôa ¢ù«Fôd »°SÉeƒ∏HódG QÉ°ûà°ùŸG ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY
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اأخبار الوطن

دبي ـ وام:
العوي�س  علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  نظمت 
تناولت  افرتا�سية  نقا�سية  حلقة  الثقافية 
"1951ـ  �رشيف  ح�سن  الراحل  الفنان  ذكرى 
�رشيف..  "ح�سن  كتاب  خــال  مــن   "2016
ال�سادر   " و�ــســهــادات  وجتـــارب  حمــطــات 
اأعام  �سل�سلة  �سمن  املوؤ�س�سة  عن  حديثًا 
من الإمارات للكاتبة ر�سا املالح. �سارك يف 
الندوة كل من الفنانني حممد فهمي وخليل 
موؤلفة  املالح  ر�سا  والكاتبة  الواحد،  عبد 
الكتاب ، الذي وثق م�سرية وجتربة رائد الفن 
حممود  واأدارهــا  الإمـــارات،  يف  املفاهيمي 
من  لكل  �سهادات  خالها  وُقدمت  الرحمي 
اجلمل  اأمل  والدكتورة  مكي  جناة  الدكتورة 
ح�سني  وال�ساعر  اخلطيب  اإح�سان  والفنان 
من حمبي  نوعي  جمهور  وتابعها  دروي�س، 
الفن. وا�ستعر�ست الكاتبة ر�سا املالح ظروف 
قادت  حيث  املمنهج  العمل  واآلية  الكتاب 
تعرف  رحلة  يف  ف�سول  �سبعة  عرب  القارئ 
املفاهيمي  الفن  خ�سو�سية  على  خالها 
ومدار�سه وتياراته مع تناول لتجربة الراحل 
اإىل  الو�سول  حتى  وتطورها  �رشيف  ح�سن 
على  يطلق  جعله  الذي  اأ�سلوبه  خ�سو�سية 
ثم  ومن  الواحد"،  العمل  "فنان  لقب  نف�سه 
خليل  الفنان  واأ�سار  العاملية.  اإىل  انتقاله 
عبد الواحد اإىل نقاط مهمة عن ح�سن �رشيف 
من خال املر�سم احلر الذي تدرب فيه خليل 
التوجيهات  خال  من  مميز  فني  منط  على 
والآراء التي مل يبخل بها ح�سن �رشيف على 
يف  اأثرها  التوجيهات  لتلك  وكان  تامذته، 
مداركه  وتفتح  ال�سخ�سية  جتربته  اإغناء 
الفنان حممد فهمي  قال  الفنية. من جانبه 
الراحل ح�سن �رشيف  الفنان  مع  اإنه خا�س 
والفن  الكا�سيكي  الفن  عن  مطولة  حوارات 
املرور  بعد  البناء  اإعادة  مبفهوم  املعا�رش 
اأثمرت تلك احلوارات  التقليدي وقد  بال�سكل 
عن مزيد العمل الذي ترك انطباعات خمتلفة 

لدى حمبي الفن.
وحتدثت الدكتورة جناة مكي عن دور ح�سن 
وتاأثريه  الإماراتي  الفن  نه�سة  يف  �رشيف 
على جيل من الفنانني ال�سباب، فيما اأ�سارت 
اإغناء  الفن يف  دور  اإىل  اجلمل  اأمل  الناقدة 

احلياة ومنحها قيمة اإيجابية.

 »موؤ�س�سة �سلطان العوي�س« 
تنظم حلقة نقا�سية عن الفنان 

ح�سن �سريف

الإماراتية في  التجربة  ي�ستعر�س  التحادي  الوطني  المجل�س 
برلمان الطفل

ابوظبي ـ وام:
�سارك املجل�س الوطني الحتادي 
"عن  افرتا�سية  عمل  ور�سة  يف 
الــنــواب  جمل�س  نظمها  بعد" 
برملان  حــول  اأم�س  البحريني 
بيوم  الحتفال  مبنا�سبة  الطفل، 
ي�سادف  الــذي  اخلليجي  الطفل 
15 يناير من كل عام، ومت خال 
التجربة  ا�ستعرا�س  الــور�ــســة 

الإماراتية يف برملان الطفل.
ومثلت املجل�س الوطني الحتادي 
مرمي  �سعادة  الور�سة  هــذه  يف 
املجل�س،  ع�سو  ثنية  بن  ماجد 
م�رشوع  �سعادتها  وا�ستعر�ست 
الربملان  لعمل  الأ�سا�سي  النظام 
والتجربة  للطفل،  الإمــاراتــي 
الإماراتية يف هذا ال�ساأن. موؤكدة 
العربية  الإمــارات  دولة  اأن  على 
املتحدة وقيادتها الر�سيدة تهتم 
بالطفل  ومتميز  كبري  ب�سكل 
العون  كل  له  وتقدم  الإمــاراتــي 
اإىل  لفتة  وامل�ساندة،  والدعم 
خال  مــن  جت�سد  الــدعــم  ذلــك 
تاأ�سي�س املجل�س الأعلى لاأمومة 
واحليوي  املهم  ودوره  والطفولة 
ال�ــســرتاتــيــجــيــات  ــع  ــس و� يف 
وحماية  لــرعــايــة  املنا�سبة 
الأطفال يف املجتمع، م�ستعر�سة 
لاأمومة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
واخلطة   ،2021-2017 والطفولة 
حقوق  لتعزيز  ال�سرتاتيجية 
اأ�سحاب  من  الأطــفــال  وتنمية 
الطفل  ويوم   ،2021-2017 الهمم 
الإماراتي الذي ي�سادف 15 مار�س 

من كل عام.
الدولة  اأن  �سعادتها  واأ�سافت 
موؤ�س�سات  باإن�ساء  كذلك  اهتمت 
حماية  ومراكز  الطفولة  رعاية 
الطفل وخطوط جندة الطفل مثل 
الن�ساء  لرعاية  دبــي  موؤ�س�سة 
الطفل  حماية  ومركز  والأطفال 

حماية  ومركز  الداخلية،  بوزارة 
املجتمع  تنمية  بهيئة  الطفل 
الطفل  حماية  واإدارة  بــدبــي، 
الجتماعية  الرعاية  وفــاقــدي 
الجتماعية  اخلــدمــات  بــدائــرة 
حماية  وموؤ�س�سة  بال�سارقة، 
املراأة والطفل يف عجمان، ومركز 
والأطفال  الن�ساء  لإيــواء  ــان  اأم
على  عاوة  هذا  اخليمة،  براأ�س 
ال�ست�سارية  املجال�س  تاأ�سي�س 
لاأطفال وجمل�س ال�سورى للطفل.

وا�ستعر�ست �سعادة مرمي بن ثنية 
للطفل  الإماراتي  الربملان  اأهداف 
والتي تتمثل يف اإعداد جيل قادر 
املجتمعية،  اأدواره  ممار�سة  على 
البناء  يف  الفاعلة  وم�ساهمته 
وتعريف  املجتمعية،  والتنمية 
الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع 
عنها طبقًا لا�سرتاتيجية الوطنية 
لاأمومة والطفولة، وقانون حماية 
والتفاقية  /ودميــــة/،  الطفل 
الطفل،  حقوق  حلماية  الدولية 

اإ�سافة اإىل تدريب الطفل الإماراتي 
على ا�ستخدام و�سائل التعبري عن 
ــراأي الآخــر وفقًا  ال ــراأي، وتقبل  ال
وتعزيز  الربملاين،  العمل  لآليات 
دور الطفل الإماراتي جتاه ق�ساياه 
الوطنية والعربية، وتبادل اخلربات 
العربي  الربملان  مع  والتجارب 
العربية  والربملانات  لاأطفال 
الأخرى ليكون كمن�سة للمحاكاة 
الإمارات  دولة  لأطفال  والتدريب 
العربية، وامل�ساركة يف املنتديات 
بالأطفال،  اخلا�سة  واملهرجانات 
على ال�سعيدين العربي والدويل. 
واأ�سارت �سعادتها اإىل اأن املجل�س 
الوطني الحتادي يقدم كل الدعم 
الإمــاراتــي  للربملان  وامل�ساندة 
للطفل من خال ن�رش م�ساهماته 
واأعماله، كما اأن املجل�س هو مقر 
عقد جل�سات الربملان الكائن يف 
اأبوظبي، وتقدم الأمانة  العا�سمة 
الدعم  اأي�س  للمجل�س  العامة 
واأو�سحت  الطفل.  لربملان  الفني 

للربملان  ميكن  اأنــه  �سعادتها 
الإماراتي للطفل حتقيق اأهدافه من 
لاأدوات  الأع�ساء  ممار�سة  خال 
متكنهم  التي  الازمة  الربملانية 
ومناق�ستها  اأفكارهم  عر�س  من 
والبيان  ال�سوؤال،  تتمثل يف  التي 
العاجل، وطلب املناق�سة العامة، 
والقرتاح برغبة. وكذلك من خال 
التخاطب  على  الأع�ساء  تدريب 
واملحاكاة  الــقــرار  �سانعي  مع 
مبا ميكنهم من امل�ساركة الفاعلة 
الربملان، ومتكني  والإيجابية يف 
فعاليات  ح�سور  من  الأع�ساء 
املــجــلــ�ــس الــوطــنــي الحتــــادي 
املــواطــنــة  مــفــاهــيــم  لتعميق 

والنتماء والولء.
وا�ستعر�ست �سعادة مرمي بن ثنية 
الربملان،  يف  الع�سوية  �ــرشوط 
الف�سل  ــدة  وم اأع�سائه،  ــدد  وع
الربملان،  واأجــهــزة  الت�رشيعي، 
رئي�س  ومــهــام  واخت�سا�سات 
الربملان ونائبه، واآلية العمل يف 

واخت�سا�سات  الربملان،  جل�سات 
والــتــي  ــان  الــربملـــ لـــجـــان 
الت�رشيعية  ال�سوؤون  جلنة  ت�سم 
الطفل،  ــوق  وحــق والــقــانــونــيــة 
والتعليم  الرتبية  �سوؤون  وجلنة 
والثقافة  والريا�سة  وال�سباب 
والإعام، وجلنة ال�سوؤون ال�سحية 
/ ــرى  اأخ وجلــان  والجتماعية، 

دائمة اأو موؤقتة/.
خال  مت  ــه  اإن �سعادتها  وقالت 
العمل  اإىل  الــتــطــرق  ــة  الــور�ــس
الت�رشيعي والرقابي لدعم حقوق 
وق�سايا الطفل اخلليجي، والبنية 
والأ�س�س  الطفل  لربملان  التحتية 
ف�سا  لبنائه.  والعملية  العلمية 
الوقاية  اآلــيــات  ا�ستعرا�س  عن 
ــن اجلــرائــم  وحــمــايــة الــطــفــل م
ا�ستحداث  واأهمية  الإلكرتونية 
حلماية  املختلفة  الت�رشيعات 
من  ال�ستفادة  واأهمية  الطفل، 
جتارب الدول املختلفة يف تد�سني 
ذلك  وانعكا�سات  ال�سباب  برملان 
اإىل  لفتة  اخلليجي.  الطفل  على 
التجربة  على  اأثنوا  احل�سور  اأن 
برملان  ــال  جم يف  ــة  ــي ــارات الإم
الإماراتي واإجنازات مملكة  الطفل 

البحرين يف جمال حقوق الطفل.
الفرتا�سية  الور�سة  يف  �سارك 
الديري  حورية  الدكتورة  �سعادة 
مبعهد  ــاء  ــن الأم جمل�س  ع�سو 
ال�سيا�سية،  للتنمية  البحرين 
كلثم عبدالكرمي  النائبة  و�سعادة 
النوعية  اللجنة  رئي�سة  احلايكي 
مبجل�س  والطفل  للمراأة  الدائمة 
فاح  و�سعادة  البحريني،  النواب 
النوعية  اللجنة  ع�سو  ها�سم 
مبجل�س  والطفل  للمراأة  الدائمة 
النواب البحريني. كما �سارك فيها 
وجمل�س  النواب  مبجل�س  اأع�ساء 
البحرين،  مملكة  يف  الــ�ــســورى 
وم�ست�سارين وموظفني يف الأمانة 

العامة لكا املجل�سني.

حذرت من قيادة الدراجات النارية بتهور

�سرطة اأبوظبي ت�ستعر�س الإجراءات الوقائية اأثناء 
ال�سباب

ابوظبيـ  وام:
تعريفية  ور�ــســة  ابوظبي  �رشطة  نظمت 
�سامة  حول  املرورية  للتوعية  وتثقيفية 
نقل العمال اثناء ال�سباب والتقلبات اجلوية 
وم�سوؤويل  الرئي�سيني  ال�رشكاء  بح�سور 
�رشكات  يف  وال�ساحنات  احلافات  حركة 
موؤكدة �رشورة  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات 
اللتزام بتاأمني ال�سامة للعمال اأثناء نقلهم 
ت�سكل  اأوقــات  يف  وخ�سو�سا  باحلافات 
ال�سباب و احلر�س على القيادة الآمنة وفقًا 
اجلهات  تعلنها  التي  القانونية  لل�رشعات 

املعنية يف مثل هذه الظروف .
واكد العميد �سامل بن براك الظاهري نائب 
مدير مديرية املرور والدوريات على اأهمية 
التوعية بالقيادة الآمنة واحلد من الأخطاء 
التي يرتكبها ال�سائقني اأثناء ال�سباب، والتي 
قد توؤدي اىل وقوع حوادث مرورية "فردية 
ومتتابعة" بني املركبات ينتج عنها وفيات 
الجــراءات  اأن  واأو�سح  بليغة.  واإ�سابات 
الوقائية اأثناء ال�سباب ت�سمل ن�رش الر�سائل 
لاإنذار  الوطنية  املنظومة  عرب  التحذيرية 
الأبــراج  على  مرورية  اإر�ــســادات  ،و  املبكر 
،واحلالة  واحلــذر  احليطة  بتوخي  الذكية 
املرورية على الطرقات ، وحتذير ال�سائقني 
معرقلة  حوادث  وجود  حالة  خ�سو�سًا يف 
التنبيهات  تفعيل  خال  من  ال�سري  حلركة 

على تطبيق �رشطة ابوظبي الذكي.
نقل  �رشكات  التزام  ــرشورة  � على  و�سدد 
الوقائية اخلا�سة مبنع  العمال بالإجراءات 
�سري احلافات وتطبيق املادة رقم"10" يف 
ال�سري  لقانون  املعدلة  التنفيذية  الائحة 
واملرور رقم /178/"مرور او دخول املركبات 

املمنوعة  والمــاكــن  الــطــرق  يف  الثقيلة 
نقاط  و4  درهــم   1000 املالية  "بالغرامة 
مرورية ح�رش الور�سة العميد احمدالزيودي 
مدير ادارة حت�سيل املخالفات ومدير ادارة 
حممد  العقيد  اخلارجية  املناطق  مناطق 
وم�سوؤويل  املنت�سبني  من  وعــدد  ال�سحي 
نقل العمال بعدد من املوؤ�س�سات و�رشكات 
دعت  ثانية  ناحية  من  اخلا�س.  القطاع 
�رشطة اأبوظبي اأولياء الأمور اإىل �رشورة حث 
النارية على  الدراجات  اأبنائهم م�ستخدمي 

ال�سامة  ب�رشوط  واللتزام  الآمنة  القيادة 
العامة عند ا�ستخدمها يف الرب وعدم القيادة 

بتهور لتجنب وقوع احلوادث.
ويف هذا ال�سدد .. نفذت اإدارة مرور منطقة 
العني ب�رشطة اأبوظبي مبادرة توعوية حتت 
ن�رش  بهدف   " اآمن وممتع  �ستاوؤنا   " �سعار 
الثقافة املرورية عن خماطر قيادة الدراجات 
يكرث  حيث  الرب  ملرتادي  خا�سة  النارية 
ا�ستخدامها مع الأجواء ال�ستوية خال هذه 

الفرتة من العام.

اتفاقية بين »االتحاد الئتمان ال�صادرات« و»م�صدر« لتعزيز 
البنية التحية للطاقة المتجددة بالدولة

اأبوظبي-وام:
لئتمان  ــاد  الحت وقعت   
�ــرشكــة   - ـــادرات،  ـــ�ـــس ال
التابعة  الئتمان  حماية 
اتفاقية   - لــلــحــكــومــة 
اأبوظبي  تعاون مع �رشكة 
لطاقة امل�ستقبل "م�سدر"، 
من  مبادرات  يف  للتعاون 
ال�ستثمار يف  �ساأنها دعم 
املتجددة  الطاقة  م�ساريع 
ت�ساهم  ــدورهــا  ب والــتــي 
النبعاثات  خف�س  يف 

الكربونية.
التي  التفاقية  ومبوجب 
وّقعها ما�سيمو فال�سيوين، 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
الحتاد لئتمان ال�سادرات، 
الرحمي،  جميل  وحممد 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
الطرفان  اتفق  "م�سدر"، 
على بحث حلول تاأمينية 
فاعلة  مالية  و�سمانات 
لدعم  التكلفة،  حيث  من 
الرامية  "م�سدر"  جهود 
اإىل تطوير م�ساريع الطاقة 
البنية  وتعزيز  امل�ستدامة 
التحتية للطاقة املتجددة 
املحلي  ال�سعيدين  على 

والعاملي.
انطاقًا  التفاقية  وتاأتي 
من حر�س الحتاد لئتمان 
و"م�سدر"  الــ�ــســادرات 
دولة  مكانة  تر�سيخ  على 
عامليًا  مــركــزاً  الإمـــارات 
ال�ستدامة  مل�ساريع  رائداً 
ـــة املــتــجــددة  ـــطـــاق وال

ــا املــ�ــســرتك  ــم ــزامــه ــت وال
التنويع  عملية  بت�رشيع 

القت�سادي يف الدولة.
كـــمـــا تــتــمــا�ــســى مــع 
الإمــــارات  ا�سرتاتيجية 
للطاقة 2050 والتي تهدف 
الطاقة  م�ساهمة  رفع  اإىل 
النظيفة يف اإجمايل مزيج 
الطاقة املنتجة يف الدولة 
 50 اإىل  املائة  يف   25 من 
يف املائة وحتقيق وفورات 
درهم،  مليار   700 تعادل 
خف�س  اإىل  ــافــة  بــالإ�ــس
الكربونية  النــبــعــاثــات 
اإنتاج  عملية  الناجتة عن 
يف   70 بن�سبة  الكهرباء 

املائة بحلول عام 2050.

فال�سيوين..  ما�سيمو  وقال 
"م�سدر"  مع  التفاقية   "
دور  تعزز  اأن  �ساأنها  من 
ـــــارات الــرائــد  ـــة الإم دول
لــظــاهــرة  الــتــ�ــســدي  يف 
الحــتــبــا�ــس احلـــــراري 
مركزاً  مكانتها  وتر�سخ 
عامليًا لا�ستدامة والتمكن 
ــول اإىل  ــو�ــس ــن ال مــعــا م
وم�ستدام  م�رشق  م�ستقبل 
التعاون  هذه  خال  ومن 
لئتمان  الحتــاد  تتطلع 
روؤية  دعم  اإىل  ال�سادرات 
بالدولة  الر�سيدة  القيادة 
النبعاثات  خف�س  يف 
الطاقة  وتنمية  الكربونية 

امل�ستدامة".

�سرطة دبي تكرم 11 فائزاً في »حماية كليب« و25 
اإعالمياً في»حماية ميديا« 

دبي-وام:
 كرم معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، 
طالبًا   11 ــي،  دب ل�رشطة  العام  القائد 
اأبدعوا  كليب«  جائزة »حماية  يف  فائزاً 
خماطر  حول  توعوية  كليبات  اإنتاج  يف 
 60 يف  العقلية  ــرات  ــوؤث وامل املــخــدرات 
مركز  �سممها  حماور  اأربعة  �سمن  ثانية 
ملكافحة  العامة  بــالإدارة  الدويل  حماية 
املخدرات يف �رشطة دبي، وا�ستملت على 
العقاقري  ا�ستعمال  �سوء  حول  التوعية 
الطبية النف�سية، ودور الأ�رشة يف الوقاية 
البتزاز  تفادي  وكيفية  املــخــدرات،  من 
ومعاجلة التنمر الإلكرتوين، والوقاية من 
القائد  معايل  كرم  كما  الإنرتنت.  اإدمــان 
العام ل�رشطة دبي 25 اإعاميًا تناف�سوا يف 
جائزة »حماية ميديا« وذلك على �سناعة 
اإىل  والهادفة  املوؤثرة  الإعامية  الر�سائل 
حول  املجتمعي  والوعي  ــن  الأم تعزيز 
اأ�رشار ال�سموم املخدرة. و�سهد حفل اإعان 
نتائج جائزتي »حماية كليب« و»حماية 
مركز حماية  فعالياته  نظم  الذي  ميديا« 
الدويل بالإدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
اأيــ�ــســًا تكرمي  يف مــركــز �ــرشطــة نــايــف، 
ال�رشكاء  من  وعدد  التحكيم  اأع�ساء جلنة 
واملتعاونني والداعمني الفنيني والتقنيني، 

خليل  خبري  اللواء  �سعادة  بح�سور  وذلك 
العام  القائد  م�ساعد  املن�سوري  اإبراهيم 
دبي،  �رشطة  يف  اجلنائي  البحث  ل�سوؤون 
بن  �سعيد  ال�سال  الدكتور  اللواء  و�سعادة 
العام  القائد  م�ساعد  الفا�سي،  هويدي 
و�سعادة  دبي،  �رشطة  يف  الإدارة  ل�سوؤون 
التنفيذي  املدير  املن�سوري،  �سعيد  اأحمد 
لقطاع التلفزيون والإذاعة يف موؤ�س�سة دبي 
عام  اأمني  حارب،  و�سعيد حممد  لاإعام، 
جمل�س دبي الريا�سي، وعبداهلل حمدان بن 
دملوك، الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان بن 
حممد لإحياء الرتاث ع�سو جمل�س �رشطة 
وعلي  املجتمع،  خلدمة  ال�ست�ساري  دبي 

بن ثالث، الأمني العام جلائزة حمدان بن 
حممد بن را�سد الدولية للت�سوير ال�سوئي، 
لقطاع  التنفيذي  املدير  احلمادي،  واأحمد 
و�سامي  لاإعام،  دبي  موؤ�س�سة  الن�رش يف 
الإمارات  �سحيفة  حترير  رئي�س  الريامي، 
اليوم ع�سو جمل�س �رشطة دبي ال�ست�ساري 
رئي�س  ال�رشيف،  وجمال  املجتمع،  خلدمة 
جمل�س اإدارة جلنة دبي لاإنتاج التلفزيوين 
مدير  الر�سيد،  وحمــمــود  وال�سينمائي، 
�سبكة الإذاعة العربية، وعدد من القيادات 
والنتاج  الإعـــام  جمــال  يف  التنفيذية 
ال�سباط  وكبار  وال�سينمائي،  التلفزيوين 

بالقيادة العامة ل�رشطة دبي.

كهرباء ومياه دبي تخّرج 25 موظفة �سمن الدفعة 
الثانية من برنامج»�سفيرات الهيئة« 

دبي ـ وام:
ــت هــيــئــة كــهــربــاء  ــن ــل اأع
تخريج  عــن  ــي  دب ومــيــاه 
�سمن  جديدة  موظفة   25
الدفعة الثانية من برنامج 
الــذي  الهيئة"  "�سفريات 
اأطــلــقــتــه بــالــتــعــاون مع 
كــامــربدج  جامعة  معهد 
بهدف  ال�ستدامة  ريـــادة 
ن�سائية  �سخ�سيات  بناء 
املجالت  كافة  يف  قيادية 

والتخ�س�سات يف الهيئة.
�سعيد حممد  معايل  واأ�سار 
املنتدب  الطايرالع�سو 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
اأن  اإىل  دبي  ومياه  كهرباء 
الهيئة"  "�سفريات  برنامج 
ا�سرتاتيجية  �سمن  يندرج 
الهيئة لتمكني املراأة وتوفر 
وحمفزة  اإيــجــابــيــة  بيئة 
العاملة  املـــــراأة  ــم  ــدع ت
حتقيق  على  وت�ساعدها 
التوازن بني حياتها املهنية 
ملوا�سلة  والجــتــمــاعــيــة 
النجاح والتميز وامل�ساركة 
الوطن  بناء  يف  الفاعلة 

واإعداد اأجيال امل�ستقبل.

ـــايل  ـــع ــــــــاف م واأ�ــــــــس
من  روؤيتنا  الطاير"ن�ستقي 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دور  لتعزيز  اهلل  رعاه  دبي 
النتقال  مرحلة  يف  املراأة 
 2071 ــارات  الإم مئوية  اإىل 
اأف�سل  جلعل دولة الإمارات 

دولة يف العامل.
الدكتور  ــال  ق جانبه  مــن 
النائب  ــــرف  الأك يــو�ــســف 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي 
دعـــم الأعـــمـــال واملــــوارد 
الهيئة  "تلتزم  الب�رشية: 
جميع  على  املراأة  بتمكني 
املــ�ــســتــويــات بــدايــًة من 
و�سوًل  القيادية  املنا�سب 
الفنية.  ــف  ــائ ــوظ ال اإىل 
وتــ�ــســم الــهــيــئــة حــالــيــًا 
جميع  �سمن  موظفة   1948
العدد  هذا  وي�سمل  اإداراتها 
القطاع  يف  موظفة   701
وت�سكل  والفني.  الهند�سي 
ن�سبة  الإماراتيات  الن�ساء 
القوى  اإجمايل  من   %81.6
يف  الــعــامــلــة  الن�سائية 

ن�سبة  تبلغ  كما  الهيئة 
يف  الإمــاراتــيــات  الن�ساء 
والتطوير  البحوث  مركز 
ن�ساء  بينهن  ــن  م  %32
موؤهات  على  حا�سات 
تــعــلــيــمــيــة عــالــيــة يف 
ــمــيــة  املــــجــــالت الــعــل
مرمي  واأ�سارت  والهند�سية. 
الرئي�س-  نائب  املطيوعي 
املوارد الب�رشية يف الهيئة 
"�سفريات  برنامج  اأن  اإىل 
تعريف  اإىل  يهدف  الهيئة" 
حماور  على  امل�ساركات 
مهارتهن  تــعــزز  ــدة  ــدي ع
الــفــعــال  ــل  ــس ــوا� ــت ال يف 
والتعامل  املعنيني  مــع 
التحديات  خمتلف  ــع  م
الفر�س  مــن  وال�ستفادة 
الدعم  وتــقــدمي  املــتــاحــة 
تطلعاتهن  ليحققن  الازم 
املهنية فيما تقدمت فاطمة 
رئي�سة  اجلـــوكـــر  حمــمــد 
اللجنة الن�سائية يف الهيئة 
العليا  الإدارة  اإىل  بال�سكر 
على  حلر�سها  الهيئة  يف 
الن�سائية  اللجنة  دعــم 
اأكمل  على  ــا  دوره لتوؤدي 

وجه .



اأبوظبي ـ الوحدة:

تلق���ى موظفو جلن���ة اإدارة املهرجانات 

والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي،  

اللقاح امل�ض���اد لفريو�س كورونا �ضمن 

التي  حملة "ليك���ن خيارك التطعي���م" 

اطلقته���ا دائ���رة ال�ضح���ة � اأبوظب���ي، 

بالتعاون م���ع مركز اأبوظب���ي لل�ضحة 

العامة، للتطعيم �ضد فريو�س كوفيد-19، 

واملقيمني  املواطن���ني  عامة  وت�ض���جع 

على تلقي اللقاح حلماية اأنف�ض���هم �ضد 

الفريو�س،.

قال معايل الواء فار�س خلف املزروعي، 

القائد العام ل�رشطة اأبوظبي رئي�س جلنة 

اإدارة املهرجان���ات والربام���ج الثقافية 

والرتاثية ب�أبوظبي، "لقد حر�ض���ت اإدارة 

اللجنة على ت�ض���جيع كاف���ة موظفيها 

والعامل���ني يف براجمه���ا ومهرجاناتها 

للح�ضول على تطعيم �ضد فريو�س كوفيد 

-19 ، وذلك ا�ض���تكماال للجهود املبذولة 

يف احلد من انت�ضار فريو�س كورونا".

 ودعا معاليه كاف���ة العاملني بالقطاع 

الرتاثي و املواطنني واملقيمني اإىل تلقي 

لقاح »كورونا« الذي مت توفريه جلميع 

املواطن���ني واملقيمني باإم���ارة اأبوظبي 

مثمن���ا جه���ود القي���ادة الر�ض���يدة يف 

التعامل مع اأزمة كورونا، وتوفري اللقاح 

االآمن والفعال حلماية املجتمع.

واأكد عي�ض���ى �ض���يف املزروع���ي، نائب 

رئي����س اللجن���ة، اأن ا�ض���تجابة اللجنة 

حلملة التطعيم تاأتي �ضمن اجلهود التي 

تبذلها اللجنة يف  امل�ضاهمة يف احلفاظ 

على �ض���حة و�ض���امة موظفيها ودعمًا 

جلهود اجله����ت ال�ص���حية املعنية يف 

اإمارة اأبوظب���ي لتحقيق التعايف الكامل  

بتفاعل موظفي اللجنة واقبالهم  م�ضيداً 

عل���ى تلقي جرعات اللق���اح، ما يعك�س 

مدى وعيهم، وحر�ض���هم على تنفيذ هذا 

االإجراء الوقائي الذي اأو�ضت به اجلهات 

املخت�صة ب�لدولة.

من جانبه اأو�ضح عبداهلل بطي القبي�ضي 

مدي���ر ادارة االت�ض���ال والفعالي���ات ان 

اللجن���ة نظمت عددا م���ن املحا�رشات ، 

ت�ضتهدف املوظفني  ومتعامليها وجلان 

ال�ضحية  الوقاية  باأ�ضاليب  املهرجانات 

التابعة  الظفرة  بالتعاون م�ضت�ض���فيات 

ل�رشك���ة اأبوظب���ي للخدمات ال�ض���حية 

"�ص���حة"  لرفع الوع���ي باالحتياطات 

الازمة للوقاية م���ن املخاطر املرتتبة 

عن عدم اإتباع الن�ض���ائح واالإر�ض���ادات 

التوعوي���ة، اىل جان���ب ن����رش عدد من 

والت�ض���جيعية  التوعوية  الفيديوه���ات 

الت���ي تنفذها اللجنة م���ن خال مواقع 

التوا�ضل االجتماعي "تراثنا"  با�ضتخدام 

اللغات العربي���ة واالإجنليزية، واالأوردو، 

والفلبينية،  تت�ض���من مقاطع ت�ضجيعية 

من املوظفني والعاملني  .

واأ�ضار اإىل احلملة  الداخلية التي اطلقتها 

اللجن���ة لقت جت���اوب م���ن املوظفني 

والعامل���ني يف امل�ض���اريع التي تنفذها 

اللجنة يف الوقت احلايل، ومنها مهرجان 

الظفرة الذي يقام يف مدينة زايد مبنطقة 

الظف���رة، وبرنامج اأمري ال�ض���عراء التي 

بداأت حلقاته الت�ضجيلية بالبث موؤخراً، 

باالإ�ض���افة اإىل برنام���ج املنكو�س الذي 

�ضينطلق قريبًا.

واأب���دى املوظفون ارتياحهم باحل�ض���ول 

على جرعة اللقاح معربني عن �ض���كرهم 

للقيادة الر�ض���يدة واهتمامها بتوفري كل 

ما من �ضاأنه احلفاظ على �ضامة جميع 

املواطن���ني واملقيمني، ووجهوا ال�ض���كر 

لطواق���م  اخلدم���ات الطبية وال�ض���حية  

جلهودهم املتوا�ض���لة يف تقدمي التوعية 

والتثقيف ال�ضحي حول جائحة كورونا.

يذكر اأن حمل���ة "ليكن خيارك التطعيم" 

ته���دف اإىل احلف���اظ على املكت�ض���بات 

ال�ض���حية املحققة حت���ى االآن يف احلد 

من انت�ضار كوفيد-19، و�ضمان موا�ضلة 

اإم���ارة اأبوظبي يف ريادته���ا يف طريقة 

حماية �ضكانها ب�ضورة �ضاملة.
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»فن« تعلم ال�سغار توظيف الظل 

في �سناعة الأفالم ال�سينمائية

ال�سارقة ـ وام:

ا�ضت�ضافت موؤ�ض�ض���ة »فن«املعنية بتعزيز ودعم 

الف���ن االإعامي لاأطفال وال�ض���باب فادي �رشياين 

فنان الر�ضوم املتحركة وموؤ�ض�س "من�ضة االأنيمي�ضن 

للمخرجني ال�ض���باب" التي تتخذ من بريوت مقراً 

يف ور�ض���ة اإبداعية حتت عنوان "اأنيمي�ضن ال�ضور 

الظلية" .

وتهدف الور�ض���ة االفرتا�ض���ية اإىل تعليم االأجيال 

اجلدي���د من هواة �ض���ناع االأف���ام التقنيات التي 

ي�ض���تخدمها املبتدئ���ون لق�س الورق على �ض���كل 

�ضخ�ض���يات وتقدميه���ا بقوالب اأفام االأنيمي�ض���ن 

بتقنية اإيقاف احلركة.

وتاأتي الور�ضة يف اإطار ر�ضالة موؤ�ض�ضة "فن" التي 

ت�ض���عى لتمكني االأطفال والنا�ضئة من خال اإثراء 

مهاراته���م االإبداعية يف جمال الفن���ون االإعامية 

حيث ا�ض���طحبت امل�ض���اركني ال�ض���غار يف رحلة 

تعلم���وا فيها اأ�ضا�ض���يات ال�رشد الق�ض�ض���ي الفني 

خال 7 جل�ضات تفاعلية.

وا�ض���تهدفت الور�ض���ة االأطفال واليافعني من الفئة 

العمرية 12 عامًا وما فوق وجمعت بني النقا�ضات 

الفكرية املحف���زة والتمارين العملي���ة التطبيقية 

حيث تناولت اجلل�ض���ة االأوىل اأ�ضا�ضيات اأنيمي�ضن 

خيال الظل وكتابة الق�ض���ة ويف اجلل�ض���ة الثانية 

تعلموا تقنيات اخلروج باأفكار للق�ض���ة وتطويرها 

با�ضتخدام الق�ض����س امل�ضورة يف متارين تفاعلية 

عملية.

ورك���ز �رشياين يف اجلل�ض���تني الثالث���ة والرابعة 

على بناء ال�ضخ�ض���يات وق�س االأوراق على �ض���كل 

الق�ضة  ال�ضخ�ض���يات واالأ�ض���ياء املتعلقة بحبكة 

املخت���ارة فيما تعلم امل�ض���اركون كيفي���ة اإعداد 

عناوين جاذبة لبداية الفيلم ونهايته يف اجلل�ض���ة 

اخلام�ضة لتعزيز متيز اأ�ضلوبهم يف اأنيمي�ضن ال�ضور 

الظلية باالأبي�س واالأ�ضود.

ابوظبي � وام:

نظمت اللجنة العلي���ا لتطوير االأنظمة 

الق�ض���ائية االإلكرتونية جل�ضة تفاعلية 

"ا�ض���ت�رشاف  افرتا�ض���ية حتت عن���وان 

االإلكرتونية  االأنظمة واخلدمات  م�ضتقبل 

الق�ض���ائية والتقا�ضي عن بعد" تناولت 

عددا م���ن املح���اور ذات العاقة بواقع 

وم�ض���تقبل اخلدمات الق�ضائية الرقمية 

واال�ضتعداد للخم�ضني.

و�ضارك يف اجلل�ضة 170 متحدثًا ميثلون 

38 جه���ة والذي���ن توزعوا عل���ى ور�س 

افرتا�ض���ية عرب غرف منف�ض���لة ناق�ضت 

حماور اجلل�ضة الرئي�ض���ية ، كما �ضارك 

كاف���ة اأع�ض���اء اللجنة العلي���ا لتطوير 

على  الق�ض���ائية  االإلكرتونية  االنظم���ة 

م�ض���توى الدولة وممثلني ع���ن الهيئات 

الرقمي���ة والذكية ومزودي اخلدمة وفرق 

العم���ل واللج���ان التن�ض���يقية وممثلي 

القيادات العامة لل�رشطة بالدولة وعدد 

من اجله���ات احلكومي���ة املعنية وذلك 

بهدف الو�ض���ول اإىل اأف�ض���ل التطبيقات 

الداعمة للتمكني الذكي لكافة القطاعات 

احلكومي���ة و�ض���مان م�ض���تقبل وجودة 

احلياة لتكون دولة االإمارات اأف�ضل دولة 

يف العامل.

وحتدث يف افتتاح اجلل�ضة اللواء الدكتور 

اأحم���د نا�رش الري�ض���ي املفت����س العام 

لوزارة الداخلي���ة ورئي�س اللجنة العليا 

،و�ض���عادة الدكتور �ض���عيد علي بحبوح 

النقبي، القائم باأعمال وكيل وزارة العدل 

و امل�ضت�ض���ار �ض���لطان اجلويعد القائم 

باأعمال املحامي العام االأول الذي القى 

كلمة النيابة العامة، و�ضعادة امل�ضت�ضار 

ح�ضن حميمد النائب العام الإمارة راأ�س 

اخليم���ة، و�ض���عادة حممد ب���ن طليعة 

رئي�س اخلدمات احلكومية حلكومة دولة 

االإمارات وامل�ضت�ض���ار الدكتور من�ض���ور 

حمم���د بن ن�ض���ار مدي���ر ع���ام االإدارة 

القانونية مبكتب �ضمو حاكم ال�ضارقة و 

�ضعادة القا�ضي حممد مبارك ال�ضبو�ضي 

رئي�س املحاكم االبتدائية، واأدار جل�ض���ة 

االفتتاح امل�ضت�ضار �ضعود بوهندي نائب 

رئي�س جمل�س �ضباب وزارة العدل.

واأك���دوا جميعهم على ����رشورة تعزيز 

اخلدم���ات بكافة اأ�ض���كالها للمتعاملني 

وتقدمي كل ما من �ضاأنه االرتقاء بالعمل 

وتعزيز جودة احلياة للمجتمع االإماراتي 

تطبيقًا لروؤية القيادة الر�ضيدة ال�ضاعية 

اإىل تقدمي اأف�ض���ل اخلدمات ب�ضورة تعزز 

املكانة املرموقة لدولة االإمارات العربية 

املتحدة وموقعها يف �ض���دارة موؤ�رشات 

التن�ف�صية الدولية.

»تطوير الأنظمة الق�سائية الإلكترونية« تنظم جل�سة 

تفاعلية ل�ست�سراف م�ستقبل الخدمات الذكية
لجنة بـ»الوطني التحادي« تناق�ش خطة عملها 

ب�سـاأن »�سيا�سة وزارة العدل«
دبي ـ وام:

ناق�ضت جلنة ال�ضوؤون الد�ضتورية والت�رشيعية 

والطع���ون للمجل�س الوطن���ي االحتادي خال 

اجتماع عقدته اأم�س اخلمي�س عن بعد، برئا�ضة 

�ضعادة اأح�م�د عبداهلل ال��ض�ح�ي رئي�س اللجنة، 

خطة عملها لدرا�ض���ة مو�ضوع »�ضيا�ضة وزارة 

العدل ب�ضاأن التوجيه االأ�رشي«.

ح�رش االجتماع اأع�ضاء اللجنة �ضعادة كل من 

: عائ�ض���ة حم�م�د امل��ا مقررة اللجنة، واأحمد 

حم���د ال�ض���ويدي، وعدن�ان حم�����د احلمادي، 

وكفاح حممد الزعابي، ومروان عبيد املهريي، 

وهند حميد العليلي.

وقال �ض���عادة اأح�م����د ال��ض����ح�ي اإن اللجنة 

�ضتناق�س مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة العدل ب�ضاأن 

التوجي���ه االأ�رشي، وفق حم���اور الت�رشيعات 

واال�ض���رتاتيجية املعني���ة بالتوجيه االأ�رشي، 

والتن�ضيق بني وزارة العدل واجلهات املعنية 

االأخرى بالتوجيه االأ�رشي، وجهود وزارة العدل 

يف التعري���ف باأهمي���ة دور مراك���ز التوجيه 

االأ�رشي واملوجهني االأ�رشيني.

ولف���ت اإىل اأن اللجنة اطلعت خال اجتماعها 

عل���ى االأوراق الفني���ة املتعلقة باملو�ض���وع، 

وقررت بناء على خطة عملها عقد اجتماعات 

مع ممثلي اجلهات ذات االخت�ض���ا�س لتبادل 

االآراء واال�ض���تماع ملاحظاته���م وفق حماور 

املو�صوع.

اأبوظبيـ  وام:

اأعلنت دائ���رة الثقافة وال�ض���ياحة - 

اأبوظبي اأ�ضماء الفنانني امل�ضاركني يف 

ال���دورة الثانية من مبادرة "م�ض���احة 

الف���ن" الت���ي انطلق���ت يف 18 ين�ير 

اجل���اري بال�رشاكة مع �رشك���ة "الدار" 

العقارية، حيث توا�ضل املبادرة توفري 

م�ض���احات عر�س خا�ضة للفنانني من 

دولة االإمارات ال�ض���تعرا�س اإبداعاتهم 

الفنية وبيعه���ا والتفاعل مع اجلمهور 

يف م�ضاحات عر�س الفنون يف عدد من 

مراكز الت�ضوق يف اإمارة اأبوظبي.

وت�ض���عى مبادرة "م�ض���احة الفن" اإىل 

ت�ضليط ال�ضوء على القدرات االإبداعية 

للفنانني يف دولة االإمارات، �ضانحة لهم 

الفر�ضة لعر�س اأحدث اأعمالهم للجمهور 

يف مواقع رئي�ضية. وقد ا�ضتقبلت الدورة 

االأوىل من "م�ض���احة الف���ن" اأكرث من 

15 األ���ف زائر منذ انطاقها يف نوفمرب 

2020، لتمّثل بذلك من�ضة توّفر فر�ضة 

للفنانني املخ�رشمني للو�ضول  مميزة 

اإىل جماهري جديدة، وت�ضّجع الفنانني 

ال�ض���باب لعر�س مهاراته���م االإبداعية 

واال�ض���تفادة من خمتلف اآراء املجتمع 

���ا فر�ض���ة تطوير  حولها، وتتيح اأي�ضً

����رشاكات رئي�ض���ية داخ���ل املجتمع 

االإبداعي يف اأبوظبي.

وقال مع���ايل حممد خليف���ة املبارك، 

رئي�س دائ���رة الثقافة وال�ض���ياحة – 

اأبوظبي: "تعك����س هذه املبادرة جهود 

دائرة الثقافة وال�ضياحة � اأبوظبي لدعم 

فناين اإمارة اأبوظب���ي، والذين يلعبون 

دوًرا حا�ضًما يف تطوير منظومة ثقافية 

مزده���رة وم�ض���تدامة يف االإمارة. كما 

وتعك�س مبادرة "م�ضاحة الفن" �صعين� 

اإىل اإث���راء احل���وار الفك���ري والثقايف 

واالإبداعي وتوفري املزي���د من الفر�س 

للفنانني املخ�رشمني وال�ضاعدين من 

خال خلق عاق���ات و�رشاكات جديدة 

لعر�س اإبداعاتهم عرب هذه املن�ضة التي 

تقوم بدور يف تعزي���ز مكانة اأبوظبي 

كمنارة ثقافية ومركٍز عاملي للفنون.

