
اأبوظبي-وام:

 �أعلنت وز�رة �ل�صحة و وقاية �ملجتمع �أن 

�م�س » �لأحد« �صهد تقدمي 220 �ألف جرعة 

لق���اح » كوفي���د- 19 » و هو �أعلى معدل 

تلقي جرعات يف ي���وم و�حد منذ �نطالقة 

�حلملة �لوطنية لتقدمي �للقاح.

و �أ�ص���اد مع���ايل عبد�لرحم���ن بن حممد 

�لعوي����س وزير �ل�صح���ة ووقاية �ملجتمع 

بجهود �لقائمني على �حلملة و خط �لدفاع 

�لأول و �مل�صارك���ني فيه���ا و ثمن �لوعي 

�ملجتمع���ي �لذي ك�صف ع���ن معدن �صعب 

�لإمار�ت �لأ�صي���ل و �ملقيمني على �أر�صها 

موؤك���د� �أن ذل���ك ياأتي متا�صي���ا مع خطة 

�لوز�رة لتوفري لقاح #كوفيد19 و�صعيا �إىل 

�لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن 

�لتطعيم و�لت���ي �صت�صاعد يف تقليل �أعد�د 

�حلالت و�ل�صيطرة على �لفريو�س.

 ويف وق���ت �صابق �أعلن���ت وز�رة �ل�صحة 

ووقاي���ة �ملجتمع ع���ن تق���دمي 71,710 

جرعات خالل �ل�صاع���ات �ل� 24 �ملا�صية 

وبذل���ك يبلغ جمموع �جلرع���ات �لتي مت 

تقدميها حت���ى �م�س �لح���د 3,185,872 

جرعة ومعدل توزيع �للقاح 32.21 جرعة 

لكل 100 �صخ�س.

ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة �لوز�رة لتوفري 

لقاح #كوفي���د19 و�صعيا �إىل �لو�صول �إىل 

�لتطعيم  �لناجت���ة عن  �ملناعة �ملكت�صبة 

و �لت���ي �صت�صاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت 

و�ل�صيطرة على �لفريو�س.

القاهرة-)د ب ا(:

 �أع���رب وزير �خلارجي���ة �مل�رصي �صامح �صك���ري �م�س �لأحد 

عن ��صتعد�د ب���الده �لد�ئم لالإنخر��س يف مفاو�صات للتو�صل 

با�رصع وقت ممك���ن لتفاق ملزم قانونا ب�ص���اأن �صد �لنه�صة 

�لثيوبي.

ج���اء ذلك خالل لقاء �صكري �م����س �لأحد مع رئي�س مفو�صية 

�لحتاد �لفريقي »مو�صى فقيه« �لذي يزور �لعا�صمة �مل�رصية 

�لقاه���رة ،بح�ص���ب بيان للمتح���دث با�ص���م وز�رة �خلارجية 

�مل�رصية. وقال �ملتحدث �إن �للقاء تطرق �إىل تطور�ت ملف �صد 

�لنه�صة، حيث �أكد �لوزير �صكري ��صتعد�د م�رص �لد�ئم لالنخر�ط 

يف مفاو�ص���ات جادة وفعالة من �أجل �لتو�صل يف �أ�رصع وقت 

ممك���ن �إىل �تفاق قانوين ملزم حول قو�عد ملء وت�صغيل �ل�صد 

اثل من �جلانب �لإثيوبي، على �أن يقابله �لتز�م مممُ

اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خط���ة وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 

لتو�صيع وزيادة نطاق �لفحو�صات يف �لدولة بهدف 

�لكت�صاف �ملبكر وح�رص �حلالت �مل�صابة بفريو�س 

كورون���ا �مل�صتجد »كوفي���د - 19« و�ملخالطني 

له���م وعزلهم .. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 184,260 

فح�صا جديد� خ���الل �ل�صاعات �ل���� 24 �ملا�صية 

على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�صتخد�م �أف�صل 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

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

�أبوظب���ي-و�م:  نعى �حتاد كتاب و �أدباء �لإم���ار�ت عبيد �صلطان 

طوير�س ع�صو �لحتاد و �أحد �أهم �ملوؤ�ص�صني للتاريخ �ل�صحفي يف 

�لإمار�ت �لذي �نتقل �إىل رحمة �هلل تعاىل يوم " �ل�صبت" .

وفق���دت �ل�صاح���ة �لثقافي���ة �لإمار�تية برحيله �أح���د �لإعالميني 

�لبارزي���ن و�ملوؤ�ص�صني يف م�صرية �ل�صحاف���ة �لإمار�تية �إىل جانب 

��صتغال���ه �ملبكر بال�صاأن �لعام عرب ع�صويته يف عدد من �لهيئات 

و�ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لإمار�تية ومنها �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت 

�لت���ي كان ع�صو� فيها منذ ع���ام 1986. وتوجهت �صاحلة غاب�س 

�أم���ني �ل�رص �لعام لالحتاد بخال�س �لعز�ء �إىل �أ�رصة �لفقيد وجميع 

�لكتاب و�لأدب���اء �لإمار�تيني برحيل عبيد طوير�س موؤكدة �أنه كان 

منوذجا للمثقف �لذي جمع بني �لإبد�ع �لرفيع و�لأخالقيات �ملهنية 

و�ل�صخ�صي���ة �لعالية ل���ذ� ي�صكل رحيله �ليوم حدث���ا موؤملا بكل 

�ملقايي�س، وخ�صارة لل�صاحتني �لثقافية و�ل�صحفية.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة �أبوظبي 15/24 دبي 16/24 �ل�صارقة 13/25 عجمان 25 /15 �أم �لقيوين 27 /13 ر�أ�س �خليمة 26 /12 �لفجرية 16/29 �لعني 15/26 ليو� 13/25  �ل�صلع 16/23  �لفجر 5.45 �لظهر 12.38   �لع�رص 3.46  �ملغرب 6.11 �لع�صاء 7.26

مقدي�صو-)د ب �أ(:

 �أ�صفر هجوم على فندق بو�صط �لعا�صمة 

�ل�صومالي���ة مقدي�صو �م����س �لأحد عن 

مقتل �أكرث من ت�صعة �أ�صخا�س.

ودمر تفجري �نتح���ارى ب�صيارة ملغومة 

مدخ���ل فن���دق » �أفري���ك » ، يف و�صط 

�لعا�صمة مقدي�ص���و ، و�أعقبه �إطالق نار 

كثي���ف ، بح�صب مر��ص���ل وكالة �لأنباء 

�لأملاني���ة )د.ب.�أ( �ل���ذي كان يف مكان 

�لنفجار وقت وقوعه .

وقال �صابط �ل�رصط���ة �ل�صومالية علي 

ح�صن لوكالة �لأنباء �لأملانية )د.ب.�أ( �إن 

م�صلحني �إ�صالميني م�صتبه بهم �قتحمو� 

على �لأرجح �لفندق بعد �لنفجار.

و�أ�ص���اف ح�ص���ن �أن �أك���رث م���ن ت�صعة 

�أ�صخا�س قتل���و� يف �لهجوم ، معظمهم 

من �ملدنيني.

مقتل ت�شعة �أ�شخا�ص �إثر هجوم 
على فندق بمقدي�شو
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دم�ضق-) د ب اأ(:

 ق���ال م�صدر يف �لدفاع �ملدين �لتابع للمعار�صة �ل�صورية 

�أن �صيارة مفخخة �نفجرت �م�س �لحد عند حاجز لف�صائل 

�ملعار�ص���ة �ل�صورية يف ريف حلب �ل�رصقي. وقال �مل�صدر، 

�لذي طلب عدم ذكر ��صمه، لوكالة �لأنباء �لأملانية)د.ب.�أ( " 

قتل 6 عنا�رص من �جلي�س �لوطني و�إ�صابة 4 بجروح جر�ء 

�نفجار �صيارة مفخخة على حاجز تفتي�س �م �صكيف �رصقي 

مدينة بز�عة بريف حلب �ل�رصقي ".

و�أكد �مل�ص���در �أن " �لنفجار �أدى لأ�رص�ر كبرية بال�صيار�ت 

و�ملباين �لقريبة من �حلاجز ".

وت�صيط���ر ف�صائل �ملعار�ص���ة على ريف حل���ب �ل�رصقي 

و�ل�صمايل و�لذي �صهد يف وقت �صابق من �ليوم �لأحد تفجري 

�صيارة مفخخ���ة يف مدينة �عز�ز بريف حلب �ل�صمايل �أدى 

ملقت���ل �صيدة وطفلني و�إ�صاب���ة 25 �خرين بجروح بينهم 

�أطفال ون�صاء.

 قتلى وجرحى من مقاتلي �لمعار�شة 
�ل�شورية في �نفجار 

م�شر تطالب باتفاق ملزم قانونًا ب�شاأن 

�شد �لنه�شة �لإثيوبي

اتحاد الكتاب ينعى عبيد طوير�ش

بغد�د-)د ب �أ(:

 ي���زور �لأمني �لع���ام ملجل�س �لتعاون �خلليج���ي نايف فالح 

�حلجرف �لعا�صمة �لعر�قية بغد�د �ليوم �لثنني.

جاء ذلك يف بيان ��صدرته وز�رة �خلارجية �لعر�قية �م�س �لأحد.

وقال �لبيان �أن �حلجرف �صيجتمع مع وزير �خلارجية �لعر�قية 

فوؤ�د ح�ص���ني يف مق���ر وز�رة �خلارجية لبح���ث �مل�صائل ذ�ت 

�لهتمام �مل�صرتك.

ومن �ملنتظر �أن يلتقي �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون �خلليجي 

خالل �لزيارة �لرئي����س �لعر�قي برهم �صالح ورئي�صي �لربملان 

حممد �حللبو�صي و�حلكومة م�صطفى �لكاظمي.

اأمين عام مجل�ش التعاون الخليجي يزور 

العراق اليوم

»طالع �ص2«»طالع �ص2«

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون خادم الحرمين 
ال�صريفين في وفاة الأمير تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز

اأبوظبي-وام:

 �أك���د �ملجل�س �لوز�ري للتنمي���ة برئا�صة �صمو 

�ل�صيخ من�ص���ور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة �أن حكومة 

�لإمار�ت تويل �صحة �لإن�صان و�صالمة �ملجتمع 

�أهمية ق�صوى، وت�صعه عل���ى ر�أ�س �أولوياتها، 

وهي تعم���ل على �لتطوي���ر �مل�صتمر وحتقيق 

�ل�صتد�م���ة يف ه���ذ� �لقطاع �ملح���وري لبناء 

�لأ�رصة �ل�صحية �ل�صليمة �خلالية من �لأمر��س.

جاء ذلك خ���الل تروؤ�س �صم���و �ل�صيخ من�صور 

بن ز�يد �م�س �لح���د �جتماع �ملجل�س �لوز�ري 

للتنمية �لذي عق���د يف جممع ق�رص �لوطن يف 

�لعا�صم���ة �أبوظبي و مت �صمن �أجندته مناق�صة 

ع���دد من �ملبادر�ت و�ملو��صيع يف �إطار تطوير 

منظومة �لعمل �حلكومي.

خط���ة �لتحول �لرقم���ي للخدمات مب���ا يقلل 

�لعتم���اد عل���ى 50% من �ملر�ك���ز �حلكومية 

�لحتادية.

خطة لتقلي�ص50% من �لمر�كز �لحكومية وتحويل 
معامالتها للمن�شات �لرقمية خالل عامين

اأبوظبي-وام:

 بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صي���خ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدولة "حفظ���ه �هلل" برقية تعزية 

�إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�رصيفني �مللك �صلمان 

بن عبد�لعزيز �آل �صع���ود عاهل �ململكة �لعربية 

�ل�صعودي���ة �ل�صقيق���ة .. �أعرب فيه���ا عن �صادق 

تعازيه ومو��صاته يف وف���اة �ملغفور له �صاحب 

�ل�صمو �مللكي �لأمري تركي بن نا�رص بن عبد�لعزيز 

�آل �صعود، د�عيا �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد 

بو��صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته و�أن يلهم �آل 

�صعود �لكر�م جميل �ل�صرب و�ل�صلو�ن.

كما بعث �صاح���ب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 

�آل مكت���وم نائ���ب رئي�س �لدول���ة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي "رع���اه �هلل" و�صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائ���د �لأعلى للق���و�ت �مل�صلحة برقيتي 

تعزي���ة مماثلتني �إىل خ���ادم �حلرمني �ل�رصيفني 

�مللك �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود .

دبي-وام:

 �أك���د �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حمم���د بن ر��صد 

�آل مكتوم نائب رئي����س �لدولة رئي�س جمل�س 

�ل���وزر�ء حاك���م دب���ي "رع���اه �هلل"، �أن دولة 

�لإمار�ت طورت منوذجًا ��صتثنائيًا يف �صناعة 

م�صتقبل �حلكوم���ات، وو�صعت معايري جديدة 

لتطوير �أف�ص���ل �خلدمات �حلكومية يف �لعامل، 

و�أن جه���ود تطوير وتقييم �خلدمات �حلكومية 

�صرتكز على �لقنو�ت �لرقمية، م�صري� �صموه �إىل 

�أن جترب���ة عام 2020 �أثبتت �صحة روؤيتنا يف 

�إطالق حكومة جميع خدماتها رقمية منذ عام 

.2013

جاء ذلك، مبنا�صبة �عتماد �صمّوه نتائج نظام 

�لنجوم �لعاملي لت�صنيف �خلدمات �لتي �صملت 

للمرة �لأوىل تقييم �لقن���و�ت �لرقمية، ومر�كز 

�لت�ص���ال �حلكومية، وغطت نح���و 100 قناة 

تقدمي خدمات يف 28 جهة، وت�صدرت نتائجها 

وز�رة �لد�خلية بح�صولها على 5 جنوم يف �أكرث 

من فئة.

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»�ل�شحة«: تعافي 4,189 من كورونا وت�شجيل 
2,948 �إ�شابة و12 حالة وفاة 

محمد بن را�صد يعتمد نتائج اأول تقييم للقنوات الذكية 
ويهنئ »الداخلية« بالمركز الأول 

م�ضقط-)د ب اأ(:

ماين عن قيامه  �أعل���ن جهاز �ل�صتثمار �لعمُ

باإع���ادة  هيكلة ��صتثمار�ت���ه �ل�صياحية 

و�لعقاري���ة يف �ل�صلطنة ع���رب نقلها �إىل 

ماني���ة للتنمي���ة �ل�صياحية  �ل�رصك���ة �لعمُ

)جمموعة عمر�ن( �لتابعة له.

وذك���رت وكال���ة �لأنب���اء �لعمانية �م�س 

�لأح���د �أنه مت حتوي���ل ملكي���ة م�صاريع 

للجه���از، وح�ص�صه يف بع����س �ل�رصكات 

�إىل �ملجموعة لتق���وم بدورها �لفّعال يف 

�صِه���م يف �لتنويع  �لقط���اع �ل�صياحي، وتمُ

�ل���ذر�ع  �ملن�ص���ود كونه���ا  �لقت�ص���ادي 

�لتنفيذية �حلكومي���ة لتطوير هذ� �لقطاع 

�حليوي و�ملهم.

ووف���ق �لوكالة ، تهدف ه���ذه �خلطوة �إىل 

توحيد �ل�صتثم���ار�ت �لعقارية �ل�صياحية 

حت���ت �إد�رة  و�ح���دة ذ�ت كف���اءة، ومبا 

مان �مل�صتقبلية 2040  يتو�ءم مع روؤية عمُ

، و�أه���د�ف �خلط���ة �خلم�صي���ة �لعا�رصة؛ 

�صتهدفات  ع���ّد �ل�صياحة �صم���ن ممُ حيث تمُ

�لقت�صادي يف  �لتنوي���ع  �خلطة لتحقيق 

�ل�صلطنة، و�لرتكيز على �لقطاع �ل�صياحي 

كاأح���د �لقطاعات �حليوي���ة و�لفاعلة يف 

دعم �لنمو، وتعزيز حج���م �لإير�د�ت غري 

�لنفطي���ة يف �لناجت �ملحل���ي و��صتقطاب 

�ل�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�رصة.

جهاز �ل�شتثمار 

�لُعماني يعيد هيكلة 

��شتثمار�ته

مهرجان دبي للت�شوق يختتم فعالياته 
بتخفي�شات و�شحوبات كبرى

تقديم 220 �ألف جرعة لقاح »كوفيد- 19« 
�لأحد وهو �أعلى معدل في يوم و�حد

دبي-وام:

�ختتم مهرج���ان دبي للت�ص���وق فعاليات دورته �ل���� 26 �لتي 

��صتمرت �صبع���ة �أ�صابيع و�صهدت تنظي���م �لعديد من �لعرو�س 

�لرتويجية و�لتخفي�ص���ات �لكربى و�جلو�ئ���ز �لقيمة و�لأن�صطة 

�لرتفيهية .

وقدم �ملهرج���ان خالل عطلة نهاية �لأ�صب���وع خ�صومات قيمة 

للمت�صوق���ني و�صلت �إىل 90 باملائة عل���ى جمموعة كبرية من 

�ملنتجات و�لأزياء يف خمتلف مر�كز �لت�صوق بدبي .

و�أتاح���ت �صحوبات مهرج���ان دبي للت�ص���وق �لعديد من فر�س 

�لف���وز ل�صكان دبي وزو�رها .. يف �لوق���ت نف�صه �أذهلت عرو�س 

طائر�ت "الدرون" �ل�صوئية �لزو�ر ورو�د �ملطاعم يف منطقة "ذ� 

بييت�س" �ملقابلة مل�رصوع "جمري� بيت�س ريزيدن�س" و"بلوو�ترز 

" ومنتجع "�صري�تون جمري� بيت�س" .

دبي تحدد مركزي �لخو�نيج و�لبدع لمتابعة 
حالت »كوفيد-19«

دبي-وام:

 �أعلنت هيئة �ل�صح���ة بدبي، �م�س �لحد، 

ع���ن تخ�صي�س مركزي �لب���دع و�خلو�نيج 

�ل�صحي���ني لتقيي���م ومتابع���ة ح���الت 

"كوفي���د-19" على م���د�ر �ل�صاعة، وذلك 
�صم���ن جهودها �مل�صتم���رة لتوفري �أف�صل 

خدمات �لرعاية �ل�صحية �ل�صاملة ملر�صى 

فريو�س "كورونا" �مل�صتجد.

وقال���ت �لدكتورة حنان حمم���د �حلمادي، 

��صت�صاري ومدير �ل�ص���وؤون �لطبية بقطاع 

�لرعاية �ل�صحي���ة �لأولية، �إن هذه �ملر�كز 

تق���وم با�صتقب���ال �حل���الت �لإيجابية ل� 

"كوفيد-19"، و�ملحولة �إليها وفق مو�عيد 
بالتن�صيق مع مركز �لت�صال �ملوحد بهيئة 

�ل�صح���ة بدبي ومركز �لتحك���م و�ل�صيطرة 

ملكافحة فريو�س "كورونا" يف دبي، حيث 

يق���وم �لأطباء بتقييم هذه �حلالت و�إجر�ء 

�لفحو�ص���ات �لالزم���ة له���ا مب���ا يف ذلك 

فحو�صات �لأ�صعة ليتم بعد ذلك ت�صنيفها 

وحتويله���ا �إىل �لعزل �ملنزيل �أو �ملوؤ�ص�صي 

وفقًا للحال���ة �ملر�صي���ة، �أو حتويلها �إىل 

�مل�صت�صفيات �إذ� دعت �حلاجة لذلك.

و�أ�ص���ارت �حلم���ادي �إىل �لهتم���ام �لبالغ 

�لذي �أولته �لهيئة له���ذه �ملر�كز حيث مت 

تزويدها بالكو�در �لطبية و�لطبية �مل�صاندة 

و�لتمري�صية وجميع �لو�صائل �لت�صخي�صية 

و�لعالجية، �إ�صافة �ىل رفع م�صتوى كفاءتها 

�لت�صغيلية للتعامل مع �حلالت �ملر�صية.

»تتمة  �ص8«

»طالع �ص3«



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J

 áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 øY É¡«a  ÜôYCG  ..  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¥OÉ°U

 öUÉf  øH  »côJ  ÒeC’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 πLh õY ¤ƒŸG É«YGO ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG

 È°üdG π«ªL ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL

.¿Gƒ∏°ùdGh

 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

 ÚØjöûdG  Úeô◊G ΩOÉN ¤EG  Úà∏KÉ‡ ájõ©J

. Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H π°üàe ó«©°U ≈∏Y 

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

 ájõ©J  á«bôH  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 ¬jRÉ©J ¥OÉ°U øY É¡«a ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH öUÉf øH »côJ ÒeC’G »µ∏ŸG

 ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG É«YGO Oƒ©°S

 ¿CGh  ¬JÉæL  í«°ùa  ¬æµ°ùj  ¿CGh  ¬àªMQ  ™°SGƒH

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG π«ªL ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j

 øH  óªfi øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

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

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

 ájõ©J  »à«bôH  ábQÉ°ûdG  ºcÉM ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

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

 ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG

 ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG ájõ©J á«bôH

 áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH ¿Éª∏°S

 ¬d QƒØ¨ŸG IÉaƒH á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 øH öUÉf øH »côJ ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  ¬à«bôH  ‘ √ƒª°S  ÜôYCGh

 ¤ƒŸG ÓFÉ°S .. ó«≤ØdG IÉaƒH ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 ¬æµ°ùj ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG πLh õY

.¬JÉæL í«°ùa

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 h  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ¿ÉªéY ó¡Y  ‹h

 ÖFÉf  »ª«©ædG  ó°TGQ  øH  öUÉf  ï«°ûdG  ƒª°S

 ΩOÉN ¤EG Úà∏KÉ‡ ájõ©J »à«bôH ¿ÉªéY ºcÉM

 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G

. Oƒ©°S ∫BG

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc 

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

 Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH áª«ÿG

 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ‘ á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY

 ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬d QƒØ¨ŸG IÉah

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH öUÉf øH »côJ

 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  ¬à«bôH  ‘ √ƒª°S  ÜôYCGh

..ó«≤ØdG IÉaƒH ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG πLh õY ˆG ÓFÉ°S

 ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG π«ªL

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ájõ©J  á«bôH  áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h »ª°SÉ≤dG

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  á∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH ¿Éª∏°S

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

 øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤G ájõ©J á«bôH

 πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG

 ÜôYCG  ,  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG

 IÉah  ‘  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U  øY  É¡«a

 öUÉf  øH  »côJ  ÒeC’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¿CG ôjó≤dG »∏©dG É«YGO , Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL

 ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

 øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG

. Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

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

 á«bôH  IÒéØdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤G ájõ©J

 áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 øY  É¡«a  ÜôYCG  ,  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¥OÉ°U

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH öUÉf øH »côJ ÒeC’G »µ∏ŸG

 ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  É«YGO  ,  Oƒ©°S

 º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG

. Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

:ΩGh-»HO

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

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

 äQƒW äGQÉeE’G ádhO ¿CG ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ,äÉeƒµ◊G πÑ≤à°ùe áYÉæ°U ‘ kÉ«FÉæãà°SG kÉLPƒ‰

 äÉeóÿG π°†aCG ôjƒ£àd IójóL ÒjÉ©e â©°Vhh

 º««≤Jh ôjƒ£J Oƒ¡L ¿CGh ,⁄É©dG ‘ á«eƒµ◊G

 ,á«ªbôdG äGƒæ≤dG ≈∏Y õcÎ°S á«eƒµ◊G äÉeóÿG

 âàÑKCG  2020 ΩÉY  áHôŒ ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  GÒ°ûe

 É¡JÉeóN ™«ªL áeƒµM ¥ÓWEG ‘ ÉæàjDhQ áë°U

.2013 ΩÉY òæe á«ªbQ

 ΩÉ¶f èFÉàf  √qƒª°S  OÉªàYG  áÑ°SÉæÃ ,∂dP AÉL

 â∏ª°T »àdG äÉeóÿG ∞«æ°üàd »ŸÉ©dG ΩƒéædG

 õcGôeh  ,á«ªbôdG  äGƒæ≤dG  º««≤J  ¤hC’G  Iôª∏d

 Ëó≤J IÉæb 100 ƒëf â£Zh ,á«eƒµ◊G ∫É°üJ’G

 IQGRh É¡éFÉàf äQó°üJh ,á¡L 28 ‘ äÉeóN

.áÄa øe ÌcCG ‘ Ωƒ‚ 5 ≈∏Y É¡dƒ°üëH á«∏NGódG

 ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG »NCG ÅægCG" :√ƒª°S ∫Ébh

 ∞«æ°üJ ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh ∫ƒ°üëH ,¿É«¡f ∫BG

 »còdG  É¡≤«Ñ£Jh  ÊhÎµdE’G  É¡©bƒŸ  Ωƒ‚  5

 ,äÉeóÿG Ëó≤J ‘ OôØàe êPƒ‰ á«∏NGódG IQGRh..

 ƒgh  AÉæãdGh  IOÉ°TE’G  ≥ëà°ùj  õ«ªàŸG  É¡≤jôah

."ä’ÉéŸG áaÉc ‘ »eƒµ◊G Éæ∏ªY ≥jôØd Ihób

 :ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ±É°VCGh

 5  π°†aCG  èFÉàf  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  Éæ∏YCG"
 õcGôe 5 CGƒ°SCGh ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y áeóN õcGôe

 Ò«¨àdÉH øjôNCÉàŸG ÉæÑdÉWh øjõ«ªàŸG Éæeôc..

 ∞XƒJ ,áeó≤àe äÉeóN äGƒæb ôjƒ£Jh Ú°ùëàdGh

 ΩÉ¶f  ÉfQqƒWh  ,á«LƒdƒæµàdG  πFÉ°SƒdG  çóMCG

 πÑ≤à°ùª∏d  ÉæJÉ©∏£J  ÖcGƒ«d  »ŸÉ©dG  ΩƒéædG

 Ö∏£àJ  á∏Ñ≤ŸG  á∏Môª∏d  á«æWƒdG  ÉæJÉjƒdhCG..

 π°†aC’G ÉæàeƒµM äÉeóN ¿ƒµàd kGójóL iƒà°ùe

 Ú∏eÉ©àŸG äÉ©∏£J ≥Ñ°ùJ.. ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

."º¡JÉ«M π¡°ùJh º¡æµ“

 É¡àjDhQ  ..  áfôe  ÉæàeƒµM"  :√qƒª°S  ±É°VCGh

.. á«bÉÑà°SG É¡JÉeóNh .. á«∏Ñ≤à°ùe

 .. πÑ≤à°ùª∏d ÉæJGQƒ°üJ ¢ùµ©j ¿CG Öéj ÉfDhGOCGh

 äGÒ¨àŸG  πX  ‘ É¡°ùØf  â°Vôa  É«LƒdƒæµàdG

 ‘ ºgC’G πeÉ©dG âëÑ°UCGh áYQÉ°ùàŸG á«ŸÉ©dG

 øe óH  ’ ..  äÉeƒµ◊G πÑ≤à°ùe íeÓe π«µ°ûJ

 º«≤f ¿CG Éæ«∏Y .. Éæ◊É°üd É«LƒdƒæµàdG QÉªãà°SG

 äÉeóÿG Ëó≤J ‘ á«ªbôdG ÉæJGƒæb IAÉØc ióe

."Ú°ùëàdG ¢Uôa ≈∏Y AÉæÑdGh

 ≈æÑàJ  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM"  :√qƒª°S  ∫Ébh

 ¢SÉædG IÉ«M π«¡°ùJ ¬aóg kÓeÉ°T kÉ«bÉÑà°SG kÉé¡f

 äÉeóÿG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  øe  πeÉ©àŸG  Úµ“h

 Ωƒ≤J  ÉæàjDhQh..  äGQÉeE’G  ádhO  áYöSh  ádƒ¡°ùH

 ádÉ©a  äÉ«dBG  QÉµàHGh  ôªà°ùŸG  ôjƒ£àdG  ≈∏Y

 IÉ«M IOƒL ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æJ äÉeóÿG Ëó≤àd

 Ú°ù– á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ójôf .. Ú∏eÉ©àŸG

 ≥«≤ëàd É¡∏ªY IÒJh ™jöùJh á«ªbôdG É¡JÉeóN

 áeƒµM π°†aCG ¤EG ∫ƒ°UƒdÉH á«∏Ñ≤à°ùŸG ÉæaGógCG

."⁄É©dG ‘

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ±É°VCGh

 ÖcGƒj á«ªbôdG áeóÿG äGƒæb º««≤J" :Ωƒàµe ∫BG

 ∫ÓN  äÉeóÿG  õcGôe  OóY  ¢ü«∏≤àd  ÉæJÉ¡LƒJ

 á«ªbQ á°üæe ¤EG ∫É≤àf’Gh ,%50 áÑ°ùæH ÚeÉY

 ≥jôa Éæ q¡Lh .. Ú∏eÉ©àŸG IÉ«M π¡°ùJ Ió qMƒe

 ¤EG á«eƒµ◊G äÉeóÿG π≤f IÒJh ™jöùàH Éæ∏ªY

.. IóMƒŸG á«ªbôdG á°üæŸG

."»ŸÉ©dG ΩƒéædG ΩÉ¶æH äÉeóÿG √òg ºq«≤æ°Sh

á«∏NGódG IQGRƒd ÒÑc ìÉ‚ 

 ,äÉeóÿG ∞«æ°üàd »ŸÉ©dG ΩƒéædG ΩÉ¶f ≈£Zh

 õcGôe πª°ûJ »àdG á«eƒµ◊G äÉeóÿG äGƒæb áaÉc

 äGƒæ≤dGh  ∫É°üJ’G  õcGôeh  ,Ú∏eÉ©àŸG  äÉeóN

 äÉ≤«Ñ£àdGh  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  πãe  á«ªbôdG

 kGÒÑc  kÉMÉ‚  á«∏NGódG  IQGRh  â≤≤Mh  ,á«còdG

 ™bƒŸG  π°üM  å«M  á«ªbôdG  äGƒæ≤dG  áÄa  ‘

 ∞«æ°üJ ≈∏Y IQGRƒ∏d »còdG ≥«Ñ£àdGh ÊhÎµdE’G

.Ωƒ‚ ¢ùªN

 á«∏NGódG  IQGRƒd  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  π°üMh

 á¡L  17 â∏°üM Éª«a  Ωƒ‚ 5 ∞«æ°üJ  ≈∏Y

 ´É£b º«¶æJ áÄ«g »g ,Ωƒ‚ 4 ∞«æ°üJ ≈∏Y

 IQGRhh ,ÊóŸG ¿GÒ£∏d áeÉ©dG áÄ«¡dGh ,ä’É°üJ’G

 ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dGh ,IÉcõdG ¥hóæ°Uh ,á«dÉŸG

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRhh  ,±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G

 ,ÚWƒàdGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IQGRhh  ,áÄ«ÑdGh

 ájöûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dGh ,ójGR á©eÉLh

 ,AÉŸGh  AÉHô¡µ∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dGh  ,á«eƒµ◊G

 áYÉæ°üdG IQGRhh ,™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRhh

 ,™ªàéŸG á«ªæJ IQGRhh ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 á«æÑdGh ábÉ£dG IQGRhh ,ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRhh

 ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRhh  ,á«àëàdG

.OÉ°üàb’G IQGRhh

 ≥«Ñ£àdG π°üM ,á«còdG äÉ≤«Ñ£àdG iƒà°ùe ≈∏Yh

 Éª«a Ωƒ‚ 5 ∞«æ°üJ ≈∏Y á«∏NGódG IQGRƒd »còdG

 áÄ«g »g ,Ωƒ‚ 4 ∞«æ°üJ ≈∏Y äÉ¡L 6 â∏°üM

 ájöûÑdG OQGƒŸG IQGRhh ,ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æJ

 ájöûÑdG  OQGƒª∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dGh  ,ÚWƒàdGh

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh  ,á«eƒµ◊G

 ,áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRhh  ,±ÉbhC’Gh

.IÉcõdG ¥hóæ°Uh

 ∞«æ°üJ ≈∏Y äÉ¡L 5 â∏°üëa ∫É°üJ’G õcGôe ÉeCGh

 ,ÚWƒàdGh ájöûÑdG  OQGƒŸG IQGRh »g ,Ωƒ‚ 4

 ,áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRhh ,IÉcõdG ¥hóæ°Uh

 ,±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh

.™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRhh

á∏eÉµàe πeÉ©àe áHôŒ 

 á∏≤f çGóMEG ¤EG äGQÉeE’G ádhO áeƒµM ≈©°ùJh

 ôjƒ£J ∫ÓN øe Ú∏eÉ©àŸG ÜQÉŒ ‘ á«Yƒf

 äÉeóÿG  áaÉc  Ωó≤J  IóMƒe  á«ªbQ  á°üæe

 öüàîJh ,Ö∏W ¿hOh »bÉÑà°SG πµ°ûH á«eƒµ◊G

 IOƒLƒŸG äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ AÉæY πeÉ©àŸG ≈∏Y

 øe ¬JÓeÉ©e RÉ‚EG  øe ¬æµ“h ,áeƒµ◊G iód

 ¬d ôaƒJh ,»ªbôdG ™«bƒàdGh á«ªbôdG ájƒ¡dG ∫ÓN

 ™aO πFÉ°Sh ÈY äÉeóÿG Ωƒ°SQ ójó°ùJ á«fÉµeEG

.áfôe

 ∞«æ°üàd »ŸÉ©dG ΩƒéædG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ºà«°Sh

 É¡∏ª°ûà°S  »àdG  äÉeóÿG  áaÉc  ≈∏Y  äÉeóÿG

 ádÉ©a  πeÉ©àe  áHôŒ  ÒaƒJ  ¿Éª°†d  ,á°üæŸG

 Ëó≤àH IOÉ«≤dG ájDhQ ≥≤ëj ÉÃ ,á©jöSh á£°ùÑeh

.⁄É©dG ‘ á«eƒµM äÉeóN π°†aCG

 äÉeóÿG ∞«æ°üàd »ŸÉ©dG ΩƒéædG ΩÉ¶f õcôjh

 πeÉ©àŸG  áHôŒ ≈∏Y  Iójó÷G  √ÒjÉ©e  øª°V

 ∫ÓN øe á¡÷G ìÉ‚ ióe º««≤Jh ,á∏eÉµàŸG

 IÉ«M  π«¡°ùJ  ‘  É¡Lƒ°†f  iƒà°ùe  ójó–

 á°ù∏°S  äÉeóN  áHôŒ  øe  ¬æ«µ“h  ,πeÉ©àŸG

 πeÉ©àŸG á∏MQ ≥°SÉæJ ióeh ,ádÉ©ah á©jöSh

.áeóÿG Ëó≤J äGƒæb ∞∏àfl ‘

 ÒjÉ©e áaÉ°VEG ‘ ôjƒ£àdG ¬LhCG RôHCG πãªàJ Éªc

 ,»bÉÑà°SG πµ°ûH äÉeóÿG Ëó≤J ≈∏Y õcôJ IójóL

 º«ª°üàdGh  ,Ú∏eÉ©àª∏d  á«fhÎµdE’G  ácQÉ°ûŸGh

 ôjƒ£àd  ™ªàéŸGh  áeƒµ◊G  ÚH  ∑Î°ûŸG

 áaÉ°VEG ,πeÉ©àŸG áHôéàH AÉ≤JQ’G ±ó¡H äÉeóÿG

 ºYóJ »àdG á«HÉéjE’G πª©dG áÄ«H ≈∏Y õ«cÎdG ¤EG

.äÉeóÿG õcGôe »ØXƒe øµ“h

 á¡÷G  IQGOEG  äÉ«dBG  º««≤J  ≈∏Y  ΩÉ¶ædG  õcôjh

 ‘ É¡æe IOÉØà°S’Gh É¡∏«∏–h Ú∏eÉ©àŸG äÉfÉ«H

 Ö°SÉæJ äÉeóN ÒaƒJh ,πeÉ©àŸG áHôŒ Ú°ù–

 ¬dƒ°üM á∏MQ ™jöùJ ‘ ºgÉ°ùJh ,¬JÉLÉ«àMG

 ΩGóîà°S’  äÉ¡÷G  ™«é°ûJh  ,áeóÿG  ≈∏Y

 äÉLÉ«àMG  ±Göûà°S’  áÄ°TÉædG  É«LƒdƒæµàdG

 äÉeóÿG Ëó≤Jh ,º¡àHôŒ Ú°ù–h ,Ú∏eÉ©àŸG

 äÉÑ∏£àe Ö°SÉæJ á«cP äÉeóN ôjƒ£Jh ,äÉbÉH ‘

.™ªàéŸG íFGöT ∞∏àfl

:ΩGh-»HO

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 »HO ºcÉM AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ádhódG

 ¢ùcÉaƒc"  IQOÉÑŸ  kÉªYOh  ,  "ˆG  √ÉYQ"
 áë°üdG áª¶æe É¡à≤∏WCG »àdG ,"COVAX
 ™jRƒàdG  ¤EG  á«eGôdG  ÉgOƒ¡Lh  á«ŸÉ©dG