وانطلق���ت عرو�س مبادرة "م�ض���احة 

الف���ن" مع الفنان الكب���ري عبد الرحيم 

�ض���امل، ال���ذي يعر�س اأعمال���ه حاليًا 

يف ركن م�ض���احة الف���ن يف يا�س مول 

باأبوظبي، حيث يقدم للجمهور �ضل�ضلة 

فنية بعنوان "ت�ض���كيات" والتي تربز 

�صخ�صية "مهرية" التي ت�ضكن لوحاته 

وتعد حمور جمي���ع اأعماله واإبداعاته. 

ويعدّ هذا العر����س للفنان عبدالرحيم 

�ض���امل يف يا�س مول امتداداً ملعر�ضه 

الف���ردي "بني ال�ض���خب وال�ض���كينة" 

القائ���م يف املجم���ع الثق���ايف حاليًا 

وي�ضتمر حتى 22 فرباير القادم، حيث 

ميكن للجمهور ا�ضكت�ض���اف جمموعته 

الفنية الكاملة والتعّمق ب�ضكل اأكرب يف 

�صخ�صية "مهرية".

كما ميك���ن للجمهور اكت�ض���اف اأعمال 

الفنانة �ض���يمرين ميه���را اأجاروال يف 

م�ضاحة فنية جديدة خم�ض�ضة لعر�س 

االأعمال يف اجليمي مول بالعني، والتي 

تركز من خ���ال اأعمالها على مفاهيم 

الطبيعة والنم���و والتجديد، وذلك عرب 

ر�ض���ومات ومنحوت���ات ونقو�س على 

الورق واخل�ض���ب واجل�س، حيث تنجح 

�ض���يمرين يف اإبداع اأ�ض���كال مف�ض���لة 

وتركيبات معقدة. والي���وم، 21 ين�ير، 

�ض���تعر�س الفنان���ة عفراء ال�ض���ويدي 

م�رشوعها الفني ال�ض���خم "�صب�ت" يف 

"امل���ول" باملركز التج���اري العاملي 
باأبوظبي، والذي يتكون من �ضل�ضلة من 

القطع اجلدارية واأعمال الكوالج ت�ض���م 

خمتلف الو�ضائط مثل الدمى واحللوى 

والرغوة واالأدوات ال�ضخ�ض���ية، لتج�ّضد 

اأجواء حت���ّول اأوقات املرح واللعب اإىل 

جتارب موؤملة يف حماولة من ال�ضويدي 

ملحاكاة �ض���دى �ضمت �ض���حايا �ضوء 

املعاملة من االأطفال.

وقد وقع االختيار على كل من اأجاروال 

وال�ضويدي للم�ض���اركة يف هذه الدورة 

من "م�ض���احة الفن" نظراً لكونهما من 

الفنانني امللتحق���ني بربنامج االإقامة 

الفنّية للمجّمع الثقايف لهذا العام.

اإعالن اأ�سماء الفنانين الم�ساركين في مبادرة »م�ساحة الفن«

فار�ش خلف المزروعي يدعو كافة العاملين بالقطاع 

التراثي اإلى تلقي لقاح »كورونا«

لجنة المهرجانات والبرامج التراثية ت�شجع موظفيها والعاملين في م�شاريعها لتلقي التطعيم
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 بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا ترحب باجتماع 
اللجنة الد�ستورية ب�ساأن 

ال�ستحقاق الد�ستوري
 طرابل�س-)د ب اأ(:

ب�ش�أن  الد�شتورية  اللجنة  ب�جتم�ع   
والذي  ليبي�،  يف  الد�شتوري  اال�شتحق�ق 
على  امل�رصية  الغردقة  مدينة  يف  انعقد 

�ش�حل البحر االأحمر. 
اللجنة  "عقدت  للبعثة   بي�ن  يف  ج�ء 
النواب  جمل�س  من  املوؤلفة  الد�شتورية 
ل��ل��دول��ة،  االأع��ل��ى  وامل��ج��ل�����س  الليبي 
اجتم�عه� ام�س يف مدينة الغردقة مب�رص، 
واتفقت على اإجراء ا�شتفت�ء على الد�شتور 
قبل االنتخ�ب�ت الع�مة يف 24 ك�نون اأول/
دي�شمرب املقبل. وت�شكر بعثة االأمم املتحدة 
امل�رصية على  ال�شلط�ت  ليبي�  للدعم يف 

ا�شت�ش�فته� لهذا االجتم�ع".
وت�بع البي�ن "اتفق اأع�ش�ء املجل�شني على 
الد�شتوري  االقرتاح  على  ا�شتفت�ء  اإجراء 
الت�أ�شي�شية ل�شي�غة  الهيئة  الذي �ش�غته 
الد�شتور، بن�ء على الق�نون رقم )6( لع�م 
2018 املعّدل ب�لق�نون رقم )1( لع�م 2019 
من   )6( امل���دة  تعديل  على  اتفقوا  كم�   ،
املتعلقة   2019 لع�م   )6( رق��م  الق�نون 

ب�الأكرثية املطلوبة العتم�د الد�شتور.
املجل�شني  اأع�ش�ء  "واتفق  البي�ن  وذكر 
الغردقة  يف  من�ق�ش�تهم  ا�شتئن�ف  على 
من 9 اإىل 11 �شب�ط/ فرباير املقبل، ودعوة 
لالنتخ�ب�ت  العلي�  الوطنية  املفو�شية 
للح�شور وامل�ش�ركة يف من�ق�شتهم ب�ش�أن 
اإجراء اال�شتفت�ء. وط�لب امل�ش�ركون بعثة 
االأمم املتحدة للدعم يف ليبي� ب�مل�ش�عدة 
الالزم  الدعم  وتوفري  قرارهم  تفعيل  يف 

الإجراء اال�شتفت�ء عند حتديد موعده".
عقد  الوفدين  ب��ق��رار  البعثة  "وت�شيد   
التي  الطريق  خ�رطة  اإط�ر  يف  لق�ءِتِهم� 
ال�شي��شي  احل��وار  ملتقى  عليه�  اتفق 
الليبي وتعهدُهم� ب�لت�ش�ور مع املفو�شية 

الُعلي� لالنتخ�ب�ت"، وفق� للبي�ن.
اأي�ش�  البعثة  "وتقدر  البي�ن  واأ���ش���ف 
الوفدين  ج���ن��ب  م��ن  املعلن  االل��ت��زام 
ك�نون   24 يف  وطنية  انتخ�ب�ت  ب�إجراء 
للمط�لب  ا�شتج�بة  املقبل  االأول/دي�شمرب 
ال�رصعية  بتجديد  الوا�شعة  ال�شعبية 
�شن�ديق  عرب  ملوؤ�ش�ش�تهم  الدميقراطية 
مع  العمل  البعثة  و�شتوا�شل  االق��رتاع. 
جميع اجله�ت املعنية بهدف دعم العملية 
دميقراطية  ليبي�  اإىل  املوؤدية  االنتخ�بية 

وم�شتقرة".

 28 قتيالً و 73جريحاً في تفجير انتحاري مزدوج و�سط بغداد

حقوق الإن�سان العراقية تحمل الأجهزة الأمنية م�سوؤولية التفجيرين 
بغداد-)د ب اأ(: 

عراقية   اإع���الم  و�ش�ئل  اأف����دت 
و  قتيال    28 ب�شقوط  اخلمي�س 
73 جريحً� جراء تفجري انتح�ري 
الطريان و�شط  مزدوج يف �ش�حة 

بغداد.
الف�ش�ئية   دجلة"   " قن�ة  ونقلت 
عرب ح�ش�به� على موقع التوا�شل 
�شهود  "توتري"عن  االجتم�عي 
االأول  االإنتح�ري  اإن  قولهم  عي�ن 
اأنه  اأدع��ى  اأن  بعد  نف�شه  فجر 

مري�س وجمع الن��س حوله.
بغداد   عملي�ت  ق��ي���دة  وك���ن��ت 
ق�لت يف بي�ن مقت�شب اإن "عدداً 
�شقطوا  واجلرحى  ال�شهداء  من 
�ش�حة  يف  ان��ت��ح���ري  بتفجري 

الطريان و�شط بغداد".
العلي�  امل��ف��و���ش��ي��ة  وط���ل��ب��ت 
يف  االإن�ش�ن  حلقوق  امل�شتقلة 
االأمنية  االأجهزة  العراق اخلمي�س 
حم�ية  يف  بواجب�ته�   ب�لقي�م 
ومع�قبة  واملمتلك�ت  االأرواح 

املق�رصين من منت�شبيه�.
بي�ن  يف   ، املفو�شية  واأدان���ت 
التفجري    ، ال���ي���وم  ���ش��ح��ف��ي 
الع��شمة  و�شط  "االإجرامي" 
بغداد ، حمملة االأجهزة االأمنية 
واالنتك��شة  اخلرق  ولية   م�شوؤ
حمذرة  ح�شلت،  التي  االأمنية 
من  فيه�  مل���  ت��ك��راره���  م��ن 
حي�ة  على  �شلبية  انعك��ش�ت 

املواطنني. واأمن 
يحيى  ال��ل��واء  ���رصح  ب���دوره 
الق�ئد  ب��شم  الن�طق  ر�شول 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع���م 
االنفج�رين  ب���أن  العراقية  
بوا�شطة  وق��ع���  امل��زدوج��ني 
مالحقتهم�  بعد  انتح�ريني 
العراقية   ال��ق��وات  ق��ب��ل  م��ن 

بغداد. يف  الطريان  ب�ش�حة 
وق�ل ر�شول ، يف بي�ن �شحفي 
مزدوجً�  ره�بيً�  اإ "اعتداًء  اإن   ،
انتح�ريني  ره�بيني  اإ بوا�شطة 
حني  نف�شيهم�  ف��ج��را  اث��ن��ني 
القوات  قبل  من  مالحقتهم� 
ال��ب���ب  منطقة  يف  م��ن��ي��ة  االأ
ام�س  �شب�ح  ببغداد،  ال�رصقي 
بوه�ن  ك�ظم  اللواء  وك�ن   ."

الدف�ع  لدائرة  الع�م  املدير 
امل����دين ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
28م��دن��ي���  ع��ل��ن م��ق��ت��ل  ق���د  اأ
بجروح  اآخرين   73 واإ�ش�بة 
و�شط  املزدوج  التفجري  جراء  

د. ا بغد
العراقية  ال�شلط�ت  ون�رصت 
امل���ئ����ت م���ن ق���وات���ه���� يف 
م��ك���ن االن��ف��ج���ر وال�����ش��وارع 

الطريان  �ش�حة  تربط  التي 
ال�شنك  التحرير  ب�ش�حتي  
بحث�  تفتي�س  حملة  واأج��رت 

بهم. امل�شتبه  عن 
وت�����ش��ت��ه��ر م��ن��ط��ق��ة ���ش���ح��ة 
�شوق  ك���رب  اأ ن��ه���  ب���أ ال��ط��ريان 
���ش��ع��ب��ي��ة ل��ب��ي��ع امل��الب�����س 
اجل�هزة  واالأطعمة  واالأجهزة 
عن  ف�شال  الغذائية  وامل��واد 

عم�ل  لتجمع  م��ك���ن  وج��ود 
. ء لبن� ا

و���ش��ه��دت م��ن��ط��ق��ة ���ش���ح��ة 
العنف  ف��رتة  ط��وال  ال��ط��ريان 
االنفج�رات  ع�رصات  الط�ئفي 
ال���ت���ي ح�����ش��دت اأالف������ م��ن 
وجريح. قتيل  بني  العراقيني 

وا���ش��ت��ن��ك��ر ع���م����ر احل��ك��ي��م 
يف   ، عراقيون  ائتالف  زعيم 

هذين  "تويرت"،  على  تغريدة 
اجله�ت  مط�لب�   ، االعتداءين 
على  الوقوف  ب�رصعة  االأمنية 

وحيثي�ته�. �شب�به�  اأ
ع��ودة  "من  احل��ك��ي��م  وح���ذر 
زم��ن  اإىل  م���ن���ي  االأ امل�����ش��ه��د 
جت�وزه�  التي  االنتك��ش�ت 
ال��ع��راق��ي��ون ق��ب��ل ���ش��ن��وات 

وتك�تفهم". ب�شربهم 

الرئي�س العراقي: نتطلع للعمل مع اإدارة 
بايدن في مختلف المجالت

بغداد-)د ب اأ(:
 ع��رب ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي 
تطلع  ع��ن  ���ش���ل��ح  ب��ره��م 
ال��ع��الق���ت  لتعزيز  ب���الده 
يف  املتحدة  ال��والي���ت  م��ع 
خم��ت��ل��ف امل���ج����الت ويف 
االإره���ب  مك�فحة  مقدمته� 

والتطرف يف املنطقة.
وق����ل ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي 
يف  االأربع�ء/اخلمي�س  ليل 
الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية 
االأمريكي جو ب�يدن مبن��شبة 
رئي�ش�  ر�شمي�  مه�مه  توليه 
:"عزيزي  املتحدة  للوالي�ت 
ب���ي��دن..  ج��وزي��ف  الرئي�س 
الته�ين  ب���أ���ش��دق  اأت��ق��دم 
رئي�ش�  تن�شيبكم  مبن��شبة 
للوالي�ت املتحدة االأمريكية، 
واأمتنى لكم ولن�ئب الرئي�س 
يف  التوفيق  ك��ل  ه���ري�����س 
بينم�  الق�دمة  م�ش�عيكم 
حتقيق  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل��ون 
ال�شعب  وط��م��وح���ت  اآم����ل 
"نتطلع  واأ�ش�ف:  االأمريكي". 
العالق�ت  على  البن�ء  اإىل 
بلدين�،  تربط  التي  العميقة 
التع�ون  ن��ط���ق  وتو�شيع 
اال�شرتاتيجي الذي نتمتع به 
ب�لفعل، ونواجه مع� العديد 
�شيم�  ال  ال��ت��ح��دي���ت،  م��ن 
االإره���ب  ميثله�  التي  تلك 
والتطرف، اإذ اأّن من م�شلحتن� 
امل�شرتكة مواجهته�". ورحب 
عن  العمل  ب�"فر�شة  �ش�لح 
املتحدة  الوالي�ت  مع  كثب 

االإقليمية  التوترات  لتخفيف 
واال�شتقرار  ال�شالم  وتعزيز 
وختم  االأو�شط".  ال�رصق  يف 
برقيته  ال��ع��راق��ي  الرئي�س 
ب�لقول: "يحدون� االأمل يف اأن 
بلدين�  العالق�ت بني  ت�شبح 
وال�شنوات  االأ�شهر  يف  اأقوى 
من  نتمكن  واأن  املقبلة، 
نحو  م�شرتك  ط��ري��ق  ر���ش��م 
ع���راق و����رصق اأو���ش��ط اأك��رث 
ازده�راً على اأ�ش��س االحرتام 
امل�شرتكة  وقيمن�  املتب�دل 
للحرية والدميقراطية". وهن�أ 
مي�ش�ل  اللبن�ين  الرئي�س  

الرئي�س  اخلمي�س  ع���ون   
االأمريكي جو ب�يدن بت�شلمه 

م�شوؤولي�ته الرئ��شية.
ومتنى عون  يف برقية تهنئة 
 " ب�يدن  للرئي�س   ، اليوم  
خ�شو�شً�  والتوفيق  النج�ح 
التي  الدقيقة   الظروف  يف 
على  ال��ع���مل  دول  به�  مت��ر 
عون  وق�ل  ال�شعد".  خمتلف 
بي�ن  ح�شب  برقيته  يف   ،
�ش�در عن الرئ��شة اللبن�نية 
العمل  اإاىل  اأتطلع  "اين    ،
من  اإط���ر  يف  فخ�متكم  مع 
التف�هم واالحرتام املتب�دلني، 

احلقيقة  بقيم  التم�شك  مع 
واحلرية  والعدالة  والنزاهة 
والدميقراطية االأ�ش��شية التي 
ال�شعب  م��ع  فيه�  نت�ش�رك 
والتي  ال�شديق،  االأمريكي 
يف  منه�  كثري  اإىل  اأ����رصمت 
خط�بكم الرئ��شي بعد اأدائكم 

الق�شم".
االأمريكي  الرئي�س  وك���ن   
ت�شلم  قد  ب�يدن  جو  اجلديد 
الرئ��شية  م�����ش��وؤول��ي���ت��ه 
اليمني  واأدى  االأربع�ء  اأم�س 
الد�شتورية ليبداأ عهده كرئي�س 

للوالي�ت املتحدةاالأمريكية.

 في اأول زيارة خارجية له في العام 2021م

وزير الخارجية البريطاني ي�سل الخرطوم
اخلرطوم-وكالت: 

 و�شل اخلرطوم م�ش�ء االأربع�ء 
اململكة  خ���رج��ي��ة  وزي����ر 
يف  راب  دومينيك  املتحدة 
زي�رة ر�شمية للبالد ت�شتغرق 
زي���رة  اأول  يف  واح��دا  يوم� 
خ�رجية له يف الع�م 2021م. 
الربيط�ين  ال��وزي��ر  ويلتقي 
خالل الزي�رة برئي�س املجل�س 
ال�شي�دي االنتق�يل عبدالفت�ح 
عبد  الوزراء  ورئي�س  الربه�ن 
اهلل حمدوك ونظريه ال�شوداين 
العدل  ووزي��ر  قمرالدين  عمر 
ن�����رص ال��دي��ن ع��ب��د ال��ب���رئ 
املجتمع  منظم�ت  من  وعدد 
اخل�رجية  وزير  وق�ل  املدين. 
مير  ال�شودان  اإن  الربيط�ين 
ت�ريخه  يف  ح��شمة  بلحظة 
واأن بالده تفخر ب�لوقوف اإىل 
ج�نب ال�شعب ال�شوداين ودعم 

رئي�س وزارئه
يف  ح���م���دوك  اهلل  ع��ب��د  د. 
احلرية  نحو  االنتق�ل  قي�دة 
تتن�ول  والعدالة.  وال�شالم 
امل��ب���ح��ث���ت ال�����ش��ودان��ي��ة 
الربيط�نية العالق�ت الثن�ئية 
تعزيزه�  و�شبل  البلدين  بني 
االنتق�ل  ودع��م  وتطويره� 
البالد  يف  ال�شلمي  ال�شي��شي 
احلد  على  للعمل  اإ���ش���ف��ة 
م��ن ال��ت��وت��رات احل���ل��ي��ة يف 
العالق�ت ال�شودانية االثيوبية  
اإح��ت��واء ح��ول ملفى احل��دود 

و�شد النه�شة االثيوبي.
واو�شح بي�ن �شحفي لل�شف�رة 
الربيط�نية ب�خلرطوم ان وزير 

اخل�رجية الربيط�ين دومينيك 
راب وزير اخل�رجية الربيط�ين 
دعم  الإب��راز  اخلرطوم   و�شل 
لالنتق�ل  املتحدة  اململكة 
الدميقراطي واحلكومة املدنية 
نوعه�  م��ن  زي����رة  اأول  يف 

لل�شودان منذ اأكرث من عقد.
ال�شحفي  البي�ن  وبح�شب 
�شيدور  النق��س  ان  لل�شف�رة 
اململكة  عمل  كيفية  ح��ول 
املتحدة وال�شودان مًع� ب�شكل 

وثيق.
عن  راب  ال�شيد  �شيعرب  كم� 
تقديره و�شكره لرئي�س الوزراء 
بالده  اأع��م���ل  على  حمدوك 
اخلريية يف ا�شت�ش�فة اأكرث من 
يف  االأزم��ة  من  الجئ   55000

اإقليم تيغراي.
اىل  ال�شحفي  البي�ن  وا�ش�ر 
من  جزًءا  ت�شكل  الزي�رة  ان  
لوزير  خ�رجية  رحلة  اأول 
اخل���رج��ي��ة ال��ربي��ط���ين يف 

ت�شلط  وه���ي   ،2021 ع����م 
اململكة  التزام  على  ال�شوء 
ال�شودان  مب�شتقبل  املتحدة 

الدميقراطي.
ق�ل وزير اخل�رجية دومينيك 
بلحظة  مير  "ال�شودان  راب: 
وهو  ت���ري��خ��ه  يف  ح��شمة 

ينتقل اإىل الدميقراطية.
املتحدة  اململكة  "تفخر 
مع  اإىل جنب  ب�لوقوف جنًب� 
رئي�س  ودعم  ال�شودان  �شعب 
الوزراء حمدوك يف رحلة هذا 
وال�شالم  احلرية  نحو  البلد 
يف  وجوده  اأثن�ء  والعدالة". 
ال�شيد  �شيلتقي  اخل��رط��وم، 
�شخ�شي�ت  م��ن  ب��ع��دد  راب 
ال�شوداين،  امل��دين  املجتمع 
حقوق  حم�مية  ذلك  يف  مب� 
اله��شمي  �ش�مية  االإن�ش�ن 
و�شخ�شي�ت ب�رزة من الثورة، 
واأح��الم  الرحمن  عبد  رفقة 
روؤيتهم  على  للتعرف  خ�رص، 
ومن�ق�شة  ال�شودان  مل�شتقبل 
املتحدة  للمملكة  ميكن  كيف 

تقدمي املزيد من الدعم.
 � اأي�شً �شيطلع  زي�رته،  خالل 
التمويل  ي��ق��دم��ه  م���  ع��ل��ى 
الربيط�ين من م�ش�عدة غذائية 
للمجتمع�ت  للحي�ة  منقذة 
عدد  مع  ويتحدث  ال�شعيفة 
من  امل�شتفيدة  الع�ئالت  من 

هذا الدعم.
اخل�رجية  وزي��ر  و�شيلتقي   
رئ��ي�����س جلنة  م���ع  اأي�����ش��� 
من  ال��ث���ل��ث  يف  التحقيق 
اأدي��ب،  نبيل  الدكتور  يونيو 

والن��شطني املدنيني .

برلمان تون�س يحدد جل�سة الت�سويت على التعديل 
الحكومي المو�سع يوم 26 يناير

تون�س-)د ب اأ(:
 اأعلن مكتب الربمل�ن يف تون�س يوم االأربع�ء 
حتديد جل�شة ع�مة للت�شويت على التعديل 
احلكومي املو�شع يوم 26 من ال�شهر اجل�ري. 

ا�شتلم من�شبه على  الذي  امل�شي�شي  واأجرى 
اأيلول/�شبتمرب  التكنوقراط يف  راأ�س حكومة 
امل��شي، تعديال مو�شع� �شمل 11 وزيرا دون اأن 
اإ�رصاك لالأحزاب.  وللح�شول على ثقة الربمل�ن 
يتعني الت�شويت ب�الأغلبية املطلقة التي ال 
تقل عن 109 اأ�شوات.  وحتظى احلكومة بدعم 
اأكرب حزبني يف الربمل�ن وهم� حركة النه�شة 
اال�شالمية )54 ن�ئب�( وحزب "قلب تون�س" )30 
ن�ئب�(، اإىل ج�نب حزب "حتي� تون�س" وكتلة 
جهة  من  ن�ئب(.    16( الدميقراطي  اال�شالح 
اإبراهيم  التون�شي  الدف�ع  وزير  ك�شف  اخرى 
الربت�جي االأربع�ء عن معلوم�ت تفيد بتحرك 
عن��رص اإره�بية ال�شتغالل االحتج�ج�ت التي 
ت�شهده� البالد منذ اأي�م. وق�ل الربت�جي خالل 
جل�شة برمل�نية ملن�ق�شة االحتج�ج�ت التي 
ت�شهده� البالد، اإن "املوؤ�ش�شة االأمنية توفرت 
اإره�بية  لديه� معلوم�ت عن حترك عن��رص 

ال�شتغالل التحرك�ت الليلية للقي�م بعملي�ت 
ومل  البالد".  وا�شتقرار  اأمن  ل�رصب  اإره�بية 
اأخرى ب�ش�أن هوية  اأي تف��شيل  الوزير  يعط 
هذه  له�  تنتمي  التي  االإره�بية  اجلم�عة 
بع�س  �شبط  عن  حت��دث  فيم�  العن��رص، 
العن��رص التكفريية موؤخرا، وم�ش�درة اأ�شلحة 
ك�نت  ح�رقة  مولوتوف  وزج�ج�ت  بي�ش�ء 
بحوزته�. ويف �شي�ق مت�شل، نفى الربت�جي 
يف  املفرطة  القوة  االأم��ن  ق��وات  ا�شتخدام 
مواجهة االحتج�ج�ت االأخرية. ومنذ اخلمي�س، 
ب�لع��شمة  واأحي�ء  حم�فظ�ت  عدة  ت�شهد 
تون�س احتج�ج�ت ليلية تخللته� �شدام�ت 
مع رج�ل االأمن، تزامن� مع بدء �رصي�ن حظر 
كورون�.  مك�فحة  تدابري  �شمن  ليلي،  جتول 
واأعلنت وزارة الداخلية توقيف اأكرث من 600 
االأربعة  االأي�م  ال�شغب خالل  بتهمة  �شخ�س 
ه�ش�م  احلكومة  رئي�س  دع�  فيم�  امل��شية، 
واملدنية  ال�شعبية  االأطراف  ك�فة  امل�شي�شي 
وراء  االجنرار  "عدم  اإىل  بالده  واحلزبية يف 
حمالت التجيي�س والتحري�س، وعدم اللجوء 
اإىل العنف وبث ال�ش�ئع�ت واإرب�ك موؤ�ش�ش�ت 

الدولة".

الجي�س الوطنى يحذر من اأي محاولة لنتهاك 
�سيادة الأرا�سي الليبية

بنغازي-)د ب اأ(:
الليبي  الوطني  اجلي�س  الع�مة  القي�دة  حذرت   
حم�ولة  اأي  من  حفرت  خليفة  امل�شري  بقي�دة 
النته�ك �شي�دة االأرا�شي الليبية �شواء عرب اخرتاق 
املي�ه االإقليمية اأو احلدود الربية للدولة اأو االأجواء 
"تبني  اأن��ه  بي�ن  يف  القي�دة  وذك��رت  الوطنية. 
واالإنذار  الر�شد  اأعم�ل وحدات  من خالل مت�بعة 
الليبية  لالأجواء  اأجنبية  حم�ولة دخول ط�ئرات 
دون تن�شيق اأو اإذن م�شبق من جه�ت االخت�ش��س 
الليبية املن�ط به� مهمة و�شع الرتتيب�ت الالزمة 
اخلطوط  عرب  الليبية  لالأجواء  الط�ئرات  لعبور 
املعروفة دوليً� اأو الطريان اال�شتثن�ئي والذي قد 
يكون طريان� ع�شكري� يف مه�م حمددة اأو عبورا 

لالأجواء الليبية".
واأ�ش�ف البي�ن: "عليه حتذر القي�دة الع�مة للقوات 
امل�شلحة العربية الليبية من اأي حم�ولة الخرتاق 
الط�ئرات  الليبية والذي قد يعر�س هذه  االأجواء 
خلطر االعرتا�س والتدمري من قبل و�ش�ئط الدف�ع 

اجلوي العربي الليبي".
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�أخبار وتقارير
 ال�سعودية  والكويت   

تدينان  التفجري االنتحاري 
املزدوج يف بغداد

الريا�ض -وكاالت 
ام�س   ، ال�سعودية  اخلارجية  وزارة  اأعربت 
وا�ستنكارها  اململكة  اإدانة  عن  اخلمي�س، 
امل��زدوج  االنتحاري  للتفجري  ال�سديدين 
ب�ساحة الطريان و�سط العا�سمة العراق ية 
القتلى  ع�رشات  وقوع  عن  واأ�سفر   ، بغداد 
واجلرحى. ووفًقا لوكالة االأنباء ال�سعودية 
، جددت الوزارة التاأكيد على رف�س اململكة 
واأ�سكاله  �سوره  بكافة  للإرهاب  القاطع 

ومهما كانت دوافعه ومربراته.
وت�سامنها  وقوفها  على  اململكة  �سددت 
مع العراق �سد ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، 
معربة عن العزاء واملوا�ساة لذوي ال�سحايا 

وجلمهورية العراق حكومة و�سعبا.
واأعربت الكويت ، عن اإدانتها وا�ستنكارها، 
اللذين  االإرهابيني  للتفجريين  ال�سديدين، 
�رشبا و�سط بغداد اليوم اخلمي�س، واأ�سفرا 
عن �سقوط الع�رشات من القتلى واجلرحى 
الكويت  اخلارجية  واأو�سحت  االأب��ري��اء. 
الهجوم  اأن هذا  ية - يف بيان �سحفي - 
املواطنني  ا�ستهدف  الذي  االآثم  االإجرامي 
ي�سكل   ، العراق  وا�ستقرار  واأمن  االأبرياء، 
ال�سمحاء،  االإ�سلمية  لل�رشيعة  انتهاكا 

وجلميع القيم واالأعراف.
 ، ال��ع��راق  م��ع  الكويت  ت�سامن  واأك���دت 
وتاأييدها جلهودها يف احلفاظ على اأمنها 
التعازي  خال�س  عن  معربة  وا�ستقرارها، 
ال�سحايا  اأ���رش  اإىل  امل��وا���س��اة  و���س��ادق 

ومتنياتها للم�سابني بال�سفاء العاجل.
 

متحدث ر�سمي : ال �سراع علي ال�سلطة في الدولة 

الرئي�ض الجزائري يجري عملية جراحية ناجحة باألمانيا
اجلزائر -وكاالت 

قال التلفزيون الر�سمي اجلزائري يوم االأربعاء، اإن الرئي�س 
عبد املجيد تبون خ�سع لعملية ناجحة يف القدم باأملانيا .

واأفاد التلفزيون الر�سمي باأن تبون �سيعود اإىل اجلزائر يف 
االأيام القادمة حال ح�سوله على موافقة الطاقم الطبي.

الرئي�س  اأفادت يوم االأحد باأن  الرئا�سة اجلزائرية   وكانت 
اإ�سابته  اإثر  اأملانيا لعلج م�ساعفات يف قدمه  اإىل  توجه 

�سابقا ب�"كوفيد -19".
واأو�سح بيان الرئا�سة اأن علج امل�ساعفات كان خمططا له 
قبل عودة الرئي�س من اأملانيا، لكن التزاماته داخل الوطن 

حالت دون ذلك.
)االإعلم(  االت�سال  وزير  بلحيمر  اأكد عمار  اخرى  من جهة 
الناطق با�سم احلكومة اجلزائرية ، اأنه ال يوجد �رشاع على 
وجود  حول  له  يروج  ما  اأن  م�سيًفا  اجلزائر،  يف  ال�سلطة 
�رشاع بني اأجنحة يف ال�سلطة هو جمرد �سائعات تهدف اإىل 

�رشب ا�ستقرار البلد.
اخلمي�س،  ت�رشيحاتام�س   يف  اجلزائري،  الناطق  واأ�ساف 
لبناء جزائر  الزمن  االأعداء وت�سابق  ال�سلطة ت�سارع  "اإمنا 
اأن  معتربا  اخلطى"،  ودميقراطية  الهوى  نوفمربية  جديدة 
املزعوم  ال�رشاع  هذا  "اأكذوبة  مترير  اإىل  ي�سعون  الذين 

بطريقة  رئي�سه  انتخب  الذي  اجلزائري  ال�سعب  اأن  يدركون 
يفتقدها  كان  التي  ال�رشعية  له  منح  و�سفافة  دميقراطية 

النظام ال�سابق".
وتابع: "اأن ما يروج له حول وجود �رشاع بني اأجنحة يف 
ال�سلطة هو جمرد اإ�ساعات تهدف اإىل �رشب ا�ستقرار البلد 
الفو�سى  وزرع  ال�سعب  اأو�ساط  يف  وال�سك  البلبلة  وزرع 
لتربير الت�سور االنتقايل التاأ�سي�سي الذي فر�س على ليبيا 
اأخرى عرفت ما ي�سمى ب�الثورات امللونة التي تعد  ودول 

يف احلقيقة خرابا اأ�سودا ودمار �سامل".
واأكد بلحيمر اأن مواقف اجلزائر مبنية على اعتبارات احلق 
عن  حتيد  لن  اجلزائر  اأن  على  م�سددا  وال�رشف،  والعدل 

مواقفها ولن تقاي�س مبادئها.
يف  ال�سيا�سي  واحل��ل  احل��وار  تف�سل  "اجلزائر  اإن  وق��ال 
النزاعات بالدول ال�سقيقة على غرار ليبيا"، موؤكدا  �رشورة 
اأي  ورف�س  ال�سيا�سي  للم�سار  املتحدة  االأمم  رعاية  احرتام 

تدخل اأجنبي يف ال�ساأن الليبي.
اجناح  اإىل  الهادفة  امل��ب��ادرات  كل  اجل��زائ��ر  دع��م  واأك��د 
املرحلة االنتقالية والتطبيق ال�سامل التفاق باماكو لل�سلم 
ال�ساحل يف حماربة  وامل�ساحلة مبايل، وكذا دعمها لدول 
االإرهابية  اجلماعات  متويل  منابع  جتفيف  ويف  االإره��اب 

والكف عن دفع الفدية.

ال�سعودية ت�سجل  4 وفيات و212 اإ�سابة جديدة 

لبنان يمدد االإغالق الكامل حتى 8 فبراير المقبل لمواجهة 
كورونا
بريوت  ) د ب اأ( –

 اأعلن املجل�س االأعلى للدفاع يف 
االإغ��لق  متديد  اخلمي�س  لبنان  
الثامن  البلد حتى   الكامل  يف 
املقبل  ف��رباي��ر  ���س��ب��اط/  م���ن  

ملواجهة فريو�س كورونا.
الوطنية  "الوكالة  وذك����رت 
ال��ذي   ، املجل�س  اأن  للإعلم" 
رئي�س  برئا�سة  ام�����س   انعقد 
اجلمهورية مي�سال عون يف ق�رش 
الع�سكرية  االأجهزة  طلب  بعبدا، 
تطبيق  يف  الت�سدد  واالأم��ن��ي��ة 

القرار.
واع��ت��رب ال��رئ��ي�����س ع���ون ، يف 
"التجاوب  اأن  االجتماع،  م�ستهل 
كان  الكامل  االإغ���لق  ق��رار  مع 
عالية  ن�سبة  و�سجل  اإيجابيا 
اخلروق  بع�س  وجود  رغم  على 
التي حتتاج اىل معاجلة"، موؤكدا 
االإج���راءات  ا�ستمرار  "�رشورة 

املتخذة والت�سدد يف تطبيقها".
حكومة  رئي�س  اأ���س��ار  ب���دوره، 
ح�سان  الدكتور  االعمال  ت�رشيف 
حتى  االغ��لق  متديد  اإىل  دي��اب 
�سباح  الثامن من �سباط/ فرباير 

"االإجراءات  اأن  اإىل  الفتا  املقبل، 
جعلت  احلكومة  تتخذها  التي 
العامل  الثانية يف  الدولة  لبنان 
االإج��راءات  بق�ساوة  تطبق  التي 
ملكافحة  اع��ت��م��اده��ا  ال��واج��ب 

كورونا".
وقال:"ن�سعى لزيادة عدد اال�رشة 
امل�سابني  بعناية  اخل��ا���س��ة 
ال��ت��ي ���س��ت��وزع على  ب��ك��ورون��ا 
كثافة  فيها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
اإ�سابات،  فيها  و�سجلت  �سكانية 
واالإداري��ة  املالية  التدابري  وكل 
اتخذت لتاأمني و�سول اللقاحات 

خلل الفرتة املحددة". من جهة 
ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اخ���رى 
ت�سجيل   اخلمي�س   ال�سعودية  
اأرب����ع  ح���االت وف���اة ج��دي��دة 
امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
يف  ال��وف��ي��ات  اإج��م��ايل  لريتفع 
بكورونا  االإ�سابة  جراء  اململكة 
اإىل 6342 حالة .  واأ�سارت الوزارة 
ت�سجيل   اإىل  �سحفي   بيان  يف 
بالفريو�س،  جديدة  اإ�سابة   212
يف  االإ�سابات  اإجمايل  لريتفع 
حالة.  و775  األفا   365 اإىل  البلد 
كما لفتت اإىل ت�سجيل  160 حالة 

اإجمايل  لي�سل  ج��دي��دة،  �سفاء 
املتعافني اإىل   357 األفا و337.

امل�رشية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
و789  وف���اة   51 ت�سجيل  ع��ن 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 

يف ال�24 �ساعة االأخرية.
ال��وزارة  با�سم  املتحدث  وذك��ر 
عدد  اإجمايل  اأن  جماهد  خالد 
ال��وف��ي��ات ج���راء ال��ف��ريو���س يف 
البلد و�سل اإىل 8747، فيما و�سل 

اإجمايل االإ�سابات اإىل 158963.
 58 الثلثاء  وكانت �سجلت م�رش 

وفاة و899 اإ�سابة بالفريو�س.

اأوجه  يبحثان  االإيطالية  اال�ستخبارات  ورئي�ض  حفتر 
الثنائي بين البلدين تعزيز التعاون 

بنغازى -وكاالت 
للجي�س  العام  القائد  بحث 
مع   ، حفرت  خليفة  الليبي 
االإيطالية  احلكومة  من  وفد 
اال�ستخبارات  رئي�س  برئا�سة 
ِجّنارو  اجل��رال  االإيطالية 
التعاون  اأوج���ه  ڤيكيوين، 
وتعزيز  واإيطاليا  ليبيا  بني 

العلقات بني اجلانبني.
 واأو����س���ح م��ك��ت��ب اإع���لم 
للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
اأوردت���ه  بيان  يف  الليبي، 
االإخبارية،  اإفريقيا«  »بوابة 
ذلك جاء  اأن  اليوم اخلمي�س، 
 ، ليبيا  ب  لقائهما  خ��لل 
�سبل  اجلانبان  ناق�س  حيث 
مكافحة  ملفي  يف  التعاون 
االإره������اب وال��ه��ج��رة غري 
ال�رشعية واالإجراءات الواجب 
الطرفني  قبل  من  اتخاذها 
واحلد  االآف��ات  هذه  ملحاربة 

منها.
 واأثنى القائد العام للجي�س 

على  اللقاء  خ��لل  الليبي 
االإيطالية،  اجلمهورية  جهود 
التي تبذلها، للوقوف بجانب 
ال�سعب الليبي يف حربه �سد 
ا�ستقراره  دعم  ويف  االإرهاب 

واقت�ساديًا. �سيا�سيًا 
الوفد  اأك��د   .. جانبه  وم��ن   

اإيطاليا  دعم  على  االإيطايل 
الكامل ال�ستقرار ليبيا ، ودعم 
متهيداً  ال�سيا�سية  العملية 
نهاية  يف  انتخابات  الإجراء 
على  والتاأكيد  ال��ع��ام،  ه��ذا 
دعم جهود اللجنة الع�سكرية 
املوؤ�س�سات يف  وتوحيد   5+5

ترعاها  التي  واجلهود  ليبيا 
االأمم املتحدة حلل االأزمة.

اأ���س��درت  اخ���رى  جهة  م��ن   
بيانا  امل�رشية  اخلارجية 
الذي  باالتفاق  فيه  رحبت 
بني  اليوم  اإليه  التو�سل  مت 
مدينة  يف  الليبية  االأط��راف 
امل�سار  اإط���ار  يف  الغردقة 

الد�ستوري.
 وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة اإن��ه��ا 
اإىل  تثمن اجلهود التي قادت 
االتفاق على اإجراء اال�ستفتاء 
على م�رشوع الد�ستور متهيدا 
الليبية  االنتخابات  الإج��راء 
دي�سمرب   24 ي��وم  امل��ق��ررة 

.2021
 وتابع البيان: »تتطلع م�رش 
الثالثة  اجلولة  ال�ست�سافة 
الد�ستوري  للم�سار  واالأخرية 
بح�سور  املقبل  فرباير  يف 
العليا  الوطنية  املفو�سية 
للنتخابات يف ليبيا لو�سع 
خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ل��ك��ل من 

واالنتخابات«. اال�ستفتاء 

اإ�سابة  وفاة و3890  حالة   77 ت�سجل  تون�ض 
جديدة بفيرو�ض كورونا

تون�ض )د ب اأ(- 
ال�سحة  وزارة  اأح�����س��ت 
حالة   77 االأربعاء  التون�سية 
جديدة  اإ�سابة  و3890  وفاة 
اأحدث  يف  كورونا  بفريو�س 

يومية. ح�سيلة 
وبلغ اإجمايل الوفايات 5921 
و373  األفا   188 واالإ�سابات 
الوباء يف  اإ�سابة منذ تف�سي 

البلد.
االإ���س��اب��ات  ح�سيلة  وت��ع��د 
االأرب��ع��اء  املعلنة  اليومية 
احل�سيلة  ب��ع��د  االأع���ل���ى 
ال�سهر  من   15 يوم  املعلنة 
اإ�سابة   4170 بلغت  والتي 
االأعلى  وهي  واح��د  يوم  يف 

االإطلق. على 
تف�سي  ذروة  تون�س  وت�سهد 
الوباء �سمن املوجة الثانية. 
امل�ست�سفيات  يف  وي��رق��د 
بينهم  م��ن  م�سابا   2038
امل��رك��زة.  العناية  يف   386
و�سول  اإن  احلكومة  وقالت 
فايزر  لقاحات  دفعات  اأوىل 
�سهر  يف  �ستكون  االأمريكي 

املقبل. ني�سان/اأبريل 
ال�سحة فوزي  واأو�سح وزير   
الرتتيب  يجري  اأن��ه  مهدي 
طارئ  ب�سكل  لقاحات  جللب 
���س��ب��اط/ف��رباي��ر  ب��داي��ة  يف 
يف  للعاملني  اأوال  �ستوجه 

ال�سحي. القطاع 
ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
 17 اأن  الثلثاء  اجلزائرية  
اإ�سابة  اأي  ت�سجل  مل  والية 
ج��دي��دة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
خ����لل ال�����س��اع��ات ال�����24 

املا�سية.
فاإن  اإح�سائية  اآخر  وح�سب 
 9 من  اأقل  �سجلت  والية   43
 5 �سجلت  حني  يف  ح��االت، 
واليات اأكرث من 10 اإ�سابات.