 äÉMÉ≤d øe áYôL …QÉ«∏e ƒëæd ∫OÉ©dG

 â≤∏WCG  ,2021 ΩÉ©dG  ∫ÓN  "19-ó«aƒc"
 IójóL  á«ŸÉY  IQOÉÑe  Ωƒ«dG  »HO  IQÉeEG

 πc  äGQóbh  äGÈN  É¡dÓN  øe  äó°ûM

 ÅfGƒe  áµÑ°T"h  "äGQÉeE’G  ¿GÒW"  :øe

 áæjóŸGh  »HO  äGQÉ£eh  "á«ŸÉ©dG  »HO

 π≤æd  ,á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  á«ŸÉ©dG

 ∫ƒM  äÉMÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ™jöùJh  øjõîJh

 ≈∏Y  ¢UÉN  πµ°ûH  õ«cÎdG  ™e  ,⁄É©dG

 É¡fÉµ°S  Ò°VoCG  »àdG  ,á«eÉædG  ¿Gó∏ÑdG

 π≤f ‘ äÉjó– ¬LGƒJh AÉHƒdG øe Ió°ûH

.á«Ñ£dG äGö†ëà°ùŸG ™jRƒJh

 QÉ°ûàf’G  øe  ∞dÉëàdG  Gòg  ó«Øà°ù«°Sh

 äGQó≤dGh  äGQÉeE’G  ¿GÒ£d  »ŸÉ©dG

 á«ŸÉ©dG »HO ÅfGƒŸ Iõ«ªàŸG á«à°ùLƒ∏dG

 ádhÉæŸG  äGQóbh  á«∏«¨°ûàdG  IAÉØµdGh

 äÉfÉµeE’Gh  ,»HO  äGQÉ£Ÿ  á«dÉ©dG

 á«ŸÉ©dG áæjóŸG É¡H ™àªàJ »àdG IQƒ£àŸG

 õcôŸG  ó©J  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d

 äÉª¶æŸG  äÉ«∏ªY  ¥Ó£f’  …QƒëŸG

 áKÉZE’G ∫ÉªYCÉH á«æ©ŸG á«dhódG äÉÄ«¡dGh

 áaÉ°VEG ,á≤£æŸG ‘ á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸGh

 áYƒª›  ™e  πª©dG  øe  IOÉØà°S’G  ¤EG

 ‘  ÉÃ  ,ábÓ©dG  äGP  äÉ¡÷G  øe  ™°ShCG

 AÓchh  ájhOC’G  ™«æ°üJ  äÉcöT  ∂dP

 äÉfÉ«µdGh  á«eƒµ◊G  ä’ÉcƒdGh  øë°ûdG

 ¿Éª°V  πLCG  øe  ,äÉMÉ≤∏dG  π≤æd  iôNC’G

 IQOÉÑŸG  √ò¡d  ìÉéædG  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG

 ó«©°üdG ≈∏Y ÒÑµdG »HÉéjE’G ÒKCÉàdG äGP

.»ŸÉ©dG

 Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 ¿GÒ£d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ,

 ≈∏Y  ¿B’G  øëf  "  :áYƒªéŸGh  äGQÉeE’G

 äÉMÉ≤d ¥ÓWEG ™e á«îjQÉJ á¶◊ ÜÉàYCG

 ∞∏àfl â∏ q£Y »àdG ,"19-ó«aƒc" áëFÉL

 ∞≤Jh .⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ IÉ«◊G ¬LhCG

 á©«∏W ‘ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 øe kÉbÓ£fGh ,äÉMÉ≤∏dG ™jRƒJ ‘ ⁄É©dG

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢UôM

 ádhO áªgÉ°ùe õjõ©J ≈∏Y Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 »ŸÉY  πM  OÉéjEG  π«¡°ùJ  ‘  äGQÉeE’G

 IQOÉÑŸG  √òg  ¿EÉa  ,äÉ©ªàéŸG  ‘É©àd

 ™jöùàd á«°ù«FôdG äÉª¶æŸG Oƒ¡L ó qMƒJ

 πµ°ûH áHƒ∏£ŸG äÉMÉ≤∏d »ŸÉ©dG ™jRƒàdG

."»HO ÈY πLÉY

 √òg ‘ ±ôW πc Ωqó≤j " : √ƒª°S ±É°VCGh

 øe  á∏eÉµàeh  IOófi áYƒª› IQOÉÑŸG

 ,äÉMÉ≤∏dG ™jRƒJ ‘ äGQó≤dGh Iƒ≤dG •É≤f

 ô qî°ùj  πeÉ°T  πM  AÉæÑH  Éæd  íª°ùj  Ée

 á«àëàdG  á«æÑdGh  á«à°ùLƒ∏dG  ÉjGõŸG

 Oƒ¡÷G ºYód »°ù«FQ õcôªc »Hód ájƒ≤dG

 á≤K  ≈∏Y  ÉfCGh  .¿CÉ°ûdG  Gòg  ‘  á«dhódG

 IÒÑc äÉ«ªc »q≤∏J  kÉ©e ÉæàYÉ£à°SÉH  ¿CG

 qºK  øeh  ,É¡æjõîJh  ìÉ≤∏dG  äÉYôL  øe

 ‘  ⁄É©dG  ∫ƒM  á£≤f  …CG  ¤EG  É¡©jRƒJ

."ôjó≤J ó©HCG ≈∏Y áYÉ°S 48 ¿ƒ°†Z

 äÉeóî∏d  áq«ŸÉ©dG  áæjóŸG  ó© oJh

 äÉª q¶æŸ ⁄É©dG ‘ ™qªŒ ÈcCG á«fÉ°ùfE’G

 Égô≤e øe kÉbÓ£fG qÊÉ°ùfE’G πª©dG äÉ¡Lh

 ‘  »°ù«FQ  ∂jöT  kÉ°†jCG  »gh  ,»HO  ‘

 É¡JGÈN  ô qî°ùJh  ,äÉMÉ≤∏dG  π≤f  IQOÉÑe

 á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿG  ∫É› ‘ á©°SGƒdG

 ájòZC’G πãe ,áKÉZE’G OGƒe π≤æd á«fÉ°ùfE’G

 á«àëàdG á«æÑdG äGP ¥Gƒ°SC’G ‘ ájhOC’Gh

 á«ŸÉ©dG  áæjóŸG  äó≤Yh  .IOhóëŸG

 äGQÉeE’G  ™e  ácGöT  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d

 øë°ûdG ΩÉ¡e øe ójó©dG ‘ …ƒ÷G øë°û∏d

 kÉ°†jCG 2020 ΩÉY ∫ÓN Éà©bhh ,á«fÉ°ùfE’G

 äÓMQ ‘ ¿hÉ©àdG ≥«Kƒàd ºgÉØJ Iôcòe

.á«fÉ°ùfE’G IóYÉ°ùŸG

 º«gGôHEG  óªfi  ‹É©e  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

 ±GöTEÓd É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ,ÊÉÑ«°ûdG

 :á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG ≈∏Y

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH"
 áæjóŸG  äQƒ£J  ,  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 »HO  ‘  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  á«ŸÉ©dG

 PEG  ,⁄É©dG  ‘ ÊÉ°ùfEG  õcôe ÈcCG  íÑ°üàd

 áHÉéà°S’G π«¡°ùJ ‘ kÉjQƒfi kGQhO Ö©∏J

 AÉëfCG ™«ªL ‘ á«fÉ°ùfE’G äÉeRCÓd ¤hC’G

 áeRC’G ´’ófG òæe áæjóŸG â∏q¡°Sh .⁄É©dG

 á«Ñ£dG áHÉéà°S’G øe %80 øe ÌcCG ™jRƒJ

 ‘  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æŸ  á«ŸÉ©dG

."19-ó«aƒc áëaÉµe

 ≈∏Y  »HO  ¢Uô–"  :¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 ™e  áëFÉ÷G  áëaÉµe  Oƒ¡L  QGôªà°SG

 á«Ñ£dG  äGOGóeE’Gh äÉMÉ≤∏dG  π≤f IQOÉÑe

 äÉ©ªàéŸG É¡«dEG  áLÉ◊G ¢ùeCG  ‘ »àdG

 øY ¿ƒdhDƒ°ùe kÉ©«ªL øëæa ,⁄É©dG ÈY

 Gòg  øe  ‘É©à∏d  Éæ©°Sh  ‘ Ée  πc  ∫òH

."¬JÉ©ÑJh AÉHƒdG

 ,á«ŸÉ©dG  »HO  ÅfGƒe  áYƒª›  º°†æJh

 π°SÓ°S  ∫ƒ∏M ∫É› ‘ IóFGôdG  ácöûdG

 ÅfGƒŸG øe É¡àµÑ°T ÈY á«ŸÉ©dG ójQƒàdG

 ‘  á«à°ùLƒ∏dG  äÉ«∏ª©dGh  äÉ£ëŸGh

 øjõîJh  π≤f  IQOÉÑe  ¤EG  ,äGQÉ≤dG  ™«ªL

."19-ó«aƒc" äÉMÉ≤d ™jRƒJh

 »àdG  á«à°ùLƒ∏dG  äÉ«∏ª©dG  π¡°ùà°Sh

 ™ªL ΩÉ¡e  á«ŸÉ©dG  »HO  ÅfGƒe  ÉgòØæJ

 ™«æ°üàdG  ™bGƒe  ∞∏àfl  øe  äÉMÉ≤∏dG

 á«cÒeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdGh  ÉHhQhCG  ‘

 ÅfGƒŸGh äGQÉ£ŸG ¤EG É¡ª«∏°ùJ ºK ,óæ¡dGh

 ¤EG  É¡∏≤æd  áaÉ÷G  ÅfGƒŸGh  ájôëÑdG

.áØ∏àîŸG ó°UÉ≤ŸG

 øjõîàdG  õcGôe  áµÑ°T  ΩGóîà°SG  ºà«°Sh

 á©HÉàdG  »ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG  äGP  ™jRƒàdGh

 ™e  á≤aGƒàŸGh  ,á«ŸÉ©dG  »HO  ÅfGƒŸ

 øjõîàd kÉ«dhO Ióªà©ŸG ™jRƒàdG äÉ°SQÉ‡

 í«ë°üdG  âbƒdG  ‘  ™jRƒà∏d  äÉMÉ≤∏dG

 ≈∏Y  áªFÓŸG  IQGô◊G  äÉLQO  Ö°ùMh

.äGOÉ«©dGh äÉ«Ø°ûà°ùŸG

 »HO  ÅfGƒe  áYƒª›  ≥Ñ£oà°S  Éªc

 πãe  ,Ö≤©àdGh  ™ÑààdG  äÉ«æ≤J  á«ŸÉ©dG

 Cargoes  ƒ∏a  RƒLQÉc"  á«æ≤J

 øY  ájQƒa  äÉeƒ∏©e  Òaƒàd  ,"Flow
 ‘  ôªà°ùŸG  ºµëàdGh  äÉæë°ûdG  ™bGƒe

 ºà«°Sh .äÉæë°ûdG áÑbGôeh IQGô◊G äÉLQO

 ,áYƒªéŸG  äÉ£fih  ÅfGƒe  ΩGóîà°SG

 ,»HO ‘ "»∏Y πÑL AÉæ«e" ∂dP ‘ ÉÃ

 øjõîJh  øë°ûd  ,⁄É©dG  ÅfGƒe  ÈcCG  óMCG

 ,á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùŸGh  Iõ¡LC’G  ™jRƒJh

.º«≤©àdG äÉë°ùeh ø≤◊G πãe

 ¢ù«FQ  ,ºq«∏°S  øH  óªMCG  ¿É£∏°S  ∫Ébh

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  IQGOE’G  ¢ù∏›

 ød"  :"á«ŸÉ©dG  »HO  ÅfGƒe"  áYƒªéŸ

 ¢ShÒa  áÁõg  øe  á«fÉ°ùfE’G  øµªàJ

 ™jRƒJ  øµªŸG  øe  íÑ°UCG  GPEG  ’EG  ÉfhQƒc

 áfÉµe ¿EG .⁄É©dG AÉLQCG πc ‘ äÉMÉ≤∏dG

 á«dhDƒ°ùe Éæ«∏Y ºà– »ŸÉY õcôªc »HO

 πLCG  øe ÉæJGQóbh á«àëàdG  Éæà«æH πeÉµJ

 â¶aÉM ó≤d .∑Î°ûŸG ±ó¡dG Gòg ≥«≤–

 IQÉéàdG ≥aóJ ≈∏Y á«ŸÉ©dG »HO ÅfGƒe

 ¿Éª°†d  áëFÉ÷G  √òg  πMGôe  áaÉc  ‘

 äGOGóeE’G  ≈∏Y  ⁄É©dG  ∫hO  ∫ƒ°üM

 ¿hQƒîa  ÉæfEGh  ,É¡LÉà–  »àdG  ájƒ«◊G

 ÉæJÉ«∏ªYh ÉæJÉ£fih ÉæÄfGƒe  ΩGóîà°SÉH

 äÉMÉ≤∏dG  ™jRƒàd  á«còdG  á«à°ùLƒ∏dG

 áªgÉ°ùŸGh á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùŸGh Iõ¡LC’Gh

." AÉHƒdG ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘

 .. AÉHƒdG áëaÉµªd á«dhódG Oƒ¡é∏d k ÉªYOh ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«LƒàH

á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ≈dEG z19-ó«aƒc{ äÉMÉ≤d π≤æd á«ªdÉY IQOÉÑe ≥∏£J »HO

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14658 Oó`©dG-2021 ôjGÈa 1 ÚæK’G
øWƒdG QÉÑNCG2

 ∫ƒ°üëH ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG »NCG ÅægCG

 Ωƒéf 5 ≈∏Y zá«∏NGódG{

 ¬aóg kÓeÉ°T k É«bÉÑà°SG k Éé¡f ≈æÑàJ ÉæàeƒµM 

πeÉ©àªdG ø«µªJh ¢SÉædG IÉ«M π«¡°ùJ

 π°†aCG ô«aƒJ á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d ÉæJÉjƒdhCG

 ºdÉ©dG »a á«eƒµM äÉeóN

 õcGôeh á«ªbôdG äGƒæ≤dG πª°ûj ΩƒéædG ΩÉ¶f

≈dhC’G Iôª∏d á«eƒµëdG ∫É°üJ’G

 äÉeóîdG π≤f Iô«Jh ™jô°ùàH Éæ∏ªY ≥jôa Éæ q¡Lh

  IóMƒªdG á«ªbôdG á°üæªdG ≈dEG á«eƒµëdG

 IQGRƒd »còdG ≥«Ñ£àdGh »fhôàµdE’G ™bƒªdG 

Ωƒéf 5 ∞«æ°üJ ≈∏Y π°üëj á«∏NGódG

 ΩOÉN ¿hõ©j ΩÉµëdGh ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

õjõ©dGóÑY øH ô°UÉf øH »côJ ô«eC’G IÉah »a ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG

∫hC’G õcôªdÉH zá«∏NGódG{ CÉægh ΩƒéædG ΩÉ¶f ≥ah á«còdG äGƒæ≤∏d º««≤J ∫hCG èFÉàf óªàYG

ΩGƒYCG 8 πÑb á«ªbQ É¡JÉeóN ™«ªL áeƒµM ¥ÓWEG »a ÉæàjDhQ áë°U âÑKCG 2020 ΩÉY :ó°TGQ øH óªëe

 ºcÉëe »a IÉ°† ob ø«©j ó°TGQ øH óªëe

»ªdÉ©dG »dÉªdG »HO õcôe

 »ªdÉ©dG ióàæªdG íààØj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

πÑ≤ªdG ¢ù«ªîdG á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd

:ΩGh-»HO

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

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

 Ωƒ°SôŸG ,»HO IQÉeE’ kÉªcÉM ¬àØ°üH ,"ˆG √ÉYQ"
 ¢ùª«L Ú«°VÉ≤dG Ú«©àH 2021 áæ°ùd /6/ ºbQ

 áªµfi ‘ ¢ShôL …Ô«g Î«Hh ,»æ«∏L äƒµ°S

 ,»ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe ºcÉfi ‘ ±ÉæÄà°S’G

 ,öUÉf ∫BG  ˆGóÑY öUÉf º°TÉg öUÉf Ú«°VÉ≤dGh

 áªµëŸG  ‘  …Ò¡ŸG  Qƒaóc  óªfi  ódÉN  É¡eh

 ,»ŸÉ©dG  ‹ÉŸG  »HO  õcôe  ºcÉfi ‘ áq«FGóàH’G

 ‘ öûæ ojh ,√Qhó o°U ïjQÉJ øe Ωƒ°SôŸG Gò¡H πª© ojh

.áq«ª°SôdG Iójô÷G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉ°ù∏Lh  á£°ûfCG  πÑ≤ŸG  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ≥∏£æJ

 ¬ª¶æJ  …òdG  á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  »ŸÉ©dG  ióàæŸG

 áæé∏dG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  IQGRh

 ¢ûeÉg  ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  á≤«Kƒd  É«∏©dG

 ácQÉ°ûÃ  ,  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  ¿ÉLô¡e  äÉ«dÉ©a

.IRQÉH á«HôYh á«dhO

 ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ¬ëààØj …òdG - ióàæŸG õcôj

 ≈∏Y -¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH

 É¡«∏Y AÉæÑdGh ⁄É©dG ∫hO ÚH äÉcÎ°ûŸG OÉéjEG

 åëHh ,ÖcƒµdG Gòg ≈∏Y ¿É°ùfE’G πÑ≤à°ùe πLCG øe

 §£N πLCG øe É¡æ«H Éª«a ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG πÑ°S

.™«ª÷G É¡«a ºgÉ°ùj áeGóà°ùe

 á°ù∏L  ,É¡ªgCG  øe  äÉ°ù∏L  IóY  ióàæŸG  º°†j

 á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G  " ¿GƒæY πª– »àdGh ìÉààa’G

 "π°†aCG πÑ≤à°ùe ≥«≤ëàd ∑Î°ûŸG πª©dG πLCG øe

 ¤hC’G CGóÑJ á°ü°üîàe ájQGƒM äÉ°ù∏L 5 ¤EG áaÉ°VEG

 IóëàŸG  ·C’G  QhO  ≈∏Y  õ«cÎdGh  Aƒ°†dG  AÉ≤dEÉH

 á°UÉN á°ù∏Lh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G º«b õjõ©J ‘

 ¢ù«FQh ¢ù°SDƒe ,º«gGôHEG óªfi ™e QGƒM øª°†àJ

 √Qhód IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ º«gGôHEG óªfi á°ù°SDƒe

 ,»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ÉfhQƒc áëaÉµe ‘ RQÉÑdG

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  AÉ≤dEÉH  áãdÉãdG  á°ù∏÷G  ≥∏©àJ  Éª«a

 ájöüæ©dG  ≈∏Y AÉ°†≤dG  ‘ á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  QhO

 ¢SôZ äÉ«dBG ¢ûbÉæàa á©HGôdG ÉeCG , äÉ©ªàéŸG ÚH

 á«ŸÉ©dG  ÜQÉéàdG  ≥ah  ΩÓ°ùdGh  íeÉ°ùàdG  áaÉ≤K

 ÚH IGhÉ°ùŸG Oƒ¡L ó°UÎa á°ùeÉÿG á°ù∏÷G ÉeCG

.ºª¡dG ÜÉë°UCGh ICGôŸG Úµ“h Ú°ùæ÷G

 IQGRƒH ΩÉ©dG ôjóŸG …ôHÉ°üdG AGôØY IOÉ©°S âdÉbh

 ôîØdÉH ô©°ûf Ú«JGQÉeEÉc ÉæfEG ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 »ŸÉY  Ωƒ«d  IóëàŸG  ·’G  QGôbEG  ¿C’  RGõàYE’Gh

 ,IƒNCÓd »ŸÉ©dG ióàæŸG OÉ≤©fGh á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd

 ’EG »g Ée á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ¿ÉLô¡e º«¶æJ ∂dòch

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd á°ü∏îŸG Oƒ¡÷G QÉªK

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑX ƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 äGƒæ°S ióe ≈∏Y πªY …òdG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 IƒNC’G  á≤«Kh  ÇOÉÑe  ≈∏Y  ⁄É©dG  ™ªàéj  »µd

 ÉHÉHh ôgRC’G ï«°T á∏«°†a É¡©bh »àdG ,á«fÉ°ùfE’G

 ¿ƒµàd ,2019 ΩÉY »ÑXƒHCÉH á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG

 πc ‘ ¿É°ùfE’G πLCG øe ÒÑc »ŸÉY πª©d ájGóH

.¿Éµe

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ¿CG …ôHÉ°üdG äôcPh

 ióàæŸG íààØ«°S ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG

 ÉfhQƒc áëFÉ÷ ájRGÎME’G äGAGôLE’G â°Vôa …òdG

 k’ÉØàMG πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG »°VGÎaG ióàæe ¿ƒµj ¿CG