واأ���س��اف��ت ال����وزارة اأن���ه مت 
جديدة،  حالة   249 ت�سجيل 
اأي بن�سبة حدوث تقدر ب�0.5 
ن�سمة  األ��ف  مئة  لكل  حالة 

خلل 24 �ساعة االأخرية.
و�سجلت اجلزائر  249 اإ�سابة 
جديدة و3 وفيات و186 حالة 
مري�سا   29 اأن  علما  �سفاء، 

املركزة. للعناية  يخ�سعون 

ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ت�سجيل  االأربعاء  املغربية 
1152 اإ�سابة جديدة بفريو�س 
 1246 من  انخفا�سا  كورونا 

الثلثاء. حالة 
االإ���س��اب��ات  جممل  وارت��ف��ع 
اأول  ظهور  منذ   462542 اإىل 
مار�س  من  الثاين  اإ�سابة يف 

.2020
وفاة   34 الوزارة  �سجلت  كما 
الثلثاء،   32 من  انخفا�سا 
الوفيات  اإج��م��ايل  لي�سعد 
 940 تعافت  فيما   ،8011 اإىل 
اإجمايل  ليبلغ  جديدة  حالة 

.436626 املتعافني 
التجول  ح�رش  املغرب  ومدد 
اإثر  على  اإ�سافيني  اأ�سبوعني 
لفريو�س  ال��وب��ائ��ي  التطور 
ك���ورون���ا ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د 
ال��ع��امل��ي، وظ��ه��ور ط��ف��رات 
الفريو�س يف  هذا  من  جديدة 
بع�س الدول املجاورة، حيث 
االثنني  يوم  الرباط  اأعلنت 
ظهور اأول اإ�سابة يف اململكة 

اجلديدة. بالطفرة 

»البرلمان العربي« ي�سارك باالجتماع الم�سترك الخام�ض 
لمناق�سة دعم وحماية حقوق �سحايا االإرهاب

القاهرة -وكاالت 
����س���ارك ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور 
ع�سو  قري�سي،  عبدالكرمي 
الربملان العربي ، يف االجتماع 
امل�سرتك اخلام�س بني االحتاد 
الربملاين الدويل و مكتب االأمم 
 ، االإره��اب  ملكافحة  املتحدة 
وحماية  دعم  مو�سوع  حول 
 ، االإره����اب  �سحايا  ح��ق��وق 
الذي  افرتا�سيًا،  عقد  وال��ذي 
جاء �سمن �سل�سلة اجتماعات 
ال��ربمل��اين  االحت���اد  ينظمها 
الدويل و مكتب االأمم املتحدة 
للو�سول   ، االإرهاب  ملكافحة 
موحد  منوذجي  ت�رشيع  اإىل 
لدعم وحماية حقوق �سحايا 

االإرهاب وتعوي�سهم.
األقى  امل��ن��اق�����س��ات،  وخ���لل 
قري�سي  عبدالكرمي  الدكتور 
م��داخ��ل��ة ب��ا���س��م ال��ربمل��ان 
على  فيها  اأك���د   ، ال��ع��رب��ي 
العربي كل  الربملان  م�ساطرة 
من االحتاد الربملاين الدويل و 
مكتب االأمم املتحدة ملكافحة 
للو�سول  ال�سعي  يف  االإرهاب 
ومنا�سب  ع��ادل  ت�رشيع  اإىل 
االإره��اب  �سحايا  لتعوي�س 
ال��ربمل��ان  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ،
العربي يعمل حاليًا من خلل 
الت�رشيعية  ال�سئون  جلنة 

االإن�سان  وحقوق  والقانونية 
ا�سرت�سادي  قانون  اإعداد  على 
م�ستوى  على  ال�ساأن  هذا  يف 

العامل العربي.
يف  قري�سي  الدكتور  واأ�ساف 
كلمته، اأنه اإدراكًا من الربملان 
العربي الأهمية هذا املو�سوع، 
الوثيقة  خ��لل  من  دع��ا  فقد 
االإره��اب  ملكافحة  ال�ساملة 
يف  اعتمدها  التي  والتطرف 
فرباير 2018م، اإىل �رشورة �سن 
امل�ستويني  على  ت�رشيعات 
العربي والوطني تكفل رعاية 
العمليات  �سحايا  ودع���م 

واإن�ساء �سناديق  ية،  االإرهاب 
عربية وطنية لهذا الغر�س.

قري�سي  ال��دك��ت��ور  اأك���د  كما 
الربملان  اأن  على  كلمته  يف 
دور  تفعيل  اإىل  يدعو  العربي 
غري  واجلمعيات  املنظمات 
جمال  يف  العاملة  احلكومية 
 ، االإره��اب  �سحايا  تعوي�س 
ال�سيما واأن ال�رشر الذي يلحق 
�رشراً  لي�س  ال�سحايا  بهوؤالء 
واإمنا  فقط  ج�سديًا  اأو  ماديًا 
احلياة  اأوج���ه  كافة  ي�سمل 
وبالتايل  ال�سامل،  مبفهومها 
التعوي�س  ي�سمل  اأن  يجب 

والرعاية  الدعم  اأ�سكال  كافة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ن��واح��ي  يف 
واالجتماعية  واالقت�سادية 
وامل����ال����ي����ة وال�����س��ح��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
هذه  اأن  م�سيفًا  وغ��ريه��ا، 
اجلمعيات ميكن اأن تقوم بدور 
كبري يف زيادة الوعي العاملي 
باأهمية هذه الق�سية مل�ساعدة 
ال�سحايا  ه���وؤالء  وم����وؤازرة 
وذويهم، وتوجيه انتباه الراأي 
العام اإىل حجم املعاناة الذي 
بالعائلت  االإره��اب  يلحقها 

واالأ�رش الربيئة.

»فتح« تر�سح عبا�ض في االنتخابات 
القادمة

رام اهلل -وكاالت 
ا�ستية،  الفل�سطيني، حممد  الوزراء  رئي�س  اأكد 
حممود  الرئي�س  تر�سيح  »فتح«  حركة  نية 
عبا�س يف انتخابات الرئا�سة املتوقع تنظيمها 

يف يوليو القادم.
من  يتخذ  الذي  العربي«  »التلفزيون  واأفاد   
الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  باأن  له  مقرا  لندن 

»الرئي�س  اخلمي�س:  مقابلة   يف  ذكر،  ا�ستية 
للرئا�سة  »فتح«  مر�سح  هو  عبا�س  حممود 

ولدينا اإجماع على هذا االأمر«.
 ونقل مكتب ا�ستية، يف تعليق اأ�سدره على هذا 
»الرئي�س  قوله:  الوزراء  رئي�س  عن  االقتبا�س، 
اأبو مازن مر�سح »فتح« ومر�سحي ال�سخ�سي، 
املركزية  اللجنة  يف  اإخ��واين  كل  اأن  واأعتقد 

لديهم نف�س الراأي، لكن بالنهاية االأمر له«.

االحتالل االإ�سرائيلي يعتقل 15 
فل�سطينياً من ال�سفة

رام اهلل -وكاالت 
�سنت قوات االحتلل االإ�رشائيلي ،  اخلمي�س، 
مواطنًا   15 طالت  وا�سعة  اعتقاالت  حملة 

فل�سطني يًا من ال�سفة، بينهم فتاة.
واأفادت وكالة االأنباء ال فل�سطني ية "وفا"، 
اأن قوات االحتلل اعتقلت مواطنني من خميم 
و�سابني  اأريحا،  مدينة  جنوب  جرب،  عقبة 
داهمت  اأن  بعد  وقباطية،  يعبد  بلدتي  من 

منزليهما بجنني.
من  مواطنني  �ستة  االحتلل،  قوات  واعتقلت 
اأمر  بيت  بلدة  من  و�سقيقني  �سوريف،  بلدة 
من  فتاة  بينهم  مواطنني  وخم�سة  باخلليل، 

قرية كوبر برام اهلل.
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دبي-�سمري ال�سعدي:

   للمو�س���م الثاين على التوايل 

والأردن  فل�سطني  يتوحد جناحا 

يف جناح واحد.. وال�س���بب يعود 

منذ  بينهما  الوثي���ق  للإرتب���ط 

اأن تاأ�س�س���ت اململك���ة الآردنية 

لف�سطني..  املجاورة  الها�س���مية 

وهن���اك تاري���خ واحد م�س���رك 

بينهم���ا جمعهم���ا يف العدي���د 

من الظروف.. كما اأن ال�س���عبني 

يعتربان نظر ا لظروف فل�س���طني 

وما حدث لها �س���عبا واحدا ول 

فرق بينهما اإل يف اجلن�سية فقط.. 

الفل�سطينية  املنتجات  اأن  حتى 

والأردنية مت�س���ابهة يف كل �سئ  

وقد مل�س���ت ذلك بنف�س���ي عند 

املنتجات  باجلن���اح..  جت���ويل 

املعرو�سة هنا وهناك مت�سابهة 

جدا  طفيفة  والختلف���ات  فعل 

له���ذا جم���ع الدولت���ني جناح 

واحد م�سرك تاأكيدا على وحدة 

ال�سعبني ومنتجاتهما.

      ويقول م�ستثمراجلناح الن�سط 

حممد العا�ص الذي يحر�ص دائما 

منذ �سنني طويلة على امل�سارك 

يف القري���ة العاملي���ة: "اجلناح 

عب���ارة ع���ن ق�سم���ني اأحدهما 

للمنتج���ات الفل�سطينية والآخر 

للمنتج���ات الأردني���ة ولحظت 

ال�سب���ه الكبري بينهما لذا مل نعد 

نفرق بني هذا وذاك.. وراعينا يف 

ت�سميم الواجهة ا�ستخدام احلجر 

الفل�سطين���ي امل�ستخدم يف بناء 

امل�سج���د الأق�سى ق���ي الواجهة 

بع�ص  اإ�ساف���ة  م���ع  اخلارجية 

النقو�ص الإ�سلمية امل�ستوحاة من 

نقو�ص وزخارف امل�سجد الأق�سى 

وحتى البوابة مت ت�سميمها على 

غ���رار بوابة امل�سج���د الأق�سى.. 

واإجم���ال فت�سمي���م اجلناح من 

اخل���ارج ماأخ���وذ م���ن امل�سجد 

الأق�سى وحتى الواجهة اخللفية 

فقد ا�ستملت على نقو�ص اإ�سلمية 

م�سابهة متاما للنقو�ص املوجودة 

يف امل�سج���د الأق�س���ى.. كما مت 

ا�ستن�س���اخ جم�سم على الواجهة 

م�ستنبط من مدينة البراء الأثرية 

العريقة والقدمي���ة قدم التاريخ 

العامل  م�ستوى  على  وامل�سهورة 

كله وياأتيها ال�سياح من كل حدب 

و�سوب.. واأما بوابة اجلناح فهي 

عل���ى منط بواب���ة م�سجد امللك 

ح�س���ني مبدينة عم���ان كما مت 

ا�ستنباط احلجر املرخم بامل�سجد 

على الواجهة اأي�سا فتم ت�سميمه 

على �سكل نف�ص احلجر املرخم.. 

بالإ�ساف���ة اإىل اأعم���دة رومانية 

على من���ط الأعم���دة الرومانية 

يف مدينة جر�ص الأثرية.. ويعلو 

الواجه���ة يف املن�س���ف اأوجدنا 

جنمة ه�س���ام ال�سدا�سية لنثبت 

اأنها جنمة عربية ولي�ست يهودية 

كما تدعي دول���ة الإحتلل.. كما 

راعين���ا وج���ود الل���ون الف�سي 

يف الواجه���ة مل�سارك���ة القرية 

الف�سي يف  العاملية بيوبيله���ا 

هذا املو�سم.. هذا من اخلارج اأما 

من الداخل فقد مت الت�سميم على 

منط احلج���ر الأردين امل�ستخدم 

يف البناء.. وكذلك اأدخلنا بع�ص 

الأثري���ة م�سابهة  الأعم���دة  من 

للموجودة مبدينة جر�ص الأثرية.. 

كما اأح�رضنا فرقة فنية م�سركة 

من فنانني اردنيني وفل�سطينيني 

الراثي���ة  عرو�سه���م  يقدم���ون 

الفولكلورية القدمية على م�رضح 

اجلناح الذي ا�ستنبطت ديكوراته 

الرومانية مبدينة  الأعم���دة  من 

البراء الأثرية ".

   وعن املعرو�سات واملنتجات 

يقول اأيهم العا�ص مدير اجلناح: 

" اأنه���ا منتج���ات فل�سطيني���ة 
واأردني���ة تتنوع ما بني امللب�ص 

الفل�سطينية والأردنية التقليدية 

واحللوي���ات والعطور واللوحات 

الفني���ة واحلفر عل���ى اخل�سب, 

وخلطات  وال�سابون.  والكرميات 

والأع�ساب  والألب���ان  الآجب���ان 

وزي���ت الزيتون وغريها.. وكل ما 

اأجنزناه وكل ما نعر�سه ل�سيوف 

القرية العاملية ما هو غل للفوز 

بر�ساهم ولإ�سعادهم 

هذا ما �رضح به م�ستثمر اجلناح 

ومعرو�سات���ه..  اجلن���اح  ع���ن 

املعرو�سات  هذه  على  ولنعرف 

حاورنا العار�سني كالتايل..  

الأجبان واملخلالت والزيتون
يعر����ص  ملع���ب..  �س���ادي   =

واللبنة  الأجبان  خلطات  ويبيع 

والزيتون  واملربيات  واملخللت 

باأنواعه وغري ذلك كثري وي�سارك 

يف القرية العاملية منذ مو�سمها 

الأول و�سيظ���ل ي�س���ارك يف كل 

مو�سم جدي���د.. وعن معرو�ساته 

يقول اأن منتجاته كلها فل�سطينية 

بلدية خالية من املواد احلافظة 

وتتنوع ما ب���ني جميع خلطات 

الأجبان مث���ل اجلنب باملكدو�ص 

الزعر وجبن���ه بحبة  وجبن���ه 

الربكة وجبنه بال�سطة وغريها.. 

ومن الألبان لديه لبنة باملك�رضات 

ولبنة بالبيت���زا ولبنة بالرمان 

كما  بالنعن���اع وغريها..  ولبنة 

لديه اأي�سا املخل���لت باأنواعها 

م���ن اخلي���ار واجل���زر واللف���ت 

واحل�رضم وغري  احل���ار  والفلفل 

ذلك.. واأما املربي���ات يقول اأنها 

يت���م حت�سريها وف���ق الأ�ساليب 

بالغليان  بتح�سريه���ا  القدمية 

على احلطب زمنها مربة الفراولة 

والتوت والتني والكرز وامل�سم�ص 

وعامله  الزع���ر  واأما  وال���ورد.. 

فحدث ول ح���رج فاأنواعه كثرية 

وبنكه���ات خمتلف���ة وكل نكهة 

تاأخ���ذك اىل ع���امل خمتلف مثل 

الزعر الربي وه���و الذي ي�سقى 

من مياه الأمط���ار فقط, والزعر 

ال�سخ���ري والذي ينم���و بجوار 

وكذل���ك  باجلب���ال..  ال�سخ���ور 

مقطرات الأع�ساب الطبيعية مثل 

ماء ال���ورد الطبيعي وماء الزهر 

وماء املرمرية وماء الزعر وخل 

التفاح ويتم تقط���ري هذه املواد 

التقطري  بطريق���ة  نقط���ة  نقطة 

اأي�سا  ويبيع  القدمية..  التقليدية 

دب����ص الرمان ودب����ص اخلروب 

الفل�سطين���ي  الزيت���ون  وزي���ت 

الط���ازج وال�ساي والنب والفريكة 

املفت���ول  اأي  والك�سك�س���ي 

الفل�سطيني وال�سمن الفل�سطيني 

وغري ذلك من املنتجات الغذائية. 

مالب�س مطرزة يدوياً

= ن���ادر اأبو دري���ع.. ي�سارك يف 

القري���ة العاملية من���ذ 12 عاما 

و�سيظ���ل ي�سارك فيه���ا يف كل 

مو�س���م ويعر�ص ويبيع امللب�ص 

الن�سائية  والفل�سطينية  الأردنية 

التقليدية املط���رزة يدويا.. وعن 

معرو�سات���ه يق���ول " الأث���واب 

الأردني���ة والفل�سطيني���ة تتميز 

ب���اأن ل���كل مدينة ول���كل قرية 

اخلا�سة  وموديلته���ا  تطريزها 

ال�ساحلي���ة  واملناط���ق  به���ا.. 

تتميز اأثوابه���ا بالألوان الفاحتة 

واملناطق الداخلية تتميز اأثوابها 

واألأث���واب  الداكن���ة..  بالأل���وان 

مبوديلتها  تتمي���ز  املقد�سي���ة 

زاهية.. ويف  واألوانه���ا  الوا�سعة 

األأفراح عموم���ا ترتدي العرو�ص 

الث���وب األأبي�ص ويت���م تف�سيله 

العرو�ص..  رغبة  وتطريزه ح�سب 

والثوب الفل�سطيني ترتديه املراأة 

طوال اليوم يف بيتها اأو خارجه 

ول يقت�رض ارتداوؤه على كبريات 

ال�سن فقط ولك���ن ترتديه اأي�سا 

ال�سغرية..  والبن���ات  ال�ساب���ات 

ويعترب الث���وب الفل�سطيني مزا 

للم���راأة الفل�سطيني���ة تعرف به 

ويعرف بها وهو هويتها وتراثها.. 

اأم���ا الث���وب الأردين ال���ذي مت 

اقتبا�سه م���ن الثوب الفل�سطيني 

ميتاز باألوانه اجلريئة ال�ساخبة 

وا�سم���ه يف الأردن املدرق���ة اأو 

ال�رض�ص وه���و يتمي���ز بالألوان 

الأردنية  املراأة  الفاقعة ونرتديه 

طوال اليوم اأي�سا.. 

 = كوين طاهر.. ت�سارك يف القرية 

العاملية للم���رة الرابعةو�ستظل 

ت�سارك فيها يف كل مو�سم وتعر�ص 

وتبيع ال�سابون الطبيعي جلميع 

اأن���واع الب����رضة, ومزي���ل العرق 

الطبيع���ي امل�سنوع م���ن ال�سبة 

والزيوت..  والفيتامينات  وامل�سك 

واأي�سا مبي�ص لكل اأجزاء اجل�سم 

ومنتجات البحر امليت والأملح 

والط���ني.. و�سابون  وال�ساب���ون 

الغ���ار امل�سنوع م���ن ورق الغار 

وزي���ت الزيتون واخل���ايل من اأي 

مواد كيميائية وكذلك جميع اأنواع 

ال�ساب���و نالنابل�س���ي امل�سنوع 

بزيت الزيتون.  

 لوحات فنية وم�سغولت يدوية

= ريا����ص القي�سي.. من فل�سطني 

للفنون يعر����ص ويبيع لوحات 

فني���ة وم�سغ���ولت يدوي���ة من 

اخل�س���ب وي�س���ارك يف القري���ة 

العاملي���ة من���ذ �سب���ع �سنوات 

و�سيظل ي�س���ارك فيها م�ستقبل.. 

وع���ن معرو�سات���ه يق���ول اأنه 

يعر�ص لوحات فنية زيتية على 

املخمل والقما�ص اخلا�ص بالر�سم 

تراثية وخيوًل  اأعم���اًل  تت�سمن 

عربي���ة م���ع جانب م���ن اأجواء 

البادي���ة, واأي�سا جانب من تراث 

الإمارات بدءا من اخليمة العربية 

وو�سول اإىل ب���رج خليفة وبرج 

العرب, وتعطي انطباع للمتلقي 

الإماراتي  الفولكل���ور  باأج���واء 

خا�سة والعربي ب�سكل عام, ومن 

معرو�ساته اأي�سا جانب من من 

امل�سغولت اليدوية اخل�سبية مبا 

فيها الآي���ات القراآنية وموا�سيع 

حتك���ي ع���ن ق�س����ص فل�سطني 

وتراثه���ا وفولكلوره���ا اخلا�ص 

مبا تعك�س���ه اللوحات اخل�سبية 

ويتم عمله���ا يف فل�سطني طبق 

تنفيذها  يتم  خا�سة  ت�سميمات 

باأ�سع���ة اللي���زر للح�سول على 

ال�سكل املطل���وب ب�سورة دقيقة 

وفنية وميكن���ه تنفيذ ما يطلب 

منه ح�سب رغبة ال�سيف.

العطور العربية والبخور

= نادر احلري���ري.. من دار العود 

للعط���ور يعر�ص ويبي���ع اأنواع 

متعددة م���ن العط���ور العربية 

والبخ���ور وي�س���ارك يف القرية 

العاملية من���ذ 15 عاما و�سيظل 

ي�س���ارك فيه���ا يف كل مو�س���م 

ق���ادم.. وع���ن معرو�ساته يقول 

اأن لدي���ه عطور خملطات عربية 

امل�ستخل�سة من الورود واللبان 

والعنرب والعود وكل اأنواع اللبان 

العماين الذي ي�ستعمل كنوع من 

وامل�سك  الع���ود  ودهن  البخور.. 

وعطور لل�سع���ر وعطور للفرا�ص 

واأ�سكالها..  باأنواعه���ا  واملباخر 

ولديه م�سنع دار العود لت�سنيع 

العطور والبخور باأنواعها كما اأنه 

ي�سارك يف القرية العاملية بعدة 

حم���لت واأي�سا خ���ارج القرية 

الإ�سم كم���ا لديه اي�سا  وبنف�ص 

حملت خارج الإمارات يف دول 

لبيع  و�سوريا  والأردن  اخللي���ج 

منتج���ات م�سانع���ه. ويقول اأن 

الفرية العاملية اأ�سبحت و�ستظل 

اأه���م واأجمل واأرق���ى فعالية يف 

دول���ة الإم���ارات واأن ما تقدمه 

ل�سيوفها م���ن فعاليات ممتعة 

باملتعة  يتذكرونه���ا  جتعله���م 

واجلمال.

الدخون وامل�سك
= اأجمد خليل.. من داركم للعطور 

ي�سارك يف القرية العاملية للمرة 

الرابع���ة و�سيظل ي�س���ارك فيها 

ويعر����ص ويبيع اأن���واع عديدة 

من العطور والدخ���ون وامل�سك.. 

وع���ن معرو�ساته يقول.. " لدينا 

عطورات بروائح عربية وفرن�سية 

وم�سك اأبي�ص ولدينا اأجود اأنواع 

البخور.. ونحن لنا �سنني طويلة 

نعمل يف جم���ال العطور ولدينا 

زبائنن���ا اخلا�سني م���ن �سيوف 

العاملي���ة ومن خارجها  القرية 

ولنا م�ساركات يف كل املعار�ص 

والفعاليات يف كل دول جمل�ص 

التع���اون اخلليج���ي.. وعطورنا 

تتميز بثباتها الطويل وروائحها 

الفواح���ة و�سعره���ا املنا�س���ب 

للجميع وكل العطور من ت�سنيع 

�رضكتن���ا حت���ت اإ����رضاف خرباء 

ولدينا  ومرخ�س���ني..  خمت�سني 

ثلث م�سانع لت�سنيع العطور يف 

دولة الإمارات ومملكة البحرين.. 

الدخ���ون لدين���ا فهي من  واأما 

اأج���ود اأنواعه ويتمي���ز برائحته 

الفواح���ة والثب���ات لأن ن�سب���ة 

تركي���زه عالية ويت���م ت�سنيعه 

مب�سانعنا با�ستخدام اأجود املواد 

الأولية ويتميز بال�سعر املنا�سب 

للجميع.. وبخ�سو�ص امل�سك فهو 

اأبي�ص �سايف م���ن اأجود الأنواع 

لأنه  الغ���زال  وامل�سم���ى مب�سك 

ي�ستخرج منه وهو نقي ويتميز 

باللزوج���ة العالي���ة التي تدل 

عل���ى نقاوؤه وبرائحت���ه الثابتة 

والفواحة.

املك�سرات بكل اأنواعها 
= علء زاهدة.. ي�سارك يف القرية 

العاملية منذ �ستة اأعوام ويعر�ص 

ويبي���ع كل اأنواع املك�رضات وكل 

اأنواع الزبيب واملنتجات املجففة 

من الت���ني وامل�سم�ص والقرا�سيا 

والتوت.. واأي�سا املحم�سات مثل 

ال�سوداين  والف���ول  والذرة  اللوز 

والبندق واأي�سا الفواكه املجففة 

ال�سامي���ة وامللنب ب���كل اأنواعه 

ونكهات���ه والنوج���ا باأنواعه���ا 

وح�سواتها.. كم���ا لديه خمتلف 

اأنواع الفواكه املجففة واملقطعة 

على �س���كل رفائق مث���ل املوز 

والفراولة  والأنانا����ص  والكيوي 

والربتق���ال والليم���ون والتفاح 

وال�سمام واملاجنو وكلها طبيعية 

بدون اإ�ساف���ة اأي �سكريات.. كما 

يعر�ص ويبيع الربازق والغربية 

والعج���وة ومعمول التمر وطلها 

ورد  اىل  بالإ�ساف���ة  معلب���ة.. 

احللوي���ات والزعفران والبابوجن 

والكركدي���ه والع�سف���ر والزعر 

الورق.

منتجات حرفية متنوعة
 = اأ����رضف �سم���اره.. من �سماره 

للحرف اليدوية ي�سارك يف القرية 

العاملية من���ذ 14 عاما و�سيظل 

ي�س���ارك فيها ويعر����ص ويبيع 

منتجات حرفي���ة متنوعة وعن 

معرو�ساته يقول.. " اإن معظم ما 

اأعر�سه من مواد خام فل�سطينية 

وكل ما اأعر�س���ه �سناعة يدوية 

وتتنوع ما بني منتجات خ�سب 

الزيت���ون مثل ال�سب���ح والقطع 

الفني���ة واملعلق���ات واأنواع من 

التي  الوطني���ة  الإك�س�س���وارات 

حتمل رم���وز فل�سطينية وكذلك 

املن�سوج���ات الفل�سطيني���ة من 

مطرزات وكوفيات.. واأي�سا القطع 

الفني���ة والتي ه���ي حتفة فنية 

لأماكن  �س���ورا  م�ستديرة حتمل 

فل�سطيني���ة, وحت���ف بي�ساوية 

عليها علم فل�سطني وخارطتها.. 

اأي�سا �سناديق خ�سبية  واأعر�ص 

�سغرية مزخرفة للهدايا.. واأنواع 

عديدة من امليداليات التي على 

وعلمها,  فل�سطني,  خارطة  �سكل 

وعملتها املعدني���ة التي كانت 

م�ستعملة قبل النكبة ".

جل�سات البادية 
= ح�سني ولي���د الق�سيم.. ي�سارك 

يف القري���ة العاملية منذ ع�رضة 

اأعوام ويعر����ص ويبيع جل�سات 

تراثية عربية  البادية ومنتجات 

مثل الب�س���اط البدوي واجلل�سات 

العربية واخلي���م البدوية وتراث 

البادية واأن���واع من الب�سط بكل 

الغار  واأي�سا �سابون  مقا�ساتها.. 

والطرابي�ص ومناقل اإعداد القهوة 

ودلت القهوة وكلها من النحا�ص, 

واأنواع الطبول واللوحات القراآنية 

والطبيعي���ة املن�سوج���ة عل���ى 

القما�ص واملعدة بطريقة التطريز. 

جناح فل�سطين والأردن بالقرية العالمية في دبي.. تراث وح�سارة وتاريخ
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42 قتيالً و110 م�صابين 

والتعاون  واأك���دت وزارة اخلارجي���ة 

ال���دويل - يف بيان له���ا - اأن دولة 

الإمارات تعرب عن ا�ستنكارها ال�سديد 

ورف�سها  الإجرامي���ة,  الأعم���ال  لهذه 

الدائم جلميع اأ�سكال العنف, والإرهاب 

الذي ي�ستهدف زعزعة الأمن وال�ستقرار 

ويتنافى م���ع القيم واملبادئ الدينية 

والإن�سانية.

كم���ا اأعرب���ت ال���وزارة ع���ن خال�ص 

تعازيه���ا وموا�ساتها لأه���ايل وذوي 

العاجل  بال�سفاء  ال�سحايا ومتنياتها 

جلميع امل�سابني.

ال�سلطة الفل�سطينية 

الفل�سطينية  »الدميقراطي���ة  اإن  وقال 

يجب األ تكون رهينة ملزاج الحتلل, 

والتفاقي���ات تن�ص على ال�سماح لكل 

الفل�سطيني���ني يف قطاع غزة وال�سفة 

الغربية مبا فيه���ا القد�ص بامل�ساركة 

الت�سوي���ت  يف  النتخاب���ات  يف 

والر�س���ح, ونريد من املجتمع الدويل 

اأن ي�سع ثقله من اأجل ذلك«. 

ودعا دول العامل, من خلل �سفرائها, 

اإىل اإر�سال مراقبني للم�ساهمة يف �سري 

العملية النتخابية على اأكمل وجه. 

اأ�سكال امل�ساندة لإجراء  وثمن »كافة 

النتخابات ودعم احتياجات العملية 

النتخابية, علما باأن جلنة النتخابات 

املركزية ق���درت الحتياجات املالية 

لإج���راء النتخاب���ات ب����23 مليون 

دولر«. 

و�س���دد ا�ستي���ة عل���ى اأن احلكوم���ة 

بعملها حتى  �ست�ستم���ر  الفل�سطينية 

اإجناز انتخاب���ات املجل�ص الت�رضيعي 

وت�سكي���ل حكومة جدي���دة, و�ستبذل 

كاف���ة اجله���ود لإجن���اح النتخابات 

واإنه���اء النق�سام, مثلما جاء بر�سالة 

التكليف عند ت�سكيلها. 

وق���ال »هن���اك اإرادة �سيا�سية ثابتة 

وقوية لإجراء النتخابات لدى القيادة 

وجمي���ع الف�سائل لإجراء النتخابات 

التي ه���ي بواب���ة لإنه���اء النق�سام 

وا�ستعادة الوحدة الوطنية«. 

واأ�س���اف » �سيك���ون هن���اك جمل�ص 

ت�رضيع���ي منتخ���ب يعي���د الإ�سعاع 

الفل�سطين���ي  الدميقراط���ي لل�سع���ب 

ونتطل���ع لنج���اح احل���وار الوطن���ي 

ال���ذي  الفل�سطين���ي,  الفل�سطين���ي- 

�سيعق���د خ���لل ال�سه���ر املقب���ل يف 

�سمان جناح  و�سيناق����ص  القاه���رة, 

اإجراء النتخابات«. 

واأ�سار ا�ستي���ة اإىل اأن الرئي�ص حممود 

اأ�س���در مر�سوما ح���دد فيه  عبا����ص 

اإجراء النتخابات الت�رضيعية  مواعيد 

املجل�ص  ت�سكيل  واإع���ادة  والرئا�سية 

الوطني على ثلث مراحل.

اأع�ساء »اآيرينا« 

ويركز املنتدى على 3 حماور �ساملة 

خلل ع���ام 2021 وه���ي بناء جهود 

اإىل حتول قطاع  النتعا�ص بال�ستناد 

الطاقة وزي���ادة العتماد على الطاقة 

املتجددة يف قطاعي ال�سحة والغذاء 

ف�سًل عن تنفيذ ا�سراتيجيات الطاقة 

ال�سفري���ة مبا يتما�سى م���ع اتفاقية 

باري�ص للمناخ.

البلدان  الت���زام  املنت���دى  ويعك����ص 

التي  ال�سراتيجية  املهم���ة  بتحقيق 

تعه���دت بها الوكال���ة يف عام 2018 

لقيادة حتولت قطاع الطاقة.

كم���ا اأن���ه يج�س���د ال���دور احلا�س���م 

ال���ذي تلعب���ه الطاق���ة املتجددة يف 

امل�ستدامة  التنمي���ة  اأه���داف  حتقيق 

والت�س���دي لتغري املن���اخ الواردة يف 

اأجندة  تقرير »التعايف بع���د كوفيد: 

والتنمية  املرون���ة  لتحقي���ق  عم���ل 

وامل�ساواة«.

ويتي���ح املنت���دى م�سارك���ة اأع�ساء 

الوكال���ة البالغ عدده���م 163 ع�سواً 

و21 من الدول التي ت�سعى للن�سمام 

..و�سيراأ����ص املنت���دى رئي�ص جمعية 

»اآيرين���ا« الذي �سيعق���د مرة واحدة 

على الأقل قبل كل اجتماع للجمعية.

وقال فران�سي�سكو ل كامريا, مدير عام 

الوكال���ة الدولية للطاق���ة املتجددة: 

»اأظه���ر اجتماع ه���ذا العام اأن حتول 

قطاع الطاقة بات يحتل �سدارة اأجندة 

العمل العاملية ..وقد اأكدت مناق�ساتنا 

بخ�سو����ص التع���ايف م���ن اجلائحة 

�رضورة تعزيز وتوطيد اأوا�رض التعاون 

الدويل واتخاذ اإجراءات ب�ساأن حتولت 

قط���اع الطاقة ويلع���ب العام احلايل 

دوراً جوهري���ًا يف حت�سني قدرتنا معًا 

على اإحداث تغيري دائم«.

طيران الإمارات

اإج���راء فح�ص PCR قب���ل 48 �ساعة 

من موعد مغ���ادرة الرحل���ة املقررة 

انطلقا من دبي فيما يلتزم اأفراد اأطقم 

طريان الإم���ارات بحجر �سحي منزيل 

انطلق  الفح�ص وحت���ى  من حلظ���ة 

رحلتهم حي���ث ت�سع ال�رضكة �سلمة 

عملئها واأفراد اأطقمها على راأ�ص �سلم 

اأولوياتها..

 وتعمل بالتن�سيق والتعاون التامني 

املخت�س���ة وخرباء  ال�سلط���ات  م���ع 

ال�سحة يف هذا ال�ساأن.

بيلو�سي تالحق

وهي نقطة اأخرى يف خطوات التعامل 

مع فريو����ص كورون���ا املروعة وغري 

الفعالة«.

واأ�سافت: »يف البداية واجهنا من قبله 

الإنكار للجائحة, والتاأخري والتخريب, 

وت�سمي���ة اجلائحة باخلدع���ة, والآن 

نكت�سف باأنهم مل يكن لديهم اأي خطة 

للتعامل مع املو�سوع«.

واأك���دت بيلو�س���ي دعمه���ا للرئي�ص 

اجلديد ج���و بايدن, من خلل حديثها 

عن خطته القادمة ملواجهة الفريو�ص: 

»م���ن ناحية اأخرى ن���رى اأن الرئي�ص 

جو بايدن و�سع خطة ل�سحق فريو�ص 

اأنتم تعرفوه���ا فقد حتدث  كورون���ا, 

عنها بالأم�ص, م�ستن���دا على حقائق 

علمية«.

كم���ا اأك���دت بيلو�سي اأن���ه ميكن لهم 

امل�س���ي الآن يف العم���ل عل���ى عزل 

ترامب, مب���ا اأن الرئي�ص بايدن ا�ستلم 

الرئا�سة وب���ات للدميقراطيني اأغلبية 

يف جمل�سي النواب وال�سيوخ.

وقالت بيلو�س���ي: »�سنحدد يف الأيام 

القليلة املقبل���ة متى �سيكون جمل�ص 

ال�سيوخ جاهزا ملحاكمة عزل ترامب, 

ب�سب���ب دوره يف ت�سجيع املتظاهرين 

الكونغر�ص  اقتح���ام  على  املتطرفني 

ومبن���ى الكابيت���ول, واعتدائهم على 

دميقراطيتن���ا. جمل����ص ال�سيوخ الآن 

جاهز ملحاكمة ترامب«.
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 �سعاع كابيتال

 19.7 مليار درهم 
ت�سهيالت البنوك 

الوطنية لغير المقيمين 
خالل 11 �سهراً

 

اأبوظبي  ـ وام: 
التي  االئتمانية  الت�سهيالت  قيمة  بلغت   
لعمالئها  االإماراتية  الوطنية  البنوك  قدمتها 
من غير المقيمين 19.7 مليار درهم خالل 11 
�سهرا من العام 2020 وذلك بح�سب ما تظهره 
االإح�سائيات ال�سادرة عن الم�سرف المركزي.

لهذه  الت�سهيالت  تقديم  ا�ستمرار  ويعك�س 
القوية  المالية  المالءة  العمالء  ال�سريحة من 
والجهاز  الوطنية  البنوك  بها  تتمتع  التي 
رغم  وذلك  عام  ب�سكل  االإماراتي  الم�سرفي 
حالة التباطوؤ التي �سهدها القطاع في جميع 
العام  من  االأول  الن�سف  خالل  العالم  اأنحاء 

الما�سي نتيجة جائحة كورونا.
في  الوطنية  البنوك  ن�ساط  توا�سل  وم��ع 
تقديم التمويالت فقد ارتفع الر�سيد االإجمالي 
المقيمين  التي ح�سل عليها غير  للت�سهيالت 
149 مليار درهم تقريبا في نهاية �سهر نوفمبر 

. 2020
الم�سرف  اإح�سائيات  خ��الل  م��ن  ويت�سح 
لغير  المالية  الت�سهيالت  حركة  اأن  المركزي 
من  اعتبارا  متدرجا  نموا  �سهدت  المقيمين 
بلغ  حيث  الما�سي  العام  من  االأول  الربع 
التراكمي لها 138.16 مليار  الر�سيد  اإجمالي 
في  دره��م  مليار   129.34 مع  مقارنة  دره��م 

دي�سمبر 2019.
لبع�س  المقيمين  غير  ت�سوية  اأعقاب  وفي 
الربع  ف��ي  عليهم  الم�ستحقة  االل��ت��زام��ات 
الثاني من العام الما�سي، فقد عادت البنوك 
الوطنية لتقديم المزيد من الت�سهيالت المالية 
عند  الر�سيد  ا�ستقر  حتى  الثالث  الربع  في 
الم�ستوى الم�سجل في �سهر نوفمبر من العام 

ذاته.
المقدمة  المالية  الت�سهيالت  اأن  اإلى  ي�سار 
لغير المقيمين �سكلت نحو 8.3% من اإجمالي 
الر�سيد االإجمالي للقرو�س التي قدمها الجهاز 
الم�سرفي في الدولة خالل 11 �سهرا من العام 
2020 والتي و�سلت الى 1.795 تريليون درهم.

46.6 مليار درهم مكا�سب الأ�سهم خالل الأ�سبوع و5.7 مليار 
قيمة التداولت

اأبوظبي  ـ وام: 
 ا�سفرت ح�سيلة تعامالت اال�سبوع في ا�سواق المال االماراتية 
عن تحقيق ارباح بقيمة 46.6 مليار درهم وذلك خالل عمليات 

جني االرباح التي �سهدها ال�سوق في جل�سة اليوم الخمي�س.
وبرزت خالل تعامالت اال�سبوع العديد من الموؤ�سرات االيجابية 
وفي مقدمتها �سعود الموؤ�سرات العامة لال�سواق الى م�ستويات 
جديدة باال�سافة الى ارتفاع وتيرة �سيولة التداوالت الى نحو 

5.7 مليار درهم في خم�س جل�سات .
�سيولة  تدفق  من  بدعم  التداوالت  في  الكبير  االرتفاع  وجاء 
ما  وهو  التداول  قاعات  على  والمحلية  االجنبية  المحافظة 

�سجع �سريحة جديدة من الم�ستثمرين االفراد على التداول.
كما وا�سلت بع�س اال�سهم المدرجة �سمن قطاع البنوك والعقار 
باظهار المزيد من الن�ساط االمر الذي عزز من مكا�سب اال�سواق 

في الح�سيلة النهائية للتعامالت .
وفيما ارتفع �سهم بنك ابوظبي االول خالل اال�سبوع الى 14.94 
�سعد  فقد  ال�سابق  اال�سبوع  في  درهما   14 مع  مقارنة  دراهم 
�سهم بنك ابوظبي التجاري من 6.16 دراهم الى 6.57 دراهم 

خالل فترتي المقارنة ذاتها .
اأما في القطاع العقاري فقد حقق �سهم الدار المدرج في �سوق 
ابوظبي لالوراق المالية مكا�سب قوية بعدما حقق من 3.21 
تداوالت  و�سط  اال�سبوع  تعامالت  نهاية  في   3.50 الى  دراهم 

مكثفة.

الم�سرف المركزي يعلن اإجازات 2021 و2022 للقطاع 
الم�سرفي

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
اأعلن م�سرف االإمارات المركزي عن جدول 
تقوم  ان  على  المعتمد  الر�سمية  االإجازات 
جميع البنوك بمنج العاملين لديها اإجازات 
مدفوعة االأجر، وذلك بناء على قرار مجل�س 
الوزراء الموقر المت�سمن تحديد منا�سبات 
في  للعاملين  الر�سمية  العطالت  واي��ام 

القطاع الخا�س بالدولة.
وقال المركزي، في تعميم يوم الخمي�س اأن 
رم�سان   29 من  �ستكون  الفطر  عيد  عطلة 
�ستكون  فيما  هجريًا،   1442 �سوال   3 اإلى 
الحجة،  ذي   9 ف��ي  ع��رف��ة  وق��ف��ة  عطلة 
وعطلة عيد االأ�سحى بواقع 3 اأيام من 10 
ال�سنة  راأ���س  وعطلة  الحجة،  ذي   12 اإلى 
)مرحلة(،  اأغ�سط�س   12 الخمي�س  الهجرية 
 21 الخمي�س  ال�سريف  النبوي  والمولد 

 1 االأربعاء  ال�سهيد  ويوم  )مرحلة(،  اأكتوبر 
دي�سمبر )مرحلة(، واليوم الوطني الخمي�س 

والجمعية 2 و3 دي�سمبر.
 ،2022 لعام  بالن�سبة  انه  المركزي  وذكر 
�ستكون عطلة راأ�س ال�سنة الميالدية ال�سبت 
اإلى  رم�سان   29 من  الفطر  وعيد  يناير،   1
الحجة  ذي   9 في  عرفة  ووقفة  �سوال،   3
الحجة  اإلى 12 ذي  االأ�سحى من 10  وعيد 
يوليو   30 ال�سبت  الهجرية  ال�سنة  ورا���س 
اأكتوبر   8 ال�سبت  ال�سريف  النبوي  والمولد 
ويوم ال�سهيد الخمي�س 1 دي�سمبر )مرحلة(، 
و3   2 وال�سبت  الجمعة  الوطني  واليوم 

دي�سمبر.
البنوك  التعميم،  بح�سب  المركزي،  ودعا 
�سمان بقاء اأجهزة ال�سراف االآلي التابعة 
لها مزودة باالأوراق النقدية ب�سكل كاف في 

جميع االأوقات.

»اأبوظبي للتنمية« يمول وينجز 16 م�سروعاً في قطاع الطاقة 
المتجددة بقيمة 622.6 مليون درهم خالل 2020

اأبوظبي ـ وام: 
 و�سل عدد الم�ساريع الممولة والمنجزة 
خالل  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  قبل  من 
المتجددة  الطاقة  قطاع  في   2020 العام 

16 م�سروعًا بقيمة 622.6 مليون درهم.
يناير  �سهر  خالل  ال�سندوق  واف��ق  فقد 
ثمانية  تمويل  على  الما�سي  العام  من 
لمبادرة  ال�سابعة  الدورة  �سمن  م�ساريع 
دعم م�ساريع الطاقة المتجددة بالتعاون 
المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع 
 384 بلغت  اإجمالية  وبقيمة  "اآيرينا"، 
اتفاقيات  ثالث  وقع  كما  دره��م،  مليون 
ا�ستراتيجية مع كل من  لتمويل م�ساريع 
توغو وليبيريا والنيجر، وبقيمة اإجمالية 
العام  وفي  دره��م،  مليون   121.3 بلغت 
ال�سندوق خم�سة م�ساريع في  اأنجز  ذاته 
 14.38 ب�سعة  المتجددة،  الطاقة  قطاع 
 117.3 بلغت  اإجمالية  وبقيمة  ميغاواط 
مليون درهم. وجاء تمويل الم�ساريع في 
اإطار حر�س ال�سندوق على تعزيز انت�سار 
م�ساريع الطاقة المتجددة وتحقيق اأهداف 
وفي  النامية  بالدول  الم�ستدامة  التنمية 
جهوداً  ال�سندوق  وب��ذل  االإم��ارات  دول��ة 
قطاع  لدعم   2020 عام  خالل  ا�ستثنائية 
متابعة  ووا���س��ل  ال��م��ت��ج��ددة،  الطاقة 
التي  التحديات  رغم  الم�ساريع  وتنفيذ 
فر�ستها جائحة "كوفيد-19" على مجمل 
الن�ساطات االقت�سادية واالجتماعية وتاأثر 
الناجمة  بالتداعيات  الدول  من  العديد 
ال�سندوق  لجهود  ونتيجة  الجائحة.  عن 
الدول  في  المبتكرة  الم�ساريع  دعم  في 
النفايات  تحويل  م�سروع  حاز  النامية، 
اإلى طاقة في جزر المالديف والممول من 
من  االعتماد  �سهادة  على  ال�سندوق  قبل 

."GINI" المعهد العالمي لالبتكار
الما�سي  يوليو  �سهر  في  الم�سروع  ونال 
نتيجًة  العالمية  االعتماد  �سهادة  على 
�سمن  ال��م��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  لتطبيقه 
وا�ستخدام  وال��ج��ودة،  االبتكار  معايير 
�ساهمت  التي  واالأنظمة  الو�سائل  اأحدث 
تنفيذ  من  الرئي�سي  الهدف  تحقيق  في 
الم�سروع وهو توليد الطاقة من النفايات 

بكفاءة عالية.
و قال �سعادة محمد �سيف ال�سويدي مدير 

بهذه   - للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  عام 
المنا�سبة - : " نوؤمن باأهمية الدور الذي 
لتحقيق  المتجددة  الطاقة  قطاع  يلعبه 
ال��دول  في  الم�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
في  القطاع  دور  اإل��ى  اإ�سافة  النامية، 
واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  تحفيز 
ال�سيما  ال�سكان،  حياة  جودة  وتح�سين 
المتجددة  الطاقة  م�ساريع  تطوير  واأن 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاعات التنموية 

االأخرى".
واأ�ساف :" �ساهم ال�سندوق منذ تاأ�سي�سه 
في دعم م�ساريع الطاقة المتجددة، حيث 
في  ريادية  م�ساريع  ع��دة  بتنفيذ  ق��ام 
الدول النامية من خالل اتفاقيات التمويل 
اأطلقها  التي  المبادرات  اأو  الم�ستركة 
بالتعاون مع جهات محلية ودولية، مما 
عزز من ح�سة الطاقة المتجددة من مزيج 
التحول  نحو  الجهود  من  و�سرع  الطاقة 

العالمي للطاقة النظيفة".
�سهد   2020 عام  اأن  اإلى  �سعادته  واأ�سار 
التنموية  الم�ساريع  تنفيذ  متابعة  كذلك 
�سركائنا  مع  والعمل  النامية  الدول  في 
ال�سعوبات  على  والتغلب  اإنجازها  على 
التي تواجهها جراء انت�سار فيرو�س كورنا 
الم�ستجد، الفتًا اإلى متابعة تمويل وتنفيذ 
المحدد  الوقت  في  واإنجازها  الم�ساريع 

جهود  دعم  على  ال�سندوق  حر�س  يوؤكد 
تاأمين  على  وم�ساعدتها  النامية  الدول 
التنمية  لتحقيق  الطاقة  احتياجاتها من 

االقت�سادية واالجتماعية الم�ستدامة.
 2013 عام  في  اأطلق  قد  ال�سندوق  وكان 
مبادرة لتمويل م�ساريع الطاقة المتجددة 
الوكالة  بالتعاون مع  النامية  الدول  في 
الدولية للطاقة المتجددة "اآيرينا" بقيمة 
اأي  درهم  مليار   1.284 بلغت  اإجمالية 
مول  كما  دوالر"  مليون   350" يعادل  ما 
ال�سندوق في عام 2014، �سندوق ال�سراكة 
بين االإمارات ودول المحيط الهادئ بقيمة 
دوالر"  مليون   50" درهم  مليون   183.5
�سندوق  بتمويل   2016 ع��ام  في  وق��ام 
جزر  ودول  االإم��ارات  دولة  بين  ال�سراكة 
 183.5 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  الكاريبي 

مليون درهم "50 مليون دوالر".
خم�سة   2020 عام  في  ال�سندوق  واأنجز 
المتجددة،  الطاقة  قطاع  في  م�ساريع 
اإجمالية  وبقيمة  ميغاواط   14.38 ب�سعة 
حيث  دره����م،  م��ل��ي��ون   117.3 بلغت 
تعزيز  ف��ي  الم�ساريع  تلك  �ساهمت 
م�ستدامة  م�سادر  من  الكهربائية  الطاقة 
وتجاوز  االقت�سادي  النمو  عجلة  ودفع 
كورونا  جائحة  فر�ستها  التي  التحديات 

في هذا القطاع على تلك الدول.

563 مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي 
دبي  ـ وام: 

دائرة  في  العقارية  الت�سرفات  قيمة  بلغت   
االأرا�سي واالأمالك في دبي يوم الخمي�س اأكثر 
الدائرة  �سهدت  حيث  دره��م  مليون   563 من 
مليون   247.02 بقيمة  مبايعة   116 ت�سجيل 
درهم منها 11 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 53.24 
والفلل  لل�سقق  مبايعات  و105  درهم  مليون 

بقيمة 193.78 مليون درهم .
 19 بقيمة  االأرا���س��ي  مبايعات  اأه��م  وج��اءت 
جنوب  البر�ساء  منطقة  في  دره��م  مليون 
درهم  5 ماليين  بقيمة  تليها مبايعة  الرابعة 
تليها  الرابعة  جنوب  البر�ساء  منطقة  في 
منطقة  في  دره��م  ماليين   5 بقيمة  مبايعة 

البر�ساء جنوب الرابعة .
وت�سدرت منطقة ند ال�سبا الثالثة المناطق من 
مبايعات   4 �سجلت  اإذ  المبايعات  عدد  حيث 
بقيمة 10 ماليين درهم وتلتها منطقة البر�ساء 
بقيمة  مبايعات   3 بت�سجيلها  الرابعة  جنوب 
ال�سيخ  حدائق  في  وثالثة  درهم  مليون   30
بقيمة  مبايعتين  بت�سجيلها  را�سد  بن  محمد 

8 ماليين درهم .
والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 

جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة 
مبايعة  تلتها  المبايعات  كاأهم  جميرا  نخلة 
معي�سم  منطقة  في  درهم  مليون   12 بقيمة 
درهم  ماليين   9 بقيمة  مبايعة  واأخيرا  االأول 

في منطقة معي�سم االأول .
من  المناطق  دبي  مر�سى  منطقة  وت�سدرت 
اإذ �سجلت  حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
وتلتها  دره��م  مليون   20 بقيمة  مبايعة   11
مبايعات   9 بت�سجيلها  خليفة  برج  منطقة 
الحبية  في  وثالثة  درهم  مليون   19 بقيمة 
الرابعة بت�سجيلها 7 مبايعات بقيمة 4 ماليين 
الرهون قيمة قدرها 269.79  . و�سجلت  درهم 
مليون درهم منها 16 رهن اأرا�س بقيمة 93.26 
بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ن  و51  دره��م  مليون 
بمنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م  مليون   176.53
مجمع دبي لالإ�ستثمار االأول بقيمة 100 مليون 
درهم واأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 

40 مليون درهم .
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 11 هبة بقيمة 
بمنطقة  اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   46.91
درهم  مليون   28 بقيمة  االأول���ى  الخوانيج 
الرابعة  جنوب  البر�ساء  منطقة  في  واأخ��رى 

بقيمة 9 ماليين درهم .

المتو�سط ال�سهري ل�سعر 
خامات »اأوبك« يقفز اإلى 

54.02 دولر للبرميل
  اأبوظبي  ـ وام: 

 قفز المتو�سط ال�سهري ل�سعر خامات منظمة 
الدول الم�سدرة للنفط " اأوبك " اإلى 54.02 دوالر 
ن�سبتها %9.9  بزيادة  يناير 2021  بتاريخ 20 
مقارنة مع مت�سوط ال�سعر في دي�سمبر من العام 
2020 وذلك بح�سب اأحدث االإح�سائيات ال�سادرة 
عن المنظمة. واأظهرت اأحدث التقديرات ال�سادرة 
عن المنظمة اأن المتو�سط ال�سنوي ل�سعر �سلة 
خامات اأوبك البالغ عددها 13 خاما في عام 

2020 ي�سل اإلى 41.47 دوالر للبرميل.
النفط  اأ�سناف  وبقية  اأوب��ك  خامات  وكانت 
االأخرى �سهدت ارتفاعات كبيرة خالل االأ�سابيع 
الما�سية و�سط تح�سن الطلب على هذه ال�سلعة 
االإ�ستراتيجية في ال�سوق العالمي. ومن المنتظر 
ا�ستمرار التح�سن في اأ�سعار النفط خالل العام 
2021 خا�سة مع تو�سع دول العالم في حمالت 
وا�ستمرار   " كوفيد19   " فيرو�س  �سد  التطعيم 
في  المنتجين  كبار  وبع�س  "اأوبك"  اأع�ساء 
تطبيق اتفاقية خف�س االإنتاج المتفق عليها بين 

الطرفين .
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 �سر�كة بني »�إيفوتك« و»جي. 
�إ�س. 1 �لإمار�ت« لتطوير 

وتوفري حلول تتبع �ملنتجات
 

 
دبي ـ )�لوحدة(:

اأعلنت »اإيف�تك«، محّفز التح�ل، وم�ؤ�س�سة 
»جي. اإ�س. 1« اإبرام اتفاقية �سراكة للعمل 
معًا على ابتكار ون�سر اأف�سل حل�ل تتبع 

المنتجات في فئتها.
ال�سراكة  ت�ساهم  اأن  المت�قع  وم��ن 
معالجة  ف��ي  الجديدة  اال�ستراتيجية 
ال�سلع  تتبع  ت��ح��دي��ات  م��ن  مجم�عة 
مختلف  ت�اجهها  ال��ت��ي  والمنتجات 
ذلك  ف��ي  بما  ال�سناعية،  القطاعات 
هذه  �ست�ساعد  كما  الدوائية.  ال�سناعات 
ال�سلع  انت�سار  من  الحد  في  ال�سراكة 
االأغذية  �سناعة  �سمن  خا�سة  المقلدة، 
تتبع  اأهمية  تتزايد  حيث  والم�سروبات، 

�سالمة االأغذية ب�سكل كبير. 
»اإيف�تك«،  �سركة  م�س�ؤولي  لكبار  ووفقًا 
�ستتعاون ال�سركتان في تحديد المجاالت 
الرئي�سية التي يمكن فيها لحل »�سمارت 
عن  عبارة  وه�  »اإيف�تك«،  من  ت��راك« 
�سالمة  ت�سمن  والتعقب  للتتبع  من�سة 
�سمن  االإم���داد  �سل�سلة  ف��ي  المنتجات 
ب�سكل  يندمج  اأن  القطاعات،  مختلف 
اإ���س.  »ج��ي.  ومعايير  حل�ل  مع  فعال 
وج�دة  االإمداد  �سل�سلة  اأمن  لتح�سين   »1

الحياة. 
التنفيذي  الرئي�س  طيارة،  جهاد  وق��ال 
حيال  متفائل�ن  »اإي��ف���ت��ك«:  ل�سركة 
اإ�س.  »ج��ي.  مع  الجديدة  ال�سراكة  هذه 
»�سمارت  من�ستنا  وتق�م  االإم���ارات«.   1
تراك«، وهي حل للتتبع والتعقب مت�افق 
مع »جي. اإ�س. 1«، بتتبع المنتجات بدءاً 
الم�ستهلكين  اإلى  الُم�سنعة  الجهات  من 

النهائيين.
وقمنا بتط�ير هذه المن�سة من اأجل �سمان 
القطاعات  من  العديد  في  االإمداد  �سل�سلة 
وال�سلع  االإلكترونيات  مثل  ال�سناعية 
الغازية  والم�سروبات  واالأدوي��ة  الفاخرة 
وقطع غيار ال�سيارات. و�سيعمل »�سمارت 
االأ�سا�سية  الثغرات  معالجة  على  تراك« 
�سمن دورة حياة المنتج اأثناء تتبع كامل 
الم�ستهلك، حيث  اإلى  الُم�سنع  رحلته من 
يلعب دوراً رئي�سيًا في منع انت�سار ال�سلع 

المقلدة».
واأ�سارت درا�سة متخ�س�سة حديثة �سادرة 
والتنمية  االقت�سادي  التعاون  عن منظمة 
للملكية  االأوروب���ي  والمكتب   )OECD(
ال�سلع  تجارة  ح�سة  اأن  اإل��ى  الفكرية، 
حجم  م��ن   %3.3 اإل��ى  و�سلت  المقلدة 

التجارة العالمية.

�فتتاح مجّمع»دناتا �سيتي نورث« لل�سحن في مطار مان�س�ستر

دبي ـ )�لوحدة(:
م���زودي  اأك��ب��ر  اأح���د  دن��ات��ا،  افتتحت 
مجّمعًا  العالم،  في  الج�ية  الخدمات 
مان�س�ستر.  مطار  في  لل�سحن  حديثًا 
ملي�ن   30 من  اأكثر  دناتا  وا�ستثمرت 
المجمع،  هذا  اإن�ساء  في  اإ�سترليني  جنيه 
مربعة،  قدم  األف   150 م�ساحته  البالغة 
وت��سيع  دمج  لل�سركة  �سيتيح  وال��ذي 

مان�س�ستر. في  عملياتها 
منه  ي�سهل  جيد  بم�قع  المن�ساأة  وتتميز 
الطائرات،  وق���ف  �ساحة  اإل��ى  ال��س�ل 
األف   125 قدرها  تخزين  م�ساحة  وت�سمل 
ما  مع  التعامل  ويمكنها  مربعة  ق��دم 
الب�سائع  من  طن  األ��ف   150 على  يزيد 
���س��ن���ي��ًا. ك��م��ا اأن��ه��ا م��ج��ه��زة ب��اأح��دث 
معايير  اأعلى  مع  المت�افقة  التقنيات 
الفعال  التعامل  ل�سمان  ال�سناعة 
بما  الب�سائع،  اأن���اع  جميع  مع  واالآم��ن 
العطب  �سريعة  والم�اد  االأدوية  ذلك  في 
الطائرات  ومحركات  الخطرة  والب�سائع 

والمركبات.
التنفيذي  المدير  دو�سن�ا،  األيك�س  وقال 
ل�سركة دناتا المملكة المتحدة: "ي�سعدنا 
اآخر  �سحن  مرفق  افتتاح  عن  االإع��الن 
ا�ستراتيجي  م�قع  في  الم�ست�ى  عالمي 
الحالية  عملياتنا  وتعزيز  مان�س�ستر،  في 
اأي�سًا  ت�سمل  التي  المتحدة،  المملكة  في 
هيثرو،  لندن  في  �سيتي  دناتا  مجمع 
في  عملياتهم  تط�ير  لعمالئنا  يتيح  ما 
وت��سعاتنا  ا�ستثماراتنا  وت�ؤكد  المنطقة. 
عمالئنا  تجاه  التزامنا  مدى  المت�ا�سلة 
هذه  ف��ي  المحلية  ال�سحن  و�سناعة 
في  عملياتنا  يدعم  ما  الحرجة  الظروف 
اأنحاء  جميع  في  الرئي�سية  الب�ابات 

البالد".
 MAG وق���ال م��دي��ر م��ج��م���ع��ة م���اج 
"ي�سكل  جاك�س�ن:  ج��اري��ث  العقارية 
في  هنا  الجديد  ال�سحن  مجمع  افتتاح 
و�س�ف  مهمًا.  تط�راً  مان�س�ستر  مطار 
تعزز هذه المن�ساأة الدور الذي نلعبه في 
واإلى  من  ب�سال�سة  الب�سائع  نقل  �سمان 
جميع  من  ال�سمالية  المنطقة  اأ���س���اق 
المرفق  ف�ائد  تقت�سر  ولن  العالم.  اأنحاء 
التجارة  ح��رك��ة  تعزيز  على  الجديد 
مزيد  ت�فير  اأي�سًا  �ست�سمل  بل  فح�سب، 
الكبرى.  مان�س�ستر  في  العمل  فر�س  من 
وثيق  ب�سكل  العمل  اإل��ى  نتطلع  ونحن 
ت��سيع عملياتها  ت�ا�سل  دناتا وهي  مع 
مجّمع  ويحت�ي  مان�س�ستر".  مطار  عبر 

مركز  ع��ل��ى  ن�رث"  �سيتي  "دناتا 
وي�فر  العطب،  �سريعة  والم�اد  لالأدوية 
ل�سل�سلة  وم�ث�قة  اآمنة  حل�اًل  للعمالء 
الب�سائع  مع  للتعامل  المبرد  ال�سحن 
الح�سا�سة للحرارة، بما في ذلك لقاحات 
ت�سميم  في  روع��ي  وق��د  "ك�فيد-19". 
متطلبات  وتلبية  المرونة  المن�ساأة 
الخا�سة  ال��م��ن��ت��ج��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
كما  التقنيات.  اأح��دث  من  باال�ستفادة 
المركز  في  المبرد  التخزين  مناطق  اأن 
اإدارة  العاملين  لفرق  يتيح  ما  معيارية، 
قدرات  مع  المتغيرة  المناولة  متطلبات 
وتعمل  البيئة.  في  للتحكم  مخ�س�سة 
اإدارة  ت�سهيل  على  رقمية  مراقبة  اأنظمة 

الفعلي.  ال���ق��ت  ف��ي  المناطق  جميع 
ويحت�ي المجمع اأي�سًا على 25 األف قدم 
واالجتماعات  للمكاتب  مخ�س�سة  مربعة 

االجتماعية. واالأن�سطة 
ا�ستثمارات كبيرة  اأن دناتا و�سعت  يذكر 
في  الما�سية  القليلة  ال�سن�ات  خ��الل 
والتقنيات  والمعدات  التحتية  البنية 
رائد  كمزود  مكانتها  عزز  ما  المتط�رة، 
المملكة  في  الج�ي  ال�سحن  لخدمات 
اال�ستثمارات  ه��ذه  و�سملت  المتحدة. 
وهي  اإي�ست"،  �سيتي  "دناتا  افتتاح 
هيثرو  لندن  في  جديدة  ت�سدير  من�ساأة 
في  ال�سحن  �سعة  من  كبير  ب�سكل  زادت 
المملكة  في  ازدحامًا  المطارات  اأكثر 

من�ساأة   14 دناتا  تدير  حيث  المتحدة، 
مع  التعامل  ويمكنها  مطارات   6 في 
الب�سائع  من  طن  األ��ف   850 من  اأكثر 

المناطق. جميع  في  �سن�يًا 
للخدمات  العالمي  المزود  دناتا،  وتقدم 
الأكثر  به  الم�ث�ق  وال�سريك  الج�ية 
المناولة  خدمات  ج�ية،  ناقلة   300 من 
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19 دولة. مطاراً في 
ال�سنة  خ��الل  دن��ات��ا  ف��رق  وتعاملت 
األ��ف   681 م��ع   2020  /2019 المالية 
الب�سائع،  من  طن  ملي�ن  و2.9  طائرة، 
 93 من  اأكثر  الطائرات  على  وحّملت 

وجبة. ملي�ن 

�لإمار�ت ت�ست�سيف �لجتماع �ل�ساد�س لوكالء وز�ر�ت 
�لمالية �لعرب

�أبوظبي ـ )و�م(:
 ا�ست�سافت دولة االإمارات العربية المتحدة 
ال�ساد�س  االجتماع  الخمي�س  و  االأرب��ع��اء 
الذي ينظمه  العرب،  المالية  وزارات  ل�كالء 
وزارة  مع  بالتعاون  العربي  النقد  �سندوق 
تقنيات  عبر  وذل��ك  ال��دول��ة،  في  المالية 

االت�سال المرئي.
الخ�ري،  حاجي  ي�ن�س  �سعادة  وت��راأ���س 
الم�سارك  الدولة  فريق  المالية  وزارة  وكيل 
ع�س�يته  في  �سم  وال��ذي  االجتماع،  في 
اإدارة  مدير  العبيدلي  اأحمد  عبداهلل  ال�سيد 
العالقات والمنظمات المالية الدولية وعدد 
من المخت�سين في ال�زارة.  و�سهد االجتماع 
م�ساركة معالي الدكت�ر عبد الرحمن بن عبد 
مجل�س  رئي�س  العام  المدير  الحميدي،  اهلل 
جانب  اإل��ى  العربي،  النقد  �سندوق  اإدارة 
اأ�سحاب ال�سعادة وكالء وزارات المالية في 
الدول العربية، وخبراء وممثلين من �سندوق 
الدولي  البنك  ومجم�عة  ال��دول��ي  النقد 
االقت�سادي،  والتعاون  التنمية  ومنظمة 
اإ�سافة اإلى ح�س�ر عدد كبير من المخت�سين 
العربية.   ال���دول  ف��ي  المالي  ال�ساأن  ف��ي 
ورقتي  االجتماع؛  من  االأول  الي�م  وناق�س 
بعن�ان  العربي  النقد  �سندوق  قدمها  عمل 
الرقمية  للخدمات  ال�سريبية  "المعاملة 
ال�سيا�سات  و"خيارات  العربية"  الدول  في 
ال�سغيرة  الم�سروعات  دعم  في  ال�سريبية 
النقد  �سندوق  عمل  وورق��ة  والمت��سطة"، 
الم�ارد  ت�زيع  كفاءة  "تعزيز  ح�ل  الدولي 
ال�سامل  النم�  لتحقيق  العربية  الدول  في 
والم�ستدام"، وورقة عمل البنك الدولي ح�ل 

الرقمي  االقت�ساد  نح�  التح�ل  "متطلبات 
لتعزيز الكفاءة والح�كمة في الدول".

 وفي مداخالته خالل فعاليات الي�م االأول؛ 
ت�جه �سعادة ي�ن�س حاجي الخ�ري بجزيل 
ال�سكر ل�سندوق النقد العربي لتقديمه ورقة 
ال�سريبية  المعاملة  م��س�ع  تناولت  عمل 
للخدمات الرقمية بكل م��س�عية و�سفافية، 
واالإ�سالحات  الت��سيات  كافة  اأهمية  م�ؤكداً 
العمل،  ورقة  ت�سمنتها  التي  الم�ستقبلية 
�سرائب  فر�س  اإلى  الحاجة  اأ�سبحت  حيث 
بالن�سبة  �سرورة  الرقمي  االقت�ساد  على 
واأ�سار  الراهن.  ال�قت  في  العربية  للدول 
�س�اء  �سرائب  فر�س  عدم  اأن  اإلى  �سعادته 
ي�ؤدي  قد  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  كانت 

اإلى فقدان الدول العربية الإيرادات �سريبية 
م�ستحقة يمكن اأن ت�ساهم في تعزيز المالية 

العامة.
االأعمال  ريادة  قطاع  اأن  �سعادته  واأو�سح   
ت�سدر  والمت��سطة  ال�سغيرة  والم�ساريع 
االإم���ارات  اأج��ن��دة حك�مة دول��ة  اأول���ي��ات 
المختلفة  االإماراتية  المحلية  والحك�مات 
جميعها  قامت  والتي   ،2020 ع��ام  خ��الل 
باإطالق العديد من المبادرات وحزم التحفيز 
اأمام  ال�سم�د  على  االقت�ساد  قدرة  لتعزيز 
/ك�فيد-19/  ك���رون��ا  جائحة  تداعيات 
وتنظيميًا  ت�سريعيًا  بمنظ�مته  واالرتقاء 
تحدياته  لجميع  العملية  الحل�ل  واإيجاد 

وتهيئة البيئة المحفزة للنه��س به.

�قت�ساديتا عجمان و�أم �لقيوين تبحثان 
�سبل �لتعاون

عجمان  ـ و�م: 
في  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  التقت   
التنمية  دائ��رة  من  بم�س�ؤولين  عجمان 
زيارة  في  القي�ين  اأم  في  االقت�سادية 
بهدفنقل  ي�مين  م��دار  على  افترا�سية 
واأف�سل  عجمان  اقت�سادية  ت��ج��ارب 
منها  المجاالت  من  عدد  في  ممار�ساتها 
اال�ستراتيجي  والتخطيط  التناف�سية 
الم�ستقبل  الم�ؤ�س�سي�ا�ست�سراف  والتميز 
وذلك  االقت�سادي،  والتخطيط  والدرا�سات 
الدوائر  بين  التكاملية  ال�سراكة  اإطار  في 
االقت�سادية المحلية، وتما�سيًا معت�جهات 
الحك�مة الر�سيدة لدولة االإمارات العربية 
تك�ن  الأن  دائمًا  ت�سعى  والتي  المتحدة، 

في �سدارة الدول المتقدمة.
الحمراني،  اأحمد  اهلل  عبد  �سعادة  وقال 
في  االقت�سادية  التنمية  دائرة  عام  مدير 
فترة  خالل  تمكنت  الدائرة  ان  عجمان 

اإعادةتنظيمها مطلع  زمنية ق�سيرة ومنذ 
الم�ؤ�س�سي حيث  التميز  2015 من تحقيق 
الحك�مي  للتميز  عجمان  بجائزة  فازت 
2020 عن فئة المن�ساأة الحك�مية المتميزة 
في االأداء المالي وفئة المبادرة الحك�مية 
المتميزة، كما قامت بتطبيق الم�ا�سفات 
على  والح�س�ل  العالمية،  والمقايي�س 
نظام  االآيزواأبرزها  �سهادات  من  العديد 
االإدارة المتكامل، ونظام الج�دة ال�ساملة، 
وال�سالمة  وال�سحة  االأعمال،  وا�ستمرارية 

والبيئة.".
من جانبها، اأعربت فاطمة جا�سم معبيد، 
رئي�س ق�سم التخطيط اال�ستراتيجي بدائرة 
عن  القي�ين  اأم  في  االقت�سادية  التنمية 
�سعادتها بهذه الزيارة وم�ست�ى التعاون 
ومدى  الخبرات  وتبادل  الجانبين  بين 
به  تق�م  الذي  بالدور  م�سيدة  اال�ستفادة، 
دائرة التنمية االقت�سادية في عجمانلدفع 

عجلة التنمية االقت�سادية في االإمارة.

»�سايتكور« �لعالمية ت�ستثمر 1.2 مليار دولر في 
�لمنطقة

�سان فر�ن�سي�سكو ـ )�لوحدة(:
العالمية  »�سايتك�ر«  �سركة  اأعلنت 
تجارب  اإدارة  برمجيات  في  المتخ�س�سة 
الدعم  على  ح�سلت  اأنها  الرقمية،  العمالء 
النطاق  وا�سعة  نم�  خطة  لتنفيذ  ال��الزم 
من المقرّر اأن ت�سهد ا�ستثمارات بقيمة 1.2 
مليار دوالر. ياأتي هذا اال�ستثمار، الذي ُيعّد 
التقنيات  مجال  في  االإط��الق  على  االأكبر 
من  اأ�سهر  خم�سة  من  اأقّل  بعد  الت�س�يقية، 
ال�سركة  اإل��ى  تزيكاكي�س  �ستيف  ان�سمام 

وت�ليه من�سب الرئي�س التنفيذي.
وباتت ال�سركة مهّياأة للنم� والت��سع، بعد 
خالل  قيا�سية  ف�سلية  عائدات  حققت  اأن 
الما�سي.  العام  من  االأولى  الثالثة  االأرباع 
وُتظهر بيانات »ماكنزي« اأن اأزمة الجائحة 
التي ت�ا�سلت على مدار العام الما�سي اأّدت 
اإلى ت�سريع اإقبال الم�ستهلكين والم�ؤ�س�سات 
ب�تيرة  وتبنيها،  الرقمية  الحل�ل  على 
مرتقًبا  ك��ان  ال��ذي  االإق��ب��ال  وتيرة  تعادل 
حدوثه خالل مدة ال تقّل عن خم�س �سن�ات.

التنفيذي  الرئي�س  تزيكاكي�س  �ستيف  وقال 
ُيعتبر  الحجم  بهذا  ا�ستثماراً  اإن  لل�سركة، 
غير م�سب�ق في قطاع التقنيات الت�س�يقية، 
والم�ستهلكين  الم�ؤ�س�سات  اأن  اإلى  م�سيراً 
للت�ا�سل  �سال�سة  اأكثر  طرق  عن  يبحث�ن 

والتن�سيق والتعاون خالل الفترات الحرجة. 
»�سايتك�ر«  ا�ستثمارات  �ساأن  من  واأ�ساف: 
الإتاحة  المنتجات  ف��ي  االبتكار  تعزيز 
على  جاذبية  واأكثر  اأعمق  رقمية  تجارب 

امتداد م�سيرة العالقة مع العمالء.

وتخالف  المتحركة  للهواتف  محالً  تغلق  دبي«  »اقت�صادية 
23 من�صاأة تجارية

دبي ـ )�لوحدة(:
وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  ق��ام 
الم�ستهلك باقت�سادية دبي، ي�م االأربعاء، 
المتحركة،  اله�اتف  باإغالق محل لتجارة 
والتنبيه  تجارية،  من�ساأة   23 ومخالفة 
االلتزام  لعدم  تجاريين،  محلين  على 
من  بالحد  الخا�سة  االحترازية  بالتدابير 
»ك�فيد-19«،  ك�رونا  فيرو�س  انت�سار 
في  الج�سدي  والتباعد  الكمامات  كلب�س 
نايف،  في  المفت�حة  االأ���س���اق  محالت 
والرا�س،  والرقة،  العنز،  وه���ر  والمرر، 
وفي  نا�سر  وعيال  وال�سغاية،  والبطين، 

التجارية. المراكز 
التفتي�س  عمليات  خ��الل  وبالمقابل، 
لل�سروط  الم�ست�فية  المحال  عدد  بلغ 
وقد  محاًل،   652 االحترازية  والتدابير 
للمحالت  التجارية  االأن�سطة  تن�عت 
المخالفة لت�سمل االأن�سطة التالية: تجارة 
متابعة  خ��دم��ات  ال��ج��اه��زة،  المالب�س 
المتحركة  اله�اتف  تجارة  المعامالت، 
ول����ازم���ه���ا، ت��ج��ارة ع��ام��ة، خ��دم��ات 

تجارة  تجزئة،  محل  واالإع��الن،  الدعاية 
واالأوان��ي  االأدوات  تجارة  المج�هرات، 
وم�ستح�سرات  العط�ر  تجارة  المنزلية، 
التجميل، تجارة الحا�سب االآلي ول�ازمه، 
التجارية  الم�سروعات  في  اال�ستثمار 
الح�سابات،  واإدارتها، مراجعة  وتاأ�سي�سها 

مركز اإنجاز الخدمات الحك�مية.
واأ�سارت اقت�سادية دبي اإلى اأنها �ست�ا�سل 
ال�سركاء،  مختلف  مع  بالتعاون  ج�التها 
والتجاوزات  المخالفات  مع  تتهاون  ولن 
التي يتم ر�سدها اأو االإبالغ عنها من قبل 
جمه�ر الم�ستهلكين والمتعاملين. وت�جه 
اقت�سادية دبي التجار بااللتزام بالتدابير 
والقفازات  الكمامات  كلب�س  االحترازية 

وتطبيق مبادئ التباعد الج�سدي.
اإل��ى  الجمه�ر  ف��ئ��ات  مختلف  ودع���ت 
�سلبية  ظاهرة  اأو  حالة  اأية  عن  االإب��الغ 
تطبيق  عبر  االحترازية  للتدابير  مخالفة 
اأبل  متاجر  على  المت�فر  دبي  م�ستهلك 
الرقم  اأو باالت�سال على  وغ�غل وه�اوي، 
االإلكتروني  الم�قع  عبر  اأو   ،600545555

.consumerrights.ae
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 الدوالر يتراجع مع تعزيز 
التفاوؤل ب�ساأن بايدن للعمالت 

العالية المخاطر
طوكيو  ـ )وكاالت(: 

املناظرة  العمالت  مقابل  ال��دوالر  تراجع 
الطلب  تقو�ض  اإذ  اخلمي�ض  يوم  الرئي�سية 
باأن  تفاوؤل  بفعل  االآمن  املالذ  عمالت  على 
حزمة حتفيز كبرية ت�سخها االإدارة االأمريكية 

اجلديدة �ستعزز النمو.
االأولية  بال�سلع  املرتبطة  العمالت  وتلقت 
االأ�سهم  اقتفت  اإذ  الدعم  خماطرة  االأعلى 
االآ�سيوية اأثر نظريتها االأمريكية يف االرتفاع 
اإىل م�ستويات قيا�سية بعد اأن اأدى جو بايدن 
حزمة  عن  بايدن  واأع��ل��ن  رئي�سا.  اليمني 
جائحة  تداعيات  من  للتخفيف  م�ساعدات 

كورونا بقيمة 1.9 تريليون دوالر.
وقال �سين�سريو كادوتا كبري حمللي العمالت 
لدى باركليز كابيتال يف طوكيو “معنويات 
اأن  ونتوقع  االآن  للغاية  اإيجابية  املخاطرة 
تظل كذلك يف العام اجلاري، اإذ من املتوقع 

اأن ينتع�ض النمو بقوة كبرية”.
واأ�ساف اأن الدوالر الكندي والكرونة الرنويجية 
�سي�سجالن اأداء اأف�سل من �سائر ال�سوق على 

االأرجح، بينما �ستتخلف العمالت االأوروبية.
وقال اإن العملة االأمريكية يجب اأن ترتفع هذا 
اأن الواليات املتحدة  اإذ  العام مقابل اليورو 
الدول  معظم  من  اأ���رع  نحو  على  تتعافى 

االأخرى.
اإىل  باملئة   0.2 االأمريكي  الدوالر  وانخف�ض 
ليرتاجع  اآ�سيا،  يف  كندي  دوالر   1.2611
لليوم الثالث. والم�ض اأدنى م�ستوى يف ثالث 
�سنوات عند 1.2607 دوالر كندي اأثناء الليل 
بعد اأن اختار بنك كندا املركزي عدم خف�ض 

اأ�سعار الفائدة.
كرونة   8.456 اإىل  باملئة   0.4 الدوالر  ونزل 
نرويجية، وهو اأي�سا ثالث يوم من االنخفا�ض.
اإىل  باملئة   0.4 االأ�سرتايل  ال��دوالر  وارتفع 
77.74 �سنت اأمريكي، م�سيفا اإىل �سعود 0.7 
واأظهرت  ال�سابقة.  اجلل�سة  باملئة حققه يف 
اأ�سرتاليا  اأن  اخلمي�ض  اليوم  ُن�رت  بيانات 
التوظيف يف  قوية يف  اأخرى  زيادة  �سجلت 

دي�سمرب كانون االأول.
ين   103.59 اإىل  باملئة   0.2 الدوالر  وخ�ر 
اأن  بعد  اليوم،  اأخ��رى  اآمن  مالذ  عملة  وهو 
عند  اأ�سبوعني  يف  م�ستوى  الأدن��ى  تراجع 

.103.33
تراجعا  ليعك�ض  باملئة   0.2 اليورو  وربح 
ليجري  ال�سابقة،  اجلل�سة  يف  �سجله  مماثال 

تداوله عند 1.2135 دوالر.
اإىل  باملئة   0.2 ال���دوالر  م��وؤ���ر  وت��راج��ع 
الم�ض  منذ  الثالث  لليوم  منخف�سا   ،90.268
 90.956 عند  تقريبا  �سهر  م�ستوى يف  اأعلى 

يوم االثنني.

ــة ــدوح ــــى ال ــا اإل ــه ــالت ــــي« تــ�ــســتــاأنــف رح ــــالي دب »ف
دبي  ـ وام: 

 اأعلنت فالي دبي يوم اخلمي�ض عن ا�ستئناف 
رحالتها  الناقلة  و�ستبداأ  قطر،  اإىل  رحالتها 
الدويل  دبي  يوميا من مطار  بواقع رحلتني 
اإىل مطار حمد الدويل يف الدوحة اعتبارا من 

26 يناير اجلاري.
التنفيذي ل�ركة  الرئي�ض  الغيث  وقال غيث 
فالي دبي: " باإعالن يوم اخلمي�ض نرى �سبكة 
فالي دبي تنمو اإىل 64 وجهة، �ستبداأ الرحالت 
ولتلبية  يناير   26 من  اعتبارا  الدوحة  اإىل 
رحلتني  اإط��الق  ي�سعدنا  املتوقع،  الطلب 
يوميا وناأمل اأن نتمكن من اال�ستمرار يف منو 

رحالتنا".
نائب  ���ري��داران  �سودير  اأ�سار  جانبه  من 
الرئي�ض االأول للعمليات التجارية " االإمارات 
واإفريقيا  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  ودول 
اإىل  دبي  فالي  يف   " الهندية  القارة  و�سبه 
اليوم على موقع  التذاكر متاحة للحجز  اأن 
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»م�سدر«و»مجموعة جيزوبا ت�ساينا« ت�ستك�سفان فر�ص التعاون 
في م�ساريع الطاقة المتجددة

اأبوظبي ـ وام: 
لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �ركة  وقعت   
امل�ستقبل "م�سدر"، اإحدى ال�ركات 
العاملية الرائدة يف جمال الطاقة 
جيزوبا  و"جمموعة  املتجددة، 
لبحث   تفاهم  م��ذك��رة  ت�ساينا" 
طاقة  م�ساريع  التعاون يف  فر�ض 

متجددة حول العامل.
�سمن   - التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
مرا�سم افرتا�سية اأقيمت اليوم على 
اأبوظبي  اأ�سبوع  فعاليات  هام�ض 
جميل  حممد   -  2021 لال�ستدامة 
الرحمي، الرئي�ض التنفيذي ل�ركة 
رئي�ض  �سيانغ،  زي  وليو  "م�سدر"، 
جيزوبا  "جمموعة  اإدارة  جمل�ض 
جميل  حممد  وق���ال  ت�ساينا". 
الرحمي : "تعترب جمموعة جيزوبا 
الهند�سية  ال�ركات  اإحدى  �ساينا 
الرائدة عامليًا، كما اأنها تن�سط يف 
القطاعات التي حتظى  العديد من 
"م�سدر"،  �ركة  يف  باهتمامنا 
املتجددة  الطاقة  �سمنها  وم��ن 
اللذان  احل�رية  واملجتمعات 

لتحقيق  مهمان  قطاعان  ميثالن 
التنمية امل�ستدامة".

حاليًا  م�سدر  "لدى  واأ���س��اف 
دول��ة   30 م��ن  اأك��ر  يف  م�ساريع 
ح����ول ال���ع���امل ت��ب��ل��غ ال��ط��اق��ة 
م�ساريعها  ملحفظة  االإجمالية 
تبلغ  حني  يف  جيجاواط   10.7
دوالر  مليار   20 االإجمالية  قيمتها 
ونحن نتطلع للعمل مع �ركائنا 
التعاون  وجم��االت  فر�ض  لبحث 
مهمة  م�ساريع  وتطوير  املتاحة 
اجلهات  على جميع  بالنفع  تعود 

امل�ساركة".
�سيانغ:  زي  ليو  قال  جانبه  من 
"جتمعنا مع "م�سدر" ذات االأهداف 
وفق  التنمية  املتمثلة يف حتقيق 
وك�ركة  ونظيفة  م�ستدامة  اأ�س�ض 
من�ساآت  جمال  يف  عامليًا  رائ��دة 
جيزوبا  جمموعة  تتطلع  الطاقة 
�ركائها  مع  التعاون  اإىل  ت�ساينا 
ب��ارزة  نظيفة  م�ساريع  لتطوير 
واأكر ا�ستدامة مبا ي�سهم يف دعم 
يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 

العامل".

»البحري الإدارة ال�سفن« تحوز »اآيزو« 45001 
لل�سحة وال�سالمة المهنية

دبي ـ )الوحدة(:
الإدارة  »ال��ب��ح��ري  ح�سلت 
من  واح���دة  وه��ي  ال�سفن«، 
اخلم�سة  االأع��م��ال  قطاعات 
»البحري«  ل�ركة  التابعة 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
»اآيزو«  �سهادة  على  والنقل، 
اإدارة  الأنظمة   45001:2018
املهنية،  وال�سالمة  ال�سحة 
�ركة  قبل  م��ن  وت�سلمتها 
 DNV اإل«  جي  يف  اإن  »دي 
GL، بعد اأن ا�ستوفت املعايري 
�سالمة  لتح�سني  العاملية 
املخاطر  وتقليل  املوظفني، 
يف اأماكن العمل، وخلق ظروف 

عمل اأف�سل واأكر اأمانًا. 
وت��غ��ط��ي ���س��ه��ادة »اآي����زو« 
اإدارة  اأنظمة   ،45001:2018
املهنية،  وال�سالمة  ال�سحة 
املوؤ�س�سات  متكني  اإىل  وتهدف 
اأماكن  توفري  من  وال�ركات، 
من خالل  و�سحية،  اآمنة  عمل 
واالأم��را���ض  االإ���س��اب��ات  منع 
وحت�سني  بالعمل،  املرتبطة 
اأداء ال�سحة وال�سالمة املهنية 
وت�سمل  ا���س��ت��ب��اق��ي.  ب�سكل 
 ،45001:2018 »اآي��زو«  �سهادة 
»البحري  عليها  ح�سلت  التي 

مكاتبها  كافة  ال�سفن«،  الإدارة 
جميع  وت��غ��ط��ي  و���س��ف��ن��ه��ا، 
وموظفي  االإداري��ني،  املوظفني 

الدعم وطواقم ال�سفن. 
التزامها  ع��ل��ى  دالل���ة  ويف 
وحماية  وال�سالمة  باجلودة 

ال�سهادة  جانب  واإىل  البيئة، 
»البحري  متتلك  اجل��دي��دة، 
���س��ه��ادة  ال�����س��ف��ن«،  الإدارة 
الأنظمة   9001:2015 »اآي���زو« 
اإدارة اجلودة، و�سهادة »اآيزو« 
االإدارة  الأنظمة   14001:2015

»اآي���زو«  و���س��ه��ادة  البيئية، 
50001:2018 الإدارة الطاقة. كما 
انتقل القطاع بنجاح يف العام 
»اآي���زو«  �سهادة  م��ن  احل��ايل 
»اآي���زو«  اإىل   ،50001:2011

.50001:2018

الذهب يبلغ اأعلى م�ستوى في اأ�سبوعين بفعل 
�سغط اآمال تحفيزات اأمريكية على الدوالر

لندن ـ )وكاالت(: 
اخلمي�ض  يوم  الذهب  �سعد 
نحو  يف  م�ستوى  اأعلى  اإىل 
اأ�سبوعني مع تراجع الدوالر 
بفعل اآمال ب�ساأن املزيد من 
االإدارة  تويل  بعد  التحفيز 
برئا�سة  اجلديدة  االأمريكية 
واإن  ال�سلطة،  ب��اي��دن  ج��و 
جني  عمليات  بع�ض  كانت 
مكا�سب  من  حدت  االأرب��اح 

املعدن النفي�ض.
يوم اخلمي�ض وبحلول  ويف 
بتوقيت   0653 ال�����س��اع��ة 
يف  الذهب  �سعد  جرينت�ض، 
ال��ف��وري��ة 0.1  امل��ع��ام��الت 
دوالر   1873.36 اإىل  باملئة 
بعدما  )االأون�سة(  لالأوقية 
منذ  م�ستوياته  اأعلى  �سجل 
كانون  يناير  م��ن  الثامن 
دوالر   1874.50 عند  الثاين 
لالأوقية يف وقت �سابق من 
 1.7 الذهب  وربح  اجلل�سة. 