 ¬«dÉ©e ¿CG IócDƒe ,á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH

 Ò°†ëàdG  ‘  πª©dG  Ò°S  ôªà°ùe  πµ°ûH  ™HÉàj

 º°SÉH ≥«∏J »àdG IQƒ°üdÉH êôîj å«ëH ióàæª∏d

 ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’G  IƒN’G  ÉjÉ°†b  á«ªgCGh  äGQÉeE’G

.‹hódGh »∏ëŸG øjó«©°üdG

 IƒNCÓd »ŸÉ©dG ióàæŸG ‘ ∑QÉ°ûj ¬fCG âë°V hCGh

 á«dhódGh á«∏ëŸG äÉ«°üî°ûdG øe áÑîf á«fÉ°ùfE’G

 º«≤dÉH  ábÓ©dG  äGP  á«ŸÉ©dG  ÉjÉ°†≤dG  á°ûbÉæŸ

 á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  º«≤Hh  ,ΩÉY  πµ°ûH  á«fÉ°ùfE’G

 πãÁ  å«M  ,¢UÉN  πµ°ûH  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdGh

 º¡HQÉŒh º¡àjDhQ øY ÒÑ©à∏d ™«ª÷G IƒYO ióàæŸG

 ‘ á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  õjõ©J  ∫É› ‘ á«°üî°ûdG

 ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y º¡JÉeÉ¡°SEG ∫ÓN øe ,™ªàéŸG

 ±QÉ©àdG º«b á«ªæJ ¬dÓN øe ≥≤ëàj mƒëf ≈∏Yh

 ‘  ΩÉ¡°SE’G  π«Ñ°S  ‘  ∑Î°ûŸG  πª©dGh  QGƒ◊Gh

 ΩÉªàgÉH ≈¶ëj ióàæŸG ¿CG IócDƒe ,⁄É©dG πÑ≤à°ùe

 Ú«∏fi AGQRhh á«dhódG äÉª¶æŸG äGOÉ«b øe ÒÑc

 äÉª∏ch πªY ¥GQhCÉH É©«ªL ¿ƒªgÉ°ù«°S Ú«ŸÉYh

 ,â°ùdG  ¬JÉ°ù∏L  ∫ÓN  ióàæŸG  ´ƒ°VƒÃ  ≥∏©àJ

 øe  çóëàj  »àdG  "º¡∏ oe  óFÉb  áª∏c"  "  á°üæeh

 Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQ ,ôjQhÉe Î«H É¡dÓN

 Éª«d  h  ,¬dÉµ°TCG  ™«ªéH ô≤ØdG  AÉ¡fEG  ∫ƒM ôªMC’G

 πHƒf  IõFÉL  ≈∏Y  IõFÉMh  ΩÓ°S  á£°TÉf  ,…ƒÑZ

.á°UÉÿG É¡àHôŒ ∫ƒM ΩÓ°ù∏d

 »a ºdÉ©dG ∫ƒM á£≤f …CG ≈dEG ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ÉæàYÉ£à°SÉH :ó«©°S øH óªMCG 

 áYÉ°S 48 ¿ƒ°†Z



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH á«ªæà∏d …QGRƒdG ¢ù∏éŸG ócCG 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe

 äGQÉeE’G áeƒµM ¿CG  á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG

 á«ªgCG  ™ªàéŸG  áeÓ°Sh  ¿É°ùfE’G  áë°U  ‹ƒJ

 πª©J »gh ,É¡JÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y ¬©°†Jh ,iƒ°üb

 Gòg ‘ áeGóà°S’G ≥«≤–h ôªà°ùŸG ôjƒ£àdG ≈∏Y

 áª«∏°ùdG á«ë°üdG IöSC’G AÉæÑd …QƒëŸG ´É£≤dG

.¢VGôeC’G øe á«dÉÿG

 ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 …òdG á«ªæà∏d …QGRƒdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG óM’G ¢ùeG

 »ÑXƒHCG áª°UÉ©dG ‘ øWƒdG öüb ™ª› ‘ ó≤Y

 äGQOÉÑŸG  øe  OóY  á°ûbÉæe  ¬JóæLCG  øª°V  ”  h

 πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  QÉWEG  ‘  ™«°VGƒŸGh

.»eƒµ◊G

 OÉªàY’G π∏≤j ÉÃ äÉeóî∏d »ªbôdG ∫ƒëàdG á£N

.ájOÉ–’G á«eƒµ◊G õcGôŸG øe %50 ≈∏Y

 %50 ¢ü«∏≤J á£N ¬à°ù∏L ∫ÓN ¢ù∏éŸG ¢ûbÉf

 πjƒ–h  ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  áeóÿG  õcGôe  øe

 ÉÃh ,ÚeÉY ∫ÓN á«ªbôdG äÉ°üæª∏d É¡JÓeÉ©e

 ™aôjh  á«ªbôdG  äÉeóÿG  ΩGóîà°SG  »æÑJ  Rõ©j

 É°VQ  ≈∏Y  ßaÉëjh  äÉeóÿG  Ëó≤J  IAÉØc  øe

.Ú∏eÉ©àŸG

 õcGôe OóY ¢ü«∏≤J á£N á°ûbÉæeh ¢VGô©à°SG ”h

 ó©H â“ »àdGh ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ äÉeóÿG

 õcôJ IOófi ÒjÉ©Ÿ É≤ah õcGôª∏d πeÉ°T º««≤J

 h ‘Gô¨÷G ¥É£ædG ¢ùØf øª°V õcGôe ôaƒJ ≈∏Y

 äÉeóÿG ≈∏Y Ö∏£dG ºéM h á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG

.»ªbôdG ∫ƒëàdG IOƒL h áeó≤ŸG

 282 öüM ¤hC’G  á∏MôŸG  ‘ á£ÿG âæª°†Jh

 ∫ÓN Gõcôe 59 ¥ÓZEG ºàj ¿CG ≈∏Y ,áeóN õcôe

 √òg äÉeóN ôaƒàd Gô¶f 2021 áæ°S øe ∫hC’G ™HôdG

 õcGôŸG ¥ÓZEG ™e ,á«ªbôdG äÉ°üæŸG ≈∏Y õcGôŸG

 h 2021 »eÉY ÚH Ée á«éjQóJ á£îH á«≤ÑàŸG

 äÉeóN ‘ »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ™e  Ö°SÉæàJ  2022

 äÉeóÿG ôaƒJ ájQGôªà°SG øª°†j ÉÃh õcGôŸG √òg

.Ú∏eÉ©àª∏d

á«KGQƒdG ¢VGôeC’G øe ™ªàéŸG ájÉªM

 IóæLCG  øª°V  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf  ôNBG  ÖfÉL  øe

 á«KGQƒdG  ¢VGôeC’G  ´GƒfCG  ¿CÉ°ûH  á°SGQO  ,¬YÉªàLG

 áÑ°ùf π«∏≤J ±ó¡H ,êGhõdG πÑb É¡°üëa Üƒ∏£ŸG

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh á«KGQƒdG ¢VGôeC’G QÉ°ûàfGh çhóM

.IöSC’G áeÓ°Sh áë°U

 áeƒµM  ¿CG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 »Ñ∏J  ’  ájƒªæJ  ájDhQ  QÉWEG  ‘  Ò°ùJ  äGQÉeE’G

 ¢ùØf  ‘  §£îJ  πH  ..öVÉ◊G  äÉLÉ«àMG  §≤a

 á«JGQÉeEG IöSCG »æÑf ¿CG Éæaógh ,πÑ≤à°ùª∏d âbƒdG

 ™ªà› AÉæÑd ¤hC’G áæÑ∏dG ¿ƒµJ ,áª«∏°Sh á«ë°U

 øWƒdG  äGõéæe  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ≈∏Y  QOÉbh  ôªãe

."¬JÉÑ°ùàµeh
 ‘ ÉjQƒfi GQhO IöSC’G áë°U Ö©∏J " :√ƒª°S ∫Ébh

 ,AGƒ°S óM ≈∏Y ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G á«ªæàdG

 »ë°U ΩÉ¶f ™°Vh ≈∏Y á°üjôM äGQÉeE’G áeƒµMh

 ,á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG h ÒjÉ©ŸG π°†aCG ¤EG óæà°ùj

."Éæ«æWGƒe IÉ«M IOƒL øe ¬°ùØf âbƒdG ‘ Rõ©jh

 QÉ°ûàfGh  çhóM  áÑ°ùf  π«∏≤J  á°SGQódG  ±ó¡à°ùJ

 äÉbÉYE’G  øe  ∫ÉØWC’G  ájÉbhh  ,á«KGQƒdG  ¢VGôeC’G

 ÚH äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  ¢†ØNh ,ájó°ù÷Gh  á«ægòdG

 áaÉ°VE’ÉH ,¢VGôeC’G √ò¡H áHÉ°UE’G áé«àf ∫ÉØWC’G

 ≈∏Y  »YÉªàL’Gh  »°ùØædG  AÖ©dG  ∞«ØîJ  ¤EG

 »ë°üdG  AÖ©dG  ∞«ØîJh  ,™ªàéŸGh  IöSC’G

.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y …OÉ°üàb’G

 …ó°üàdG Oƒ¡L ºYóJ ¿CG á°SGQódG èFÉàf ¿CÉ°T øeh

 ∂dPh É¡æe ájÉbƒdG øµÁ »àdG á«KGQƒdG ¢VGôeCÓd

 øY πª◊G  πÑb  É¡KhóM á«fÉµeEG  ≈∏Y  ±ô©àdÉH

 ΩGóîà°SÉH  êGhõdG  πÑb  Ée  ¢üëa  AGôLEG  ≥jôW

 ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G Èà©j …òdGh ,»æ«÷G π«∏ëàdG

 πeÉµdG »æ«÷G π°ù∏°ùàdG π«∏– á«æ≤J ΩGóîà°SG

 ádhDƒ°ùŸG  á«æ«÷G  äGÒ¨àdGh  äGôØ£dG  ójóëàd

 äÉeóîH É¡£HQh ,á«ëæàŸG á«KGQƒdG ¢VGôeC’G øY

.êGhõdG πÑb Ée äÉ°Uƒëa

 ÊhÎµdEG  πé°S OÉéjEG  ¤EG  É°†jCG  á°SGQódG  ±ó¡Jh

 iƒà°ùe ≈∏Y á«JGQÉeE’G á«æ«÷G ¢VGôeCÓd óMƒe

 êGhõdG πÑb Ée äÉ°UƒëØdG èFÉàf πª°ûj ,ádhódG

 Èàfl ÒaƒJh á«ëæàŸG á«KGQƒdG  ¢VGôeC’G  ∫ƒM

 Ohõe á«æ«÷G äÉ°UƒëØdG º∏Y ‘ ¢ü°üîàe »æWh

 ,áeóÿG ÒaƒJ ‘ áeGóà°S’G ¿Éª°†d πgDƒe QOÉµH

 ÖcGƒàd  á«ë°üdG  äÉ°SÉ«°ùdG  º««≤Jh  åjó–h

 äÉÑ∏£àe åjó–h ,åjó◊G áKGQƒdG Ωƒ∏Y äÉÑ∏£àe

 Éª«a á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≥ah PQR »æ¡ŸG º««≤àdG

 áaÉ≤K öûf ¤EG áaÉ°VEG ..á«æ«÷G äÉ°ü°üîàdG ¢üîj

 øe ™ªàéŸG OGôaCG ÚH á«æ«÷G äÉ°UƒëØdG á«ªgCG

.ájƒYƒàdGh á«Ø«≤ãàdG äÓª◊G ºYO ∫ÓN

áÑjô°V ¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG áëFÓdG
¬JÓjó©Jh áaÉ°†ŸG áª«≤dG 

 ≈∏Y áMÎ≤ŸG äÓjó©àdG ¢†©H ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

 áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjöV ¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG áëFÓdG

 ôjƒ£àdGh  åjóëàdG  ±ó¡H  ∂dPh  ,¬JÓjó©Jh

 π°†aCG  ≈∏Y  AÉæH  ¬eÉµMCGh  ¿ƒfÉ≤∏d  ôªà°ùŸG

 ±GôWC’G áaÉc ¥ƒ≤◊ ÉfÉª°Vh ,á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

.∫ÉªYC’G äÉYÉ£bh Úµ∏¡à°ùe øe

 OGOÎ°SG  Ióe  πjó©J  ≈∏Y ìÎ≤ŸG  πjó©àdG  ¢üf

 Iójó÷G ÚæWGƒŸG øcÉ°ùŸ áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjöV

 AÉæH  ∫ÉªàcG  ïjQÉJ  øe  Gô¡°T  12  ∫ÓN  ¿ƒµàd

 ∫ƒª©ŸG áà°ùdG ô¡°TC’G Ióe øe ’óH ójó÷G øµ°ùŸG

 áØ∏àîŸG  ±hô¶dG  »YGôj  …òdG  ôeC’G  É«dÉM  É¡H

 º¡æµ“h º¡æcÉ°ùŸ ÚæWGƒŸG AÉ°ûfEG ≥aGôJ »àdG

 ∫ÉªcEGh  »Ñjö†dG  OGOÎ°S’G  øe  IOÉØà°S’G  øe

 ≈°TÉªàj É```Ã ,á«dÉY á«ëjQCÉH OGOÎ°S’G äGAGôLEG

 É¡«æWGƒe  √ÉaQ  õ`jõ©àd  ádhódG  äÉ¡LƒJ  ™e

.º``````¡ªYOh

¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG áëFÓdG
É¡à«ªæJh áÄ«ÑdG ájÉªM 

 ≈∏Y áMÎ≤ŸG äÓjó©àdG ∂dòc ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

 É¡à«ªæJh áÄ«ÑdG ájÉªM ¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG áëFÓdG

 äBÉ°ûæª∏dh ™jQÉ°ûª∏d »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ΩÉ¶f ¿CÉ°ûH

 áÑJÎŸG QÉKB’G º««≤J ±ó¡H »JCÉj …òdGh ,á£°ûfC’Gh

 áÄ«ÑdG ≈∏Y á£°ûfC’G h ™jQÉ°ûŸG ¢†©H áeÉbEG ≈∏Y

 ¿Éª°V ∂dòch ,É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh á«©«Ñ£dG OQGƒŸGh

 ..á«ªæà∏d á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G øe ¿É°ùfE’G áë°U ájÉªM

 ΩGõàd’G  áÑ°ùf  ™aQ  ‘  áëFÓdG  º¡°ùà°S  Éªc

 ó◊G ≥«Ñ£J ¿Éª°Vh äBÉ°ûæª∏d »Ä«ÑdG ∫Éãàe’Gh

.»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ΩÉ¶f äÉÑ∏£àe øe ≈fOC’G

 ¿Éª°V  ¤EG  º««≤àdG  Gòg  ±ó¡j  ,∂dòd  áaÉ°VE’ÉH

 äÉLÉ◊G »Ñ∏J áeGóà°ùe ájOÉ°üàbG á«ªæJ ≥«≤–

 ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ¬JÉLÉMh  ™ªàéª∏d  á«dÉ◊G

 AGOC’ÉH AÉ≤JQ’G ‘ ºgÉ°ùj ÉÃh,äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl

 áª¶fC’G  ájÉªMh  ,´ƒæàe  OÉ°üàbG  AÉæHh  »Ä«ÑdG

.á«Ä«ÑdG

 ≥«©J »àdG äÉjóëàdG áMÎ≤ŸG áëFÓdG èdÉ©à°Sh

 ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y »Ä«ÑdG  ôKC’G  º««≤J ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

 ⁄ »àdG ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG Qƒ¡X IÉYGôÃ h áaÉc

 äÉ«dB’G ójó– ™e ,ΩÉ¶ædG ‘ É≤HÉ°S É¡æ«ª°†J ºàj

.ΩÉ¶ædG Gòg ≥«Ñ£J øª°†J »àdG

á°SQÉªŸ áHPÉL áÄ«H ÒaƒJ
É¡∏«¡°ùJh ∫ÉªYC’G 

 ∫ÉªYCG áÄ«H Òaƒàd á«eƒµ◊G Oƒ¡÷G Aƒ°V ‘h

 π«¡°ùàdGh  ∫ÉªYC’G  OGhQh  øjôªãà°ùª∏d  á«dÉãe

 äÉ©jöûàdGh  á«dÉŸG  ÚfGƒ≤dG  ôjƒ£Jh  ,º¡«∏Y

 ¢ûbÉf ,É¡àdƒ¡°Sh ∫ÉªYC’G á°SQÉªÃ ábÓ©dG äGP

 ¿ƒfÉ≤∏d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ´höûe  ¢ù∏éŸG

.ádƒ≤æŸG ∫GƒeC’ÉH ¥ƒ≤◊G ¿Éª°V ¿CÉ°ûH …OÉ–’G

 ‘ ádhódG Ωó≤J õjõ©J ‘ áëFÓdG √òg ºgÉ°ùà°Sh

 ≥∏©àj Ée ójóëàdÉHh á«dhódG á«°ùaÉæàdG äGöTDƒe

 á°UÉÿG  á«YôØdG  äGöTDƒŸÉH  á£ÑJôŸG  OGƒŸÉH

 øª°V ¿Éª°†c áØ∏àîŸG ádƒ≤æŸG ∫GƒeC’G Ëó≤àH

."á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊G Iƒb" öTDƒe

 áëFÓdG  ´höûŸ  áeÉ©dG  ΩÉµMC’G  âæª°†Jh

 •höTh ,¬¶ØMh πé°ùdG º«¶æJ É°†jCG  ájò«ØæàdG

 äÉeƒ∏©eh  ,πé°ùdG  äÉeóN  øe  IOÉØà°S’G

 ó©H  äÓjó©àdGh  ,QÉ¡°TE’G  PÉØfh  ,π«é°ùàdG

 ,Ò¨dG á¡LGƒe ‘ ¿Éª°†dG ≥M PÉØfh ,π«é°ùàdG

 ..¬≤«Ñ£J ÖLGƒdG ¿ƒfÉ≤dGh ,ò«ØæàdGh ,äÉjƒdhC’Gh

 ‘ ádhódG áÑJôe øe ∂dP ø°ùëj ¿CG ™bƒàŸG øeh

 á°SQÉ‡ ôjô≤J øª°V ¿ÉªàF’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Qƒfi

.‹hódG ∂æÑdG øY QOÉ°üdG ∫ÉªYC’G

 π«µ°ûJ ¢ù∏éŸG ¢ûbÉf á«ª«¶æàdG  ¿hDƒ°ûdG  ‘h

 á«LQÉÿG  IQGRh  ‘  äÉ«bÉØJÓd  áªFGódG  áæé∏dG

 äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG ±ó¡H ∂dPh ‹hódG ¿hÉ©àdGh

 á°UÉÿG  äGAGôLE’G  ¿CÉ°ûH  á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G

 QhÉ°ûàdG  áYöS  ¿Éª°Vh  ,É¡©«bƒJh  äÉ«bÉØJ’ÉH

.É¡°Uƒ°üîH QGô≤dG PÉîJGh

 AGQRƒdG  ¢ù∏› QGôb  πjó©J  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf  Éªc