% يوم االأربعاء.
االآجلة  العقود  وارتفعت 
اإىل  باملئة   0.3 للذهب 

1871.70 دوالر لالأوقية.
واأبقى بنك اليابان املركزي 
�سيا�سته النقدية دون تغيري 
ي���وم اخل��م��ي�����ض وي��رتق��ب 

ق��رار  االآن  امل�ستثمرون 
االأوروب���ي  امل��رك��زي  البنك 
النقدية  ال�سيا�سة  ب�ساأن 
بتوقيت   1245 ال�ساعة  يف 

جرينت�ض اليوم اخلمي�ض.
كما تركز ال�سوق على خطة 
 1.9 بقيمة  للتحفيز  بايدن 
يتاأهب  اإذ  دوالر  تريليون 
جائحة  مع  التعامل  لبدء 
اأودت  ال��ت��ي  ك��وف��ي��د-19 
 400 على  يربو  ما  بحياة 
اأكرب  وقلبت  اأمريكي  األ��ف 
على  راأ�سا  عاملي  اقت�ساد 

عقب.
�سد  حتوطا  الذهب  وُيعترب 
الت�سخم الذي قد ينتج عن 

اإجراءات التحفيز.
وت��راج��ع م��وؤ���ر ال���دوالر 
عمالت  مقابل  باملئة   0.2
متا�سك  ك��م��ا  م��ن��اف�����س��ة، 
العائد على �سندات اخلزانة 
الأجل  القيا�سية  االأمريكية 
من  اأق��ل  عند  اأع��وام  ع�رة 
ع�رة  يف  م�ستوى  اأع��ل��ى 
اأ���س��ه��ر ال����ذي ب��ل��غ��ه يف 

االأ�سبوع املا�سي.

العراق يوقع اتفاقاً اأولياً مع �سركة اإماراتية لبناء م�سفاة 
بطاقة 100 األف برميل نفط يومياً

بغداد -)د ب اأ(:
 وقعت وزارة النفط  العراقية 
اتفاقا اأوليا مع �ركة االأو�سط 
للخدمات املحدودة االإماراتية 
لبناء م�سفاة ذي قار  لتكرير 
مدينة  يف  اخل����ام  ال��ن��ف��ط 
قار  ذي  مبحافظة  النا�رية 

375/ كم جنوبي بغداد./
العراقي  النفط   وزي��ر  وق��ال 
يف   ، اجل��ب��ار  عبد  اأح�����س��ان 
ت�ريح �سحفي يوم  اخلمي�ض 
، اإن “وزارة النفط وقعت اتفاقا 
بناء  مل�روع  اأوليا  مبادئيا  
اال�ستثماري  قار  ذي  م�سفاة 
بطاقة  اخل��ام  النفط  لتكرير 

100 األف برميل يوميا “.
يون�ض  حامد  اأك��د   ، ب���دوره  
وكيل  وزارة النفط اأن  االتفاق 
االأم��ام يف  نحو  مهمة  خطوة 
الت�سفية  ن�ساط  تطوير  جمال 
يف العراق  ، الفتا اإىل اأن هذه 
لتوقيع  متهيدا  تاأتي  اخلطوة 
النهائي  اال�ستثماري  العقد 

مل�روع م�سفى ذي قار بطاقة 
100 الف برميل باليوم .

بحاجة   امل�روع  اأن  وذك��ر  
ال���وزراء  رئ��ا���س��ة  اإىل”دعم 
ل��ل��م�����س��ي ب���ه وت�����س��ج��ي��ع 
الت�سفية  اال�ستثمار يف قطاع 
واأن امل�روع �سوف ي�سهم يف 
الطاقة  معدالت  ورفع  زيادة 
االنتاجية للم�ستقات النفطية 
وال���وق���ود ل��ال���س��ت��خ��دام��ات 
عن  ف�����س��ال   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة 

الأبناء  العمل  فر�ض  توفري 
املحافظة” .

م��ن ج��ان��ب��ه ، ق���ال امل��دي��ر 
ال���ع���ام ل�����رك��ة م�����س��ايف 
ح�سام  ال��ع��راق��ي��ة   اجل��ن��وب 
اإن امل�روع يعترب حجر  ويل 
وتطوير  الإن�����س��اء  اال���س��ا���ض 
لزيادة  العراقية  امل�سايف 
م�سريا   ، االنتاجية   الطاقات 

اأن التوقيع النهائي لعقد  اإىل 
امل�سفاة  اإن�����س��اء  م�����روع 
من  االأن��ت��ه��اء  بعد  �سيكون 
للعقد  االقت�سادي  امل��ودي��ل 
اأن  املوؤمل  ومن  اال�ستثماري 
اأ�سهر  ثالثة  بعد   ذل��ك  يتم 
وهي املدة املقررة يف اتفاق 
امل��ب��ادئ االأول��ي��ة ال��ت��ي مت 

توقيعها.

اأ�سعار النفط تتراجع بعد بيانات عن ارتفاع 
المخزونات االأمريكية

وا�سنطن – )د ب اأ(:
النفط  اأ���س��ع��ار  تراجعت   
يومني  بعد  اخلمي�ض  ي��وم 
دعمتها  التي  املكا�سب  من 
االإنفاق  زي��ادة  يف  االآم��ال 
املايل يف الواليات املتحدة 
مع تويل الرئي�ض جو بايدن 
برنت  خام  وتراجع  احلكم. 
اإىل  8ر%0  بن�سبة  القيا�سي 
كما  للربميل،  دوالر  61ر55 
االآجلة  العقود  تراجعت 
خلام غرب تك�سا�ض الو�سيط 

8ر0% اإىل 86ر52 دوالر.
ب�ساأن  امل��خ��اوف  وع���ادت 
املفرو�سة،  القيود  تاأثري 
تف�سي  ع��ل��ى  لل�سيطرة 
جائحة كورونا، على الطلب 
اإىل الظهور بعد ن�ر بيانات 
اأو�سحت زيادة غري متوقعة 
يف خمزون اخلام االأمريكي 

االأ�سبوع املا�سي.
البرتول  تقرير معهد  واأظهر 
االأم���ري���ك���ي زي�����ادة غري 
م��ت��وق��ع��ة يف خم��زون��ات 

االأمريكية  التجارية  اخلام 
برميل  مليون  6ر2  مبقدار 
يف  املنتهي  االأ�سبوع  يف 

على  ثان/يناير،  كانون   15
بانخفا�ض  توقعات  عك�ض 

قدره 2ر1 مليون برميل.



 كليفالند اأوهايو-الوحدة:

 ت�ش���ر دالئل حديثة �إىل �أن تناول 

�الأطعمة �لتي حتتوي على ن�ش���بة 

عالية من �لكولي�ش���رول يجب �أالّ 

يكون م�شدر قلق بعد �ليوم، وذلك 

بالرغم من �أن �مل�شتويات �ملرتفعة 

من �لكولي�شرول "�ل�شار" يف �لدم، 

�لت���ي لطاملا �رتبط���ت باالإ�شابة 

باأمر�����ض �لقلب، م���ا ز�لت م�شدر 

قلق �شحي.

و�أو�ش���ح �لدكتور �شتيف���ن ني�شن 

و�الأوعية  �لقلب  �أمر��ض  ��شت�شاري 

�لدموي���ة يف م�شت�شف���ى كليفالند 

كلينك بالوالي���ات �ملتحدة، �أن ما 

� يف �لوقت �حلايل هو  ي�شهد تغ���ّرً

تز�يد �العتقاد يف �أو�شاط �لباحثني 

و�الأطباء �أن تناول �الأطعمة �لغنية 

بالكولي�ش���رول، كالبي����ض، قد ال 

يكون له تاأثر كبر على م�شتويات 

�لكولي�شرول يف �لدم.

لكنه دعا �الأ�شخا�ض �لذين يعانون 

م�شاكل �شحية معينة، مثل مر�ض 

�ل�شك���ري، �إىل �ال�شتمر�ر يف جتنب 

بالكولي�شرول،  �لغني���ة  �الأطعمة 

قائاًل �إن ����رر �لكولي�شرول يظّل 

"م�شاألة معقدة".
و�لكولي�شرول مادة �شمعية ينتهي 

بها �ملط���اف مر�شبة على جدر�ن 

�ل�ر�يني، وت�شّبب ت�شّكل �للويحات 

�إىل �الإ�شابة بالنوبات  �لتي توؤدي 

�لقلبية و�ل�شكتات �لدماغية. ويبلغ 

�حلد �الأعل���ى �ليومي �مل�شموح به 

من �لكولي�ش���رول وفق �الإر�شاد�ت 

�لغذ�ئية �الأمريكية 300 ملليغر�م.

�أن �لعالقة  و�أو�شح �لدكتور ني�شن 

ب���ني �لكولي�ش���رول يف �لنظ���ام 

�لغذ�ئي و�جل�ش���م معقدة، مرجًعا 

هذ� الأ�شباب خمتلفة منها:

•�أن �جل�ش���م ينظ���م �إىل حّد بعيد 
كمية �لكولي�شرول يف �لدم.

•�أن هن���اك �أن���و�ع خمتلف���ة من 
�لكولي�ش���رول؛ فالربوتني �لدهني 

ُيعرف  �ل���ذي  �لكثافة،  منخف����ض 

)�لكولي�شرول   LDL باالخت�ش���ار 

�ل�شار( ي�شاهم يف تر�كم �للويحات 

بجانب مع �لده���ون �لثالثية. �أما 

�لربوت���ني �لدهني ع���ايل �لكثافة 

فال  �جليد(  )�لكولي�ش���رول   HDL

يرتبط بر�كم �لر�شبات.

•�أن LDL هو �لكولي�شرول �ل�شار 
�ل���ذي ميك���ن �أن يزيد م���ن خطر 

�الإ�شابة باأمر��ض �لقلب.

�جل�ش���م  معاجل���ة  طريق���ة  •�أن 
للكولي�ش���رول تختلف من �شخ�ض 

الآخر، ويب���دو �أن بع�ض �الأ�شخا�ض 

يتاأثرون �أكرث من غرهم باالأغذية 

�لغنية بالكولي�شرول.

و�أّك���د ��شت�شاري �لقل���ب و�الأوعية 

�لطب���ي  �ل����رح  يف  �لدموي���ة 

�لركي���ب  �أن  �لكب���ر  �الأمريك���ي 

�جليني، ال �لنظام �لغذ�ئي، هو �أهم 

حمرّك مل�شتويات �لكولي�شرول يف 

�لدم، الفًت���ا �إىل حقيقة �أن �جل�شم 

نف�شه ينتج �لكولي�شرول بكميات 

�أكرب بكثر مما ميكن للمرء تناوله، 

لذ� ف���اإن جتن���ب �الأطعم���ة �لتي 

حتت���وي عل���ى ن�ش���ب عالية من 

�لكولي�شرول "ل���ن يوؤثر كثًر� يف 

م�شتويات �لكولي�شرول يف �لدم"، 

على حّد قوله.

    و�أو�ش���ح �لدكت���ور ني�ش���ن �أن 

حو�يل 85 باملئة من �لكولي�شرول 

�لدموي���ة  �ل���دورة  �ملوج���ود يف 

"ي�شنعه �جل�شم يف �لكبد، �أي �أنه ال 
ياأتي من �الأغذية �لتي نتناولها".

وترّجح �ملر�كز �الأمريكية ملكافحة 

�الأمر��ض و�لوقاي���ة منها، يف هذ� 

�ل�شياق، �أن يكون �الأ�شخا�ض �لذين 

�أمر��ض  لديهم تاريخ عائل���ي من 

�لقل���ب ي�شاركون �أف���ر�د عائلتهم 

يف ظ���روف ور�ثي���ة معّي�����نة قد 

تزي���د من خماط���ر تعرّ�شهم لهذه 

�الأمر��ض. 

لكن �لدكتور ني�ش���ن �شّدد على �أن 

�خلطر �الأك���رب �لذي يو�جه �جلميع 

يتمثل يف �الأطعم���ة �لتي حتتوي 

عل���ى ن�ش���ب عالية م���ن �لدهون 

ما  "غالًبا  و�أ�ش���اف:  �ملتحول���ة. 

تظهر ه���ذه �لدهون على مل�شقات 

�الأطعم���ة باأ�شم���اء مكونات مثل 

"زيوت مهدرج���ة" �أو "زيت نباتي 
�الأنو�ع  وه���ذه  جزئًي���ا"،  مهدرج 

م���ن �لدهون متي���ل �إىل رفع ن�شبة 

�إىل زيادة  �لكولي�ش���رول ومتي���ل 

�لقلب،  باأمر�����ض  �الإ�شابة  خط���ر 

وتظ���ّل م�شاألة �لده���ون �مل�شبعة 

و�ملتحولة م�شاألة �أكرث تعقيًد�".

الجينات تلعب دوًرا اأقوى من كولي�سترول الغذاء 
في اأمرا�ض القلب

ال�سارقةـ  وام:

م���ن  كرمي���ة  برعاي���ة 

�ل�شيخ  �ل�شم���و  �شاحب 

بن  �شلط���ان  �لدكت���ور: 

ع�شو  �لقا�شمي  حمم���د 

�ملجل�ض �الأعلى - حاكم 

�ملركز  ينظم   « �ل�شارقة 

�لعربية  للغ���ة  �لربوي 

ل���دول �خلليج بال�شارقة 

ملتقى �أف�شل �ملماَر�شات 

و�لتج���ارب يف جمال »توظيف �لتقنيات يف تعليم 

�للغة �لعربية عن ُبعد« وذلك يف �شهر مار�ض �ملقبل 

.

 وياأتي �الط���الق يف ظل �لظروف �ال�شتثنائية �لتي 

مير به���ا �لعاَلُ نتيجَة جائح���ة فرو�ض كورونا /

covid-19/، و�لتو�ش���ع �لكب���ر �ل���ذي ي�شهده 
�لع���اَلُ يف تطبيق بر�مج �لتعلُّ���م عن ُبعد، وتبنِّيه 

�شات  كاأح���د �الأ�شاليب �ملعَتَم���دة يف كثر من موؤ�شَّ

�لتعليم، وتنوع �مُلماَر�شات و�لتجارب على م�شتوى 

�ش���ات و�الأف���ر�د يف دمج تقني���ة �ملعلومات  �ملوؤ�شَّ

و�الت�شاالت بالتعليم عن ُبعد.

 وينظم �ملركز �مللتقى بالتعاون مع وز�رة �لربية 

و�لتعلي���م ، وذلك من خ���الل ��شتخ���د�م �لو�شائط 

و�لتطبيقات �ملختلفة �الإلكرونية �ملتطوِّرة، وي�شارك 

ون يف تعليم �للغة  يف هذ� �مللتقى خرب�ء وخمت�شُّ

�لعربية؛ لتق���دمي خرب�ت ومن���اذج تطبيقية ميكن 

مو�ءمُته���ا وتطبيُقها يف تعلي���م �للغة �لعربية يف 

جميع �ملر�حل �لتعليمية.

وَتكُمن �أهميُة �مللتقى �مللتقى �لذي �شيعقد يف �لفرة 

بني 15 �إىل 17 مار�ض 2021م يف �الطالع على �أحدث 

�مُلماَر�شات و�لتجارب و�ملباَدر�ت و�مل�شتِجدَّ�ت �لتي 

ميكن من خاللها توظيف �لتقانة يف ُبعَدْيها �لفكري 

و�ملادي يف تعليم �للغة �لعربية لتنمية مهار�تها: /

�ال�شتماع- �لتحدث- �لقر�ءة- �لكتابة/.

 و�أك���د �شعادة �لدكتور عي�شى �حلمادي مدير �ملركز 

�لربوي للغة �لعربية بال�شارقة �أن �مللتقى يو�كب 

�لتط���ور�ت �لعلمي���ة و�لتقني���ة �ل�ريع���ة يف ظل 

متطلَّبات هذ� �لع�ر وحتدياته، ومبا ُي�شِهم يف َجْعل 

�للغة �لعربية م�شاِيرًة ملتطلَّبات �لع�ر، حيث يفيد 

�مللتقى كلَّ َمْن له َعالقة بتعليم �للغة �لعربية؛ من 

مي �ملناهج،  �ملعلمني و�مل�رفني �لربويني، وُم�شمِّ

اع �لق���ر�ر، من خالل تقدمي مناذج  نَّ و�لباحثني و�شُ

عملية لدرو�ض يف �للغة �لعربية يف مر�حل �لتعليم 

�ملتنوعة ُتَي����رِّ للمعلمنَي حماكاته���ا �أو ت�شميم 

�لدرو����ض وفًقا لها، باالإ�شاف���ة �إىل �إعادة �لنظر يف 

ت�شمني �ملناهج �لدر��شية ملتطلَّبات توظيف �لتقنية 

يف تعليم �للغ���ة �لعربية، وفتح �ملجال للباحثني 

للقي���ام بدر��شات وبحوث حول تاأثر هذه �لتقانات 

يف تنمية مهار�ت �للغة �لعربية وما يرتبط بها من 

عنا�ر لدى �ملتعلِّمني.
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دبي ـ وام:

يختتم "مهرجان دبي للت�شوق" فعاليات 

دورته �ل�شاد�شة و�لع�رين نهاية �الأ�شبوع 

�لق���ادم �لت���ي تو�فق 30 يناي���ر �جلاري 

�لعائلية  �الأن�شطة  مبجموعة متنوعة من 

وعرو�ض �لتجزئة �ملميزة .

وتق���دم موؤ�ش�ش���ة دب���ي للمهرجان���ات 

و�لتجزئ���ة - �جله���ة �ملنظمة للمهرجان 

� عدد� من �لفعالي���ات �ملميزة و�حلفالت 

�لفني���ة وعرو�ض �لتجزئ���ة ل�شكان دبي 

وزور�ه���ا و منحهم �لفر�ش���ة لال�شتمتاع 

باالأجو�ء �مل�شم�شة و�ملعتدلة �لتي جتعل 

من مدين���ة دبي وجهة عاملي���ة مف�شلة 

خالل مو�شم �ل�شتاء .

�لفنان���ني �لعاملييني  ويحيي عدد م���ن 

و�لع���رب نهاية �الأ�شب���وع �حلايل حفالت 

مو�شيقية يف "�أوبر� دب���ي" و��شتاد دبي 

�لدويل ��شاف���ة �ىل �شل�شلة من �لعرو�ض 

�لفنية �ملبا�رة يف "ال مر " و"مركاتو 

مول" يف "جمر�" �لتي حتت�شن عدد� من 

�لعرو����ض للكابر و�ل�شغ���ار فيما يحظى 

بفر�ش���ة متابعة  �الإمار�ت"  "م���ول  زو�ر 

عر����ض "ترولز �شينج �أل���وجن" �لرفيهي 

و�لغنائ���ي �عتبار� من �لي���وم وحتى 30 

يناي���ر �جل���اري ..كما ي�شتع���د 16 فريقا 

من �أف�ش���ل فرق �لريا�ش���ات �الإلكرونية 

يف �لع���ال للتناف�ض يف نهائيات بطولة 

"ببجي موبايل" �لتي �شتقام �عتبار� من 
�لي���وم وحتى 24 يناير �جلاري يف �شالة 

"كوكا ك���وال �أرينا " و�شتب���ث جمرياتها 
مبا�رة عرب �الإنرنت .

وميكن ل���زو�ر دبي و�شكانه���ا �ال�شتمتاع 

بجولة ��شتطالعية ح�رية هي �الأوىل من 

نوعها الأجنحة "�إك�شبو 2020 دبي" �شمن 

فعالية �لعر�ض �الأول لالأجنحة �مل�شاركة 

يف �حل���دث �ملرتقب حي���ث �شتتيح هذه 

�لفعالية �لتي �شتقام خالل �لفرة من 22 

يناير �جلاري �إىل 10 �أبريل �ملقبل للزو�ر 

فر�شة �لقيام بجولة يف جناح �الإ�شتد�مة 

�شم���ن " �إك�شبو دب���ي "قبيل �نطالقه يف 

�شهر �أكتوب���ر �ملقبل يف م����روع "دبي 

�جلنوب" .

�ملحبوي���ة  �ل�شخ�شي���ة  وتط���ل 

"مده�ض"و�شديقته "د�نا" للقاء �لعائالت 
و�لزو�ر يف دب���ي "ف�شتيفال �شيتي مول" 

�لي���وم ويف "�بن بطوطة م���ول" يوم 23 

يناير .

وميك���ن ل�شكان دب���ي وزو�رها حتى يوم 

30 يناي���ر �الإ�شتمت���اع باملناظر �خلالبة 

و�لتجارب �ملمي���زة يف �لهو�ء �لطلق يف 

حيث  �شيت���ي ماركت"  "ف�شتيف���ال  دبي 

يفتتح هذ� �ل�شوق �ل�شعب���ي �أبو�به �أمام 

�لزو�ر من �الأربعاء �إىل �ل�شبت..كما تو��شل 

�حلديقة �مل�شحورة �مل�شتوحاة من ق�شة 

"�ألي�ض يف بالد �لعجائب" فعالياتها يف 
�شوق مهرجان دب���ي للت�شوق يف منطقة 

"�خلو�نيج " حتي 30 يناير �جلاري .
وي�شت�شيف �ش���وق مهرجان دبي للت�شوق 

يف "�ل�شيف" و�ملقدم من �ركة "�لفوعة" 
مهرجان �لو�جهة �لبحرية حتى 23 يناير 

حيث يحتفي �ملهرجان بجمال خور دبي 

وي�شه���د تنظيم �أن�شطة مائي���ة متنوعة.. 

كما يقدم مهرجان دبي للت�شوق ن�شاطات 

متنوع���ة يف �لهو�ء �لطلق يف "حتا و�دي 

هب ".

ويج���ب عل���ى �حل�ش���ور يف جميع هذه 

�ملنا�شب���ات �إرت���د�ء �لكمامات يف جميع 

�الأوقات و�حلفاظ على �لتباعد �الجتماعي 

وفقا لقو�عد �ل�شح���ة و�ل�شالمة حلكومة 

دبي .

وباإمكان �جلمهور �الإطالع على �ملزيد من 
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مهرجان دبي للت�سوق يختتم فعالياته 30 يناير بمجموعة 

من الفعاليات والحفالت والعرو�ض الفنية

ال�سارقة ت�ست�سيف ملتقى اأف�سل المماَر�سات 

والتجارب في مجال »توظيف التقنيات في 

تعليم اللغة العربية عن ُبعد« مار�ض المقبل

»ال�سارقة للفنون« تنظم الدورة 

الـ11 من لقاء مار�ض ال�سنوي 

بعنوان »تّجليات الحا�سر«
ال�سارقة ـ وام:

تنظم موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون �لدورة �ل�11 من لقاء 

مار�ض �ل�شنوي بعنو�ن »جّتليات �حلا�ر« ب�شقيها 

�لفعل���ي و�الفر��شي وذلك يف �لفرة من 12 �إىل 21 

مار�ض �لقادم.

وتعد هذه �ل���دورة �نطالقة للفعالي���ات �مل�شاحبة 

لبين���ايل �ل�شارقة 15 و�ل���ذي �شيقام يف 2022 وفق 

روؤي���ة �لقّيم و�لناقد و�ملوؤرخ �لفن���ي �لر�حل �أوكوي 

�أين���وزور، وبتقيي���م �ل�شيخ���ة حور بن���ت �شلطان 

�لقا�شمي رئي�ض موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون بالتعاون 

مع جمموعة �لعمل و�للجنة �ال�شت�شارية يف بينايل 

�ل�شارقة.

وت�شتقط���ب هذه �ل���دورة من لقاء مار����ض �لقّيمني 

و�مل�شاركني و�ملحاورين و�ملوؤرخني و�لنقاد �لفنيني 

�مل�شارك���ني يف ن�شخ �لبين���ايل �ملتعاقبة، ملناق�شة 

تط���ور �لبينايل، و�بتع���اده عن �الأمن���اط �لتقليدية 

لتقييم وعر�ض �لفن نح���و �أ�شاليب مغايرة تتخطى 

�حلدود �جلغر�فية، وحتاول �القر�ب من �جلمهور عرب 

�ال�شتفادة من �مل�شاحات غر �ملوؤ�ش�شية.

»الطاقة والبنية التحتية« تطلق 

»المن�سة المائية« 
اأبوظبي ـ وام:

�أطلقت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 

»�ملن�ش���ة �ملائي���ة« �لت���ي متث���ل 

منظومة مبتك���رة وقاعدة معلوماتية 

�شاملة، يتم من خاللها عر�ض وتبادل 

�ملعلوم���ات و�ملعرفة، باال�شتناد �إىل 

�لبيانات  لقو�عد  �حلديث���ة  �لتقنيات 

�ملكانية و�الإح�شائيات.

وتتيح �ملن�شة �ملائية تزويد �أ�شحاب 

و�لباحثني يف  و�لعاملي���ني  �لق���ر�ر 

�إد�رة �ملو�رد �ملائي���ة باأهم  جم���ال 

�ملعلوم���ات �ملتعلق���ة باملي���اه يف 

�لتخطي���ط  يف  لتوظيفه���ا  �لدول���ة 

�الإ�شر�تيجي و�ال�شت�ر�ف �مل�شتقبلي.

وتت�شم���ن �ملن�ش���ة �لت���ي تعر����ض 

�لعربي���ة  باللغت���ني  حمتو�ه���ا 

و�الإجنليزي���ة، �ملو�شوع���ة �ملائي���ة، 

و�لتطبيق���ات �جليومكاني���ة وو�جهة 

�ملعلوم���ات �ملائية، حي���ث ت�شتمل 

�ملو�شوعة �ملائية على جمموعة من 

�لف�شول، كل ف�ش���ل مرتبط مبو�شوع 

و�ملياه  و�لت�شاري�ض،  كاملناخ  حمدد 

�ل�شطحية، و�ملي���اه �جلوفية و�أهد�ف 

�لتنمية �مل�شتد�مة �ملتعلقة باملياه، 

�إ�شاف���ة �إىل �ملكتب���ة �لرقمية، و�لتي 

تعد نافذة لتجميع وم�شاركة �لوثائق 

و�مل�شادر �ملعرفية �ملتعلقة باملو�رد 

�ملائية كالتقارير و�خلر�ئط و�الأبحاث 

و�لدر��ش���ات، و�آخر �أخب���ار �ملياه يف 

دولة �الإمار�ت.

�أما �لتطبيق���ات �جليومكانية فت�شلط 

�ل�شوء على مو�قع �ل�شدود، و�ل�شياحة 

�ملائي���ة، و�الأحو�����ض �ملائية، بينما 

�ملائية  �ملعلوم���ات  و�جه���ة  ت�شمل 

�ملعلومات �ملتعلق���ة مبحطات مياه 

�لتحلي���ة، وحمطات �ملياه �ملعاجلة، 

و�حل�شاد �ملائي لل�شدود.

و�أكد �شعادة �ملهند�ض �ريف �لعلماء 

وكي���ل وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 

و�لب���رول، خالل  �لطاق���ة  ل�ش���وؤون 

�إطالقه �ملن�ش���ة �ملائية على هام�ض 

فعاليات �أ�شب���وع �أبوظبي لال�شتد�مة 

2021، �أن �ملن�شة �ملائية �لتي تعترب 

�الأوىل م���ن نوعها على م�شتوى دولة 

�الإم���ار�ت وتعّد قاع���دة معلوماتية، 

جت�شد �لتز�م �لوز�رة باملحافظة على 

و�حلر�ض  �لطبيعية  و�مل���و�رد  �ملياه 

عل���ى �إد�رته���ا ب�ش���ورة م�شتد�م���ة، 

ف�شال عن توظي���ف �لبيانات �ملتاحة 

للم�شاعدة يف �لتخطيط �الإ�شر�تيجي 

و�ال�شت�ر�ف �مل�شتقبلي لقطاع �ملياه 

يف �لدولة.

ولفت �لعلماء �إىل �أن �ملن�شة �ملائية 

تعترب من �ملبادر�ت �ملهمة لت�شجيع 

�مل�شاركة �الإلكرونية وتبادل بيانات 

ومعلومات �ملياه يف �لدولة، يتم من 

خاللها عر�ض �ملعلومات �لو�ردة يف 

�ملن�ش���ة على �ش���كل تقارير وخر�ئط 

رقمي���ة كو�شيل���ة تو�شيحي���ة مهمة 

ومب�شطة لتعك�ض و�شع �ملو�رد �ملائية 

يف �الإم���ار�ت، م�ش���ر� �إىل �أن �ملن�شة 

تدعم ��شر�تيجية �الأمن �ملائي لدولة 

�الإم���ار�ت 2036 �لهادف���ة �إىل �شمان 

��شتد�م���ة و��شتمر�رية خدمات �ملياه، 

وت�شه���م يف حتقيق رخ���اء و�زدهار 

�ملجتمع ومنو �القت�شاد �لوطني، كما 

�أنها متث���ل �إحدى �ملبادر�ت �لطموحة 

لتكون �الإمار�ت يف مقدمة دول �لعال 

يف جمال �لتناف�شية، و�أهد�ف �لتنمية 

�الإمار�ت  وم�شتهدف���ات  �مل�شتد�م���ة، 

للخم�شني عامًا �ملقبلة.

درا�سة لكليفالند كلينك تغّير النظرة اإلى كولي�سترول الغذاء

»اأبوظبي لالإعالم« تعلن 

عن بث مجريات نزال 

�سمن   UFC 257
مناف�سات جزيرة النزال

اأبوظبي ـ وام:

 UFC أعلن���ت �أبوظبي لالإعالم عن ب���ث جمريات نز�ل�

257 �شمن مناف�شات جزي���رة �لنز�ل من "يو �إف �شي" 

�لتي جتمع بني �الإيرلندي كونور ماكجريجور و�الأمريكي 

."UFC Arabia" د��شنت بورييه، وذلك عرب تطبيق

ويق���ام �لنز�ل م�شاء بعد غ���د �الأحد  يف حلبة �الحتاد 

�أرينا بجزيرة يا�ض يف �أبوظبي  ، و�شيتم نقل جمرياته 

�أي�شًا على STARZPLAY من�ش���ة م�شاهدة �لفيديو 

ح�شب �لطلب �لر�ئدة يف منطقة �ل�رق �الأو�شط و�شمال 

�أفريقيا وذلك مبوجب �تفاقي���ة �ل�ر�كة �ال�شر�تيجية 

�لتي �أبرمته���ا مع �أبوظب���ي لالإعالم موؤخ���ر�ً لعر�ض 

جمري���ات بطولة جزي���رة �لنز�ل ب�ش���كل مبا�ر على 

 AD من�شاته���ا �إىل جان���ب عر�ض �ملناف�ش���ات على

Fight، �لقناة �الأوىل يف �ل�رق �الأو�شط �ملتخ�ش�شة 
بالفنون �لقتالية.

و�شيتوفر حمت���وى "UFC Arabia" على من�شات 

 UFC" تطبي���ق  حتمي���ل  وميك���ن   STARZPLAY
Arabia" ع���رب متجري "�أبل" و"جوجل بالي" على 
�لهو�تف �لذكي���ة و�الأجهزة �للوحية و�لتلفزيون �لذكي، 

مل�شاه���دة جميع �ملناف�شات مبا����رة ومو�كبة �أحدث 

�أخب���ار وفعاليات "UFC" حلظ���ة بلحظة، �إىل جانب 

م�شاهدة جمموع���ة من مقاطع �لفيديو للنز�الت، ف�شاًل 

عن �لتنقل بني �للغتني �لعربية و�الجنليزية ب�شهولة.
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�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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�إعــــالن

�إعــــالن
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�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إلغاء �إعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

الرؤية  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الخيالية لالقمشة

رخصة رقم CN - 1903367 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

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.

وود  الحصن  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ألعامل الخشب والديكور

رخصة رقم CN - 2505471 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  رقيه   Partners Amendment / Added

نارص املحروقى )100%(
Partners Amendment / Removed هيثم مبارك 

عبدالله عىل املصعبى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  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.

مانشن  مركز  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
أللعاب الكمبيوتر

رخصة رقم CN - 1968594 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سعود سلطان عبدالله سامل 

املعمرى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد حمد مفتاح محمد 

العرياىن
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  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.

العامة  للنقليات  نويد  شودري  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
وحمل السيارات

رخصة رقم CN - 1145961 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير/ إضافة محمد ارشد شري محمد

X 1 1 إىل X 2 1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

 CHODRY NAVEED GENERAL م��ن/  ت��ج��اري  إس��م  تعديل 
وحمل  العامة  للنقليات  نويد  شودري   -  TRANSPORT & V E H REC
 CHODRY NAVEED GENERAL TRANSPORT & V إىل السيارات 
E H REC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - شودري نويد للنقليات 

العامة وحمل السيارات - رشكة الشخص الواحد ذ م م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

بهتي  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات

رخصة رقم CN - 1011934 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

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.

الرتا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

برتوغاز لتجارة املواد الكياموية

رخصة رقم CN - 2683273 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

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.

الجزيرة  وادي  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للستائر

رخصة رقم CN - 1146685 قد تقدموا إلينا بطلب:
سيف  سليامن  مطر  محمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشامىس من وكيل خدمات إىل مالك
تعديل نسب الرشكاء / محمد مطر سليامن سيف الشامىس 

من %0 إىل 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد السيد محمد عطيه

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: الرؤيا املستقبلية 
ألنظمة الكمبيوتر والشبكات ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1322633 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عىل محمد حسن 

باطوق )51%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله عبدالرحمن جعفر 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كافترييا 

شعاب األشخر

رخصة رقم CN - 2709274 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

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/ السادة: حلويات ومرطبات بانجلور

رخصة رقم CN - 2742492 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة موحد رادزي بني دودين )100%(

تعديل وكيل خدمات/ إضافة طالل سعيد برغش جارالله املنهاىل

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف لطيفه عىل محمد احمد الذوادى

 BANGALORE SWEETS AND م��ن/  تجاري  إس��م  تعديل 

 LANGKAWI حلويات ومرطبات بانجلور إىل - REFRESHMENT

SATAY HOUSE CAFETERIA - كافترييا النكاوي ساتاي هاوس

تعديل نشاط/ حذف بيع الحلويات - بالتجزئة )4721015(

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: اجنتا جيولرز - ذ م م
رخصة رقم CN - 1036981 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة باتني انريوده توشار )12%(
توشار  باتني  توشار  فارون  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

ماهيندرا باتنى )12%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه سليامن سعيد الرمحى 

)51%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة توشار ماهيندرا باتنى )25%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن عىل مطر الريامى
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف توشار ماهيندرا باتنى

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مطعم تورك شاورما - رشكة الشخص الواحد 

ذ م م

رخصة رقم CN - 2765439 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ابراهيم عمر اشبري )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة صالح عىل عبدالله الغيالىن الجنيبى )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف امينه احمد عىل يوسف الحامدي

تعديل رأس املال/ من 50000 إىل 150000

X 3 1 إىل NULLXNULL تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

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

 TURK SHAWARMA RESTAURANT - SOLE من/  تجاري  إسم  تعديل 

PROPRIETORSHIP L.L.C - مطعم تورك شاورما - رشكة الشخص الواحد ذ م م إىل 

BAIT ALSARAYA RESTURANT L.L.C - مطعم بيت الرسايا ذ.م.م

تعديل نشاط/ إضافة مشاوي عىل الفحم )سفاري( )5621006(

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

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

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مطعم بومباي كورنر

رخصة رقم CN - 2215375 قد تقدموا إلينا بطلب:

يوسف  عبدالرحمن  عبدالله  زايد  إضافة   / تعديل وكيل خدمات 

العىل

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة الوكاناندا موخرجى موخرجى 

بيجون شاندرا مايرتا )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدول سامات عبدالسالم

تعديل وكيل خدمات/ حذف خلفان عبدالله سيف الجالف الفالىس

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: مركز التعاون ذ.م.م

عنوان الرشكة:  وسط املدينة، حي السالمة - قطعة رقم ١٢٠، شارع صالح الدين 

األيويب، بناية - مبارك سعيد محمد املنصوري

 CN - 1002310 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

العني،  فرع   - الحسابات  لتدقيق  األوسط  الرشق  مكتب  الساده/  تعيني   -٢

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 2020/12/19

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم 2045001727

تاريخ التعديل 2021/1/21

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مؤسسة 

مجان للمقاوالت العامة

رخصة رقم CN - 1171489 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

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.

الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لحلول  كنوز  التجاري  باالسم   CN - رقم 2735947 
تقنية املعلومات. بإلغاء طلب تعديل الرخصة واعادة 

الوضع كام كان عليه سابقا
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
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 املذكورة.
CN - 2735947 / الرقم: د ت/ ش ت 

CA - 2899858 :رقم الخطاب

الجديد  الشموع  السادة: صيدلية  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1039159 قد تقدموا إلينا بطلب:
اراكل  مانجابرايات  سليم  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)16%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عيىس سيف راشد خلفان املزروعى 

)51%(
تعديل نسب الرشكاء/ محمد رشف الدين من %49 إىل 17%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة رشيد فينكتا بوتني بوركال )16%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد عبدالله براك حمد املزروعى 

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: محل امني لتصليح كهرباء السيارات

رخصة رقم CN - 1104657 قد تقدموا إلينا بطلب:

االمني  روح  محمد  حسني  اقبال  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(

تعديل وكيل خدمات/ إضافة سامل سلطان محمد الخادم الكعبى

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف روح االمني تلكادر جرمد تلكادر

تعديل وكيل خدمات/ حذف سلطان محمد الخادم محمد الكعبى

 - AMIN AUTO ELECTRIC REPAIR SHOP /تعديل إسم تجاري من

 AL RAHAD AUTO ELETRIC محل امني لتصليح كهرباء السيارات إىل

REPSHOP - الرهط لكهرباء السيارات

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ الرشكة الكويتية لألغذية )امريكانا( ش م 
ك هارديز - ابوظبي مول

رخصة رقم CN - 1000110 قد تقدموا إلينا بطلب:
م  م  ذ  أمريكانا  لألغذية  الكويتية  الرشكة  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

KUWAIT FOOD CO AMERICANA L L C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الرشكة الكويتية لألغذية )امريكانا( - ش.م.ك 

)KUWAIT FOOD CO )AMERICANA
 KUWAIT FOOD COMPANY - ABU من/  تجاري  إسم  تعديل 
DHABI - BRANCH - الرشكة الكويتية لالغذية/ هارديز - أبوظبي مول إىل 
 KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU 7

DHABI  - الرشكة الكويتية لالغذية امريكانا ذ م م - فرع أبوظبي ٧
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي: الرعد لخدمات تنظيف املباين - ذ.م.م - 

رشكة ذات مسئولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي 

بالتنمية  وسجلته  االقتصادية  التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   ١٩٨٤ لسنة   ٨ رقم 

االقتصادية تحت رقم ٩٠٩٤٥ وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد

جامل لتدقيق الحسابات

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من لديه أي حق أو اعرتاض للتقدم به للمصفي القانوين 

املذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة عجامن

هاتف ٠٦٧٤٤٧٧٧١

ص.ب ١١٣١

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية:

�ال�سم �لتجاري �لرعد خلدمات تنظيف �ملباين - ذ.م.م
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 اسم الرشكة: مطعم دي جريل اند جاتيو باريب كيو اند بيكرز ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٢٠١ - ٣٩ ملك ذا غالرييا انفيستمنتس ش.ذ.م.م - بر ديب - املركز التجاري

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٥٣١٠٢

رقم الرخصة: ٧٢٦٠٢٣
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٧
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٧

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم ١- ٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - املركز التجاري األول هاتف رقم: 
٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: ٣٦٠ دي ام جي تجهيز النفايات املعدنية ش.ذ.م.م
العنوان: مستودع )04J - WH( ملك مدينة ديب الصناعية - سيح شعيب ٢

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٩٠٥٨٥

رقم الرخصة: ٧٤٢٣٦٨
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٢
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٢

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم:  هاتف  بورسعيد   - ديرة   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   ٩١٤ رقم 
٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم الرشكة: سريا لتجارة االدوات الصحية ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٥٨ - ٦٠١ ملك رشكة اسيكو الخليجية العقارية ش ذ م م فرع ديب - بورسعيد - ديرة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٩٤٣٠١

رقم الرخصة: ٧٤٣٩٧٤
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة 

املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٢
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٢

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
من  يوماً   ٤٥ وذلك يف خالل  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   -

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم الرشكة: بيرتوكيميكس للتجارة العامة ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب ١١٠٨ ملك الشيخ محمد بن زايد ال نهيان - املركز التجاري األول

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٢٧٧٤٦

رقم الرخصة: ٧٠٠٩٢١
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٤
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٤

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم:  هاتف  بورسعيد   - ديرة   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   ٩١٤ رقم 
٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: املراسيم للتجارة ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب S01GF - 09 ملك عبدالعزيز ربيع املهريي - القصيص ٢

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢١٣٣٩٢

رقم الرخصة: ٥٤١٨٠٢
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٣
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٣

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم:  هاتف  بورسعيد   - ديرة   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   ٩١٤ رقم 
٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: صدف املحيط للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب M4 - ملك عبدالله احمد عيل العويس الشاميس - ديره - املرقبات

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٤٤١٧١

رقم الرخصة: ٨٤٩٥٠٨
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
للقيام  ومدققوا حسابات  قانونيون  محاسبون  السياىب  سامل  املصفى  وبتعيني  أعاله  املذكورة  الرشكة 

بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: 17/٢٠٢١/١
تاريخ تصديق القرار: 17/٢٠٢١/١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم ٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

 هاتف رقم: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - فاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 
الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفى: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ١- ٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - املركز التجاري 

األول
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: مطعم دي جريل اند جاتيو باريب كيو اند بيكرز ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٧

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٧
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان أعاله 
الهاتف: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة 

- بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: ٣٦٠ دي ام جي تجهيز النفايات املعدنية ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٢

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٢
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة 

- بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: سريا لتجارة االدوات الصحية ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٢

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٢
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة 

- بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: بيرتوكيميكس للتجارة العامة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٤

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٤
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة 

- بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: املراسيم للتجارة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٣

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٣
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
العنوان: مكتب رقم ٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بإنحالل رشكة: صدف املحيط للخدمات الفنية ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: 17/٢٠٢١/١
تاريخ تصديق القرار: 17/٢٠٢١/١

يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
العنوان أعاله الهاتف: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - الفاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي
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 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
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�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
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بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 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

ر�صالة اإعالننموذج اإعالن الن�صر

ر�صالة اإعالن

مكتب تنمية ال�صناعة

مكتب تنمية ال�صناعة
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اجلمعة 22 يناير  2021-العـدد 14650

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي: نور املرشق لصيانة املباين - ذ.م.م - رشكة 

ذات مسئولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم ٨ 

لسنة ١٩٨٤ وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم ٨٩٩٣٥ وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد

جامل لتدقيق الحسابات

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من لديه أي حق أو اعرتاض للتقدم به للمصفي القانوين 

املذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة عجامن

هاتف ٠٦٧٤٤٧٧٧١

ص.ب ١١٣١

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية:

اال�سم التجاري نور امل�سرق ل�سيانة املباين - ذ.م.م

اجلمعة 22 يناير  2021-العـدد 14650 لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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اجلمعة 22 يناير  2021-العـدد 14650 
�أخبار و�إعالنات

الحكومة االألمانية تجدد رف�سها االن�سمام 

لمعاهدة حظر االأ�سلحة النووية

�إعالن فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ حسنني اظهر عبايس 

سفره  جواز  الجنسية،  باكستان 

ممن  الرجاء   1011364BH رقم 

يجده تسليمه ألقرب مركز رشطة 

أو سفارة باكستان مشكوراً.