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¿CÉ°ûH

 ™°Vh ∫ÓN øe ,Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d IóëàŸG

 ¿CG ó©H É¡à∏µ«gh áæé∏dG πªY ΩÉ¶æd ójóL Qƒ°üJ

 ≈∏Y ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRh ¤EG É¡à«©ÑJ π≤f ”

 AÉæH á≤jôW π°†aCÉH á«æWƒdG áæé∏dG π«©ØJ ºàj ¿CG

 ájQÉ«©ŸG äÉfQÉ≤ŸGh äÉ°SQÉªŸG π°†aCG á°SGQO ≈∏Y

 ,É¡JÉjƒdhCGh ádhódG äÉ¡LƒJh äÉª¶æŸG äÉÑ∏£àeh

 ‘  ádhódG  ±GógCGh  äÉMƒªW  ™e  ΩAGƒàj  ÉÃh

 á©HÉàdG äÉª¶æŸGh ƒµ°ùfƒ«dG ™e πª©dG ä’É›

 ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SG ,á«eƒµ◊G ôjQÉ≤àdG ‘h .É¡d

 á«eƒµ◊G ôjQÉ≤àdG øe GOóY ¬YÉªàLG IóæLCG øª°V

 âæª°†J »àdGh ,»eƒµ◊G πª©dG ôjƒ£J QÉWEG ‘

 IQGRh  πÑb  øe  IòîàŸG  äGAGôLE’G  ≈∏Y  ´ÓW’G

 äÉ¡é∏d  ‹ÉŸG  AGOC’G  Ú°ù–h  ôjƒ£àd  á«dÉŸG

 IQGRh  ácQÉ°ûe  èFÉàf  ≈∏Y  ´ÓW’Gh  ,ájOÉ–’G

 ó≤ædG ¥hóæ°üd ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ‘ á«dÉŸG

 ôjô≤Jh ,2020 ôHƒàcCG ‘ Ú«dhódG ∂æÑdG áYƒª›h

 øe IÎØ∏d QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G RÉ¡L AGOCG øY …QhO

 ≈∏Y ´ÓW’Gh ,2020/09/30 ¤EG 2020/01/01

 áÑ°SÉëŸG  ¿GƒjO  äÉ¶MÓe  á÷É©e  äGóéà°ùe

 äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ¿CÉ°ûH

 ,2018 á«dÉŸG áæ°ùdG øY á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdGh

 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ¿CÉ°ûH áÑ°SÉëŸG ¿GƒjO ôjô≤Jh

 äGQÉeE’G  ±öüŸh  QÉªãà°SÓd  äGQÉeE’G  RÉ¡÷

.2019 á«dÉŸG áæ°ùdG øY …õcôŸG

 :IóMƒdG-»HO

 ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ

 ,á«dÉŸG  ôjRh  »HO  ºcÉM  ÖFÉf  ,Ωƒàµe

 OÉ–’G  ácöT  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ájÉªM  ácöT  »gh  ,äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàF’

 ‘ ájOÉ–’G  áeƒµë∏d  á©HÉàdG  ¿ÉªàF’G

 ´ÉªàLG  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 ÈY  2021  ΩÉ©d  ∫hC’G  IQGOE’G  ¢ù∏›

 √ƒª°S  CGóH  å«M  ,»FôŸG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J

 »àdG Oƒ¡÷G ≈∏Y ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG áÄæ¡àH

 ∫É©a πµ°ûH âªgÉ°S »àdGh ácöûdG É¡dòÑJ

 á«æWƒdG  äÉYÉæ°üdGh  äGQOÉ°üdG  ºYO  ‘

 Iƒb  ¢ùµ©j  É‡  ,á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’Gh

 øe ºZôdG ≈∏Y »JGQÉeE’G OÉ°üàb’G QGô≤à°SGh

 áëFÉL É¡à°Vôa »àdG äÉ«YGóàdGh äÉjóëàdG

 .»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ≈∏Y 19 – ó«aƒc

 ¬àÑ©d …òdG ÒÑµdG QhódÉH √ƒª°S OÉ°TCG óbh

 ºYO ‘ äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’ OÉ–’G ácöT

 ∫ÓN  Égƒ‰  õjõ©Jh  á«JGQÉeE’G  äÉcöûdG

 ‹ÉàdÉHh ,áÑ©°üdG ájOÉ°üàb’G äÉbhC’G √òg

 »£ØædG  ÒZ  …OÉ°üàb’G  ™jƒæàdG  ™jöùJ

 ájDhQ  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ  ,äGQÉeE’G  ádhóH

 .Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 óªMCG øH ÊÉK QƒàcódG ‹É©e í«°TôJ ” Éªc

 ,á«LQÉÿG  IQÉéà∏d  ádhO  ôjRh  ,…OƒjõdG

 OÉ–’G ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉæc

 ≈∏Y AÉ°†YC’G ≥aGh óbh äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’

 ¢ù«FQ ÖFÉæH √ƒª°S Ö qMQh .¬«dÉ©e ÜÉîàfG

 .ójó÷G IQGOE’G ¢ù∏›

 ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  Ωó≤Jh

 ¢Sóæ¡ŸG ‹É©Ÿ ôjó≤àdGh ôµ°ûdÉH Ωƒàµe

 OÉ°üàb’G ôjRh ,…Qƒ°üæŸG ó«©°S øH ¿É£∏°S

 OÉ–’G ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉfh

 øe  ¬eób  ÉŸ ,≥HÉ°ùdG  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàF’

 ∫É q©a πµ°ûH âªgÉ°S áã«ãM Oƒ¡Lh AÉ£Y

 ≥«≤–h ácöûdG äÉ«∏ªYh á£°ûfCG ºYO ‘

 .ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO ¬d kÉ«æªàe ,É¡aGógCG

 ¿ÉªàF’  OÉ–’G  ácöT  ¿EG  √ƒª°S  Oó°Th

 äÉcöûdG  ºYóH  É¡eGõàdG  ócDƒJ  äGQOÉ°üdG

 ó«©°üdG ≈∏Y É¡à«°ùaÉæJ õjõ©Jh á«JGQÉeE’G

 ájÉªM  ∫ƒ∏M  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,»ŸÉ©dG

 ácöûdG  É¡eó≤J  »àdG  …QÉéàdG  ¿ÉªàF’G

 äÉcöûdG ƒ‰ ºYO ‘ kÉjƒ«M kGQhO Ö©∏J

 ‘ É¡àªgÉ°ùe õjõ©Jh IQqó°üŸG á«JGQÉeE’G

 .äGQÉeE’G ádhód ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG

 ácöûdG  Oƒ¡L  øªãf  øëf{  :√ƒª°S  ∫Ébh

 äÉcöûdG  á«°ùaÉæJ  õjõ©J  ¤EG  á«eGôdG

 øe  kAGóàHG  á«dhódG  ¥Gƒ°SC’G  ‘ á«JGQÉeE’G

 äÉcöûdG  ∞jô©J  πª°ûJ  »àdG  äGQOÉÑŸG

 ó≤Yh  ,…QÉéàdG  ¿ÉªàF’G  ájÉªM  ∫ƒ∏ëH

 π«¡°ùàd kÉ«dhOh kÉ«∏fi á«é«JGÎ°SG äÉcGöT

 á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG  äÉcöûdG  ∫ƒ°üM

 äGhOCG  ôjƒ£J  ¤EG  k’ƒ°Uhh  ,πjƒªàdG  ≈∏Y

 ºgÉ°ùJ IôµàÑe á«æ«eCÉJ äÉéàæeh á«dÉe

 ôWÉîŸG øe á«JGQÉeE’G äÉcöûdG ájÉªM ‘

 IOÉYEGh ôjó°üàdG ∫É› ‘ πª©dÉH á≤∏©àŸG

z.ôjó°üàdG

 OÉ–’G  ácöT  ºgÉ°ùJ{  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 áfÉµe ï«°SôJ ºYO ‘ äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’

 IQÉéà∏d kGóFGQ kÉ«ŸÉY kGõcôe äGQÉeE’G ádhO

 πª©J á«æ«eCÉàdG É¡dƒ∏M ¿CG å«M ,∫ÉªYC’Gh

 á«JGQÉeE’G  äÉcöûdG  á«°ùaÉæJ  õjõ©J  ≈∏Y

 ƒëf É¡££N ºYOh »ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y

z.™°SƒàdGh ƒªædG

 øH ÊÉK QƒàcódG  ‹É©e OÉ°TCG  ,¬ÑfÉL øe

 ¿ÉªàF’ OÉ–’G ácöT Oƒ¡éH …OƒjõdG óªMCG

 É¡dƒ°üM ‘ πãªàŸG ÉgRÉ‚EGh äGQOÉ°üdG

 IQó≤dGh ÚeCÉà∏d á«dÉŸG Iƒ≤∏d ∞«æ°üJ ≈∏Y

 ™e  (GóL  …ƒb)  -AA  áLQóH  á«fÉªàF’G

 ¢ûà«a ádÉch øe Iô≤à°ùe á«∏Ñ≤à°ùe Iô¶f

 ≈∏Y á«fÉãdG  áæ°ù∏d  ,ÊÉªàF’G  ∞«æ°üà∏d

 IQób ¢ùµ©j ∞«æ°üàdG Gòg ¿CG kGócDƒe ,‹GƒàdG

 á«JGQÉeE’G äÉcöûdG ƒ‰ ºYO ≈∏Y ácöûdG

 ‘  πª©dG  óæY  á«°ùaÉæJ  Iõ«e  É¡FÉ£YEGh

.á«dhódG ¥Gƒ°SC’G

 IóFGôdG  áfÉµª∏d  kGô¶f{  :¬«dÉ©e  ∫Ébh

 Ëó≤J  ‘  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàF’  OÉ–Ód

 πjƒªàdGh äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFG ájÉªM ∫ƒ∏M

 AÉcöûdG øe á©°SGƒdG É¡JóYÉbh QÉªãà°S’Gh

 É¡fEÉa  ,kÉ«ŸÉYh  kÉ«∏fi  Ú«é«JGÎ°S’G

 ºYO ‘ ÒÑc πµ°ûH áªgÉ°ùŸG ‘ âë‚

 É¡fCG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  »JGQÉeE’G  OÉ°üàb’G

 ºZQh É¡°ù«°SCÉJ øe §≤a ådÉãdG É¡eÉY ‘

 kÉ≤M  ¿hQƒîa  ÉæfEG  .ÉfhQƒc  áeRCG  äÉ«YGóJ

 √òg ‘ ácöûdG É¡à≤≤M »àdG äGRÉ‚E’ÉH

 ƒëf »©°ùdG ‘ É¡eGõàdG ócDƒJ »àdGh IÎØdG

 ≈°übCG  Ëó≤àd  ôªà°ùŸG  QÉµàH’Gh  ôjƒ£àdG

z.á«JGQÉeE’G äÉcöû∏d ºYódG äÉLQO

 ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¥ô£J ,´ÉªàL’G ∫ÓNh

 á«é«JGÎ°SG ¤EG äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’ OÉ–’G

 É¡JGQOÉÑeh áeOÉ≤dG ΩGƒYCG Iöû©∏d ácöûdG

 .á«JGQÉeE’G äÉcöû∏d ºYódG øe ójõŸG Ëó≤àd

 á«dÉŸG  äÉfÉ«ÑdG  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉf  Éªc

 á«dÉŸG  äÉfÉ«ÑdGh  2019  ΩÉ©d  ácöû∏d

 ´ÉªàL’G ¢ûbÉf Éªc .2020 ΩÉ©d á«dhC’G

 ÖcGƒj πµ°ûH ácöû∏d ójóL QÉ©°T ôjƒ£J

 ácöûdG  ΩÉ«b  ≈∏Y  ócCGh  ,»ªbôdG  ∫ƒëàdG

 ¢ùdÉ›  áªcƒM  π«dO  äGAGôLEG  ´ÉÑJÉH

 øY QOÉ°üdG ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ IQGOE’G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ AGQRƒdG ¢ù∏›

 .IóëàŸG

 IQGOEG  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  ´ÉªàL’G  ö†M

 ,»°Tƒ∏ÑdG ËôµdGóÑY ó°TGQ IOÉ©°S :ácöûdG

 ,»ÑXƒHCG ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO π«ch

 ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°S  ,»ÑXƒHCG  IQÉeE’  kÓã‡

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  »°Vƒ©dG  óªfi  óYÉ°S

 kÓã‡  ,äGQOÉ°üdG  á«ªæàd  »HO  á°ù°SDƒŸ

 »∏Y ∫BG óªMCG ¿Ghôe IOÉ©°Sh ,»HO IQÉeE’

 kÓã‡ ,¿ÉªéY ‘ á«dÉŸG IôFGO ΩÉY ôjóe

 óÑY  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,¿ÉªéY  IQÉeE’

 ôjóe »Ñ≤ædG ÖjÉ°ûdG »∏Y óªfi øªMôdG

 ¢SCGQ  ‘  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGO  ΩÉY

 IOÉ©°Sh ,áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeE’ kÓã‡ ,áª«ÿG

 á°ù°SDƒe ôjóe ÖFÉf »°Vƒ©dG ˆG óÑY ∞°Sƒj

 IQÉeE’  kÓã‡  ,á«©«Ñ£dG  OQGƒª∏d  IÒéØdG

 IQGOEG  ôjóe  ‹hóÑ©dG  »∏YÒÑYh  ,IÒéØdG

 ,á«dÉŸG IQGRƒH á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG ≥«°ùæJ

 óÑY  ,π≤à°ùe  ƒ°†Y ,»ë°ûdG  óªfi ∞«°S

 óªMCGh ,π≤à°ùe ƒ°†Y ,∞°Sƒ«dG óªfi ˆG

 áÄa øY kÓã‡ ,ó¡a øH óªfi óªMCG ó°TGQ

 ƒª«°SÉe É°†jCG ´ÉªàL’G ö†M Éªc .ÜÉÑ°ûdG

 OÉ–’G ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,Êƒ«°ùdÉa

.äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’

 äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’ OÉëJ’G IQGOEG ¢ù∏éªd 2021 ΩÉ©d ∫hC’G ´ÉªàL’G ¢SCGôàj ó°TGQ øH ¿GóªM
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:´ÉªàL’G IóæLCG ¥É«°S »a

áaÉ°†ªdG áª«≤dG áÑjô°V ¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y äÓjó©àdG ¢†©H á°ûbÉæe

 ¿ƒµàd IójóédG ø«æWGƒªdG øcÉ°ùªd áaÉ°†ªdG áª«≤dG áÑjô°V OGOôà°SG Ióe πjó©J

kGô¡°T 12 ∫ÓN

á«dhódG äÉ«bÉØJÓd áªFGO áæéd π«µ°ûàH á≤∏©àªdGh á«ª«¶æàdG ¿hDƒ°ûdG á°ûbÉæe

 Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«Hôà∏d á«JGQÉeE’G á«æWƒdG áæé∏dG á∏µ«gh ΩÉ¡e πjó©J

∫ÉªYC’G á°SQÉªªH ábÓ©dG äGP á«dÉªdG äÉ©jô°ûàdGh ø«fGƒ≤dG ôjƒ£J

 AGQRƒdG ¢ù∏ée äGQGôb äGóéà°ùeh á«eƒµëdG ôjQÉ≤àdG øe OóY ¢VGô©à°SG 

 õjõ©àd ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«LƒJ ™e k É«°TÉªJ

…ô°SC’G ∂°SÉªàdG

 ¿CÉ°ûH kGQGôb Qó°üj óªëe øH Ωƒàµe

 πFÉ°ùe »a á«ª«¶æàdG äGAGôLE’G π«dO

»HO ºcÉëªH á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G

:ΩGh-»HO

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ QÉWEG ‘ 

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 πª©dG ºYóH ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 …öSC’G  QGô≤à°S’G  õjõ©J  ‘  ΩÉ¡°SE’Gh  »FÉ°†≤dG

 øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S Qó°UCG ,»©ªàéŸG ∂°SÉªàdGh

 ¢ù«FQ »HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 äGAGôLE’G  π«dO  ¿CÉ°ûH  kGQGôb  »FÉ°†≤dG  ¢ù∏éŸG

 ºcÉfi ‘ á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ‘ á«ª«¶æàdG

 ∫GƒMC’G ∫É› ‘ »FÉ°†≤dG πª©dG ºYO ±ó¡H ,»HO

 á«Yƒ°VƒŸG ÒjÉ©ŸG ó«MƒJ ∫ÓN øe ,á«°üî°ûdG

.á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ‘ áeRÓdG

 ΩÉY  ôjóe  ,…Qƒ°üæŸG  ó«Y  ¢TQÉW  IOÉ©°S  ócCGh

 ¢ù«FQ »HO ºcÉM ÖFÉf ƒª°S QGôb ¿CG »HO ºcÉfi

 »FGôLE’G  π«dódG  Gòg  QGó°UEÉH  »FÉ°†≤dG  ¢ù∏éŸG

 ÖfÉL ‘ á«FÉ°†≤dG áeƒ¶æª∏d IójóL áeÉYO ó©j

 πfi »g »àdG IöSC’ÉH ájÉæ©dGh á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G

 ‘ á∏ã‡ áª«µ◊G É¡JOÉ«bh äGQÉeE’G ádhO ΩÉªàgG

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ÖMÉ°Uh  "ˆG √ÉYQ"  »HO  ºcÉM AGQRƒdG  ¢ù∏›

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

 å«M ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 ÉgQGô≤à°SGh É¡àjÉYQh IöSC’G Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ™°†J

.äÉjƒdhC’G áeó≤e ‘

 π«dódG  ™°Vh  ‘  »YhQ  ¬fCG  ¬JOÉ©°S  í°VhCGh

 ±ÓàN’G  πªàëj  ’h  kGOófih  kÉë°VGh  ¿ƒµj  ¿CG

 ‘ á«ª«¶æàdG äGAGôLE’ÉH ≥∏©àj Éª«a OÉ¡àL’Gh

 PEG  ,»HO  ºcÉfi  ‘  á«°üî°ûdG  ∫GƒMC’G  πFÉ°ùe

 äÉjóëàdG  ¢†©Ñd  áÑ°SÉæŸG  ∫ƒ∏◊G ™°Vƒd  »JCÉj

 ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ‘ á«FÉ°†≤dG áeƒ¶æŸG ¬LGƒJ »àdG