اجلمعة 22 يناير  2021-العـدد 14650

برلني ـ )د ب اأ( :

 قبل وقت ق�سري من دخول معاهدة حظر الأ�سلحة 

النووية اخلا�سة بـــالأمم املتحدة حيز التنفيذ، 

رف�ســـت احلكومـــة الأملانية جمـــدداً الن�سمام 

لالتفاقية.

واأكـــدت وزارة اخلارجية الأملانية يف ردها على 

ا�ستجـــواب من الكتلة الربملانيـــة حلزب الي�سار 

املعار�ض يف الربملان الأملاين "بوند�ستاج" اأنها 

تعترب معاهدة احلد من انت�سار الأ�سلحة النووية 

القائمة حاليًا منذ اأكرث من 50 عامًا و�سيلة اأكرث 

فاعلية  من اأجل حتقيق خطوات ملمو�سة يف نزع 

ال�سالح، لفتة اإىل اأنه ينتج عن التفاقية اجلديدة 

تراجع اأهمية وفاعلية اللتزامات القائمة حاليًا.

وكتبت وكيلة وزارة اخلارجيـــة اأنتيه لندر�سته 

يف الرد املوجه للكتلة الربملانية للي�سار، والذي 

ح�سلت وكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ( على ن�سخة 

منـــه: "من منظور احلكومـــة الحتادية ميكن اأن 
يوؤدي ذلك اإىل تفتيت واإ�سعاف حقيقي مل�ساعي 

الدولية يف نزع ال�سالح يف املجال النووي".

ولكـــن اجلمعية العلميـــة بالربملـــان الأملاين 

"بوند�ستاج" تو�سلت يف تقرير مت اإجراوؤه بتكليف 
من النائبة بحـــزب الي�سار �سيفيم داجديلني اإىل 

نتيجة اأخرى، وهي اأن العقدين "ل يتعار�سا مع 

بع�سهما البع�ض من الناحية القانونية"، لفتة 

اإىل اأن "التحديـــث" القانـــوين يتمثل يف املقام 

الأول يف اأن معاهـــدة حظـــر الأ�سلحـــة النووية 

"تت�سمن التزامات ملمو�سة بنزع ال�سالح".
وبالن�سبـــة لداجديلني يكـــون مت دح�ض احلجج 

الأ�سا�سيـــة للحكومـــة الحتاديـــة، وقالت: "اإىل 

جانب احلجج ال�سيا�سية، فاإن احلجج القانونية 

للحكومـــة الحتاديـــة ملقاطعـــة معاهدة حظر 

الأ�سلحة النووية قد انهارت الآن اأي�سًا... ل يوجد 

ما مينع الن�سمام اإىل هذه املعاهدة التاريخية 

لنزع ال�سالح، على العك�ض من ذلك".

ي�سار اإىل اأنـــه مت اإقرار املعاهدة الأممية يف عام 

2017 من جانب 122 دولة ع�سو بالأمم املتحدة 

من اإجمـــايل 193 دولة. و�ستدخل املعاهدة حيز 

التنفيذ اليوم، بعدما �سدقت عليها حاليًا اأكرث من 

50 دولة. ولكن يتم رف�ض التفاقية من قبل جميع 

القـــوى النووية وكذلك جميـــع دول حلف �سمال 

الأطل�سي "ناتو"، ومن بينها اأملانيا اأي�سًا. وبذلك 

تظل املعاهدة بال فاعلية، على الأقل فيما يتعلق 

بتحقيق خطوات ملمو�سة يف نزع الأ�سلحة.

روما ـ )د ب اأ( :

 األقـــت ال�سلطات الإيطاليـــة اأم�ض القب�ض على 

ع�رشات الأ�سخا�ض امل�ستبه بهم يف عدة مناطق 

من البالد يف اإطار عملية مذهلة �سد املافيا.

ومن بني امل�ستبه بهم اأ�سخا�ض تردد اأنهم زعماء 

يف منظمـــة مافيا ندراجنيتا الإجرامية مبنطقة 

قلورية جنوبي البالد، بالإ�ساف اإىل رواد اأعمال 

وم�سوؤولني حكوميني و�سيا�سيني.

واأفادت وكالة "اأدنكرونو�ض" الإيطالية لالأنباء 

باأنه مت اعتقـــال 13 �سخ�سًا وو�سع 35 اآخرين 

رهن الإقامة اجلربية.

كما اأفادت وكالة الأنباء الإيطالية )اأن�سا( باأنه مت 

ا�ستهداف �سيا�سي معار�ض من ميني الو�سط من 

روما يف اإطار العملية . ونفى امل�سوؤول كل التهم 

املوجهة �سده، لكنه ا�ستقال من من�سبه احلزبي، 

وفقا لأن�سا .

وقـــال حمققون من مديرية مكافحة املافيا يف 

قطن�سار عا�سمة قلورية اإن جمموعة املجرمني 

املنظمني "معقدة هيكليا ومنظمة للغاية".

كما �سادر املحققون عقارات و�سيارات واأ�سول 

اأخرى مباليني اليورو.

ويف 13 كانـــون ثان/يناير، بداأ النظريف اإحدى 

اأكـــرب ق�سايـــا املافيا يف العقـــود الأخرية يف 

قلوريـــة. وقاد نيكول جراتـــريي، �سائد املافيا 

البارز، التحقيق قبل املحاكمة.

برلني ـ )د ب اأ( :

دافعت امل�ست�ســـارة الأملانية اجنيال مريكل عن 

ا�ستئناف عملية الإغالق ب�سبب فريو�ض كورونا 

يف بالدها.

و�رشحت مريكل اأم�ض باأن الو�سع احلايل اأ�سفر 

عن �سورة �سديـــدة النق�سام، واأو�سحت اأن هذه 

ال�ســـورة تو�سح من جانب حـــدوث تراجع يف 

اأعداد الإ�سابات اجلديدة اأخرياً.

وتابعت مريكل:" وهذا يظهر اأن القيود ال�سارمة 

التي تعني على النا�ض حتملهـــا منذ اأ�سابيع، 

بداأت توؤتي ثمارها، كما يظهر ب�سكل اأ�سا�سي اأن 

هذا اجلهد كان جمديا".

يف الوقـــت نف�سه، اأ�سارت مريكل اإىل اأن ال�سورة 

تو�ســـح من جانب اآخـــر ارتفاعـــًا خميفًا يف 

احل�سيلة اليومية لوفيات كورونا : " فهذه لي�ست 

جمرد اأعداد بل هـــم ب�رش ماتوا يف عزلة وهذه 

م�سائر وهذه عائالت حتزن عليهم".

واأعربت مريكل عن اعتقادها باأن طفرة فريو�ض 

كورونا تنطوي على خطر كبـــري، وقالت اإن كل 

الأمـــور ت�سري اإىل اأن الفريو�ض املتحور اأقوى يف 

العـــدوى بكثري من ال�سكل املعـــروف، وطالبت 

باإبطاء انت�سار هذه الطفرة بقدر امل�ستطاع.

وحذرت من اأنه يف حـــال التمهل الآن فاإنه لن 

يكـــون من املمكـــن منع حـــدوث موجة ثالثة 

للجائحـــة رمبا كانـــت اأكرث حـــدة، واأكدت:" ل 

نزال قادرين على منـــع هذا الأمر، ل يزال هناك 

بع�ض الوقـــت لتفادي اخلطـــر الكامن يف هذا 

الفريو�ض املتحور". و�سددت مريكل على اأن كل 

القيود الإ�سافية تخـــدم الوقاية من اأجل البالد 

ومـــن اأجل �سحة املواطنني ومن اأجل القت�ساد 

وعامل العمل والثقافة " وكل �سيء يخدم الهدف 

اخلا�ض بال�سيطرة على اجلائحة يف هذا العام 

والتغلب عليها اأي�سا يف نهاية املطاف".

هـــوجن كـــوجنـ  )د ب اأ(- تدر�ض حكومة هوجن 

كوجن خططا تتعلق بفريو�ض كورونا تتمثل يف 

اإلـــزام جميع طواقم الطائـــرات الوافدة، مبا يف 

ذلك الأفراد املحليني، باحلجر ال�سحي يف فندق 

ملـــدة اأ�سبوعني، ح�سبما ذكـــر تقرير ل�سحيفة 

�ساوث ت�ساينا مورنينج بو�ست نقال عن م�سادر 

مل تك�سف عنها.

ونقلت وكالة "بلومـــربج" لالأنباء عن التقرير 

اأنـــه ميكن تطبيق احلجر ال�سحي اإذا بقي اأفراد 

الطواقم يف هوجن كوجن لأكرث من �ساعتني.

ومن املعروف اأن �رشكـــة الطريان الوطنية يف 

هوجن كوجن "كاثاي با�سيفيك" تعار�ض القرتاح.

فيينا ـ )د ب اأ( :

 تعتزم النم�سا و�سع ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة 

ملكافحة معـــاداة ال�ساميـــة وحت�سني حماية 

احليـــاة اليهودية يف البـــالد. وقالت كارولينه 

اد�ستالر، وزيـــرة �سوؤون اأوروبـــا يف احلكومة 

النم�ساوية، اأم�ض اإن هـــذه احلزمة تت�سمن 38 

اإجراء تبداأ من توعية النا�ض بحماية املوؤ�س�سات 

اليهودية و�سول اإىل ت�سكيل مكتب خمت�ض داخل 

ديوان امل�ست�سارية. واأ�سافت الوزيرة اأن نظريات 

املوؤامـــرة املنت�رشة علـــى الإنرتنت واملتعلقة 

باأزمة كورونا جعلت من مثل هذه املبادرة اأمراً 

�رشوريًا » فما كان من�سوراً على في�سبوك اأم�ض، 

اأ�سبحنا ن�سهده كثرياً يف ال�سوارع اليوم«.

وحذرت اد�ستالر مـــن اأن الكثري من امل�ساركني 

يف مظاهرات يرت�سون مبعاداة ال�سامية �سمنيًا 

على الأقل عندما يتـــم ترديد �سعارات معادية 

لل�سامية يف هذه املظاهرات.

ووفقا للوزيرة النم�ساوية، فقد مت ت�سجيل نحو 

550 حادثة معادية لل�سامية يف عام 2019 » 

وهذا العدد يعـــادل �سعف ما مت ت�سجيله قبل 

خم�سة اأعوام«. وتعد املبادرة النم�ساوية جزءا 

مـــن جهود على امل�ستـــوى الوروبي تعود اإىل 

بيان �سادر من املجل�ض الأوروبي يف 2018.

من جانبه، قال او�سكار دويت�ض، رئي�ض اجلالية 

اليهودية يف فيينا، اإن الهجمات على يهود هي 

هجمات علـــى اأي جمتمـــع دميقراطي تعددي 

» واليهـــود دائمًا ما يكونـــون اأول املت�رشرين 

ب�سكل مبا�رش« م�سرياً اإىل ات�ساع نطاق احلوادث 

املعادية لل�سامية، 

باري�س ـ )د ب اأ( :

 تاأمـــل احلكومة الفرن�سيـــة يف اأن يتمكن 45 

مليون �سخ�ض من احل�ســـول على اللقاح �سد 

فريو�ض كورونا بحلول حزيران/يونيو، ح�سبما 

ذكـــرت �سحيفة ليـــز ايكو يف تقريـــر، دون اأن 

تك�سف عن م�ســـدر املعلومـــة. ونقلت وكالة 

"بلومربج" لالأنباء عـــن التقرير القول اإنه يف 
بداية العام، كانت احلكومة تهدف لتطعيم 27 

مليون �سخ�ض، اأو 17 مليونًا اإذا مل يح�سل لقاح 

اأ�سرتازينيكا على ت�رشيح للت�سويق.

 ويعتمد التقدير الأعلى علـــى اأربعة لقاحات 

اإ�سافيـــة متت املوافقة عليها من جانب وكالة 

الأدوية الأوروبية، ح�سب قول ليز ايكو.

واأ�ســـارت ال�سحيفـــة اإىل اأنـــه مت تعديل عدد 

اجلرعـــات املتاحـــة بحلـــول حزيران/يونيو 

بالزيادة اإىل 91 مليون مقابل 77 مليون جرعة 

�سابقًا.  وي�سمل هذا العدد 8 ماليني جرعة من 

لقـــاح جان�سن الذي يتطلب التطعيم به جرعة 

واحدة.

جاكرتا ـ )د ب اأ( :

 اأعلـــن م�سوؤول اإندوني�سي، اأم�ض ، اأن بالده قد 

اأنهـــت عمليات البحث عـــن �سحايا الطائرة 

التابعة ل�رشكـــة طـــريان "�رشيويجايا اإير"، 

والتي كانت قد حتطمـــت يف وقت �سابق من 

ال�سهر اجلاري.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 737-

500"، حتطمت يف بحر جاوا، يف التا�سع من 

كانون ثان/يناير، بعد دقائق من اإقالعها من 

مطار جاكرتا وعلى متنها 62 راكبًا.

وقـــال باجو�ـــض بوروهيتو، رئي�ـــض الوكالة 

الوطنيـــة للبحث والإنقـــاذ: "اأنهينا البحث ، 

ولكننا �سرند اإذا كانت هناك اأي معلومات من 

املواطنني ب�ساأن العثور على ال�سحايا".

 واأو�سح باجو�ض اأن فرق البحث جمعت حتى 

الآن 324 حقيبة ت�ســـم اأ�سالء للجثث، واأكرث 

من 120 قطعة تخ�ض الطائرة، م�سيفًا اأنه قد 

مت التعرف على 43 �سحية فقط.

من ناحية اأخرى، قال رئي�ض اللجنة الوطنية 

ل�سالمـــة النقـــل، �سويرجانتـــو جتاجونو، اإن 

فريقـــه �سي�ستمر يف البحث عن م�سجل �سوت 

قمرة قيادة الطائرة.

وكانـــت اللجنـــة الوطنيـــة ل�سالمـــة النقل 

اأو�سحـــت يف وقـــت �سابق هـــذا الأ�سبوع اأن 

حمققيها متكنوا مـــن حتميل حمتوى م�سجل 

بيانات رحلة الطائرة، والذي مت العثور عليه 

بعد اأربعة اأيام من وقوع احلادث.

وياأمل املحققـــون يف اأن ت�ساعدهم البيانات 

الـــواردة من م�سجلي ال�سوت يف حتديد �سبب 

وقوع احلادث.

وقالت اللجنة الوطنيـــة ل�سالمة اإنها تتوقع 

اأن يتم �سدور تقريـــر اأويل ب�ساأن احلادث يف 

غ�سون 30 يومًا من وقوعه.

ال�سلطات االإيطالية تعتقل ع�سرات االأ�سخا�س في عملية 

�سد المافيا

ميركل تدافع عن ا�ستئناف االإغالق ب�سبب كورونا 

في بالدها

هونج كونج تدر�س الحجر ال�سحي لمدة 14 يوماً 

لطواقم الطائرات

النم�سا ت�سع ا�ستراتيجية وطنية لتح�سين حماية 

الموؤ�س�سات اليهودية

 فرن�سا تاأمل في تطعيم 45 مليون �سخ�س �سد كورونا 

بحلول يونيو

اإندوني�سيا تنهي البحث عن �سحايا الطائرة المنكوبة

مقتل اأربعة اأ�سخا�س في انفجار 

ناجم عن ت�سرب

 مدريد ـ )د ب اأ( :

 ذكـــرت و�سائل اإعـــالم اإ�سبانية اأم�ـــض اأن عدد 

الأ�سخا�ض الذين لقـــوا حتفهم يف انفجار هائل 

جراء الغاز وقـــع يف العا�سمة الإ�سبانية مدريد 

اأول اأم�ض ارتفع اإىل اأربعة.

وقالـــت هيئة الإذاعة والتلفزيـــون الإ�سبانية )ار 

تـــي يف ايه( اليوم نقاًل عن ال�سلطات املعنية اإن 

ق�ســـًا كان قد اأ�سيب بحروق خطرية يف النفجار 

الذي دمر مبنـــى موؤلفًا من �ستـــة طوابق توفى 

بامل�ست�سفـــى. ويف وقت النفجار كان مع الفني 

الذي حاول اإ�سالح نظـــام الت�سخني الذي يعمل 

بالغـــاز اخلا�ض باملبنـــى. وتوفى هـــو واثنان 

اآخـــران اأي�سًا واأ�سيب ع�رشة اأ�سخا�ض على الأقل 

باإ�سابات خطرية. وقـــع النفجار ال�ساعة ثالثة 

ظهرا تقريبا )1400 بتوقيت جرينت�ض( اأول اأم�ض  

ومتكـــن الأ�سخا�ض الذين يقطنـــون على م�سافة 

كيلومرتات عدة من �سماعه، مما اأدى لفزع الآلف 

من الأ�سخا�ض يف املدينة.

 اسم الرشكة: ايجنتي ترينج انستيود ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٣٠٥ - ملك أسوان للتطوير - بر ديب - الحبية األوىل

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٠٩٦٢٨

رقم الرخصة: ٧٥٠٤٧٨
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٣
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٣

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: ايكو مودا للتعامل االلكرتوين ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٣١٢ - ملك مجتبى حسن - الخليج التجاري

الشكل القانوين: رشكة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٠٤٤٤٤

رقم الرخصة: ٧٩٠٢٣٥
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٧
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٧

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: فيفد ديزاين للزهور
العنوان: مكتب رقم ٧ - ملك بلدية ديب - راس الخور الصناعية الثالثة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٧٨٥٤٤

رقم الرخصة: ٨٠٠٥٥٢
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: كليربت لالعالنات ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٢ ملك ماجد عجيل ماجد الفاليس - ديرة - املرر

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٥٧٧٦٤

رقم الرخصة: ٥٣٤٣٤٩
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية 

الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٦
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٦

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ فاكس:   -  ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ رقم:  هاتف   
الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 

بإنحالل رشكة: ايجنتي ترينج انستيود ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٣

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٣

العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

أعاله الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 

بإنحالل رشكة: ايكو مودا للتعامل االلكرتوين ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٧

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٧

العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

أعاله الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 

بإنحالل رشكة: فيفد ديزاين للزهور

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٨

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٨

العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

أعاله الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
العنوان: مكتب رقم ٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 

بإنحالل رشكة: كليربت لالعالنات ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٦

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٦

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان أعاله 

الهاتف: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - الفاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 حكومة دبي

�قت�صادية دبي

 حكومة دبي

�قت�صادية دبي

 حكومة دبي

�قت�صادية دبي

 حكومة دبي

�قت�صادية دبي

 حكومة دبي
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�قت�صادية دبي
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�قت�صادية دبي

 حكومة دبي

�قت�صادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية
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 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�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
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

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

الإعالناتكم 
بالوحدة:
 هاتف: 

 024488400
فاك�س: 

024488201
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 بنجالدي�ش تعتزم 
بدء تلقيح ال�سكان �سد 
كورونا مطلع فبراير

دكا ـ )د ب اأ( :
 �أعلن م�سوؤولون يف بنجالدي�س �أم�س �أنه 
لتلقيح  حملة  �لبالد  تبد�أ  �أن  �ملقرر  من 
�ل�سكان �سد فريو�س كورونا مطلع �ل�سهر 
جرعة  ملليوين  �لبالد  تلقي  مع  �ملقبل، 

لقاح هدية من �جلارة �لهند.
وقال �مل�سوؤول بوز�رة �ل�سحة حممد عبد 
)د.ب.�أ(  �لأملانية  �لأنباء  لوكالة  �ملنان 
�لتطعيم  برنامج  لإطللالق  بجد  :"نعمل 
�سباط/ من  �لأول  �لأ�سبوع  من  �ل�سامل 

فرب�ير"
ب�سورة  �سيبد�أ  �لتلقيح  �أن  و�أو�للسللح 
يف  �ل�سحيني  �لعاملني  بني  جتريبية 
لحق  وقت  يف  عامة  م�ست�سفيات  �أربعة 
�لتلقيح  يتبعها  �أن  على  �ل�سهر،  هذ�  من 

�لعام، دون �أن يذكر تاريخًا حمدد�ً.
�لت�سجيل  للمو�طنني  ميكن  �إنلله  وقللال 
تطبيق  خالل  من  �للقاح  على  للح�سول 
 26 يف  �إطالقه  �ملتوقع  من  �لإنرتنت  عرب 

كانون ثان/يناير �جلاري.
مبعوث  دور�يلل�للسللو�مللي،  فيكر�م  و�للرح 
�سرت�سل  بالده  باأن  بنجالدي�س،  �إىل  �لهند 
�للقاحات �لتي طورتها �ركة �أ�سرت�زينيكا 
من  كجزء  �أك�سفورد  وجامعة  �لربيطانية 

"�سيا�سة �جلو�ر �أول" �لهندية.
عدد  يتجاوز  �لتي  بنجالدي�س،  ووقعت 
�تفاقية  ن�سمة،  مليون   160 �سكانها 
منف�سلة يف ت�رين ثان/نوفمرب مع معهد 
�لأم�سال �لهندي ل�ستري�د 30 مليون جرعة 
�أك�سفورد،  وجامعة  �أ�سرت�زينيكا  لقاح  من 

�لذي يحمل ��سم "كوفي�سيلد".
و�سجلت بنجالدي�س 529687 حالة �إ�سابة 
منذ  وفاة  حالة   7950 و  كورونا  بفريو�س 
ت�سجيل �أوىل �لإ�سابات مطلع �آذ�ر/مار�س 

من �لعام �ملا�سي.

اإنــدونــيــ�ــســيــا ــرب  ــ�ــس ي ــــة  درج 1ر7  ــوة  ــق ب ـــــزال  زل
جاكرتا ـ )د ب اأ( :

 وقع زلز�ل بلغت قوته 1ر7 درجة 
على مقيا�س ريخرت، �أم�س، قبالة 
جزيرة �سولوي�سي �لإندوني�سية، 
خماطر  ت�سجيل  يتم  �أن  دون 
عاتية  مد  موجات  حللدوث  من 
ذكرته  ما  بح�سب  )ت�سونامي(، 
بال�سوؤون  �ملعنية  �لللوكللالللة 

�جليوفيزيائية يف �لبالد.
�جلوية  �لأر�ساد  وكالة  وذكرت 
و�جليوفيزياء  �ملللنللاخ  وعلم 
وقع  �لزلز�ل  �أن  �إندوني�سيا،  يف 
بالتوقيت  م�ساء   0723 �ل�ساعة 
بللتللوقلليللت   1223( �ملللحلللللي 
على  مركزه  وكللان  جرينت�س(، 
�رق  �سمال  كيلومرت�ً   134 بعد 
ميلوجنو�ن يف �إقليم �سولوي�سي 
على  �لزلز�ل  ووقع  �ل�سمالية. 

عمق 154 كيلومرت�ً.

المجر ت�سبح اأول من يقر لقاح كورونا الرو�سي في االتحاد 
االأوروبي

بوداب�ست ـ )د ب اأ( :
�أ�سبحت �ملجر �أول دولة بالحتاد 
�للقاح  ��ستخد�م  تقر  �لأوروبللي 
يف  لكوفيد-19  �مل�ساد  �لرو�سي 
جمازفة من جانب رئي�س �لوزر�ء 
�لنتخابات  قبل  �أوربان  فيكتور 
�أزمة  من  �لبالد  خروج  لت�ريع 

فريو�س كورونا.
�لللدولللة �ملجري   و�أعلللللن وزيللر 
�إيجاز  يف  جوليا�س  جريجيلي 
تنظيم  هيئة  �أن  �أم�س  �سحفي 
مو�فقة  منحت  �ملجرية  �لللدو�ء 
يف"  "�سبوتنيك  للقاح  طارئة 
�لللذي  للقاح  و�أي�سا  �لرو�سي 
"�أ�سرت�زينيكا"  �ركة  طورته 
نقلته  ما  بح�سب  �لربيطانية، 

وكالة بلومربج لالأنباء
من  �سغط  عقب  �لقر�ر  وياأتي 
�لوترية  لت�ريع  �أوربللان  جانب 
�لذي  �لأوروبي  �لحتاد  وجتاهل 

مل يقر بعد �أي منهما.
ما  د�ئما  �أوربللان  �أن  حني  ويف 

�لأوروبلللي  �لحتلللاد  يف  ُينتقد 
�لرئي�س  مع  �لد�فئة  لعالقته 
وقيادة  بوتني  فالدميري  �لرو�سي 
�حلزب �ل�سيوعي �ل�سيني، فرمبا 
يكون فقط �أول قائد غربي ولي�س 
�لذي يعتزم �ر�ء بد�ئل  �لوحيد 
ت�سليم  تباطوؤ  و�سط  �ل�رق  من 
لغ�سب  �دى  �لغربية  �للقاحات 

�حلكومات .
بود�ب�ست  يف  �حلكومة  وتدر�س 
من  �ل�سيني  �للقاح  �ر�ء  �أي�سا 

�سينوفارم.
هائل  ل�سغط  �أوربللان  ويتعر�س 
 2022 �نللتللخللابللات  قبل  �أيلل�للسللا 
�ملتوقع  مللن  �لتي  �لربملانية 
خالل  �حتد�مًا  �لأكللر  تكون  �أن 
�ملعار�سة  �حتللاد  بعد  �سنو�ت 
�ملن�سب  توىل  �لذي  �لزعيم  �سد 
�أربع مر�ت. وتعهد �أي�سًا بحماية 
�لبالد  يف  �ملعي�سة  معايري 
توقعت  بعدما  �سعب  �أمر  وهو 
�قت�ساديًا  تللر�جللعللًا  حكومته 

بن�سبة 4ر6 % لعام 2020.
�ملجري  �خلارجية  وزير  ويزور   
�ليوم  مو�سكو  �سيجارتو  بيرت 
حيث رمبا يتفق على �ر�ء كمية 

كبرية من �للقاح �لرو�سي.
جوليا�س:  �لللدولللة  وزيللر  وقللال 
"�إننا ل نريد �سوى �ر�ء لقاحات 
بالن�سبة  بالفعل  ��ستخد�مها  مت 

�لأ�سخا�س،  مللن  عللدة  ملاليني 
�ل�سلطات  تعتربها  لقاحات 
�ملللجللريللة �آمللنللة وفللعللالللة ومت 

�إقر�رها".

ميركل تتعهد لبايدين بتعزيز االلتزام الع�سكري 
الألمانيا واأوروبا في الق�سايا العالمية

برلني ـ )د ب اأ( :
 تعهدت �مل�ست�سارة �لأملانية �أجنيال مريكل 
للرئي�س �لأمريكي �جلديد جو بايدن بتعزيز 
يف  و�أوروبلللا  لأملانيا  �لع�سكري  �للتز�م 

�لق�سايا �لعاملية.
برلني:  بالعا�سمة  �أم�س  مريكل  وقالت 
من  مللزيللد  حتمل  �أوروبللللا  على  "يتعني 
�مل�سوؤولية ب�سكل عام، ل ي�ري ذلك على 
�أي�سًا  ولكن  فح�سب،  �لع�سكرية  �لناحية 
من  كثري  ويف  �لدبلوما�سي  �ملجال  على 

�لأمور �لأخرى".
"�خلرب  �لحتللاديللة:  �مل�ست�سارة  وتابعت 
�أملانيا م�ستعدون لذلك  �أننا يف  �ل�سار هو 

و�أن �لحتاد �لأوروبي م�ستعد لذلك �أي�سًا"
  و�أ�سادت مريكل باأوىل �لقر�ر�ت �ملتعلقة 
بال�سيا�سة �خلارجية �لتي �تخذها �لرئي�س 
يف  تتمثل  �أنها  وذكرت  �جلديد،  �لأمريكي 
ووقف  للمناخ  باري�س  �تفاقية  �إىل  �لعودة 
�ل�سحة  منظمة  مللن  �لأمللريللكللي  �خللللروج 
بالن�سبة  �ل�سفر  حظر  و�إلللغللاء  �لعاملية 
�سبغة  ذ�ت  دول  من  منحدرين  لأ�سخا�س 

م�سلمة.
وتابعت �مل�ست�سارة: "بب�ساطة هناك جمال 

مع  �ل�سيا�سي  �لتو�فق  من  كثري�ً  �أو�سع 
يف  �أ�سارت  ولكنها  بايدن"،  )جو(  �لرئي�س 
�لوقت ذ�ته �إىل �أنه ل يز�ل هناك �ختالفات 

نقا�سات عن  "�سيكون هناك  �أي�سًا، وقالت: 
�لطريقة �لتي ميكن من خاللها جعل �لأمور 

جيدة بالن�سبة لكال �لبلدين".

اإيران تد�سن م�سفاة �سخمة للغاز جنوبي 
البالد

طهران ـ )د ب اأ( :
 �فتتح �لرئي�س �لإير�ين ح�سن روحاين �أم�س 
"م�سفاة بيد بلند" للغاز يف مدينة بهبهان 

مبحافظة خوز�ستان جنوب غربي �لبالد.
وو�سفت وكالة �أنباء �جلمهورية �لإ�سالمية 
�لإير�نية )�إرنا( �مل�سفاة باأنها �أكرب م�سفاة 

للغاز �لطبيعي يف منطقة �ل�رق �لأو�سط.
�لتنفيذي  �ملللديللر  عللن  �لللوكللالللة  ونقلت 

�لللقللول  جنلللاد  �أملللني  حمللمللود  للم�سفاة 
جنح  فقد  �جلائر،  �لأمريكي  �حلظر  :"رغم 
�ملتخ�س�سون من �أبناء �إير�ن يف �إجناز هذ� 
على  للغاز  م�سفاة  �أكرب  ليكون  �مل�روع 

�سعيد �ملنطقة".
�إن�ساء �مل�سفاة يف غ�سون  �أنه مت  و�أو�سح 
بلغت  ��ستثمارية  وبتكلفة  فقط،  �سهر�ً   36

ثالثة مليار�ت و400 مليون دولر.

تركيا: تو�سيع اليونان لمياهها في البحر االأيوني 
اليوؤثر على بحر اإيجه

اأنقرة ـ )د ب اأ( :
�أن  �لرتكية  �خلللارجلليللة  �أكلللدت   
تو�سيع �ليونان ملياهها �لإقليمية 
من �ستة �أميال �إىل 12 ميال بحريا 
�إىل  ت�سل  �لأيللللوين  �لبحر  يف 
�ليونانية  �جلزيرة  �سبه  جنوب 
حال  باأي  يوؤثر  ل  "بيلوبونيز"، 
من �لأحو�ل على على بحر �إيجه .
"�لأنا�سول"  وكللالللة  ونللقلللللت 
�لرتكية عن �ملتحدث با�سم وز�رة 
�خلارجية �لرتكية حامي �أق�سوي 
�لقول �إن لبالده حقوقا وم�سالح 
�سبه  �إيللجلله  بللحللر  حلليللويللة يف 
�ملغلق، و�لذي تتحكم به ظروف 

جغر�فية خا�سة.
موقفنا  يعلم  "�جلميع  و�أ�ساف: 
تو�سيع  عللدم  بوجوب  �ملتمثل 
من  �إيجه  يف  �لإقليمية  �ملياه 
حرية  يقّيد  ب�سكل  و�حد،  جانب 

�أخللرى  وللللدول  لبلدنا  �ملللالحللة 
و�لو�سول �إىل �لبحار �ملفتوحة".

هذ�  يف  تغيري  يوجد  "ل  وتابع: 

�ملوقف".
ويف وقت �سابق ، و�فق �لربملان 
قانون  م�روع  على  �ليوناين، 

للبالد  �لإقليمية  �ملياه  لتو�سيع 
يف  ميال   12 �إىل  �أميال  �ستة  من 

�لبحر �لأيوين.
يتو�فق  �ليوناين  �لقر�ر  �أن  ورغم 
مع �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون 
�لبحار لعام 1994 ، فاإنه ميكن �أن 
�لتو�سع  من  ملزيد  �لطريق  ميهد 
�لذي  �لأمللر  وهو  �إيجه،  بحر  يف 
ميكن �أن يثري �ملزيد من �لتوتر�ت 
�لللنللز�ع  يف  تركيا  �جللللارة  مللع 
�لغاز يف  عن  بالتنقيب  �ملرتبط 

�لبحر �ملتو�سط.
ممثلون  يعقد  �أن  �ملللقللرر  ومللن 
�جلارتني  و�ليونان،  تركيا  عن 
�سمال  حلف  يف  و�لع�سوين 
 25 يف  لقاء  )نللاتللو(،  �لأطل�سي 
هو  �سيكون  ثان/يناير،  كانون 
 ،2016 عام  منذ  نوعه  من  �لأول 

حلل بع�س خالفاتهما.

»الخارجية ال�سينية«:»من الطبيعي«اأن تكون 
هناك خالفات مع الواليات المتحدة

بكني ـ )د ب اأ( :
"من  �أنه  �ل�سينية   �عتربت �خلارجية 
�لطبيعي" �أن تكون هناك خالفات مع 

�لوليات �ملتحدة.
لالأنباء  "بلومربج"  وكالة  ونقلت 
�خلارجية  وز�رة  با�سم  �ملتحدثة  عن 
�أم�س  �لقول  ت�سونينج  هو�  �ل�سينية 
للرئي�س  تتمنى  �ل�سني  �إن  بكني  يف 
�لأمريكي �جلديد جو بايدن �لتوفيق يف 
�حلكم، �إل �أنها �سددت على �أن �ل�سني 
لأية  للت�سدي  �سارمة  تد�بري  �ستتخذ 

�أعمال تقو�س �سيادتها وم�ساحلها.
و�سددت على �حلاجة �إىل " �لت�سافر" 
�لوليات  مع  �لثنائية  �لعالقات  يف 

�ملتحدة.
�أن يكون هناك  �لطبيعي  :"من  وقالت 
تللوؤدي  �أل  ينبغي  ولكن  �ختالفات، 
�خلالفات �إىل �سقاق، مثلما قال بايدن".
وكانت جانيت يلني، �ملر�سحة ل�سغل 
من�سب وزيرة �خلز�نة يف �إد�رة بايدن، 
هي  �ل�سني  �إن  �لأول  �أم�س  �أول  قالت 
للوليات  ��سرت�تيجي"  مناف�س  "�أهم 

�ملتحدة.

كابول ـ )د ب اأ( :
 �أعلن م�سوؤول حملي، �أم�س، مقتل �رطيني على �لأقل 
بادجي�س  باإقليم  �أم�س  وقع  �نفجار  �آخر، يف  و�إ�سابة 

غربي �لبالد.
�لفغانية  �لخبارية  نيوز"  "طلوع  قناة  ونقلت 

�أع�ساء جمل�س  �أحد  ، عن خان جان ظفر، وهو  �أم�س 
�إثر  �نفجرت  لل�رطة  تابعة  �سيارة  �إن  �لقول،  �لإقليم 
�أ�سطد�مهما بلغم كان مزروعًا على جانب �لطريق يف 

منطقة موكور.
بعد.  �لنفجار  على  �ملحليون  �مل�سوؤولون  يعلق  ومل 

ومل تعلن �أي جماعة م�سوؤوليتها عن �لنفجار.

مقتل 2 من اأفراد 
ال�شرطة الأفغانية 

في اإقليم بادجي�س
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¿É«à°SÉÑ°ùd kÓjóH ¬«°ù«°S

¿É£«N »a

 ¿É£«N áÑ«àc ¤EG ¬«°ù«°S ƒeƒe ‹É¨æ°ùdG º°†fG

 ¿É«à°SÉÑ°S »æ«à«æLQCÓd ÉØ∏N ´ÉaódG  º«Yóàd

 IÎØdG  ∫ÓN  »°VGÎdÉH  √ó≤Y  ï°ùa  ”  …òdG

.á«°VÉŸG

 ¬«°ù«°S ≈∏Y ¿É£«N ‘ IôµdG RÉ¡L QÉ«àNG ™bhh

 ,ÚaÎëŸG ÚÑYÓdG øe OóY ÚH á∏°VÉØe ó©H

 ¥ÉÑ°S ‘ á«YÉaódG ≥jôØdG äGQób õjõ©J πLCG øe

.RÉàªŸG …QhódG

 »ª°SQ ÜÉ£N ‘ Ró«eGÒH …OÉf Ö∏W

 »∏gC’G  IGQÉÑŸ  ÖfÉLCG  ΩÉµM  ΩGó≤à°SG

 ádƒ÷G ‘ πÑ≤ŸG AÉKÓãdG Ωƒj IQô≤ŸG

 ióHCGh  .…öüŸG  …Qhó∏d  IöTÉ©dG

 ΩGó≤à°SG ‘ º¡àÑZQ Ró«eGÒH ƒdhDƒ°ùe

 kGô¶f »∏gC’G IGQÉÑŸ »ÑæLCG º«µ– ºbÉW

 ƒdhDƒ°ùe ÖbÎjh .AÉ≤∏dG á«°SÉ°ùMh Iƒ≤d

 IôµdG OÉ–G øe »FÉ¡ædG QGô≤dG Ró«eGÒH

 IGQÉÑŸ  ÖfÉLCG  ΩÉµM  Ú«©J  ¿CÉ°ûH

 ÉeÉµM Ωó≤à°SG ób Ró«eGÒH ¿Éch .»∏gC’G

 ‘ …öüŸG …QhódÉH ¬JÉjQÉÑŸ ÖfÉLCG

 …OÉædG ™LGôJ ºK »°VÉŸG πÑb º°SƒŸG

 ΩÉµM ¬JÉjQÉÑe QGOCGh »°VÉŸG º°SƒŸG ‘

 ⁄h .»∏gC’G  »FÉ≤d º¡«a ÉÃ ¿ƒjöüe

 ÖfÉLCG  ΩÉµM  ΩGó≤à°SG  Ró«eGÒH  Ö∏£j

 É¡«a ÉÃ ‹É◊G º°SƒŸG ‘ ¬JÉjQÉÑŸ

 êôN , ôNBG  ó«©°U ≈∏Y .∂dÉeõdG  AÉ≤d

 øe  ≥jôØdG  øÁCG  ìÉæL  ï«°ûdG  óªMCG

 áMƒª°S AÉ≤d ‘ »æØdG RÉ¡÷G äÉHÉ°ùM

 ‘ áeóµH ¬àHÉ°UE’ á©ª÷G Ωƒ«dG Qô≤ŸG

.Ωó≤dG ¬Lh

 ¿CG ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG á«Øë°U ôjQÉ≤J äôcP

 ≈∏Y ô≤à°SG ,Ωó≤dG Iôµd …Oƒ©°ùdG OÉ–’G

 IQGOE’ ,ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f ºµM

.…Oƒ©°ùdG ôHƒ°ùdG ¢SCÉc IGQÉÑe

 ¥ÉØJ’ ,…Oƒ©°ùdG  IôµdG  OÉ–G π°UƒJh

 ºbÉW ∞«∏µJ ¿CÉ°ûH ‹É£jE’G √Ò¶f ™e

 ,ƒJÉ°SQhCG »∏«fGO IOÉ«≤H ‹É£jEG º«µ–

 ∫Ó¡dG  ÚH ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc IGQÉÑe IQGOE’

 ,‹É◊GôjÉæj/¿ÉK ¿ƒfÉc  30 ‘ öüædGh

 áª°UÉ©dÉH ‹hódG ó¡a ∂∏ŸG Ö©∏e ≈∏Y

.¢VÉjôdG

 ºbÉW  ƒJÉ°SQhCG  ¿hÉ©j  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 º¡«a ÉÃ ,ΩÉµM 5 º°†j ‹É£jEG º«µ–

.(QÉa) ƒjó«ØdG á«æ≤J óYÉ°ùe

 º«µëàdG ⁄ÉY ‘ ¬JÒ°ùe ƒJÉ°SQhCG CGóHh

 Iõ«‡  IÒ°ùe  ó©Hh  ,2002  ΩÉY  òæe

 ΩÉY  ‘ á«dhódG  IQÉ°ûdG  ó∏≤J  á∏jƒWh

 Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G πÑ pb øe 2010

.(ÉØ«a)

 øe  ójó©dG  IQGOEG  ¤ƒJ  ¬JÒ°ùe  ∫ÓNh

 ¢SCÉc  äÉ«FÉ¡f  ‘  IÒÑµdG  äÉjQÉÑŸG

 ,2012 ÉHhQhCG ·CG ádƒ£Hh 2014 ⁄É©dG

 É«°ShQ  ∫Éjófƒe  ‘ äÉjQÉÑe  QGOCG  Éªc

.2018

 äÉjQÉÑŸG  øe  ójó©dG  ƒJÉ°SQhCG  OÉbh

 ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO á≤HÉ°ùe ‘ IÒÑµdG

 »FÉ¡f  IQGOEG  ¤ƒJh  2012  ΩÉY  òæe

 ájQÉ≤dG  ádƒ£ÑdG  øe  á«°VÉŸG  áî°ùædG

 ¿ÉeÒL  ¿É°S  ¢ùjQÉH  ÚH  ™ªL  …òdG

 …òdG ,ÊÉŸC’G ïfƒ«e ¿ôjÉHh »°ùfôØdG

.OQ ¿hO ±ó¡H √Rƒa ó©H Ö≤∏dÉH êƒJ

 ájOƒ©°ùdG ‘ á«°VÉjôdG áMÉ°ùdG ó¡°ûJh

 ΩÉµ◊G  AGOCG  ∫ƒM  kÉ©°SGh  k’óL  É«dÉM

 ºgQƒ°†M ¿ƒ∏é°ùj øjòdG  ,ÚjOƒ©°ùdG

 QGôb ó©H ,º°SƒŸG Gòg Iôªà°ùe IQƒ°üH

 ¢ü«∏≤J  Ωó≤dG  Iôµd  …Oƒ©°ùdG  OÉ–’G

 á«ª«µëàdG  ºbGƒ£dÉH  áfÉ©à°S’G  QÉ«N

 ≥jôØdG É¡H πØµàj ºbGƒW 7 ¤EG á«ÑæLC’G

.Ö∏£dÉH Ωó≤àj …òdG

»∏gC’G IGQÉÑªd ÖfÉLCG ΩÉµM ΩGó≤à°SG  Ö∏£j Ró«eGô«Hô°üædGh ∫Ó¡dG ôHƒ°S §Ñ°†j ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f ºµM

»Hô©dG è«∏îdG ôHƒ°S ¿ƒª°SÉ≤àj ¢SCÉµdGh …QhódG ∫É£HCG ..ΩÉbQC’ÉH

»dÉãe ôHƒ°ùdG â«bƒJ :ábQÉ°ûdG ÜQóe

 …ó¡e ≈∏Y …ôÑæ©dG ¥ƒØJ ™bƒàj Qƒ¡ªédG

 »∏gC’G ÜÉÑ°Th ábQÉ°ûdG »ÑYÓd ô«Ñc õaÉM  ìƒª£dG

 13`dG áî°ùædG , á©ª÷G Ωƒ«dG ΩÉ≤J

 »àdGh ,»Hô©dG è«∏ÿG ôHƒ°S ¢SCÉµd

 ,»∏gC’G ÜÉÑ°Th ábQÉ°ûdG ÚH ™ªŒ

 ÉªYO ,zôHƒ°S ÉfÉà p°T{ QÉ©°ûH øjõàJh

 ,z⁄É©dG ‘ AÉà°T πªLCG{ IQOÉÑŸ

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG É¡≤∏WCG »àdGh

 ,äGQÉeE’G  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG

.»HO ºcÉM ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 á≤HÉ°ùdG  12`dG  ï°ùædG  â«¶Mh

 ,IÒãŸG  äÉeƒ∏©ŸG  øe  ójó©dÉH

 äÉ«FÉ°üME’G  øe  ójó©dÉH

 ±GógC’G  ∫ƒM á«ªbôdG  äÉeƒ∏©ŸGh

 âbƒdG ≈àMh ,äÉbÉ£ÑdGh á∏é°ùŸG

 áî°ùf πc ‘ ™FÉ°†dG ∫óH Ö°ùàëŸG

.á«°VÉŸG ï°ùædG øe

 ,ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc  ‘ QôµJ  »FÉ¡f  ∫hCG

 å«M ,»∏gC’G ÜÉÑ°Th Ú©dG ÚH ¿Éc

 óªfi Ö©∏e ≈∏Y ,2013 ‘ É«≤àdG

 »∏gC’G ÜÉÑ°T RƒØH ≈¡àfGh ,ójGR øH

 ΩÉ©dG ‘ É«≤àdG ºK ,í«LÎdG äÓcôH

 ,Ö©∏ŸG  ¢ùØæH  ,2014  ¬«∏j  …òdG

 ÚŸÉ°S  ±ó¡H  »∏gC’G  ÜÉÑ°T  RÉah

.¢ù«ªN

 ¢SCÉc  »FÉ¡f  öùN  øe  ÌcCG  ¿Éch

 ∂dPh ,äGôe 3`H Ú©dG ƒg ,ôHƒ°ùdG

 ,2018h  2014h  2013  ΩGƒYCG  ‘

 »∏£H  ÚH  ™ªŒ  ôHƒ°ùdG  IGQÉÑeh

 πc  øµ“h  ,IOÉY  ¢SCÉµdGh  …QhódG

.Ö≤∏dÉH äGôe 5 RƒØdG øe Éª¡æe π£H

 ¢SCÉc  ,…QhódG  Ö≤d  ÜÉë°UCG  ≥≤Mh

 2014h  2012  ΩGƒYC’ÉH  ôHƒ°ùdG

 ÜÉë°UCG ÉeCG ,2019h 2016h 2015h

 Gƒ≤≤M  ,äGQÉeE’G  ¢ù«FQ  ¢SCÉc  Ö≤d

 2009h  2008  ΩGƒYC’G  ‘  ôHƒ°ùdG

.2017h 2013h 2010h

 π£H ¿Éc ,2018h 2011 »eÉY ‘h

 å«M  ,óMGh  ≥jôa  ¢SCÉµdGh  …QhódG

 ºK ,2011 ‘ á«FÉæãdG Iôjõ÷G ≥≤M

.2018 ΩÉY ‘ Ú©dG

 Iôjõ÷G)  Ú≤jôØdG  ¿EÉa  ábQÉØª∏dh

 »FÉ¡f ‘ IóMƒdG ó°V ÉÑ©d (Ú©dGh

 ‘h  ,ÚeÉ©dG  ‘  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc

.í«LÎdG äÓcôH IóMƒdG RÉa ÚJôŸG

 »FÉ¡ædG  IóMƒdG  Ö©d  ,2011  ‘h

 ¢ù«FQ  ¢SCÉµd  ÉØ«°Uh  ¬àØ°üH

 IóMƒdG  Ö©d ,2018 ‘h ,äGQÉeE’G

.…Qhó∏d ÉØ«°Uh ¬àØ°üH

 ÚJôe  Ó°Uh  ¿É≤jôa  ∑Éægh

 è«∏ÿG ¢SCÉc »FÉ¡f ¤EG Úà«dÉààe

 Ó°Uhh äGƒæ°S ó©H GOÉY ºK ,»Hô©dG

 Éªgh  ,GOó›  Úà«dÉààe  ÚJôe

 2009 -2008 »ª°Sƒe »∏gC’G ÜÉÑ°T

 »ª°Sƒe Iôjõ÷Gh  ,2014 -2013h

.2017 -2016h 2012-2011

 ‘ Éaóg πé°ùj øWGƒe ÖY’ ∫hCGh

 ,±GÎM’G ó¡©H ôHƒ°ùdG ¢SCÉc »FÉ¡f

 ,QhöS  óªfi ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T  ÖY’

.2009 ΩÉY Ú©dG ΩÉeCG ∂dPh

 ‘  á«FÉæK  πé°ùj  ÖY’  ∫hCG  ÉeCG

 ƒ¡a ,±GÎM’G ó¡©H ôHƒ°ùdG »FÉ¡f

 ΩÉY Ú©dG ÖY’ ,¿ƒ°SôÁEG »∏jRGÈdG

 …ôFGõ÷Gh ,»∏gC’G ÜÉÑ°T ΩÉeCG 2009

 ΩÉeCG  äGQÉeE’G  ÖY’  QÉcôc  Ëôc

 »∏jRGÈdG  ,2010  ΩÉY  IóMƒdG

 Iôjõ÷G  ΩÉeCG  IóMƒdG  ÖY’  ƒLƒg

 πjƒfÉÁEG  …Òé«ædG  ºK  ,2011 ΩÉY

 öüædG  ΩÉeCG  Ú©dG  ÖY’  ,»µ«æÁG

 .2015 ΩÉY

 »FÉ¡æH πé°ùj »HôY ÖY’ ∫hCG ¿Éch

 ,±GÎM’G  ó¡Y  ‘  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc

 ÖY’ ,¬HQóÑY »æ°ùM …öüŸG ƒg

 zöü«≤dGz`H Ö≤∏ŸGh »∏gC’G ÜÉÑ°T

 »FÉ¡f ∫hCGh ,Ú©dG ΩÉeCG 2009 ΩÉY

 ¿Éc ,±GógC’G ¬æY Ö«¨J ôHƒ°S ¢SCÉc

.2012 ΩÉY ‘ Iôjõ÷Gh Ú©dG ÚH

 õg  ‘  Úaô£dG  ƒªLÉ¡e  π°ûah

 ,ôHƒ°ùdG ¢SCÉµd äÉ«FÉ¡f 3 ‘ ∑ÉÑ°ûdG

 ,2019 »∏gC’G ÜÉÑ°Th ábQÉ°ûdG »gh

 ,2013  »∏gC’G  ÜÉÑ°Th  Ú©dGh

.2012 Iôjõ÷Gh Ú©dGh

 ¿Éµa ,AGôª◊G äÉbÉ£Ñ∏d áÑ°ùædÉHh

 ¢SCÉc  »FÉ¡f  ‘  Oô£j  ÖY’  ∫hCG

 óªfi ƒg ,±GÎM’G ó¡Y ‘ ôHƒ°ùdG

 ΩÉeCG  ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T  ÖY’  º°SÉb

 .2009 ΩÉY Ú©dG

 OôW  »àdÉ◊  ¢Vô©àj  ≥jôa  ∫hCGh

 IóMƒdG ƒg ,ôHƒ°ùdG ¢SCÉc »FÉ¡f ‘

 ¬«ÑY’  Oô£H  ,2010  äGQÉeE’G  ΩÉeCG

 ‘h ,»ë°ûdG óªfih ô£e π«YÉª°SEG

 »àdG  ¤hC’G  IôŸG  âfÉc  AÉ≤∏dG  Gòg

 ,OôW ä’É◊ Úaô£dG É¡«a ¢Vô©àj

.äGQÉeE’G øe Ú°ùM ¿ÉfóY OôW ó©H

 ÜQóe  ,…Èæ©dG  õjõ©dG  óÑY  ócCG

 ¢SCÉc  IGQÉÑe  â«bƒJ  ¿CG  ,ábQÉ°ûdG

 ÉÑ°SÉæe ó©j ,»Hô©dG è«∏ÿG ôHƒ°S

 º°SƒŸG ôHƒ°ùdG AÉ≤∏H áfQÉ≤e ,ájÉ¨∏d

.»°VÉŸG

 »∏gC’G ÜÉÑ°T ó°V ábQÉ°ûdG Ö©∏jh

 OÉà°S ≈∏Y ,ôHƒ°ùdG ¢SCÉc ‘  Ωƒ«dG

.öüædG …OÉæH Ωƒàµe ∫BG

 »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ …Èæ©dG ∫Ébh

 ôHƒ°ùdG â«bƒJ" :,IGQÉÑª∏d »Áó≤àdG

 óYÉ°ùjh ó«L ¢ù≤£dG ¿C’ ,ó«L ¿B’G

 iƒà°ùe π°†aCG Ëó≤J ≈∏Y ¿É≤jôØdG

."øµ‡

 ájõgÉL ÌcCG Ú≤jôØdG ¿CG Éªc" :™HÉJh

 …òdG ,Éª¡æ«H ÒNC’G ôHƒ°ùdG AÉ≤d øe

."º°SƒŸG ájGóH ‘ iôL

 …ƒ≤dG  Qƒ°†◊G  ≈æ“CG"  :±É°VCGh

 ¿C’  ,ôHƒ°ùdG  AÉ≤d  ‘ ÚÑYÓdG  øe

 ,»∏gC’G  ÜÉÑ°Th  ábQÉ°ûdG  äÉjQÉÑe

 ,ÉMƒàØe É¡«a Ö©∏dG ¿ƒµj Ée ÉªFGO

 ¬jód Ée π°†aCG Ëó≤J ≈æªàj πµdGh

."Ö°ùµŸG ≥«≤ëàd

 ,Ú≤jôØdG  AGOCG  á≤jô£d  ¬©bƒJ  øYh

 øe  É¶Øëàe  AGOCG  ™bƒJCG"  :∫Éb

 ¢SCÉc  ¿C’  ,%50  áÑ°ùæH  ÚÑfÉ÷G

 ,IóMGh  IGQÉÑe  øe  ádƒ£H  ôHƒ°ùdG

 øµÁ  »àdG  …QhódG  á≤HÉ°ùe  ¢ùµY

 ÉgQGƒ°ûe  ÈY  ,É¡«a  ¢†jƒ©àdG

 É≤jôa"  :ÓFÉb  ºààNGh  ."πjƒ£dG

 π°†aCG  ‘  »∏gC’G  ÜÉÑ°Th  ábQÉ°ûdG

 ájƒb  IGQÉÑe  Ëó≤J  ∂dòd  ,º¡J’ÉM

."ôHƒ°ùdG IGQÉÑe á«ªgCÉH ≥«∏J

 ™aGóe ,¿É£∏°S ⁄É°S ∫Éb ,¬ÑfÉL øeh

 ™∏£àj ábQÉ°ûdG ‘ πµdG" :ábQÉ°ûdG

 ≥jôØdG  áë∏°üe  ™°†fh  ,èjƒàà∏d

 äGQÉÑàYÓd ô¶ædG ¿hO ,A»°T πc ¥ƒa

."ácQÉ°ûŸÉH ≥∏©àj Éª«a ájOôØdG

 ä’ƒ£H 4 ≈∏Y ¢ùaÉæf øëf" :™HÉJh

 êhôÿG ≈æªàfh ,…QÉ÷G º°SƒŸG ‘

."Éæ«°VôJ áé«àæH

 ΩÉeCG áÑ©°U IGQÉÑe ™bƒàf" :±É°VCGh

 ...IOÉ©dG  äôL  Éªc  »∏gC’G  ÜÉÑ°T

 Ëó≤Jh  ,ó«L  πµ°ûH  Ö©∏dG  ≈æªàf

."¢SCÉµdÉH èjƒààdGh …ƒb iƒà°ùe

 AÉàØà°SG …Èæ©dG õjõ©dGóÑY ábQÉ°ûdG ÜQóe º°ùM

 ,‹É◊G  âbƒdÉH  ádhódG  ‘ øWGƒe  ÜQóe  π°†aCG

 »∏Y …ó¡e »∏gC’G ÜÉÑ°T ÜQóe ≈∏Y ¥ƒØJ Éeó©H

 áÑ°ùf  ≈∏Y  …Èæ©dG  π°üM PEG   ´Ó£à°SG  ∫ÓN

 ,AÉàØà°S’G ‘ âcQÉ°T »àdG äGƒ°UC’G øe %66^5

 ∫ƒ°üM  πHÉ≤e  ,äƒ°U  400  ÉgOóY  ≠∏H  »àdGh

.äGƒ°UC’G áÑ°ùf øe %33^5 ≈∏Y »∏Y …ó¡e

 »àdG  áÑ≤JôŸG  á¡LGƒŸG  πÑb  AÉàØà°S’G  »JCÉjh

 »Hô©dG è«∏ÿG …QhO π£H á©ª÷G Ωƒ«dG ™ªŒ

 2019 ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉc π£H ™e ábQÉ°ûdG 2019

  ,»Hô©dG  è«∏ÿG ôHƒ°S  ¢SCÉc  ‘ ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T

 öüædG …OÉæH Ωƒàµe ∫BG OÉà°SG ≈∏Y áæeÉãdG áYÉ°ùdG

.‹É◊G º°SƒŸG ä’ƒ£H ¤hCG ‘ ,»HO ‘

 áãdÉãdG IGQÉÑŸG »g ,ôHƒ°ùdG ¢SCÉc á¡LGƒe ó©Jh

 ΩÉeCG  »∏Y  …ó¡e  øe  πc  É¡«a  »≤à∏j  »àdG

 ÚH ¤hC’G á¡LGƒŸG äó¡°T PEG ,…Èæ©dG õjõ©dGóÑY

 ,…Èæ©dG ¥ƒØJ 2018-2017 º°Sƒe ‘ ÚHQóŸG

 á≤jô£H »∏gC’G  ÜÉÑ°T ≈∏Y ábQÉ°ûdG  RÉa Éeó©H

 »Hô©dG è«∏ÿG …QhO øe 16`dG ádƒ÷G ‘ á«eGQO

 RôMCG ÉeóæY ,ó°TGQ OÉà°SG ≈∏Y πHÉ≤e ¿hO ±ó¡H

 ‘ z∂∏ŸG{`d RƒØdG ±óg GÒ«a QófÉa »∏jRGÈdG

 á∏cQ øe ™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG øe á«fÉãdG á≤«bódG

 OÉbh …Èæ©dG ≈∏Y z¢Sóæ¡ŸG{ OQ Éªæ«H ,AGõL

 ™HQ ‘ ¬°ùØf º°SƒŸG ‘ RƒØ∏d  »∏gC’G  ÜÉÑ°T

 √RôMCG OQ ¿hO ±ó¡H ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉc »FÉ¡f

 OÉà°SG ≈∏Y 81 á≤«bódG ‘ »àfCG ∂jôjEG »JGhôµdG

.¿ÉªéY …OÉæH ó«©°S øH ó°TGQ

 Iôª∏d ôHƒ°ùdG ¢SCÉc ‘ Ú≤jôØdG á¡LGƒe Qôµàà°Sh

 Ö≤∏dÉH ábQÉ°ûdG RÉa Éeó©H ,‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG

 äÓcôH »∏gC’G ÜÉÑ°T ≈∏Y ¬Ñ∏¨àH ,2019 áî°ùæd

 ,±GógCG ¿hO øe Ú≤jôØdG ∫OÉ©J Ö≤Y 3-4 í«LÎdG

 Ö≤Y ÚÑY’ Iöû©H IGQÉÑŸG z∂∏ŸG{ ¢VƒN ºZQ

 äQôb Éªæ«H ,32 á≤«bódG ‘ ídÉ°U Ú°ù◊G OôW

 Ö≤Y ,Ú≤jôØdG  á¡LGƒe QGôµJ ÚaÎëŸG á£HGQ

 áëFÉL ÒKCÉJ »YGóH »°VÉŸG º°SƒŸG èFÉàf AÉ¨dEG

 IÒÑc á°UôØdG íÑ°üJh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 õFÉØdG íæÁ º¡e Ö≤d ≥«≤– ‘ Ú≤jôØdG øe πµd

.º°SƒŸG øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ ájƒæ©e á©aO

 º°SƒŸÉH  Ú≤jôØdG  á¡LGƒe  äó¡°T  ,πHÉ≤ŸG  ‘

 ÜÉÑ°T ∫OÉ©J ,…QhódG øe ∫hC’G QhódG ‘ ‹É◊G

 πµd ±ó¡H ÒNC’G Ö©∏e ≈∏Y ábQÉ°ûdG ™e »∏gC’G

 Qƒ¨jEG ‹É£jE’G ±ó¡H z∂∏ŸG{ Ωó≤J Éeó©H ,≥jôa

 RôMCGh  ,30 á≤«bódG  ‘ AGõL á∏cQ  øe hOÉfQƒc

 AÉ≤∏dÉH ,69 á≤«bódG ‘ ∫OÉ©àdG ±óg ôHÉL ∞°Sƒj

 ÊÉÑ°SE’G ÜQóŸG ,z»HO ¿É°Sôa{ ¬dÓN OÉb …òdG

.É°SƒZQGR OQGÒL

 »ÑY’ äÉëjöüJ ≈∏Y …óëàdGh ìƒª£dG ô£«°S

 »FÉ¡f øe äÉYÉ°S πÑb ,»∏gC’G ÜÉÑ°Th ábQÉ°ûdG

 ≈∏Y ΩÉ≤j …òdGh ,»Hô©dG  è«∏ÿG ôHƒ°S ¢SCÉc

 ,á©ª÷G k Ωƒ«dG  öüædG …OÉæH Ωƒàµe ∫BG OÉà°S

 »àdG á∏ª◊G »gh ,"ôHƒ°S ÉfÉà p°T" QÉ©°T â–

 á∏ªM ºYód ,á«JGQÉeE’G ÚaÎëŸG á£HGQ É¡à≤∏WCG

 áMÉ«°ù∏d  èjhÎ∏d  ,"⁄É©dG  ‘ AÉà°T  πªLCG"
.äGQÉeE’G ¿óe ÚH á«∏NGódG

 ™aGóe  øªMôdG  óÑY  ÚgÉ°T  øe  πc  ø∏YCGh

 ,»∏gC’G ÜÉÑ°T §°Sh ÖY’ ø°ùM óLÉeh ,ábQÉ°ûdG

 IGQÉÑe ‘ ,Ö≤∏dÉH RƒØdG ‘ Éª¡æe πc áÑZQ øY

.Úaô£dG Óc ≈∏Y áÑ©°üdÉH ÉgÉØ°Uh

 ábQÉ°ûdG »ÑY’ äÉMƒªW ´ÉØJQG ,ÚgÉ°T ócCGh

 ≈∏Y ¿ƒÑ©∏j GƒJÉH Éeó©H ,IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘

 ,ä’ƒ£ÑdGh  ÜÉ≤dC’ÉH  RƒØdGh  äGRÉ‚E’G  ≥«≤–

–2018) …QhO Ö≤∏H ‹É◊G π«÷G êƒJ å«M

.(2020–2019) ôHƒ°ùdG ¢SCÉch ,(2019

 ≈©°SCGh  ,»MƒªW  ™ØJQG  ≥jôØ∏d  óFÉ≤c"  :∫Ébh

 øëfh ,π£Ñc èjƒààdG äÉ°üæŸ Oƒ©°ü∏d ÉªFGO

 πµH RƒØdGh á°ùaÉæª∏d Ö©∏f ábQÉ°ûdG …OÉf ‘

 …òdG  ≥jôØdGh  ,É¡dhCG  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉch  ,ä’ƒ£ÑdG

 ‹É©dG iƒà°ùŸGh áª≤dG ≈∏Y AÉ≤ÑdG ‘ ÖZôj

."ó¡÷G ∫òH ¬«∏Y Öéj

 »eƒé¡dG  AGOCÓd  ô¶ædG  á«Ø«µH  ≥∏©àj  Éª«ah

 QƒéjEG »∏jRGÈdG IOÉ«≤H ,»∏gC’G ÜÉÑ°ûd õ«ªŸG

 ≈∏Y  ÉfOƒ©J"  :∫Éb  ,…QhódG  ±Góg  ,¢Sƒ°ù«L

 »∏gC’G ÜÉÑ°T ™e ÉæJGQÉÑeh ,áÑ©°üdG äÉ¡LGƒŸG

."äÉjQÉÑŸG √òg ióMEG

 »¡àæJ  ,IóMGh IGQÉÑe ôHƒ°ùdG  ¿ƒc"  :±É°VCGh  

 ,áHƒ©°U  ÌcCG  É¡∏©éj  ,Ú≤jôØdG  óMCG  èjƒààH

 ó≤àYCGh ,Ú≤jôØdG øe ¬àªb ‘ õ«cÎdG ¿ƒµ«°Sh

 Éææµd ,¬Ñ©d •ƒ£N πc ‘ ó«L »∏gC’G ÜÉÑ°T ¿CG

 êhôî∏d  Éfó¡L  πeÉc  ∫òÑæ°Sh  ,Iƒ≤H  ≈©°ùf

."ÚLƒàeh øjõFÉa

 ‘ ôHƒ°ùdG IGQÉÑe" :∫Éb ÒgÉª÷G ÜÉ«Z øYh 

 ,ÉfQƒ¡ªL øe Gõ«‡ GQƒ°†M äó¡°T ,2019 ΩÉ©dG

 ‘ AÉ«ahC’G  ó≤àØf  º°SƒŸG  Gòg  ∂°T  ÓH  ¿B’Gh

 GõØfi  ÉªFGO  ¿Éc  ºgOƒLhh  ,ábQÉ°ûdG  êQóe

."Ö©∏ŸG ‘ Éæd É©aGOh

 ôHƒ°ùdG  IGQÉÑe  ‘"  :ábQÉ°ûdG  ™aGóe  ºààNCGh

 ¤hCG  º¡FGógEGh  ,º¡°†jƒ©àd  ≈©°ùæ°S  ,á©ª÷G

 ∫Ghõd áØ¡∏dG ájÉZ ‘ øëfh ,º°SƒŸG ä’ƒ£H

."≥jôØdG IófÉ°ùŸ ájhÉLöûdG IOƒYh ,AÉHƒdG

 ÚÑYÓdG √AÓeR ¿EG ,ø°ùM óLÉe ∫Éb ,¬à¡L øeh

 ádƒ£H Ö≤d ≥«≤ëàd ¿ƒ©∏£àj ,≥jôØdG ±ƒØ°üH

 ,Ö≤∏dG ¿CG  GÈà©e ,»Hô©dG è«∏ÿG ôHƒ°S ¢SCÉc

 ≥jôØdG ≈∏Y ÒN á–Éa ¿ƒµ«°S ,¬≤«≤– ∫ÉM

.É¡«∏Y ¢ùaÉæj »àdG ä’ƒ£ÑdG ™«ªL ‘

 á¡LGƒŸG  ¿CG  ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T  §°Sh  ÖY’  ócCGh

 ¿CGh ,¥ÓWE’G ≈∏Y á∏¡°S ¿ƒµJ ød ábQÉ°ûdG ™e

 ,á«æah á«fóH ájõgÉL Ö∏£àj É¡KGóMCG ‘ ºµëàdG

.AÉ≤∏dG »Wƒ°T QGóe ≈∏Y kGÒÑc kGó¡Lh

 RÉ¡÷Gh  ÚÑYÓdG  ¿CG  ¤EG  ,ø°ùM  óLÉe  QÉ°TCGh

 ±É≤jEGh ,IGQÉÑŸG ™e πeÉ©àdG ≈∏Y ¿hQOÉb »æØdG

 QƒéjEG  º¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,ábQÉ°ûdG  »ÑY’  IQƒ£N

 ∞∏N  IGQÉÑŸG  áeÉbEG  ≈∏Y  ≥∏Yh  .hOÉfhQƒc

 ’ äÉjQÉÑŸG √òg πãe" :kÓFÉb ,á≤∏¨ŸG ÜGƒHC’G

 ,äÉLQóŸG ‘ ÒgÉª÷G OƒLh ¿hóH É¡d º©W

 øe ÒgÉª÷G Oƒ©Jh áeRC’G  »¡àæJ  ¿CG  ≈æ“CGh

."âbh ÜôbCG ‘ ójóL



و�صل وفد املنتخب الأردين لكرة القدم، 

م�ص���اء اأم�س الأول الأربعاء، اإىل  دبي، 

للدخول يف مع�صكر مكثف ميتد حتى 16 

فرباير/�صباط املقبل، تاأهبا ل�صتكمال 

الت�صفيات املزدوجة للمونديال وكاأ�س 

اآ�صيا.

الأمين���ة  الن�ص���امى،  وداع  يف  وكان 

العامة لالحتاد �صمر ن�صار، التي نقلت 

بدورها حتيات الأمري علي بن احل�صني، 

رئي�س الهيئة التنفيذية لالحتاد، لوفد 

املنتخب، وتاأكيده على اأهمية التح�صري 

املثايل، وبلوغ اجلاهزية املطلوبة.

اأبوظبي ��  وام :

 اأعل���ن جمل�س اأبوظبي الريا�صي عن 

م�صارك���ة نخبة دراج���ي العامل يف 

الن�صخة الثالثة م���ن طواف الإمارات 

2021 الذي �صيقام خالل الفرتة 21 – 

27 فرباير 2021.

ويطوف خالله���ا احلدث العاملي اأهم 

معامل الدولة وت�صاري�صها اجلغرافية 

والطبيعي���ة يف واح���دة م���ن كربى 

الفعالي���ات الريا�صي���ة حي���ث يعد 

ال�صباق العامل���ي الوحيد يف منطقة 

ال�رشق الأو�صط الذي يقام �صمن اأجندة 

�صباق���ات الحتاد ال���دويل للدراجات 

الهوائية، يف افتتاحية �صباقات مو�صم 

2021، وذلك بالتع���اون مع جمل�س 

دبي الريا�صي.

و�صيكون ال�صلوفيني تادي بوجاتا�رش 

اأب���رز  م���ن  الإم���ارات  فري���ق  دراج 

املتناف�ص���ني على القمي����س الأحمر 

وخ�صو�صًا بعد ف���وزه بجولة فرن�صا 

العاملي���ة 2020، علم���ًا باأنه احتل 

املركز الث���اين يف الن�صخة ال�صابقة 

من طواف الإم���ارات، وبفارق �صئيل 

عن الربيط���اين اآدم يات�س دراج فريق 

/اينو����س جرانديري����س/ الربيطاين، 

كما �صيناف����س ال�ص���اب ال�صلوفيني 

على القمي�س الأبي�س خالل املراحل 

ال�صبع لطواف الإمارات .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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مجل�س دبي الريا�سي 

ي�ستقبل وفد نادي ليغا 

وار�سو البولندي

دبي-الوحدة:

عربرّ داريو�س مايدو�صكي رئي�س نادي ليغيا وار�صو 

البولندي عن �صعادته باإقام���ة مع�صكر تدريبي 

للفري���ق يف دب���ي واأكد اأن دب���ي اأ�صبحت مركزا 

دوليا مهم���ا يف جمال كرة القدم من خالل توفر 

اأماكن الإقامة والتدري���ب فيها وممار�صة احلياة 

الطبيعية وف���ق الإجراءات الحرتازية، واأي�صا من 

خالل تنظيم موؤمتر دبي الريا�صي الدويل وجائزة 

"دبي جلوب �صوكر" �صنويا التي اأ�صبحت من اأهم 
الأحداث التي يح�رشها اأو يتابعها العاملون يف 

جم���ال كرة القدم يف خمتل���ف القارات، كما عربرّ 

عن �صعادت���ه بهدية جمل�س دبي الريا�صي وهي 

الن�صخة الإجنليزية من  كتاب "ق�صتي" ل�صاحب 

ال�صم���و ال�صيخ حممد بن را�ص���د اآل مكتوم نائب 

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

"رعاه اهلل". 
ج���اء ذلك خالل زي���ارة وفد ن���ادي ليغا وار�صو 

ملقر جمل�س دبي الريا�صي بحي دبي للت�صميم، 

ملنا�صبة خت���ام املع�صكر التدريب���ي الذي اأقيم 

للفري���ق الأول يف دبي وال���ذي ا�صتمر 16 يوما، 

حيث كان يف ا�صتقباله���م �صعادة �صعيد حارب، 

الأمني العام ملجل�س دبي الريا�صي، بح�صور علي 

عمر مدير اإدارة التطوير الريا�صي يف املجل�س.

ومت خالل اللقاء بحث �صبل التعاون امل�صرتك بني 

الطرفني وفر�س ال�صتثم���ار، وقدم �صعادة �صعيد 

حارب �رشًح���ا عن الريا�صة يف دول���ة الإمارات 

العربي���ة املتحدة ب�صكل ع���ام ويف دبي خا�صة 

وجهود جمل�س دبي الريا�صي يف تطوير القطاع 

الريا�ص���ي وتق���دمي الت�صهيالت لدع���م م�صاركة 

القط���اع اخلا�س والأف���راد عل���ى ال�صتثمار يف 

قط���اع الريا�صة املزدهر يف دب���ي، وتوفري �صبل 

النجاح للبطولت والفعاليات الريا�صية املحلية 

والدولية املتنوعة، وو�صع اخلطط وا�صرتاتيجيات 

العم���ل ل�صن���وات قادمة مبا يدع���م ن�رش ثقافة 

ممار�صة الريا�صة بجميع اأنواعها بني كافة فئات 

املجتمع �صواء على م�صتوى الريا�صة املجتمعية 

اأو تطوير الرباعم و�ص���وًل اإىل م�صتوى الحرتاف 

وا�صت�صافة اأهم البطولت العاملية، كما ا�صطحب 

الوفد الزائر يف جولة داخل مقر املجل�س .

قرر جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة 

القدم، اأم����س الأول الأربعاء، تخفي�س 

واإ�ص���دار وجتديد  ترخي����س  ر�ص���وم 

الأكادمييات الكروية اخلا�صة بالدولة، 

اإىل 1000 دره���م، انطالقا من حر�صه 

على زي���ادة ع���دد ممار�ص���ي اللعبة 

بالإمارات.

وا�صرتط الحت���اد، اأن يكون الرتخي�س 

مرتبطا بت�صجيل جميع الالعبني، يف 

كل الأكادمييات اخلا�صة، يف �صجالت 

الحتاد الر�صمية.

و�صيت���م عق���د ور�س عم���ل مل�صوؤويل 

اآرائهم  اإىل  الأكادميي���ات، لال�صتم���اع 

ومقرتحاتهم.

جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س الإدارة، 

الي���وم، برئا�صة ال�صيخ را�صد بن حميد 

النعيمي، ومت خالل���ه اعتماد تو�صية 

جلنة امل�صابقات، ب�صاأن اإلغاء م�صابقات 

املراحل ال�صنية، حت���ت 18 عاما فما 

دون، للمو�صم الريا�صي 2021-2020.

تخفي�س ر�ص���وم تراخي�س اأكادمييات 

الكرة بالإمارات

قرر جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة 

الأربعاء، تخفي�س ر�صوم  اليوم  القدم، 

الأكادمييات  واإ�صدار وجتديد  ترخي�س 

الكروية اخلا�ص���ة بالدولة، اإىل 1000 

دره���م، انطالقا من حر�صه على زيادة 

عدد ممار�صي اللعبة بالإمارات.

وا�صرتط الحت���اد، اأن يكون الرتخي�س 

مرتبطا بت�صجيل جميع الالعبني، يف 

كل الأكادمييات اخلا�صة، يف �صجالت 

الحتاد الر�صمية.

و�صيت���م عق���د ور�س عم���ل مل�صوؤويل 

اآرائهم  اإىل  الأكادميي���ات، لال�صتم���اع 

ومقرتحاتهم.

ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع جمل�س 

الإدارة،اأم�س الأول برئا�صة ال�صيخ را�صد 

بن حميد النعيمي، ومت خالله اعتماد 

تو�صية جلنة امل�صابقات، ب�صاأن اإلغاء 

م�صابقات املراح���ل ال�صنية، حتت 18 

عام���ا فم���ا دون، للمو�ص���م الريا�صي 

.2021-2020

تخفي�س ر�سوم تراخي�س اأكاديميات 

الكرة بالإمارات

منتخب الأردن ي�سل دبي 

النقاد والمحللون يتحدثون عن نهائي كاأ�س �سوبر 
الخليج العربي اليوم

دبي- الوحدة:

توا�صل رابطة املحرتفني الإماراتية حملتها 

الرتويجية لكاأ����س �صوبر اخلليج العربي، 

الذي �صيقام بني ال�صارقة و�صباب الأهلي، 

الي���وم اجلمعةحتت  اآل مكتوم،  با�صت���اد 

�صعار: "�صتانا �صوبر"، وه���ي اأوىل األقاب 

املو�صم اجلديد، وتتزامن مع املبادرة التي 

اأطلقها �صاحب ال�صم���و ال�صيخ حممد بن 

را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س 

جمل�س ال���وزراء، حاكم دب���ي، رعاه اهلل.. 

بعنوان: "اأجمل �صت���اء يف العامل"، والتي 

تهدف اإىل ت�صجيع ال�صياحة الداخلية بني 

الإمارات يف مو�صم ال�صتاء، والتعرف على 

املقومات الطبيعية واجلغرافية والرتاثية 

اجلميلة، يف �صتى اأنح���اء دولة الإمارات، 

من �صمالها اإىل جنوبها، والحتفاء باملزايا 

واملعامل الفريدة، التي متتاز بها كل اإمارة 

من اإمارات الدولة.

وقدمت الرابطة �صل�صلة لق���اءات م�صورة 

عرب من�صات التوا�ص���ل الجتماعي �صمن 

حملة الرتوي���ج للبطولة، من خالل جولة 

للكاأ�س يف املعامل ال�صياحية للدولة، يف 

7 اإمارات، و�صاحب الكاأ�س، خالل جولتها، 

7 �صيوف، �صاركوا يف اجلولة، هم الفنانة 

يارا، والإعالمي م�صطف���ى الأغا، والالعب 

حممد قا�ص���م، واملدرب عبد املجيد النمر، 

واملعلق على �صعي���د الكعبي، والإعالمي 

عدنان حمد احلمادي، واملحلل الفني خالد 

بيومي.

وحتدث ال�صيوف ع���ن الأماكن ال�صياحية 

بالدولة، وبالتحديد املكان الذي �صيتواجد 

فيه، ويتح���دث اأي�صا عن ال�صوبر، وحظوظ 

كل من الفريقني؛ ال�صارقة و�صباب الأهلي، 

يف الفوز بالكاأ�س.

وترتقب جماهري امللك والفر�صان املواجهة 

املرتقبة، بحثا عن اللقب الأول يف مو�صم 

.2021

من جانب���ه اأك���د الإعالمي عل���ي �صعيد 

الكعب���ي، جنم التعلي���ق العربي، املعلق 

بقنوات اأبوظبي الريا�صية، اأن جولة مبادرة 

"�ِصتان���ا �صوب���ر" للرتويج لكاأ����س �صوبر 
اخللي���ج العربي، جاءت اأك���ر من رائعة، 

حيث كانت يف الع���ني "دار الزين"، نظًرا 

ملا تتميز به م���ن معامل �صياحية خالبة، 

خا�صة جبل "حفيت"، ثاين اأعلى قمة يف 

الإمارات، وق���د حبا اهلل بلدنا اجلميل بكل 

هذه الأماك���ن املميزة، التي تعترب مبثابة 

كنوز طبيعية ت�رش الناظرين.

واأ�ص���اف الكعب���ي اأن مواجه���ة ال�صارقة 

و�صب���اب الأهلي لقاء من "العيار الثقيل"، 

يف ظل وجود مدربني مواطنني على راأ�س 

اجلهازي���ن الفنيني، مما يعط���ي للمباراة 

���ا ومميًزا يف الوق���ت ذاته،  طابع���ًا خا�صً

نظ���راً لالإمكان���ات الكبرية الت���ي يتمتع 

بها كال املدرب���ني، وميتلك عب���د العزيز 

العنربي مدرب "امللك" لقبني يف جعبته، 

فيما حقق مهدي عل���ي مدرب "الفر�صان" 

جناح���ات مدوية مع منتخ���ب الإمارات، 

بتتويجه بكاأ�س اخلليج ن�صخة 2013، يف 

البطول���ة التي اأقيم���ت يف دولة البحرين 

ال�صقيقة، ولكن مل يحقق بطولة مع الأندية 

التي اأ�رشف على تدريبها، كما قاد �صباب 

الأهلي يف اأكر م���ن منا�صبة �صابقة، ومل 

ا، مما يزيد من رغبته  يحالفه النجاح اأي�صً

يف حتقي���ق اأول بطول���ة ل���ه يف م�صواره 

كمدرب لالأندية .

اإن�صاء قن���اة تلفزيونية  وتابع: "اأق���رتح 

خا�صة برابطة املحرتفني الإماراتية، والتي 

�صتك���ون "�رشبة معل���م"، واإ�صافة لفريق 

عمل الرابطة املميز"، ويف معر�س حديثه 

ع���ن ذكرياته يف بداية عمل���ه الإعالمي، 

اأو�صح اأن الذكرى املحفورة يف وجدانه هي 

و�صول الإم���ارات اإىل بطولة كاأ�س العامل 

1990 يف اإيطاليا، والتي �صهدت بدايته يف 

احلقل الإعالمي، ويوجد جيل موهوب من 

"املعلقني"، ولكن تنق�صه فر�صة التواجد 
يف كاأ�س العامل، التي حتققت معي .

واأنهى الكعب���ي حديثه عن العني متغزل: 

"ه���ذي اجلميلُة يف م�صاِء ُظُهوِرها، َجَعَلْت 
عيوَن الناظريَن حت���اُر، الوقُت ليٌل غرَي اأنرّ 

�صياءها، اأوَحى لهْم اأن الزماَن نهاُر " .

من ناحيت���ه، اأ�صار خالد بيومي، الإعالمي 

واملحل���ل الريا�صي على قن���وات اأبوظبي 

الريا�صية، اإىل اأن مباراة كاأ�س �صوبر اخلليج 

العربي، ب���ني ال�صارقة و�صب���اب الأهلي، 

�صتك���ون لها طابع خا�س، يختلف عن كل 

املواجهات ال�صابقة، يف ظل وجود مدربني 

مواطنني، لأول مرة يف تاريخ ال�صوبر، على 

راأ�س اجلهازي���ن الفنيني، وهما عبدالعزيز 

العنربي مدرب ال�صارقة، ومهدي علي مدرب 

�صباب الأهل���ي، وي�صعى كل مدرب لتاأكيد 

جدارته الفنية بتحقيق اللقب.

وتاب���ع: "اأتوقع اأن حتم���ل املباراة الكثري 

م���ن الأ�رشار، لن تبوح به���ا اإل على اأر�س 

امللعب، ملا ميتلكه كال املدربني من كفاءة 

فنية، حي���ث حقق عبد العزي���ز العنربي 

مدرب "املل���ك" جناحات كبرية مع فريقه 

خالل الدور الأول يف دورينا، وعلى اجلانب 

الآخر يبحث مهدي علي مدرب "الفر�صان" 

ع���ن التواجد على من�ص���ات التتويج مرة 

اأخرى".

قال الإعالمي م�صطفى الأغا، مقدم برنامج 

�صدى املالعب على اإم بي �صي: اإن مباراة 

�صوبر اخللي���ج العربي، الت���ي تقام بني 

ال�صارقة و�صباب الأهلي با�صتاد اآل مكتوم، 

اليوم اجلمعة، هي قمة مبعنى الكلمة، ملا 

يتمتع به الفريقان من تاريخ كبري، وقاعدة 

جماهريية عري�ص���ة، ومن ال�صعب التكهن 

بهوية البط���ل يف تلك املواجهة املرتقبة، 

لأن مباريات الكوؤو�س حت�صمها التفا�صيل 

ال�صغرية.

وتابع اأن املميز يف مب���اراة ال�صوبر اأنها 

�صتقام يف ال�صهر اجلاري، وهو اأحد اأف�صل 

�صه���ور ال�صنة مع دي�صم���رب يف الإمارات، 

لتواف���د اآلف ال�صائحني اإليها من كل بقاع 

الدنيا؛ لال�صتمتاع باأجمل �صتاء يف العامل، 

ولف���ت الأغا اإىل اأنه يجه���ز لزيارة مدينة 

راأ�س اخليمة، وقال: "مل ي�صبق يل اأن زرتها 

من قب���ل، و�صمعت الكثري عن �صحرها وما 

به���ا من مناظر خالب���ة وطبيعة �صاحرة، 

خا�صة يف ذلك الوقت م���ن العام، واأجهز 

لزيارتها قبل نهاية ف�صل ال�صتاء".