 áØ p°üæ oeh  IõLÉf  ádGóY  ≥«≤–  á«¨H  á«°üî°ûdG

 ,»HO IQÉeEG ‘ …öSC’G QGô≤à°S’G ≥«≤– ¤EG »°†Ø oJ

 á«eÓ°SE’G á©jöû∏d áeÉ©dG ÇOÉÑŸG ™e ≥aGƒàj ÉÃh

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCGh

 √ƒª°S  QGôb  ¿CG  »HO  ºcÉfi  ΩÉY  ôjóe  ±É°VCGh

 á«ªgC’G  øe kGÒÑc kGQób πªëj π«dódG  Gòg QGó°UEÉH

 ∫ó©dG  ¢ù°SCG  QGôbEG  ‘ IÒÑc IQƒ°üH º¡°ùj ¬fƒc

 äÉfÉª°†dG  OÉéjEG  ∫ÓN  øe  ,™ªàéŸG  ¿É«c  ‘

 øeh IöSC’G QGô≤à°SG õjõ©J ¤EG …ODƒJ »àdG á«fƒfÉ≤dG

.πµc ™ªàéŸG ºK

 õ««“ »°VÉb ,»æ°Sƒ◊G º°SÉL .O »°VÉ≤dG ±É°VCGh

 ∫GƒMC’G ihÉYO ¬H ™àªàJ ÉŸ kGô¶f ¬fCG »HO ºcÉëÃ

 ,»JGQÉeE’G  ™ªàéŸG  ≈∏Y  ÒKCÉJ  øe  á«°üî°ûdG

 QGôbEGh  ,…öSC’G  QGô≤à°S’G  ≥«≤–  ≈∏Y  kÉ°UôMh

 äGOÉ¡àL’G ∞∏àîJ ’ »µdh ,IõLÉædG ádGó©dG ¢ù°SCG

 π«dódG  Gòg  ¿EÉa  ,IóMGƒdG  ádCÉ°ùŸG  ‘  á«FÉ°†≤dG

 ‘  π°üØdG  óæY  ºcÉëŸG  ¬©ÑàJ  kÉé¡æe  ¿ƒµ«°S

 ºcÉëÃ  ÚjQGOE’Gh  IÉ°†≤∏d  kÉ©Lôeh  ,äÉYRÉæŸG

 º¡jód ø‡ ájöSC’G äÉbÓ©dG ÜÉë°UC’ kÉæ«©eh ,»HO

.á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ‘ OGƒe hCG ihÉYO

 ¢†©H  kÉæª°†àe  ∫ƒ°üa  á©°ùJ  ‘  π«dódG  »JCÉjh

 á∏°üdG äGP πFÉ°ùŸG ‘ IôµàÑŸG á«YƒædG ΩÉµMC’G

 ‘ É¡≤«Ñ£J ≥Ñ°ùj ⁄ »àdGh á«°üî°ûdG ∫GƒMC’ÉH

 áªµfi hCG óMGƒdG Ωƒ«dG ihÉYO É¡æ«H øeh ºcÉëŸG

 ôeGhCGh ,á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ‘ óMGƒdG Ωƒ«dG

 äÉbÓ©dGh  á«°üî°ûdG  ∫GƒMC’G  ∫É›  ‘  AGOC’G

 ∫GƒMC’G ∫É› ‘ ¢†FGôY ≈∏Y ôeGhC’Gh ,ájöSC’G

 ¬d ¿PE’Gh ¿ƒ°†ëŸG ôØ°S ™æe §HGƒ°Vh ,á«°üî°ûdG

 ¢†ah äÉcÎdG á«Ø°üàd á∏jóÑdG ∫ƒ∏◊Gh ,ôØ°ùdÉH

 á«æ≤àH …öSC’G ¬«LƒàdGh ,É¡H á≤∏©àŸG äÉYRÉæŸG

 ≈∏Y ±GöT’G ‘ »°VÉ≤dG QhOh ó©H øY ∫É°üJ’G

 äÉÑLGhh …öSC’G ¬«LƒàdG ¿É÷ ΩÉ¡eh Ú¡LƒŸG

 êPƒ‰h í∏°üdG äÉ«bÉØJG êPÉ‰h …öSC’G ¬LƒŸG

.…öSC’G ¬«LƒàdG iód í∏°üdG Qò©J

 π°UGƒàdGh ¿ƒ°†ëŸG ájDhQ ΩÉµMCG π«dódG πª°ûj Éªc

 ò«ØæàdG »°VÉb á£∏°Sh ó©H øY ∫É°üJ’G á«æ≤àH ¬©e

 ¬d øµÁ »àdG äGAGõ÷Gh ájDhôdG ó«YGƒe πjó©J ‘

/  á«°üî°ûdG  ∫GƒMC’G  äÉ≤jó°üJ  ∂dòc  ,ÉgPÉîJG

 Qƒ°†◊ÉH AGƒ°S áªµëŸG ÉgQó°üJ »àdG /äGOÉ¡°TE’G

 äÉÑ∏£dG É°†jCGh ,ó©H øY ∫É°üJ’G á«æ≤J ΩGóîà°SÉH hCG

 πc öUÉæYh á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùÃ á≤∏©àŸG

.áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸGh iƒYO

 É¡H  ó°TÎ°ùj  ∫hGóL  ∂dòc  ójó÷G  π«dódG  º°†jh

 ÒjÉ©e ó«MƒJ πLCG  øe äÉ≤ØædG  ôjó≤àd  »°VÉ≤dG

 IöSCÓd  ËôµdG  ¢û«©dG  øª°†j  ÉÃ  á≤ØædG  ôjó≤J

 É¡H ó°TÎ°ùj iôNCGh ,¥ÉØfE’ÉH ∞∏µŸG ¥ÉgQG ΩóYh

 QGô≤à°S’G ≥≤ëj ÉÃ ájDhôdG ó«YGƒe ôjó≤àd »°VÉ≤dG

 ÖdÉW áØ°Uh ¿ƒ°†ëŸG ôªY ™e Ö°SÉæàjh …öSC’G

 óæY »°VÉ≤dG É¡H ó°TÎ°ùj êPÉ‰ ≈∏Y IhÓY ,ájDhôdG

 IóMƒe á¨«°U OGóYE’ k’ƒ°Uh ºµ◊G ¥ƒ£æe áHÉàc

.á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ihÉYO ‘ ΩÉµMCÓd

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤àdG 

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

 ™jóÑdG  öüb  ‘  óM’G  ¢ùeG  ìÉÑ°U  ábQÉ°ûdG

 ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …õdÉµ°ùjO  ƒjOhÓc

 Qƒ°†ëH /»æjEG/  äÉbhôëª∏d  á«æWƒdG  ádÉcƒdG

 á°ù°SDƒe ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 ”ÉM ¢Sóæ¡ŸGh /∑ƒæ°S/ á«æWƒdG ábQÉ°ûdG §Øf

 ábQÉ°ûdG §Øf á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG ≈°SƒŸG

./»æjEG/h /∑ƒæ°S/ »∏ã‡ øe OóYh á«æWƒdG

 kGÈ©e ¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ∞«°†dÉH √ƒª°S ÖMQh

 á°ù°SDƒe  ÚH  áªFÉ≤dG  ácGöûdÉH  ¬dDhÉØJ  øY

 á«æWƒdG ádÉcƒdG ácöTh á«æWƒdG ábQÉ°ûdG §Øf

 ºg Ée ‘ ≥«aƒàdG Úaô£∏d ≈æ“h äÉbhôëª∏d

.äÉaÉ°ûµà°SGh çÉëHCG øe ¬«∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e

 ∫É› ‘ »æjEG á£°ûfCÉH ∞jô©àdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”

 òæe √RÉ‚EG  ” Éeh äGQÉeE’G  ádhO ‘ ∫hÎÑdG

 ±É°ûµà°S’G  RÉ«àeG  ≈∏Y 2019 ΩÉY  É¡dƒ°üM

 IQÉeEG øe /ê/h /Ü/h /CG/ ájÈdG ≥WÉæŸG ‘

 §Øf  á°ù°SDƒe  ™e  ácQÉ°ûŸÉH  ∂dPh  ábQÉ°ûdG

./∑ƒæ°S/ á«æWƒdG ábQÉ°ûdG

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

 ¢ù«FôdG  øe  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH

 ¢UôØdG øe á∏ªL ≈∏Y »æjEG  ácöûd …ò«ØæàdG

 ábÉ£dG ∫É› ‘ Qƒ£àdÉH á≤∏©àŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG

 IOóéàŸG  ábÉ£dG  QOÉ°üÃ á°UÉÿG  ™jQÉ°ûŸGh

 √ò¡H kGójGõàe kÉeÉªàgG »æjEG  ácöT …óÑJ å«M

 ¥öûdG  á≤£æe  ‘  á«é«JGÎ°S’G  ä’ÉéŸG

.§°ShC’G

 ¥ôW ∫ƒM äõcôJ •É≤ædG øe GOóY AÉ≤∏dG ∫hÉæJh

 IQÉeE’G  ‘  »æjEG  ácöT  á£°ûfCG  øe  IOÉØà°S’G

 ≥WÉæŸG ‘ ∑ƒæ°S ™e á«còdG É¡àcGöT QÉWEG ‘

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájDhôdGh  ,/ê/h  /Ü/h  /CG/  ájÈdG

.IOƒLƒŸG ¢UôØdGh ácöûdG É¡«∏Y πª©J »àdG

 OóëŸG  É¡›ÉfôH  ≥ah  »æjEG  ácöT  πª©Jh

 ∫ÉªYC’G  øe OóY RÉ‚EG  ≈∏Y ∑ƒæ°S ácöT ™e

 øe  /ê/h  /CG/  Úà≤£æŸG  ‘  á«aÉ°ûµà°S’G

 OQGƒe  ±É°ûàcG  ‘  áªgÉ°ùª∏d  ∂dPh  ,IQÉeE’G

.ábQÉ°ûdG á«ªæJ ídÉ°üd á«aÉ°VEG

 ‘  Éàæ∏YCG  ób  "  ∑ƒæ°S  "h  "  »æjEG  "  âfÉc

 π≤M øe êÉàfE’G AóH øY ô¡°ûdG Gòg øe ™HGôdG

 ,/Ü/ ájÈdG RÉ«àe’G á≤£æe ‘ ™bGƒdG ÊÉfi

 øY ¿ÓYE’G òæe ΩÉY øe πbCG ‘ ∂dP ≥≤– óbh

 ÚeÉY øe πbCGh ÊÉfi π≤M ‘ RÉ¨dG ±É°ûàcG

 ∑ƒæ°S ™e ácGöûdG ‘ »æjEG ∫ƒNO ó≤Y ™«bƒJ øe

.ábQÉ°ûdG ‘ ájÈdG ≥WÉæŸG ‘ ±É°ûàcÓd

 ‘  " »æjEG  "h  " ∑ƒæ°S  " ÉàcöT ∑QÉ°ûJ Éªc

 ä’É› ‘ »∏Ñ≤à°ùŸG ¿hÉ©àdG ¢Uôa ±É°ûµà°SG

 ,IOóéàŸG ábÉ£dG QOÉ°üe ∂dP ‘ ÉÃ ,ábÉ£dG

 ∫É› ‘ ∫ƒëàdÉH »æjEG ΩGõàdG ™e ≈°TÉªàj ÉÃ

.ÊƒHôµdG OÉ«◊G ∫É› á°UÉN ,ábÉ£dG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …õdÉµ°ùjO  ƒjOhÓc  Ωó≤Jh

 /»æjEG/  äÉbhôëª∏d  á«æWƒdG  ádÉcƒdG  ácöûd

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ¢üdÉîH

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

 ΩÉªàgG  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ™«ª÷ Éª¡«dƒj »àdG á©HÉàŸGh ájÉYôdGh √ƒª°S

 ácöûdG á£°ûfCGh Ö«≤æàdG ä’É› ‘ á£°ûfC’G

 ÒÑµdG  Ωó≤àdG  ¢SÉ°SCG  ƒg  √ƒª°S  ºYO  ¿EG  ∫Ébh

 »àcöT  ÚH  ™ªŒ  »àdG  á«còdG  ácGöûdG  h

 ±GógC’G ≥«≤– ‘ âª¡°SCG »àdGh »æjEGh ∑ƒæ°S

 äGRÉ‚E’G äÉØ∏e øe ójó©dG ∫ÉªcEGh ,IOƒ°ûæŸG

 ÒKCÉàdG øe ºZôdG ≈∏Y ,Ò°üb mâbh ∫ÓN IÒÑµdG

 á£°ûfC’G ™«ªL ≈∏Y 19-ó«aƒc áëFÉ÷ ÒÑµdG

 .⁄É©dG ∫ƒM

êGhõdG πÑb É¡°üëa Üƒ∏£ªdG á«KGQƒdG ¢VGôeC’G ¢ûbÉf

äÉeóî∏d »ªbôdG ∫ƒëàdG á£N ¢ûbÉæj á«ªæà∏d …QGRƒdG ¢ù∏éªdG

z»æjEG{ äÉbhôëª∏d á«æWƒdG ádÉcƒdG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ™e ¿hÉ©àdG ¬LhCG åëÑj ábQÉ°ûdG ºcÉM

z»æjEG{ äÉbhôëª∏d á«æWƒdG ádÉcƒdG ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM

 π∏≤J á£îdG

 % 50 ≈∏Y OÉªàY’G

 á«eƒµëdG õcGôªdG øe

 ∫ÓN ájOÉëJ’G

ø«eÉY

  :ójGR øH Qƒ°üæe

 »Ñ∏J äGQÉeE’G áeƒµM

 ô°VÉëdG äÉLÉ«àMG

 âbƒdG »a §£îJh

πÑ≤à°ùª∏d ¬°ùØf
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اأخبار الوطن

 "مركز تريندز" ينظم غداً ندوة 
حول "تاأثير الف�ساء في اإعادة 
ت�سميم م�ستقبل الب�سرية"  

اأبوظبي ـ  وام:
ينظم " مركز تريندز للبحوث و الإ�شت�شارات" 
عنوان  حتت  بعد،  عن  ن��دوة  الثالثاء   غدا 
م�شتقبل  ت�شميم  اإعادة  يف  الف�شاء  "تاأثري 
للجغرافيا  اجل��دي��دة  احل���دود  الب�رشية: 
عرب  وذلك  والكت�شاف"  والبتكار  ال�شيا�شية 
العربية  باللغتني  موقعه  على  مبا�رش  بث 

والإجنليزية.
من  ال��ن��دوة  ل��ه��ذه  امل��رك��ز  تنظيم  ي��اأت��ي 
وتزايد  الف�شاء  قطاع  لأهمية  اإدراكه  منطلق 
يف  احلياة  �شكل  ت  غريرّ التي  ا�شتخداماته، 
جم��الت  يف  خا�شة  امل��ج��الت  خمتلف 
وتطوير  ال�شماوية  الأج���رام  ا�شتك�شاف 
ال�شناعية،  والأقمار  الت�شالت  تكنولوجيا 
اإليه  تو�شلت  ما  اأحدث  تطبيق  اإىل  اإ�شافة 
الأر�شية  لال�شتخدامات  الف�شاء  تكنولوجيا 
ف�شاًل عن تزايد الهتمام الدويل باقت�شاديات 
ال�شتغالل  كيفية  حول  والتناف�س  الف�شاء، 
التجاري والقت�شادي للم�شادر الطبيعية يف 

الف�شاء.
التطورات  ال�شوء على  الندوة  و ت�شلط هذه 
الف�شاء  قطاع  يف  وامل�شتقبلية  الراهنة 
املختلفة،  امل��ج��الت  يف  وا�شتخداماته 
املدنية و الع�شكرية، وتداعياتها القت�شادية 
اإىل جهود  والأمنية واجليو�شيا�شية وتتطرق 
الف�شائية  وال�شياحة  الف�شاء  ا�شتيطان 
اأي�شًا، خا�شة مع اإعالن العديد من ال�رشكات 
اخلا�شة يف الآونة الأخرية عن تنظيم رحالت 

�شياحية اإىل الف�شاء.
اأف�شل  من  نخبة  الندوة  ه��ذه  يف  ي�شارك 
اخلرباء واملتخ�ش�شني يف قطاع الف�شاء على 
م�شتوى العامل من بينهم الدكتور �شيمونيتا 
دي بيبرّو، مديرة مكتب الأمم املتحدة ل�شوؤون 
يلقي  ال��ذي  النم�شا  يف  اخلارجي  الف�شاء 
الكلمة الرئي�شية والدكتور فاروق الباز " مدير 
ُبعد بجامعة  ال�شت�شعار عن  متقاعد مبركز 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  بو�شنت 
وماركو�س فيال�شا، خبري يف �شناعة الأقمار 

ال�شناعية من اململكة املتحدة واأخرون .

�سقر غبا�س يبحث �سبل تعزيز العالقات البرلمانية مع رئي�س 
االتحاد البرلماني الدولي

اأبوظبي-وام:
غبا�س  �شقر  معايل  ا�شتقبل   
رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 
للمجل�س  العامة  الأمانة  مبقر 
الحد  ام�س  �شباح  اأبوظبي  يف 
رئي�س  بات�شيكو  دوارت��ي  معايل 
الذي  ال��دويل  الربملاين  الإحت��اد 
من  بدعوة  حاليا  البالد  ي��زور 

املجل�س الوطني الحتادي.
يف  غبا�س  �شقر  معايل  ورح��ب 
رئي�س  مب��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة 
موؤكدا  الدويل،  الربملاين  الحتاد 
عمق العالقات الثنائية املتميزة 
الربملاين  الحت��اد  جتمع  التي 
ال����دويل وامل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 

الحتادي.
غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  وب��ح��ث 
بات�شيكو  دوارت���ي  معايل  م��ع 
التعاون  عالقات  تعزيز  �شبل 
الربملانية واأهمية تفعيل اتفاقية 
اجلانبني  بني  املربمة  التعاون 
يعقدها  التي  الأوىل  تعد  والتي 
ع��ام  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  الحت����اد 
برملانية  موؤ�ش�شة  مع  "1889م" 
على م�شتوى العامل، نظرا للدور 
به املجل�س  الذي ي�شطلع  املهم 
من خالل دبلوما�شيته الربملانية 
يواكب من خاللها  التي  الفاعلة 
روؤيتها  ويطرح  الدولة  توجهات 
الهادفة اإىل حتقيق الأمن وال�شالم 

وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.
تناول اللقاء �شبل تفعيل التعاون 
بني الحت��اد ال��ربمل��اين ال��دويل 
�شيما  ل  الدولية  واملنظمات 
على  التاأكيد  مع  املتحدة  الأمم 
ال�شالم  ن�رش  الربملانات يف  دور 
وال�شتقرار والتوا�شل بني �شعوب 
العامل. واأكد معايل �شقر غبا�س 
الوطني  املجل�س  دعم  موا�شلة 
الحت����ادي ل��الحت��اد ال��ربمل��اين 
وا�شرتاتيجيته  واأعماله  الدويل 

الربملانات  دور  لتعزيز  الداعمة 
عن  وعرب  املجالت  خمتلف  يف 
رئي�س  ا�شتعداد املجل�س ب�شفته 
ب��دورت��ه  العربية  املجموعة 
بفعالية  للم�شاركة  احلالية 
اأن  �شاأنه  من  عمل  اأي  دعم  يف 
على  الحت��اد  وعمل  دور  يعزز 

امل�شتويني الإقليمي والدويل.
اإىل  غبا�س  �شقر  معايل  واأ�شار 
الربملاين  الحت���اد  دور  اأهمية 
املقبلة،  املرحلة  يف  ال���دويل 
املختلفة  التحديات  ظ��ل  يف 
�شواء  الب�رشية،  تواجهها  التي 
/مثل  العاملية  ج��راءالأزم��ات 
ال�رشاعات  اأو  كوفيد-19/  اأزمة 
ال��ت��ه��دي��دات  اأو  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
حتقيق  �شعيد  على  اأو  الدولية، 

التنمية  خ��ط��ة  م�����ش��ت��ه��دف��ات 
امل�شتدامة 2030 و اأو�شح معاليه 
اأن التجربة احلالية يف التعامل 
اأهمية  اأثبتت  ك��وف��ي��د-19،  مع 
الدويل  للتن�شيق  اآليات  وج��ود 
ل�شمان تكامل اجلهود بني الدول 
لفهم ومواجهة الأوبئة، و�رشورة 
معنية  روؤى  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن 
الإقت�شادية  الآثار  مع  بالتعامل 
والأوبئة  اجلوائح  تخلفها  التي 
لعب  �����رشورة  ي�شتدعي  م��ا 
الربملانات دورا يف دفع عمليات 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون 
الإقليمي والدويل، وبناء عالقات 
و�شعادة  �شالمة  حمورها  دولية 
ال�شعوب، وبناء نظام دويل جديد 
يخدم م�شالح الإن�شانية جمعاء.

الحت���اد  رئ��ي�����س  اأع����رب  فيما 
�شكره  ع��ن  ال���دويل  ال��ربمل��اين 
ملعايل �شقر غبا�س على حفاوة 
امتنانه  ...م��وؤك��دا  ال�شتقبال 
الدعم  و  الإم��ارات  دولة  جلهود 
انتخابات  خالل  به  حظي  الذي 
الدويل  الربملاين  الحتاد  رئا�شة 

و فوزه بها.
الدكتور  معايل  اللقاء  ح�رش 
�شعادة  و  النعيمي  را�شد  علي 
ال�شعفار  اأحمد  اأ�شامة  من  كل 
والدكتورة  فلكناز  حممد  و�شارة 
وم��رية  ال��ع��ام��ري  م���وزه حممد 
عبيد  ومروان  ال�شويدي  �شلطان 
املهريي اأع�شاء املجل�س الوطني 
جمموعة  اأع�����ش��اء  الحت����ادي 
كما   . ال��دويل  الربملاين  الحت��اد 

الدكتور  �شعادة  اللقاء  ح�رش 
النعيمي  ال��رح��م��ن  عبد  عمر 
الوطني  للمجل�س  العام  الأمني 
الحتادي و�شعادة عفراء الب�شطي 
لالت�شال  امل�شاعد  العام  الأمني 

الربملاين.
ا�شطحب  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 
رئي�س  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الربملاين  الإحتاد  رئي�س  معايل 
الدويل يف جولة داخل املجل�س 
�شملت قاعة زايد التي يتم فيها 
الحتاد  متحف  و  جل�شاته  عقد 
الذي يوؤرخ لأبرز املحطات التي 
مر بها املجل�س ويوثق اإجنازات 
يف  الربملانية  امل�شرية  وتطور 

الدولة.

معالم جزيرة يا�س تح�سل على 25 �سهادة في 
مجال ال�سحة وال�سالمة

اأبوظبي ـ وام:
ال�شياحية  امل��ع��امل  ح�شلت 
جزيرة  يف  الرتفيهية  وامل��دن 
يا�س، الوجهة الرتفيهية الرائدة 
يف اأبوظبي على 25 �شهادة يف 
وال�شالمة خالل  ال�شحة  جمال 
عام 2020، مبا يف ذلك، �شهادة 
دائرة  من   Go Safe الأمان 
اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة 
من  ل��ع��دد  منحها  مت  ال��ت��ي 
الذي  الأمر  ال�شياحية  املعامل 
يعزز من م�شتوى معايري الأمان 
يا�س  ج��زي��رة  يف  وال�شالمة 
اإىل  ال�شهادة  هذه  اإ�شافة  بعد 

حمفظتها من �شهادات الأمان.
اجلديدة  الأمان  �شهادة  تاأتي   
يا�س  جزيرة  التزام  من  كجزء 
وطماأنتهم  ال��زوار  ثقة  بتعزيز 
املتبعة يف  الإج���راءات  ح��ول 

اجلزيرة ل�شمان �شالمتهم.
عاملية  الوجهة  ح�شلت  كما   
ال�شفر  »ختم  على  امل�شتوى 
العاملي  املجل�س  من  الآم��ن« 
لتكون  وال�شياحة،  لل�شفر 
اآمنة  �شفر  وجهة  اأول  بذلك 
هذا  على  حت�شل  اأبوظبي  يف 
ال����دويل.. يف حني  الع����رتاف 
جزيرة  فنادق  جميع  ح�شلت 
يا�س على »ختم ال�شفر الآمن« 
و�شهادة Go Safe، و�شهادات 
 IHG Clean مثل  اأخ��رى 
التي ح�شدها فندق كراون بالزا 
جزيرة يا�س وفندق �شتيربيدج 
�شويت�س جزيرة يا�س اأبوظبي.. 
يف حني ح�شل فندق رادي�شون 
بارك  وفندق  يا�س  جزيرة  بلو 
على  بلو  ريدي�شون  ب��اي  اإن 

.RHG SGS شهادة�
 - اأبوظبي  دبليو  فندق  كان   

جزيرة يا�س اأول فندق يف دولة 
�شهادة  على  يح�شل  الإم��ارات 

.Go Safe اأمان
الرتفيهية  امل��راف��ق  وح���ازت   
مبا  اجلزيرة،  حتت�شنها  التي 
اأبوظبي،  فرياري  عامل  ذلك  يف 
اأبوظبي،  ب��راذرز  وارن��ر  وعامل 
وي��ا���س ووت��روورل��د و«ك��المي 
اأبوظبي« على �شهادة املطابقة 
اخلا�شة  ال�شحية  لالإجراءات 
الهيئة  م��ن   19  – بكوفيد 
 TÜV/ الفنية ملراقبة اجلودة
اإح��دى  تعترب  التي   ،/SÜD
املرموقة  العاملية  الهيئات 
واإ�شدار  بالتقييم  املخت�شة 

ال�شهادات وامل�شادقة عليها.
جزيرة  طبقت  الآن،  وحتى   

ي��ا���س ال��ع��دي��د م��ن اإج����راءات 
ال�شحة وال�شالمة مثل برنامج 
الذي  وال�شالمة  لل�شحة  يا�س 
ومن�شة  كبرياً  ا�شتح�شانًا  نال 

#معًا_يف_يا�س.
#معًا_ من�شة  وتت�شمن   

�شاملة  توجيهات  يف_ي��ا���س 
ال�شالمة  تدابري  ووا�شحة حول 
وهي  اجل��زي��رة،  يف  املتبعة 
حمطة جتمع التجارب املليئة 
التي  واأمان  باملرح مب�شوؤولية 

حتت�شنها اجلزيرة.
»يا�س  برنامج  اإط��الق  ومت   
من  وال�شالمة« كجزء  لل�شحة 
وهو  #معًا_يف_يا�س،  حملة 
�شامل  و�شالمة  �شحة  برنامج 
مت اإن�شاوؤه بالإ�شافة اإىل تدابري 

الجتماعي  والتباعد  ال�شالمة 
اجلزيرة،  يف  املطبقة  املعززة 
اإمكانية  ال����زوار  مينح  مم��ا 
فريق  اإىل  املبا�رش  الو�شول 
برنامج  �شفراء  من  متخ�ش�س 
وال�����ش��الم��ة.   لل�شحة  ي��ا���س 
يا�س  »�شفراء  فريق  ويتكون 
من  وال�����ش��الم��ة«  لل�شحة 
واملتواجدين  املدربني  الأفراد 
ل��ل��رد ع��ل��ى ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
ال�شحة  تدابري  ح��ول  ال���زوار 
يف  بها  املعمول  وال�شالمة 
الرتفيهية  يا�س  جزيرة  مدن 
ال�شياحية،  واملرافق  والفنادق 
على  الإج��اب��ة  اإىل  بالإ�شافة 
الأ�شئلة املتعلقة بفتح واإغالق 

الوجهات.

»لجنة اإدارة المهرجانات« في اأبوظبي .. مبادرات 
رائدة ل�سون التراث خالل 2020

اأبوظبي ـ وام:
وا�شلت جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
 2020 ع��ام  خ��الل  باأبوظبي  الثقافية 
ل�شون  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق  يف  ج��ه��وده��ا 
املوروث الإماراتي الأ�شيل، حيث اأ�شبحت 
�رشيكا ا�شرتاتيجيا يف حتقيق العديد من 
والرتاثية  الثقافية  وامل�شاريع  الأن�شطة 
الدولة  يف  الواقع  اأر�س  على  وترجمتها 
التي  العاملية  التحديات  من  الرغم  على 

فر�شتها اأزمة "كوفيد 19".
اأه��م  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  اللجنة  ون��ف��ذت 
 2020 �شهد  حيث  وبراجمها،  م�شاريعها 
بالفعاليات  حافاًل  اأ�شبوعًا   30 من  اأكرث 
والربامج وامل�شاركات وفق ا�شرتاتيجيتها 
الأزم��ات،  خالل  الأعمال  ا�شتمرارية  يف 
عمل  وا�شرتاتيجيات  خطط  تدعم  والتي 
ال�شتعداد للخم�شني بهدف دعم وموا�شلة 
وا�شت�رشاف  التنمية  وم�شرية  اخلطط 
كافة  الدولة يف  ت�شهدها  التي  امل�شتقبل 
ونقله  املوروث  قيم  وتر�شيخ  املجالت، 
�شمان  اأج��ل  م��ن  املتعاقبة  ل��الأج��ي��ال 
انطالق  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  ا�شتدامته 
لال�شتعداد  وطنية  عمل  ا�شرتاتيجية  اأكرب 
ملرحلة تنموية رائدة لل�شنوات اخلم�شني 
احليوية،  القطاعات  كافة  يف  املقبلة 
الذهبي  باليوبيل  لالحتفال  والتجهيز 

لدولة الإمارات يف العام 2021.
املتالحقة  الإجن��ازات  اللجنة  واكبت  كما 
 ،2020 عام  خالل  الدولة  حققتها  التي 
"كوفيد  اأزم��ة  جائحة  بدء  مع  وجنحت 
اإثراء  يف  الريادية  مكانتها  باإثبات   "19
ظل  يف  خا�شة  الغني  الرتاثي  امل�شهد 
والرقمية  التكنولوجية  التحتية  البنية 
التي �شهلت تنظيم  املتطورة يف الدولة 
نوعي  وبنجاح  افرتا�شيا  الفعاليات 
الح��رتازي��ة  الإج�����راءات  تطبيق  يف 
العام  خ��الل  الرتاثية  باملهرجانات 
و   ،%  100 بلغت  وال��ت��ي  امل��ا���ش��ي 
الربوتوكول  لتطبيق  كاملة  ا�شتجابة 
الوعي  يوؤكد  مبا  الدقة  مبنتهى  الطبي 
الإبل  وم��الك  امل�شاركني  لدى  الكايف 

لوقاية،  املخت�شة  اجلهات  با�شرتاطات 
�شالمتهم. على  واحلفاظ 

املهرجانات  ادارة  جلنة  وا�شتهلت 
�شاعر   " برنامج  باإطالق   2020 ع��ام 
وتتويج  التا�شع  مبو�شمه   " املليون 
بدون  الأخرية  حلقاته  وبث  الفائزين 
ج��م��ه��ور و���ش��ط اإج�����راءات اح��رتازي��ة 
هذا  التناف�س يف  كان  ، حيث  ووقائية 
اأثبتوا  �شعراء  بني  اأ�شده  على  املو�شم 
املرحلة  اإىل  الو�شول  يف  جدارتهم 
اأطربت  �شعرية  مناف�شات  بعد  النهائية 
ال��ل��واء  ت��وج  حيث  ال�شعر،  جمهور 
جلنة  رئي�س  امل��زروع��ي  خلف  فار�س 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
مبارك  الإم��ارات��ي  ال�شاعر  والرتاثية 
�شاعر  وبريق  بلقب  العامري  بالعود 
وجميع  التا�شعة  ن�شخته  يف  املليون 
التا�شع  باملو�شم  امل�شاركني  ال�شعراء 
املتقدمة  امل��راك��ز  على  واحلا�شلني 
املليون"  "�شاعر  برنامج  يف  الأوىل 

. النبطي  ال�شعر  �س يف  املتخ�شرّ
التا�شع،  مبو�شمه  الربنامج  و�شجل 
جناحًا جديداً رغم الظروف ال�شتثنائية، 
مبا�رشة  حلقة   16 خالل  من  وا�شتطاع 
عرب  بثت  ت�شجيلية  حلقات   5 �شبقتها 
يف  وجولت  والإمارات،  بينونة  قناتي 
اأن  واخلليجية  العربية  الدول  من  عدد 
الثقافية  ال�شرتاتيجية  اأهداف  يحقق 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  للجنة 
والرامية  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية 
الهتمام  وتعزيز  ال��رتاث  �شون  اإىل 

العربي. وال�شعر  بالأدب 
مبو�شمه  املغاين"  "برنامج  وق��دم 
برامج  مع  بالتزامن  بث  الذي  التا�شع، 
�شاعر املليون، 14 حلقة مميزة ت�شمنت 
الثقافية  احلركة  على  مميزة  اإ�شاءات 
وال�شاحتني  الإم��ارات��ي��ة،  وال��ف��ن��ي��ة 
جنوم  وا�شت�شاف  والطربية،  ال�شعرية 
املحللني  من  وع��ددا  ورواده  ال�شعر 
ميادين  ليتحاورا يف  والأدباء،  والنقاد 
اأ�شبوعية  اأم�شية  �شمن  والفن  ال�شعر 

تبث عرب قناتي بينونة والإمارات.

خالد الظنحاني �سمن قائمة ال�سخ�سيات العربية االأكثر 
تاأثيراً لعام 2020

االإمارات ـ الوحدة:
الإقليمية  ال�شبكة  اأعلنت 
التي  الجتماعية  للم�شوؤولية 
امل�شوؤولية  برت�شيخ  تعنى 
الجتماعية يف الوطن العربي 
ومقرها  الأو���ش��ط  وال�����رشق 
اختيار  عن  البحرين،  مملكة 
الظنحاين  خ��ال��د  ���ش��ع��ادة 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الثقافية  الجتماعية  الفجرية 
قائمة  �شمن  الإم��ارات،  بدولة 
الأكرث  عربية  �شخ�شية  املائة 
امل�شوؤولية  جمال  يف  تاأثرياً 
وقد  2020م،  لعام  املجتمعية 
�شمت القائمة عدداً من امللوك 
وال�شخ�شيات  وال��روؤ���ش��اء 
البارزة على امل�شتوى العربي.

جاء ذلك خالل امللتقى التا�شع 
الإقليمية  ال�شبكة  ل�رشكاء 
لعام  الجتماعية  للم�شوؤولية 

ال�شبكة،  نظمته  ال��ذي   2021
املرئي  الت�شال  من�شة  عرب 
"قيادة  �شعار  حتت  "زووم"، 
امل�شلحة"،  اأ�شحاب  توقعات 
ي�شمرّ  كتابًا  خالله  ود�شنت 

ن��ب��ذة ع��ن ال�����ش��ري ال��ذات��ي��ة 
امُلختارة  املائة  لل�شخ�شيات 
لتكون الأكرث تاأثرياً يف جمال 

امل�شوؤولية املجتمعية.
الظنحاين  اخ��ت��ي��ار  وي��اأت��ي 

ال�شخ�شيات  قائمة  �شمن 
اإىل  ا�شتناداً  املوؤثرة،  العربية 
املتوا�شلة  الريادية  جهوده 
على  الأخ��رية  ال�شنوات  خالل 
امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي ل��دول��ة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
اخلليجي  امل�شتوى  وع��ل��ى 
امل�شاهمات  يف  وال��ع��رب��ي 
التي  والإن�شانية  املجتمعية 
ال��ف��اع��ل يف  الأث���ر  ك��ان لها 
وفق  وذلك  املجتمعات،  تلك 
العربي  املهني  الت�شنيف 
لل�شبكة الإقليمية لعام 2020م.
فخره  عن  الظنحاين  واأع��رب 
ال��ذي  املتفرد  الإجن���از  بهذا 
الإم����ارات  دول���ة  اإىل  اأه����داه 
"لول  وق��ال  و�شعبًا،  ق��ي��ادًة 
للدولة  احلكيمة  القيادة  دعم 
وعلى  العمل  مواقع  كافة  يف 

جميع امل�شتويات.

الوقائي والمركز ال�صحي  وكيل ال�صحة يتفقد خدمات الطب 
بدبا الح�صن ومركز �صدنا ال�صحي

دبي ـ وام:
العلماء  �شليم  حممد  الدكتور  �شعادة  تفقد 
وكيل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع رئي�س 
للخدمات  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
ال�شحية مركز الطب الوقائي واملركز ال�شحي 
ومركز  ال�شارقة  باإمارة  احل�شن"  "دبا  يف 
وذلك  الفجرية  ب��اإم��ارة  ال�شحي  "�شدنا" 
بها  يقوم  التي  امليدانية  اجلولت  اإطار  يف 
الرعاية  تقدمي  ل�شمان  ال�شحية  باملن�شاآت 
ال�شحية ال�شاملة واملتكاملة وتعزيز اجلودة 
املعايري  لأح��دث  وفقا  ال�شحية  وال�شالمة 
اخلدمات  م�شتوى  على  والإط��الع  العاملية 
واملراكز  امل�شت�شفيات  �شبكة  يف  ال�شحية 
للوزارة  التابعة  الطبية  واملناطق  ال�شحية 

يف الدولة.
رافقه  التي   - اجلولة  خالل  العلماء  اطلع 
خاللها �شعادة الدكتور يو�شف حممد ال�رشكال 
مدير عام موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية 
يف مركز الطب الوقائي بدبا احل�شن - على 
للعمالة  الطبية  اللياقة  فحو�س  اإج��راءات 
تنفيذ  بالإ�رشاع يف  و وجه  الإقامة  بغر�س 

والرتقاء  املركز  وتو�شعة  ال�شيانة  خطط 
باخلدمات لت�شهيل الو�شول للفح�س الطبي 
الإج��راءات  تطبيق  مع  املعامالت  واإجن��از 

الإحرتازية ح�شب املعايري املعتمدة.
العلماء  اط��ل��ع  ال��ث��ان��ي��ة  حمطته  يف  و 
الفرق  تبذلها  التي  اجلهود  على  وال�رشكال 
�شدنا  مركز  الأول يف  الدفاع  وخط  الطبية 
تنظيم  خ��الل  من  ومتيز  بكفاءة  ال�شحي 
اللقاح  وتقدمي  كوفيد-19"  اإجراءات فح�س" 
ناحية  من  العاملية  املمار�شات  اأعلى  وفق 
ا�شتقبال وت�شجيل املراجعني واتخاذ جميع 
وال�رشكال  العلماء  وتابع  الوقائية.  التدابري 
جولتهما التفقدية بزيارة مركز دبا احل�شن 
اجلاهزية  م�شتوى  على  للوقوف  ال�شحي 
وامل�شتلزمات  املعدات  وتوفر  الت�شغيلية 
وجهود  الكايف  الدوائي  واملخزون  الطبية 
الطبية  العناية  تقدمي  يف  الطبية  الفرق 
اإج��راءات  على  واطلعا  للمر�شى  الالزمة 
ت�شجيل املر�شى واأ�شلوب العناية بهم وفرز 
العزل  غرف  وتفقدا  املخالطني  و  احلالت 
اللقاح  واآلية عمل الفح�س ال�رشيع وتقدمي 

لأفراد املجتمع .