 اأبوظبي-الوحدة: 

اختتمت يوم اأم����س الأول الأربعاء 

بطول���ة "يو اإف �ص���ي ليلة القتال: 

�صي�صا �صد ماجني" بفوز الأمريكي 

مايكل �صي�ص���ا برابع ن�رٍش له على 

التوايل، ليوقف م�صرية خ�صمه عند 

ثالث���ة انت�صارات متتالي���ة. وعربرّ 

الكبري  اعجابه���م  الفائ���زون على 

باأبوظب���ي وم�صتوي���ات التنظي���م 

الرفيعة التي مل�صوها، خا�صًة واأن 

العديدين منهم �صجلوا اأول فوٍز لهم 

مع "يو اإف �صي" يف اأبوظبي.

وقال مايكل �صي�صا الفائز على نيل 

ماجني باإجماع احلكام يف اجلولة 

اخلام�صة يف نهاية النزال الرئي�صي 

يف فئ���ة وزن الويل���رت: "لق���د كان 

خ�صمًا �صعب���ًا للغاية، واأنا �صعيد 

لتمكني م���ن الفوز اليوم، اإذ لطاملا 

ت عن ثقتي بفوزي بلقب بطل  ع���ربرّ

العامل، واإجناز اليوم يقربني ب�صكٍل 

كبري من هذا الجن���از، خا�صًة واأن 

ف���وز اليوم هو اأول مرة اأ�صارك فيها 

يف نزال رئي�صي لإحدى بطولت ’يو 

اإف �صي‘، ورابع ف���وٍز على التوايل 

بالن�صب���ة يل، ما يع���زز �صعادتي 

بهذا الفوز، خا�صًة واأين متكرّنت من 

الربهنة على قدراتي وموهبتي يف 

احللبة. ولقد حاول���ت انهاء النزال 

بال�رشبة القا�صي���ة، اإل اأن الفر�صة 

ل تزال اأمامي لأظهر للجميع باأين 

وتاأكيده،  ذل���ك  ولتحقيق  الف�صل، 

يتوج���ب عل���ي مواجه���ة اأف�ص���ل 

الالعبني وهزميتهم".

وقالت مانون فيوروت الفائزة على 

فيكتوريا ليوناردو بال�رشبة القا�صية 

الفنية باجلولة الثانية يف فئة وزن 

الذبابة لل�صي���دات: "حققت ما كنت 

اأطمح لتنفي���ذه بالتحديد يف نزايل 

الأول مع ’ي���و اإف �صي‘، حيث ركزت 

على حتقيق اأول ف���وٍز يل بال�رشبة 

القا�صية ومتكنت م���ن حتقيق ذلك 

اأود  بف�صل الرتكي���ز خالل الن���زال. 

الع���ودة جم���دداً وامل�صارك���ة يف 

النزالت املقبلة باأ�رشع وقٍت ممكن. 

ولحظت اأنها بداأت تتعب يف بداية 

اجلولة الثاني���ة، حيث متكنت من 

التحكم ب�صري النزال وحتقيق الفوز"

وق���ال عمر نورحمم���دوف، ابن عم 

على  والفائز  نورحممدوف،  حبيب 

بالإخ�ص���اع  م���ورزوف  �صريج���ي 

يف اجلول���ة الثاني���ة يف فئة وزن 

البانتام: "يف مث���ل هذا اليوم قبل 

ت�صعة اأع���وام يف عام 2012 متكن 

ابن عم���ي حبيب نورحممدوف من 

الفوز بذات الطريقة، اإل اأنني متكنت 

من حتقيق الفوز يف اجلولة الثانية، 

فيما حققه هو يف اجلولة الثالثة. 

اأ�صعر بحما�صٍة كبرية ملا �صيحمله 

امل�صتقب���ل يل، اإل اأنن���ي اأدرك باأن 

جناحي يعتمد عل���ى مدى قدرتي 

يف احلفاظ على تركيزي وموا�صلة 

التدريب. �صعيد ج���داً لتمكني من 

التغل���ب عل���ى خ�صم���ي واإظهار 

املهارات  اإمكانياتي يف خمتل���ف 

والفني���ات. كان خ�صمي �صعبًا، اإل 

اأن اأدائي اليوم مل يكن اأف�صل �صيء 

ميكنن���ي تقدميه، وله���ذا �صاأوا�صل 

العم���ل حتى الو�ص���ول اإىل اأف�صل 

اأداء ممك���ن. ل ميكنني التعبري عن 

مدى �صعادتي به���ذا الفوز، واأعتقد 

باأين �صاأحت���اج لب�صعة ايام حتى 

ا�صتيعاب حجم اجنازي هذا".

وق���ال مايك ديفي����س، الفائز على 

احلكام  بق���رار  ماي�ص���ون جون���ز 

يف فئة ال���وزن اخلفي���ف: "�صعيٌد 

لعودتي اإىل اأبوظبي وفوزي جمدداً 

هنا، خا�صًة واأن���ه مل يكن بالنزال 

ال�صهل. وتوقع���ت اأن ي�صت�صلم يف 

مرحلٍة مبكرة وعلى الرغم من كل 

حماولته القوي���ة، اإل اأنني متكنت 

من احلف���اظ على اأع�صاب���ي، واأنا 

�صعيد لتحقيق هذا الفوز يف بداية 

العام بعد خمتلف التحديات التي 

ع�صناها العام املا�صي. والآن بعد 

حتقيق���ي فوزين متتالي���ني، ازداد 

تركي���زي عل���ى موا�صل���ة م�صرية 

النت�صارات. والآن �صاأحاول الرتكيز 

على التعايف وتاليف اأخطاء اليوم. 

واأنتظر حاليًا نزال دا�صنت بورييه".

وقال فران�صي�صكو فيجويردو الفائز 

على جريوم ريفريا بقرار احلكام يف 

اجلولة الثالثة يف فئة وزن الذبابة: 

"�صعيد لتمكني م���ن الفوز يف اأول 
م�صارك���ٍة يل يف ’ي���و اإف �صي‘، اإل 

اأين مل اأظهر الي���وم كامل مقدراتي. 

بالطب���ع �صعرت ببع����س ال�صغط 

بالنظ���ر لأهمية دخ���ويل عامل ’يو 

اإف �صي‘، وكنت واثق���ًا من قدرتي 

على حتقيق الفوز. اأ�صعر باأين على 

اأمت ال�صتع���داد خلو����س املزيد من 

النزالت خالل عام 2021".

وق���ال دال�صا لوجنيامب���ول الفائز 

على ماركو����س برييز بقرار احلكام 

يف اجلولة الثالث���ة يف فئة الوزن 

املتو�ص���ط: "اأدرك���ت باأنني �صاأفوز 

بجولت���ني على الأقل. ل���دي فريق 

رائع، اأثق بهم وبتوجيهاتهم، ولهذا 

فاأن���ا على اأمت ال�صتع���داد للعودة 

وامل�صاركة يف الن���زالت يف اأقرب 

وق���ٍت ممك���ن. اأ�صع���ر بالر�صا عن 

اأدائي، وباأين قد مثرّلت بالدي ب�صكٍل 

ف، واأمتنى اأن األهم املزيد من  م����رشرّ

ال�صباب للم�صارك���ة يف الريا�صات 

القتالية. ون�صيحتي جلميع ال�صباب 

اأن يوؤمنوا بهدفهم واأن ي�صعوا اإليه 

ب�صكٍل جدي حتى حتقيق حلمهم".

وقال �صو مودايرج���ي الفائز على 

زاوخ اأد�صي���ف بق���رار احل���كام يف 

اجلولة الثالثة يف فئة وزن الذبابة: 

"ح�صدت اليوم ثمرة التدريب املكثرّف 
واجلهد الذي بذلته على مدى الفرتة 

املا�صية. وبعد ح�صد فوزي الثالث 

على التوايل، يتوجب علي الرتكيز 

اأركز على  حل�صد الرابع واخلام�س. 

التدريب ب�صكٍل ج���دي، واأحاول اأن 

اأ�صتمتع بالن���زال. ول يهمني ا�صم 

ال�صخ����س التايل ملواجهتي، اإذ اأثق 

بقدرتي على مواجه���ة اأي �صخ�س 

�صمن هذه الفئة".

الفائزون في بطولة »يو اإف �سي« ليلة القتال 

يعبرون عن مدى اإعجابهم بالتنظيم 

نخبة دراجي العالم يعلنون م�ساركتهم في »طواف الإمارات« 



 اأبوظبي-الوحدة:

 عقب اقامة اللجنة املنظم���ة للألعاب العاملية 

ال�شتوي���ة للأوملبياد اخلا�ص  ق���ازان 2022 لأول 

اجتماع افرتا�شى مب�شاركة ممثلني من 107 دولة 

حول العامل من بينهم  21 دولة عربية وهم اجلزائر،  

البحري���ن ،جزر القمر ،جيبوت���ى  ،م�رص ، العراق، 

الأردن ،الكوي���ت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب 

،عمان ،فل�شطني ،قطر، ال�شعودية ،ال�شودان ،�شوريا 

،تون�ص، المارات ،اليمن بال�شافة اىل ايران ميثلون 

منطقة ال�رصق الو�شط و�شمال افريقيا والذى ميثل 

اأك���ر م�شاركة من دول املنطقة فى العاب عاملية 

�شتوية ، وافق املهند�ص اأمين عبد الوهاب الرئي�ص 

القليم���ى على اخلطة التدريبية التى تقدم بها د. 

عماد حمى الدين مدير ع���ام الريا�شة والتدريب 

و�رصي���ف الفويل مدير عام اللع���اب وامل�شابقات 

لعقد جمموعة من ال���دورات التدريبية ال�شا�شية 

واملتقدمة لعدد من الريا�شات ال�شتوية

.و�رصح د. عم���اد حمى الدين باأن تل���ك الدورات 

التدريبية �شوف تركز على الريا�شات الأكرث م�شاركة 

من برامج املنطقة فى هذه اللعاب العاملية  وهي 

اجلري على اجلليد ،التزل���ج ال�رصيع ،الفلور بول 

وقد نظمنا نهاية ع���ام 2021 دورة تدريبية على 

ريا�شية تزلج اخرتاق ال�شاحية، ويتم حاليا جتهيز 

دورة تدريبية فى ريا�شة اجلري على اجلليد ويقوم 

بالقاء املحا����رصات التدريبي���ة اخلبري العاملى 

اليوغو�شليف �شلف�شرت بولك، وتهدف هذه الدورات 

التدريبية اخلا�ش���ة بالريا�شات ال�شتوية اىل رفع  

الكفاءة التدريبية لدى املتدربني من اأجل ا�شتقدام 

خ���راء عامليني فى تلك الريا�شي���ات ، والطلع 

على اأحدث التقنيات التدريبية احلديثة ، خا�شة 

واأن الريا�شات ال�شتوية تعد ريا�شات جديدة على 

معظ���م دول املنطقة ، نظرا لعدم وجود ثلوج فى 

معظم دولها با�شتثناء دولتني او ثلثة 

. فيم���ا اأكد �رصيف الفوىل ب���اأن اللعاب العاملية 

ال�شتوية �شوف تقام فى الفرتة من 22 اىل 28 يناير 

2022  وحتظ���ى تلك اللع���اب بدعم من  حكومة 

رو�شيا جمهورية تتار�شتان.، و�شوف ت�شهد اللعاب 

م�شارك���ة 3000 متط���وع و 1000 ممثل اإعلمي 

وتليفزيون، بال�شافة اىل 80 الف متفرج ،و 4000 

ا����رصة و�شيوف �رصف ومن املتوق���ع اأن يتابعها  

جمهور ي�شل اإىل 1.5 مليار �شخ�ص  حول العامل 

، واأه���م ما مييز العاب قازان هو م�شاركة املنطقة 

ب22 دولة اى بكل دول املنطقة با�شتثناء ال�شومال 

، وهي م�شاركة تزيد عن م�شاركة املنطقة فى اآخر 

العاب عاملية �شتوية اأقيمت بالنم�شا عام 2017 

وكانوا قد و�شلوا اىل 15 دولة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

اجلمعة 22 يناير 2021 �� الع�دد 14650  الريا�ضة

دبي-الوحدة:

اأعلن جمل�ص دبي الريا�شي عن اإطلق الدورة 

الريا�شية "األع���اب مدار�ص دبي" بالتعاون 

مع هيئة املعرف���ة والتنمية الب�رصية بدبي 

وتنظي���م �رصكة "اإي اأ����ص اأم"، وت�شارك يف 

ال���دورة الأول من نوعها   املدار�ص اخلا�شة 

يف دبي، وهي ته���دف اإىل زيادة الوعي يف 

املدار�ص باأهمية ممار�شة الريا�شة والن�شاط 

الب���دين باعتبارها و�شيل���ة لتعزيز ال�شحة 

البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

جاء ذل���ك خلل اللقاء الفني الذي عقد يوم 

الأربع���اء 20 يناي���ر 2021 يف مقر جمل�ص 

دبي الريا�شي بحي دبي للت�شميم وحتدث 

خلل���ه عل���ي عم���ر البلو�شي مدي���ر اإدارة 

التطوير الريا�شي يف جمل�ص دبي الريا�شي، 

وجمي����ص باورون، ويل هوليواي من اللجنة 

املنظمة للبطولة.

وتت�شم���ن األع���اب مدار�ص دب���ي 14 لعبة 

ريا�شية خمتلف���ة منها كرة الق���دم، الكرة 

الطائ���رة، ك���رة ال�شل���ة، ال�شباح���ة، تن�ص 

الهوائي���ة، كرة املاء،  الدراجات  الطاول���ة، 

ال�شطرجن، اجلولف، اخرتاق ال�شاحية، األعاب 

القوى، األعاب لأ�شحاب الهمم، كرة ال�شبكة، 

الريا�شات والإلكرتونية.

وت�شارك يف الدورة فرق من خمتلف الفئات 

العمرية بداية من عمر حتت 9 �شنوات حتى 

عمر حتت 19 �شنة للأولد والبنات، و�شيتم 

تطبيق برنامج انتق���اء املواهب من جميع 

الألعاب الريا�شي���ة، و�شتتيح هذه املبادرة 

الفر�ش���ة جلمي���ع طلبة املدار����ص اخلا�شة 

لإب���راز مواهبهم وقدراته���م الريا�شية، كما 

�شيتم اإن�شاء ملف ريا�شي لكل لعب بحيث 

ميكن���ه ال�شتف���ادة منه خ���لل انتقاله اإىل 

املرحلة اجلامعية.

ومت توجي���ه الدع���وة للم�شاركة يف الدورة 

اإىل جميع املدار����ص اخلا�شة يف دبي التي 

يبلغ عدده���ا 200 مدر�شة يف جميع اأنحاء 

الإمارة، وميكنها ت�شجي���ل كافة فرق لديها 

للم�شاركة بالطلب من خمتلف امل�شتويات 

البدنية، و�شتكون امل�شاركة جمانية جلميع 

املدار�ص والطلب، ومت ت�شجيل اأكرث من 50 

مدر�شة فور الإعلن عن تنظيم الدورة،

كم���ا اأعلن املجل����ص عن و�ش���ع بروتكول 

خا�ص للمناف�شات مبا ي�شمن تطبيق الدقيق 

للإج���راءات الوقائية والحرتازية من كوفيد 

19، ومت اعتم���اده م���ن اجلهات املعنية يف 

اإمارة دبي.

الرئا�سة الإقليمية للأولمبياد 

الخا�ص  تقيم مجموعة من 

الدورات التدريبية 

دبي-الوحدة:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ مكتوم 

ب���ن حممد بن را�ش���د اآل مكتوم 

نائ���ب حاكم دب���ي تنطلق يف 

الثاني���ة م���ن بعد ظه���ر اليوم 

اجلمع���ه بطولة ايف���زا الف�شية 

�شل�شلة  للبولو احدى بط���ولت 

كاأ�ص دب���ي الذهبية 2021 على 

ملعب ن���ادي ومنتجع احلبتور 

للبول���و مب�شارك���ة �شت���ة فرق 

هي المم���ارات وايفزا واحلبتور 

دبي  وذئاب  وبنجا����ص  وزيدان 

و�ش���وف ت�شتم���ر البطولة حتى 

اخلام�ص من �شهر فراير املقبل .

الفتتاح���ي  الي���وم  ووي�شه���د 

مبارات���ني حيث يق����ص �رصيط 

الم���ارات  فريق���ي  الفتت���اح 

وبنجا����ص وتليه���ا يف الراب���ع 

ع�رصا مباراة احلبتور وايفزا .

وتقود �شمو ال�شيخة ميثاء بنت 

حمم���د بن را�شد اآل مكتوم فريق 

المارات 17 جول ومعها لوكا�ص 

مونتيف���رد3 ج���ول  وتوما����ص 

بانيل���و 7 ج���ول وجولريم���و7 

جول اأما فريق بنجا�ص 18 جول  

ف�ش���وف يقوده حي���در بنجا�ص 

ومعه فردريكو 5 جول وبنيامني 

6 جول وكروتو 7 جول .

ومباراة اليوم هي حجر الزاوية 

للفريق���ني فمن يكت���ب له الفوز 

�شوف يقط���ع ن�شف الطريق اىل 

الدور التايل اما اخلا�رص ف�شوف 

يدخ���ل يف ح�شاب���ات معق���دة 

ن�شبيا  لذلك فان البداية �شتكون 

ح���ذرة بع����ص ال�ش���يء كعادة 

مباريات الفتت���اح ال ان فارق 

الهاندي���كان »الن�شف نقطة قد 

يرجح كفة بنجا�ص ويف املقابل 

قد يزيد من حما�ص وعطاء فريق 

الم���ارات ليعطيه مي���زة تقلب 

المارات  فري���ق  ولعل  املوازين 

يدخل البماراة ولديه ر�شيد من 

اخل���رة من خلل م�شاركاته يف 

مناف�شات الكا����ص الف�شية اأكرث 

من مرة بل والفوز بها عام .

ويف املب���اراة الثاني���ة ميث���ل 

فريق احلبت���ور 18 جول كل من 

حممد احلبت���ور وفيلك�ص ا�شني 

3 ج���ول وجون باريت�ص 6 جول 

وفاكوندو �ش���ول 9 جول وي�شم 

فري���ق ايف���زا 17 ج���ول كل من 

را�شد احلبتور وط���ارق احلبتور 

1 ج���ول و�شيجوندو امادوري 4 

جول وجاكينتو اموردي 5 جول 

وايزيدرو �شتارادا 7 جول .

وبرغم ان اللق���اء عائلي ال ان 

التناف����ص ل يع���رف املهادن���ة 

فال���كل ي�شعى للف���وز ومن ثم 

الف�شية  الكا�ص  التناف�ص عل���ى 

وينطبق ما قيل عن الهانديكاب 

على ه���ذه املباراة حيث يتمتع 

فريق ايف���زا بن�شف نقطة فارق 

الت�شني���ف  ال ان رعاي���ة ايفزا 

للفريق ورعاية �شريين كابيتال 

لل�شت�شارات وAHK  العاملية 

معاه���ل �شت�شكل عبئ���ا ام انها 

�شوف ت�شيف لهما الكثري وكما 

هو معروف ف���ان فريق احلبتور 

�شبق له الفوز بالكا�ص الف�شية 

اع���وام ..... ويف املقاب���ل ف���ان 

فري���ق ايف���زا الذي لع���ب فيما 

م�شى با�شم فريق مهرة فقد فاز 

بالكا�ص عام .

ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات 
في مواجهة بنجا�ص 

مجل�ص دبي يعلن عن اإطلق دورة 

»األعاب مدار�ص دبي«

اأبوظبي-الوحدة:

ت�شت�شيف �شالة نادي احتاد كلباء باملنطقة 

ال�رصقية �شب���اح اليوم اجلمع���ة انطلقة 

م�شابقة دوري اأبطال الإمارات ل�شباب اجلودو 

مب�شاركة 50 لعبا من فرق الإمارات ال�شمالية 

الت���ي تتمثل يف اأندي���ة ال�شارقة الريا�شي 

، ال�شارق���ة لريا�شات الدف���اع عن النف�ص ، 

الفجرية للفنون القتالية ، خورفكان ونادي 

احتاد كلباء م�شت�شيف البطولة وحامل لقب 

بطولتي دوري اأبطال الإمارات للجودو لعام 

2020،لل�شب���اب والنا�شئني وحّل يف املركز 

الثاين نادي الفجرية ، بينما جاء ثالثًا نادي 

ال�شارقة الريا�شي .

واأك���دت لئحة البطولة على �رصورة فح�ص 

)كوفي���د- PCR 19- ( والتاأكد من �شلبية 

النتيج���ة ملده تزي���د ع���ن 72 �شاعة لكل 

املعنيني بالبطولة ح�شب الرتوكول ال�شحي 

،وعلى الذين ح�شلوا عل���ى لقاح الكورونا 

مطلوب منه���م عمل ذل���ك الفح�ص بنف�ص 

ال�رصوط ال�شابقة ،مع التاأكيد على التباعد 

الجتماعي خلل مناف�شات البطولة .. ويجوز 

لكل فري���ق اأن ي�شجل 3 لعبني يف كل وزن 

منهم لعبان اثنان مواطنان، وثالث مقيم.

وت�شمل الفئات العمرية امل�شاركة يف البطولة 

اأعمار حتت 18-19-20 �شنة ومواليد 2001 

، 2002 ، 2003 ، اأم���ا الأوزان فق���د حتددت 

بتح���ت55 كجم، 60 كج���م ، 66 ، 73 ،81 ، 

90 ، حتت 100 ، وف���وق 100 كجم ..وتقام 

مناف�شات البطولة بنظ���ام الدوري من دور 

واحد.

وثم���ن �شعادة حممد بن ثعل���وب الدرعي 

رئي�ص الحت���اد ، ا�شت�شافة ن���ادي احتاد 

كلباء ملناف�شات اجلول���ة من دوري اأبطال 

الإم���ارات للجودو،موا�شلة لتعاون الأندية 

مع الحتاد ، متمنيا اأن تخرج بطولة جنوم 

امل�شتقبل كما خطط له���ا ،بهدف اكت�شاف 

مواه���ب جديدة ت�شكل دعم���ا للمنتخبات 

الوطنية ، مع التاأكيد على اإتباع الإجراءات 

،والتاأكد  الوقائي���ة  والتدابري  الحرتازي���ة 

من اإجراء الفح�ص املخ���ري )PCR( لكل 

املعني���ني بالبطولة حفاظ���ا على �شلمة 

اجلميع ،وق���د حتدد موعد اجلولة النهائية 

يوم 2/22 املقبل.

الدرعي: لبد من الهتمام بالإجراءات الوقائية الحترازية

11 �سوطاً في الأ�سبوع الرابع لدوري قفز الحواجز
ال�سارقة ــ  )الوحدة(:

على ميادينه الداخلية املغطاة مكيفة الهواء، 

والرملي���ة اخلارجية ي�شت�شيف نادي ال�شارقة 

للفرو�شية مناف�ش���ات الأ�شبوع الرابع لدوري 

الإمارات لوجنني لقفز احلواج���ز اليوم وغداً، 

باإ�رصاف احت���اد الإمارات للفرو�شية وال�شباق، 

ورعاي���ة لوجن���ني، وبالتعاون م���ع جمل�ص 

ال�شارق���ة الريا�ش���ي، وبها ي�شته���ل ال�شارقة 

للفرو�شي���ة اأوىل فعالياته يف املو�شم اجلديد، 

والتي ت�شتم���ل على بطولت���ني دوليتني من 

فئ���ة النجمت���ني، وتقامان عل���ى التوايل يف 

الأ�شبوعني الأول والثاين م���ن فراير املقبل، 

كم���ا ي�شت�شيف نهائ���ي الن�شخ���ة التا�شعة 

لل���دوري يف الأ�شبوع الأخري من اأبريل املقبل 

وفق الرنامج املعلن.

وتتاأل���ف مناف�شات الأ�شب���وع الرابع من 11 

�شوطًا تنطلق اأولها اليوم على ميدان ال�شالة 

املغط���اة، وخ�ش�ش���ت مل�شارك���ة الفر�ش���ان 

املبتدئني، وتعقبها مناف�شة للأ�شبال، وخيول 

القف���ز ال�شغرية عمر )4 ـ 5 �شنوات(، يف حني 

تنطلق على اأر�شية امليدان اخلارجي مناف�شة 

لفئ���ات فر�شان امل�شتوى الث���اين، والنا�شئني 

)اجلونيورز(، وخيول القفز عمر )5 ـ 6 �شنوات( 

ومناف�شة مفتوحة امل�شاركة على حواجز 125 

�ش���م، واأخرى لفر�شان الفئ���ة الأوىل وال�شباب 

على حواج���ز 135 �شم، وجميعها مبوا�شفات 

اجلولة الواحدة.

مناف�ش���ات ال�شبت من 6 اأ�ش���واط، 3 منها من 

جولة واح���دة وتق���ام على مي���دان ال�شالة 

املغط���اة وخ�ش�ش���ت للمبتدئ���ني والأ�شبال 

واأ�شح���اب اخليول عم���ر )4ـ  5 �شنوات( على 

التوايل، وعلى امليدان اخلارجي تبداأ مناف�شة 

فر�شان امل�شت���وى الث���اين واجلونيورز وفئة 

اخلي���ول )5 ـ 6 �شنوات( م���ن مرحلتني على 

حواجز 115 ـ 120 �شم، وال�شوط املفتوح من 

مرحلت���ني على حواجز 130 �ش���م، ومناف�شة 

الفئة الك���رى وال�شب���اب مبوا�شفات اجلولة 

الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يبلغ 

ارتفاعها 140 �شم.

واأكدت اإدارة ن���ادي ال�شارقة للفرو�شية تنفيذ 

جميع الإج���راءات الحرتازي���ة املعتمدة من 

اجلهات امل�شوؤول���ة، و�شيقت�رص احل�شور على 

الفر�شان وامل�شاركني، وو�شائل الإعلم وي�شمح 

بتمثي���ل �شخ�ص واحد فقط ل���كل جهة منها، 

وباأقل عدد ممكن من احل�شور، و�شيتم تغطية 

البطولة عر و�شائل التوا�شل الجتماعي.

ت�شارك فيها الإمارات  و22 دولة عربية  كلباء ت�شت�شيف بطولة دوري �شباب الجودو اليوم

في افتتاح بطولة »ايفزا«الف�شية  للبولو

ال�شارقة للفرو�شية ي�شت�شيف المناف�شات



�شهدت منطقة �أطفيح باجليزة، جرمية قتل ب�شعة 

كان د�فعه���ا �لغرية بني �لزوج���ات، �إذ حب�شت 

�شيدة فى �لعقد �لثالث من عمرها. �رضتها د�خل 

غرفة �لنوم، �لتي �أغرقتها حمتوياتها بالبنزين، 

ثم �شكب���ت كمية كبرية عل���ى مالب�س �ملجني. 

وتركتها يف �لد�خل حتى �أكلت �لنري�ن ج�شدها.

وك�شف���ت �لتحري���ات وحتقيق���ات �ملباحث  �أن 

�حلري���ق فى غرفة نوم بعق���ار �شكني مكون من 

طابق���ني، ومتكن���ت قو�ت �حلماي���ة �ملدنية من 

�إخم���اد �أل�شنة �للهب. بع���د �أن ��شتمرت �لنري�ن 

قر�بة 15 دقيقة، وبالفح�س �كت�شفت جثة ل�شيدة 

متفحمة، وتو�شلت �لتحريات �إىل �أن ور�ء �رتكاب 

�لو�قعة �رضتها. و�أنها حرقتها حية �نتقامًا منها 

ب�شب���ب �لغرية منها، ومتكن���ت �لقو�ت من �إلقاء 

�لقب�س على �ملتهمة.

 �أ�شبح���ت قري���ة بريطاني���ة 

ب���ني  للحدي���ث  مو�شوع���ًا 

�ملر�قب���ني و�ملهتم���ني، حيث 

���ت باأكمله���ا للبيع يف  عِر�شَ

�ل�ش���وق مقابل مبلغ زهيد �إىل 

ذلك  درج���ة �خلي���ال. و�شلط 

�لأ�ش���و�ء على و�ق���ع �ل�شوق 

�لعق���اري �لربيط���اين يف ظل 

جائح���ة كورونا �لتي ت�شببت 

باأ�شو�أ �أزمة �قت�شادية عاملية 

منذ عقود.

�شحافية  تقاري���ر  وبح�ش���ب 

يف بريطانيا، ف���اإن 16 منزًل 

وكوخًا، بالإ�شافة �إىل فد�ن من 

�أ�شبحت  �لزر�عي���ة.  �لأر��شي 

معرو�ش���ة للبي���ع يف قري���ة 

مبقاطعة ويلز  “�أبرليفين���ي” 
�لتاريخية �ل�شهرية، �أما �ملبلغ 

�لقرية  ه���ذه  مقابل  �ملطلوب 

�أو �ملجم���ع فهو 1.15 مليون 

مليون   1.6( �إ�شرتليني  جنيه 

دولر(.

و�لأر��شي  �لعق���ار�ت  وت�شكل 

�ملعرو�شة للبيع كامل �لقرية 

�لت���ي ظل���ت معرو�ش���ة يف 

�ل�شوق منذ �أكرث من 4 �شنو�ت. 

حيث مت �إدر�جها يف �لأ�شل يف 

مقابل   2016 يونيو  حزير�ن/ 

1.5 مليون جنيه �إ�شرتليني.

و�نخف����س �ل�شعر مبقد�ر 350 

�إ�شرتليني، مما  �أل���ف جني���ه 

جعله يقارب نف�س �شعر بع�س 

�ل�شقق �ملكونة من غرفتي نوم 

وثالث غرف نوم يف لندن. �أي 

�أن ثمن �لقري���ة كاملة يعادل 

ثمن �شق���ة �شكنية �شغرية يف 

�لعا�شمة لندن.

تعم���ل �حلكوم���ة �مل�رضي���ة 

على نقل مرك���ب �مللك خوفو 

با�ش���م  و�ملعروف���ة  �لأوىل، 

مرك���ب �ل�شم����س. و�لذي يبلغ 

طوله 42 م���رت�ً، ويزن 45 طنًا 

دون تفكيك���ه. من متحفها �إىل 

ت�شييده  يج���ري  �لذي  �ملبنى 

باملتحف �مل�رضي �لكبري.

�لنقل عرب  و�شتق���وم عملي���ة 

بناء “كونتيرن” �شخم باأبعاد 

قناطر  عم���ل  ويتم  �ملرك���ب، 

�إذ يتم  �أ�شفل �ملركب.  حديدية 

�إدخال �لكونتيرن حول �ملركب، 

و�إنز�له���ا عرب �لقناط���ر. فيما 

ي�شبه �شكة حديد حديثة متنع 

�هتز�ز �ملركب.

وتهدف عملية �لنقل �إىل متكني 

�جلمه���ور م���ن روؤي���ة �أ�شالع 

�له���رم �لأك���رب �لأربع���ة. بعد 

�ل�شلع  فيه���ا  �ختفى  �شن���ني 

�لر�بع خل���ف �ملبنى �مل�شمم 

على هيئ���ة كب�شولة معدنية، 

و�لذي  �شاعد يف �إخفاء �ل�شلع 

�جلنوبي للهرم

يف حادثة نادرة ح�شلت موؤخر�ً، �كت�شف علماء 

�لفلك كوكبًا ن���ادر�ً، يدور حول �أحد �لنجوم يف 

جمرة درب �لتبانة.

ويب���دو �أن �لكوك���ب �ملكت�شف ي���دور حول �أحد 

�أقدم �لنجوم يف جمرة درب �لتبانة. فيما �أطلق 

�لعلم���اء عليه م�شطل���ح “�لكوكب �خلارجي”، 

كونه يقع خارج جمموعتنا �ل�شم�شية.

ولفت �لعلماء �إىل �أن بنية هذ� �لكوكب �شخرية 

و�أن حر�رت���ه �شاخنة. و�أطلق عليه �لعلماء ��شم 

“�لأر�س �خلارقة” لكونه �أكرب من كوكب �لأر�س 
ب�شعفني تقريبًا.

ويف �ل�شياق ي�شتغرق �لكوكب �ملكت�شف �أقل من 

ن�شف يوم �أر�شي تقريبًا لاللتفاف حول �شم�شه. 

وهو قريب منها �لأمر �لذي ي�شبب �رتفاعًا كبري�ً 

بدرجات حر�رة �لكوكب.

بينما قدر �لعلماء حال���ة �لطق�س على �لكوكب 

باحلارة جد�ً. حيث يبلغ متو�شط درجة �حلر�رة 

3140 درجة فهرنهايت )1726 مئوية(.

ع���رث �ملو�طن �لأمريك���ي تومي 

كوك على �شيار�ته  بعد 17 عامًا 

م���ن فقدها عن طري���ق �ل�شدفة 

عندم���ا كان يبحث ع���ن �شيارة 

من ذ�ت �ملوديل باإحدى �شالت 

�ل�شيار�ت.

�لتع���رف على  و��شتط���اع كوك 

�شيارت���ه من ط���ر�ز “�شيفروليه 

كمارو” مودي���ل عام 1969. من 

خالل حو�ر م���ع �مل�شوؤولني عن 

�لعديد  �كت�ش���ف خالله  عر�شها 

�إىل  �لت���ي ت�شري  من �ملخالفات 

�أنها �شيارة م�رضوقة.

و�كت�ش���ف �لرجل �ل���ذي ل يز�ل 

بعد  �شيارته  ب���اأور�ق  يحتف���ظ 

مطابقة �لأرقام �خلا�شة مبكونات 

�ل�شي���ارة . �أن �ل�شي���ارة �لت���ي 

�شاهدها يف �شالة �ل�شيار�ت هي 

�شيارة م�رضوقة، وبادر بالت�شال 

بال�رضطة.

وتاأكدت �ل�رضطة من �أن �ل�شيارة 

�ملعرو�ش���ة يف �شالة �ل�شيار�ت 

 4 بيعه���ا  و�أن���ه مت  م�رضوق���ة 

مر�ت خالل �ل���� 17 عاما. بينما 

كان �مل�شرتي���ن من �ل�شحايا مل 

�لتاأك���د من �شالمة  يتمكنو� من 

�لأور�ق �خلا�شة بها ومطابقتها.

�أعلنت منظم���ة �ل�شحة �لعاملية، 

�أن �لن�شخ���ة �ملتحورة من فريو�س 

كورونا �مل�شتجد �لتي ظهرت لأول 

مرة يف بريطاني���ا، ر�شدت حتى 

�لآن يف 60 دول���ة على �لأقل، �أي 

�أك���رث بع�رض دول مم���ا كان عليه 

�لو�شع قبل �أ�شبوع.

ن�رضته���ا  �ملنظم���ة يف  وقال���ت 

�إن  �لوباء،  �لأ�شبوعية حول و�شع 

�لتي  �لثانية  �ملتح���ورة  �لن�شخة 

ظه���رت للم���رة �لأوىل يف جنوب 

�أكرث عدوى  �أنه���ا  �إفريقيا ويعتقد 

من �لن�شخ���ة �لربيطانية، ر�شدت 

هي �لأخرى يف 23 دولة ومنطقة 

حت���ى �لآن، بزي���ادة 3 عن �لعدد 

�لذي �شجل يف 12 يناير.

و�أ�ش���ارت �إىل �أنه���ا تر�قب �نت�شار 

نوعني �آخري���ن ظهر� يف �لرب�زيل، 

وهما "بي1" �لذي ر�شد يف ولية 

�أمازونا����س و�كت�ش���ف �أي�ش���ا يف 

�ليابان ل���دى 4 �أ�شخا�س قادمني 

من �لرب�زيل، ومتحول �آخر.

وتابعت: "حالي���ًا ل يوجد �شوى 

�لقلي���ل من �ملعلوم���ات �ملتاحة 

�إذ� كان���ت قابلية  ملعرف���ة م���ا 

وخطورته  لالنت�ش���ار  �لفريو����س 

تبدل���ت ل���دى هذي���ن �ل�شكل���ني 

�ملتحورين".لكنه���ا �أ�شارت �إىل �أن 

�مل�شابهة  �جليني���ة  "خ�شائ�شها 

يف  �ملتحوري���ن  للفريو�ش���ني 

تتطلب  �إفريقيا  بريطانيا وجنوب 

و�لن�شخ���ة  �أخ���رى".  در��ش���ات 

يف  �شجل���ت  �لت���ي  �ملتح���ورة 

بريطاني���ا يف منت�ش���ف دي�شمرب 

قادرة على �لع���دوى بن�شبة �أكرب 

ب�50 �إىل 70 باملئة من �لفريو�س 

�مل�شتجد �لأ�شلي.

حتديث من »غوغل« ي�ضع »هواوي« يف م�أزق

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

ذكرت �شحيف���ة "�لتليغ���ر�ف" �لربيطاني���ة، �أن علماء جامعة 

�أوك�شفورد يعكفون على تطوير ن�شخ جديدة من لقاحهم ملكافحة 

�شاللت متحورة من فريو�س كورونا ظهرت يف بريطانيا وجنوب 

�أفريقيا و�لرب�زيل.

وكانت جامعة �أوك�شفورد �أعلنت يف 17 يناير �جلاري �أن لقاحها 

�ملر�ش���ح ملقاومة فريو�س كورونا يحقق ��شتجابة مناعية �أف�شل 

عند ��شتخد�م نظام �جلرعت���ني �لكاملتني بدًل من جرعة كاملة 

و�حدة تليها ن�شف جرعة د�عم���ة. ومل ت�رض �لتفا�شيل �خلا�شة 

بالتج���ارب �ل�رضيرية للمرحل���ة �لأوىل و�لثاني���ة �لتي ن�رضت 

�خلمي�س �ملا�شي �إىل نظام ن�شف �جلرعة و�جلرعة �لكاملة �لذي 

قالت �أوك�شفورد �إنه "مل يكن �شمن �خلطط" لكن �ملنظمني و�فقو� 

عليه.

 ت�رضيب���ات �شحفية تك�شف �أن �رضك���ة “غوغل” �لأمريكية تقدم 

خدمة جديدة للر�شائل �لن�شية “�مل�شفرة” لأول مرة على �لهو�تف 

�لعاملة بنظام ت�شغيل “�أندرويد”.

ون����رضت مو�قع تقنية متخ�ش�شة �أن تطبيق “ر�شائل غوغل” لن 

تفعل تقنية “�لر�شائل �لن�شية �مل�شفرة” فيه على �أي �أجهزة “غري 

معتمدة” �أو موثوق فيها.

و�شتكون خدمة �لر�شائل �لق�ش���رية �جلديدة �مل�شفرة من غوغل، 

�شمن تقنيات “�جليل �لتايل” من �لر�شائل �لن�شية �جلديدة �لتي 

يقدمها �لإ�شد�ر �جلديد لنظام ت�شغيل “�أندرويد”.

ورمبا يرجع �شبب هذه �مليزة �لآمنة �جلديدة من ر�شائل “غوغل”، 

ه���و �أن �ل�رضكة �لأمريكية تخطط لأن توقف عمل جميع �لأجهزة 

غري �ملوثوقة و�لتي تت�شمن تطبيقات م�شبوهة.
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اإعالن مف�جئ ب�ض�أن »كورون� املتحور« .. واحلل 

عند علم�ء اأوك�ضفورد

 لقي���ت فتاة م�رضعه���ا على يد و�لدته���ا، يف حمافظة 

�لإ�شكندري���ة مب����رض، ب�شبب �إ�شقاطه���ا قطعة كيك على 

�لأر�س،

و�أف���ادت �لتقرير بوفاة �لطفلة “ر.ع.ع” وتبلغ 12 عامًا، 

عل���ى يد و�لدتها، ومت �لقب�س على �لأم؛ لتهامها ب�رضب 

جنلتها حتى فا�شت روحه���ا �إىل بارئها، بعد �أن وجهت 

لها ع���دة �شفعات قوي���ة و�رضبت ر�أ�شه���ا يف �حلائط، 

لت�شقط جثة هامدة، كما مت ��شتدعاء و�لدها لأخذ �إفادته.

كم���ا تبني م���ن �لفح�س وجود �أثار كدم���ات يف �لوجه، 

وب�ش���وؤ�ل و�لدتها يف �لتحقيقات �لأولي���ة، �أفادت باأنها 

تناولت وجبة “كيك” ب�شحبة �ملجني عليها، و�شقيقتها 

�لأخرى و�أنها �أ�شيبت بحالة �إعياء وفارقت �حلياة، �إل �أن 

رو�ية �لأم مل تتو�فق مع �شكوك مفت�س �ل�شحة �أو مناظرة 

�جلثة �لتي �أظهرت وجود �آثار �عتد�ء على �لطفلة.

   وبت�شيي���ق �خلناق عل���ى �لأم، �أق���رت بتعديها على 

�لطفلة، باأنها دفعته���ا ف�شدمت ر�أ�شها يف �حلائط، بعد 

�أن �أ�شقط���ت قطعة “كي���ك” على �لأر����س، حيث كانت 

حتاول تاأديبها، لكنها �أ�شيبت بنوبة “ترجيع” وف�ش��لت 

حماولة �إنقاذها..

اأم تنهي حي�ة طفلته� ب�ضبب 

قطعة كيك!
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اكت�ض�ف كوكب ن�در مل يتم ر�ضده �ض�بق�.. 

قرية بريط�نية معرو�ضة للبيع ب�أكمله�

العراق يكت�ضف �ضاللة �ضديدة العدوى 

من اأنفلونزا الطيور

التخطيط لنقل مركب خوفو 
ال�ضخم دون تفكيكه

اأمريكي يجد �ضي�رته امل�ضروقة بعد 17 ع�م�

منظمة ال�ضحة تر�ضم خريطة 4 فريو�ض�ت 
»جديدة«

�أعلن���ت �ملنظم���ة �لعاملي���ة ل�شح���ة 

�حليو�ن، �أن �لع���ر�ق �أبلغها باكت�شاف 

ب���وؤرة تف����س لل�شاللة »�إت����س5�إن8« 

�شديدة �لعدوى من �إنفلونز� �لطيور يف 

مدينة �شامر�ء بو�شط �لبالد.

ونقلت �ملنظم���ة، يف تقرير ُن�رض على 

موقعها �لإلك���رتوين، عن وز�رة �لزر�عة 

�لعر�قي���ة قوله���ا �إن �لفريو�س �كُت�شف 

يف 12 يناي���ر �جلاري يف مزرعة تبعد 

نحو 130 كيلوم���رت�ً �شمايل �لعا�شمة 

بغد�د، و�أدى �إىل نفوق 63700 طائر من 

�إجمايل 68800 طائر يف �ملزرعة.

و�أ�شاف���ت �أن ما تبقى م���ن �لطيور قد 

�أعدم.

وب���د�أ �خلمي�س، تف�شي مر����س �إنفلونز� 

�لطي���ور يف حمافظ���ة �ش���الح �لدين، 

و�شامر�ء �إحدى مدنها.

و�أعل���ن �ملحافظ �أن���ه، بحلول �جلمعة 

�ملا�شي���ة، نفق م���ا ل يقل عن 60 �ألف 

دجاجة. لك���ن �ملز�رع���ني يف �شامر�ء 

يقول���ون �إن خ�شائرهم كانت �أعلى من 

ذلك بكثري.

جرمية قتل ب�ضعة ارتكبته� �ضيدة .. وال�ضبب الغرية
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