اأبوظبي  ـ الوحدة: 

االلكرتونية  املن�ص���ة  توج���ت 

»تكلم«خلدم���ات  النا�شئ���ة 

النف�صية  ال�صح���ة  وا�صت�صارات 

ع���ر الإنرتنت م�ؤخ���ًرا بجائزه 

يف  اإلكرتونية  من�ش���ة  اأف�ش���ل 

 2020 ال�شحة للع���ام  جم���ال 

من قب���ل جمل���ة رواد الأعمال 

)اإنرتبرن����ر ال����رق الأو�ش���ط(  

 E n t r e p r e n e u r
الت���ي   Middle East
�شل�شلة من اجل�ائز  تق�م مبنح 

والأفراد  لل����ركات  ال�شن�ي���ة 

املبدع���ن م���ن جمي���ع اأنحاء 

ال����رق الأو�شط الذي���ن اثبت�ا 

تف�قهم بريادة الأعمال النا�شئة.

"تكل���م"  من�ش���ة  وتق����م 

خدم���ة  بتق���دمي  اللكرتوني���ة 

الأفراد  تربط  خا�شة  ا�شت�شارية 

مبا����رة باأخ�شائي���ي ال�شحة 

النف�شية وبت�جيه امل�شتخدمن 

لختي���ار التخ�ش����ص ذي �شلة 

عليه  وبن���اًء  وفًق���ا حلالتهم، 

يت���م ت�ف���ر الدع���م للحالت 

وال�شطراب���ات النف�شي���ة م���ن 

والقلق  والت�تر  الكتئ���اب  مثل 

وغرها، وذلك عر الإنرتنت من 

خالل مكاملات الفيدي� وال�ش�ت 

الن�شية  الدرد�شة  اإىل  بالإ�شافة 

احلي���ة مع ت�فر خي���ار اإخفاء 

اله�ية.

واأ�شادت مع���ايل وزيرة الثقافة 

زايد،  ورئي�شة جامعة  وال�شباب 

ن�رة بن���ت حممد الكعبي بهذه 

املبادرة، وقالت: "من ال�روري 

م�اجه���ة التحديات مع ال�شحة 

كانت  واإنا  النف�شية ح�ش��ش���ا 

يف  مقدرتن���ا  عل���ى  �شت�ؤث���ر 

امل�شارك���ة يف متطلبات احلياة 

الي�مي���ة والزده���ار والنطالق 

واأهدافن���ا  طم�حاتن���ا  نح���� 

املنطقي  غ���ر  فمن  ال�شخ�شية 

عدم طلب امل�ش�رة التخ�ش�شية 

مت  لبح�ث  ووفًق���ا  مل�اجهتها. 

ال�شحة  ن�رها من قبل منظمة 

القلق  ا�شطرابات  تعد  العاملية 

من اأك���ر ال�شطرابات النف�شية 

�شي�ًع���ا على م�شت����ى العامل، 

حيث ي�شل مع���دل القلق اإىل 1 

من بن كل 6 اأ�شخا�ص بالغن، 

م���ع العلم باأن ثلث���ي املر�شى 

ل يطلب����ن امل�شاع���دة يف حل 

ا�شطراباتهم النف�شية".

واأ�شاف���ت: "نفتخ���ر بالإجن���از 

امل�شاف جلامعة زايد من خالل 

تت�يج مب���ادرة "تكلم" كاأف�شل 

اإلكرتوني���ة يف جمال  من�ش���ة 

ال�شح���ة للع���ام 2020 وه���ي 

اإيجابية وبداية  اأعترها  خط�ة 

جديدة داخ���ل جمتمعنا وناأمل 

اأن ت����ؤدي اإىل فهم اأكر ا�شتنارة 

املتعلق���ة  التحدي���ات  جت���اه 

بال�شحة النف�شية واإعادة النظر 

يف طلب امل�شاعدة من اأخ�شائي 

ال�صحة النف�صية ".

وتعد من�شة "تكلم" االلكرتونية 

الأوىل م���ن ن�عه���ا يف دول���ة 

املتح���دة  العربي���ة  الإم���ارات 

املتخ�ش�ش���ة يف تق���دمي دع���م 

ال�شح���ة النف�شي���ة باللغت���ن 

لالأفراد  والإجنليزي���ة  العربي���ة 

التي ت�شعى  وكذلك املنظم���ات 

للح�ش�ل على دع���م مل�ظفيها 

خالل هذه الأوقات غر امل�شب�قة، 

حيث ط�رت املن�ش���ة برناجًما 

مبتك���ًرا لرعاية امل�ظفن والذي 

يتخذ نهًجا اأ�شتباقًيا يف الرتكيز 

عل���ى رعاية ال�شح���ة النف�شية 

يف مكان العم���ل. تق�م املن�شة 

بتزويد خ���راء ال�شحة النف�شية 

الذي���ن ي�شاهم�ن يف  امل�ؤهلن 

روؤي���ة جتعل خدم���ات ال�شحة 

النف�شية يف متناول اجلميع من 

خ���الل رقمنة خدماته���م. اأي�شا 

ت�شتفيد العي���ادات واملعاجل�ن 

من القدرة عل���ى ت��شيع نطاق 

خدماته���م بتكلفة اأقل، مما يقلل 

من اأي تعطي���ل لأعمالهم خالل 

هذه الأوق���ات غر امل�شب�قة من 

خالل ال�شم���اح بالتفاعالت عن 

بعد التي ت�شمن تدابر ال�شالمة 

بالتباع���د اجل�ش���دي وم�شاعدة 

املزيد من الأفراد للح�ش�ل على 

ب�شكل  النف�شية  ال�شحة  خدمات 

اأف�شل واأ�رع.

واأك���دت خ�لة حم���اد امل�ؤ�ش�ص 

والرئي�ص التنفيذي ملن�شة "تكلم" 

اللكرتونية، خريجة جامعة زايد، 

ب���اأن املن�شة له���ا دور كبر يف 

الجتماعية  العار  و�شمة  "اإزالة 
والع�ائ���ق التي حت�ل دون طلب 

امل�شاع���دة النف�شية، وهدفنا ه� 

متكن الأف���راد واأ�شحاب العمل 

اإىل الدع���م الذي  من ال��ش����ل 

يحتاج�ن���ه بطريقة تعزز الفهم 

اخلدمة  احل�ش�ل على  واإمكانية 

اأقل."  ب�شه�له وحتم���ل تكاليف 

مت تط�ير من�ش���ة »تكلم«حتت 

اإ����راف مركز البت���كار وريادة 

الأعمال بجامعة زايد، حيث قال 

مدير املركز الدكت�ر و�شيم اأباظة: 

"نحن فخ����رون جًدا مبا حققته 
من�صة "تكلم" حتى الآن ونتطلع 

اإىل املزي���د من الإجن���ازات يف 

امل�شتقبل. 

اأبوظبي ـ وام:

تنطلق م�ش���اء غد " الثالثاء " على م�رح 

�شاطئ الراحة باأب�ظبي اأوىل حلقات البث 

املبا����ر من برنام���ج "اأم���ر ال�شعراء " 

مب��شمه التا�شع و الذي يعد اأ�شخم م�شابقة 

تلفزي�ني���ة لل�شع���ر الف�شي���ح يف ال�طن 

العرب���ي وذلك عر قنات���ي " بين�نة " و" 

الإم���ارات " و تنظمه وتنتجه " جلنة اإدارة 

املهرجانات والرام���ج الثقافية والرتاثية 

باأب�ظبي " يف اإطار ا�شرتاتيجيتها الثقافية 

الهادف���ة اإىل �ش�ن الرتاث الثقايف و تعزيز 

الهتمام بالأدب و ال�شعر العربي.

وك�ش���ف الرنامج يف بيان ل���ه عن قائمة 

ال�شعراء الع�ري���ن امل�شاركن يف م��شمه 

التا�شع والتي �شمت كال من /زينب جبار، 

نبيل عماد العيا�ص/ م���ن العراق، /ال�شيد 

احمد العل�ي/ من البحرين، /عمر الراجي، 

عب���د احلق عدنان/ من املغ���رب ، /ال�اثق 

ي�ن����ص/ من ال�ش����دان ، /حن���ان فرف�ر/ 

من لبنان، /عبداهلل عل���ي ال�شام�شي/ من 

الإم���ارات، /عبدالعزيز ل�/ م���ن ال�شنغال، 

/علي ل�ن/ م���ن نيجريا، /اأحمد حافظ ، 

حممد عرب �شالح، ال�شيد خلف اأب� دي�ان/

من م�ر، /حممد الرتكي، ح�راء الهميلي، 

�شلط���ان ال�شيط / م���ن ال�شع�دية، /هبة 

رم�شان �ريقي/ من �ش�ريا، /م�شعب تقي 

الدين/ م���ن اجلزائر، /حمم���د املامي ولد 

حممد حامد/ م���ن م�ريتانيا و /�شف هلل 

جال�/ من اأمريكا.

و قال عي�شى �شيف املزروعي نائب رئي�ص 

اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية  جلنة 

والرتاثي���ة يف اأب�ظب���ي اإن برنام���ج اأمر 

التا�شع بالتزامن  ال�شعراء ينطلق مب��شمه 

مع اقرتاب الحتفال بالي�بيل الذهبي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة ليت�ج ما قدمْته 

اإمارة اأب�ظبي يف �ش����ء روؤية وطم�حات 

القيادة الر�شيدة الرامية اإىل تط�ير حمت�ى 

الرام���ج الثقافية ودع�اتها امللهمة جلعل 

2021 الع���ام الأعظم يف م�شرة الدولة مع 

بداية اخلم�شن عاما اجلديدة .

و اأكد عي�ش���ى �شيف املزروع���ي اأن اإمارة 

اأب�ظبي لعبت دوراً مهما يف تعزيز التفاعل 

والت�ا�ش���ل الثقايف به���دف امل�شاهمة يف 

والإن�شانية  احل�شاري���ة  الر�شال���ة  اإي�شال 

ال�شامي���ة اإىل خمتل���ف �شع����ب الع���امل 

بت�جيهات من �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 

بن زاي���د اآل نهيان رئي����ص الدولة "حفظه 

اهلل" و بدع���م من �شاح���ب ال�شم� ال�شيخ 

حممد ب���ن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 

نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة الذي 

ُي�يل اهتماما كب���را لرامج �ش�ن الرتاث 

العربي ورعايته وحفظه لالأجيال القادمة .

و اأو�شح اأن الرنامج - وعلى مدار ثمانية 

م�ا�شم حق���ق فيها جماهري���ة وا�شعة - 

وا�شل احت�شان املبدعن يف �شماء ال�شعر 

العربي الف�شيح و�ش���خ دماء جديدة فيه 

م�ؤك���دا اأن العا�شمة اأب�ظبي كانت ولتزال 

اإمارة ال�شعر وحلم ال�شع���راء واأن برنامج 

اأمر ال�شعراء الذي انطلق من اأب�ظبي عام 

2007 يتاب���ع م�شرة جناح���ه على مدى 

14 عام���ا، ويحتفي الي�م مب��شمه التا�شع 

النه�����ص بال�شعر  م�ا�شال حم���ل ر�شالة 

العربي الف�شيح والرتق���اء به وب�شعرائه 

والرتوي���ج له يف الأو�شاط العربية واإحياء 

دوره الإيجابي يف م�شرة الثقافة العربية .

اأبوظبي ـ الوحدة:

يجم���ع مهرجان ال�شيخ زاي���د ح�شارات 

العامل على اأر�ص الإمارات، ليقدم لزواره 

وجب���ة د�شم���ة م���ن الفن����ن والعادات 

نافذة  م�ش���كاًل  وال�شناعات،  والتقالي���د 

على ثقافات البلدان امل�شاركة، خ�ش��شًا 

اخلليجية والعربي���ة منها، والتي ت�شكل 

نقاط التقاء وجذب مهم���ة للزوار، نظراً 

مل���ا تعر�ص من منتج���ات تلبي رغبات 

اجلميع، وفن�ن �شعبية جتعل من التج�ل 

بن حمالتها متعة فريدة من ن�عها.

ويعد اجلناح اليمني م���ن اأبرز الأجنحة 

اخلليجي���ة امل�شاركة يف املهرجان، نظراً 

ملا يعر����ص منتجات تاأخ���ذ الزائر اإىل 

عادات وتقاليد اليمن ال�شعيد، تنطلق من 

واجهات املحالت التي تتزين مبج�شمات 

ملعامل �شنع���اء ومبانيها امل�شيدة على 

اأعايل اجلبال.

وي�شتقب���ل اجلن���اح زواره مبحل الع�شل 

اليمني، الذي ميت���از بخ�شائ�ص عالجية 

وقيمة غذائية عالي���ة، خ�ش��شًا الع�شل 

الدوعن���ى، ال���ذي يحظى ب�شه���رة كبرة 

منذ القدم وما زال حمافظًا على مكانته 

حت���ى ي�منا ه���ذا، حيث يتمي���ز ع�شل 

ال�شدر بالطعم والرائحة وتق�ية املناعة 

والذاكرة، وكذل���ك ع�شل ال�شمر املفيد يف 

عالج ال�شدر والبلغم والق�ل�ن والأنيميا، 

بالإ�شاف���ة اإىل جان���ب ع�ش���ل الزه����ر 

واملراعي.

ويعر�ص حمل كبر باجلناح جمم�عات 

متن�ع���ة من الأع�شاب وبه���ارات الطبخ 

وكذلك  وامل�ش���اوي،  الأ�شماك  وبه���ارات 

املجفف  والليم����ن  احل���ار  الزجنبي���ل 

املجفف  والتن  واملك����رات  والكركديه 

والقه�ة اليمنية ال�شيالين وغرها الكثر. 

كم���ا يعر����ص عدد من حم���الت اجلناح 

جمم�عة من اخلناجر املزينة بالنق��ص 

والأحج���ار الكرمي���ة واخلناجر املطعمة 

باجللد والف�شة والأحجار الكرمية، حيث 

يع���د اخلنجر الي�م اأرق���ى زينة للرجال 

اليمنين يف كل منا�شباتهم ويف حياتهم 

الي�مية بعد اأن كان يف ال�شابق ي�شتعمل 

يف الدف���اع ع���ن النف�ص، لذا م���ا زالت 

�شناعة اخلناجر حتظ���ى بنف�ص ال�شغف 

والأهمية التي �شهدتها منذ القدم.

ويتمي���ز اجلناح اليمن���ي مبحالته التي 

تعر����ص م�شغ����لت الزين���ة اليدوي���ة 

التقليدية املطعم���ة بالياق�ت والأحجار 

الكرمية والعقيق اليمني النفي�ص باأل�انه 

الأحمر والأ�شفر والأبي�ص وال�ردي، م�فراً 

الفر�ش���ة لل���زوار لقتن���اء اأجمل احللي 

واملج�هرات املر�شعة بالأحجار الكرمية 

والت�شامي���م  النق�����ص  ذات  والعقي���ق 

القدمية  الف�شيات  اإىل  اإ�شاف���ة  الباذخة، 

الت���ي تزين الراأ����ص، واجلي���د والأيادي، 

وت�شكي���الت من الأطقم الف�شية الع�رية 

مثل العق�د والأ�ش���اور واخل�امت، وكذلك 

ت�شكيلة كبرة م���ن امل�شابح امل�شن�عة 

من الأحجار الكرمية والعقيق الفاخر.

وتعت���ر فرق���ة "ح�رم�ت" م���ن اأ�شهر 

الف���رق امل�ج�دة يف املهرج���ان، والتي 

والفلكل�رية  ال�شعبي���ة  ت�شفي عرو�شها 

اأج�اًء من البهجة عل���ى زوار املهرجان 

الذين يتابع�نها ب�شغف كبر، حيث تقدم 

وال�شتعرا�شات  الفن����ن  م���ن  جمم�عة 

الغنائية التي تعك����ص طابعها ال�شعبي 

املزم���ار ورق�شات  الأ�شيل، مث���ل تراث 

تعر ع���ن البح���ر والزراع���ة، ورق�شات 

�شعبية مث���ل الَرَع، وال����رح، والزفن، 

وال�شب����اين، بالإ�شاف���ة اأداء اأغنيات من 

الل�ن احل�رمي والعدين وال�شب�اين.

وعل���ى جانب اآخر من املهرجان، تعر�ص 

حمالت اجلناح الك�يتي جمم�عة كبرة 

املنتجات اليدوي���ة واملالب�ص اخلليجية 

والعط����ر العربي���ة والفرن�شي���ة، حيث 

اأح���د املح���الت جمم�عة من  يعر����ص 

العط����ر امل�شكلة من الع����د والالفندر 

وامل�شك واللبان والهيل وخ�شب ال�شندل 

والبخ�ر.

ويتزين اأحد حم���الت اجلناح مبجم�عة 

الكري�شتالي���ة  التح���ف  م���ن  متن�ع���ة 

والنحا�شية وجم�شمات ال�شق�ر واملباخر، 

واأدوات حت�شر القه�ة العربية، وم�شابيح 

الإنارة القدمية، واأطباق الزينة املنق��شة 

لتزين  الطبيعية  والل�حات  واملزخرفة، 

اليدوي  ال�شجاد  اإىل  البي�ت، بالإ�شاف���ة 

امل�شن�ع من ال�ش�ف الطبيعي اخلال�ص، 

بينم���ا يعر�ص حمل اآخ���ر جمم�عة من 

م�شغ����لت الزنية امل�شن�عة من الف�شة، 

مث���ل اخل����امت وال�شال�ش���ل والأ�ش���اور 

والأقراط.. 
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جناحا اليمن والكويت ي�ستعر�سان اأبرز جوانب ح�سارتيهما اأمام 

زوار مهرجان ال�سيخ زايد

»ال�سارقة الخيرية«: مركز غ�سيل الكلى 

وفر اأكثر من 4680 جل�سة خالل 9 اأ�سهر

ال�شارقة � وام:

ك�شف���ت جمعية ال�شارقة اخلرية ان مركز غ�شيل 

الكل���ى اخلري التابع لها متكن منذ افتتاحه يف 

منت�ش���ف اأبريل من العام املا�شي حتى منت�شف 

يناير اجلاري م���ن تق���دمي 4686 جل�شة غ�شيل 

بتكلفة 3.5 ملي�ن درهم اىل جانب اأعداد اأخرى 

من املر�ش���ى امل�شتفيدي���ن امل�شجلن مبختلف 

امل�شت�شفي���ات واجلهات ال�شحي���ة على م�شت�ى 

الدولة والذين تكفلت اجلمعية بعالجهم.

وقال عبداهلل �شلطان ب���ن خادم املدير التنفيذي 

للجمعي���ة اإن مرك���ز غ�شيل الكل���ى ثمرة عطاء 

املح�شن���ن ودعمه���م امل�شتمر مل�ش���رة العمل 

اخلري ويعك�ص �شخاء �شعب الإمارات مب�اطنيه 

اخلري���ة  للم�شاهم���ات  وتطلعه���م  ومقيمي���ه 

والإن�شانية ..م�شيفا اأن املركز ميثل جتربة رائدة 

يف جمال العمل ال�شحي اخلري حيث تت�فر به 

احدث الأجهزة املتخ�ش�شة يف غ�شيل الكلى.

برنامج »اأمير ال�سعراء« ينطلق بمو�سمه التا�سع 

باأبوظبي غداً  اأبوظبي ـ وام:

وقع " املركز ال�طني لالأر�شاد" مذكرة تفاهم 

م���ع وزارة عل����م الأر����ص بجمه�رية الهند 

تتعلق بالتعاون العلمي و التقني يف جمال 

عل�م الغالف اجل�ي. تق�شي املذكرة - التي 

مت ت�قيعها خ���الل اجتم���اع افرتا�شي عقد 

م�ؤخرا - بالعمل على تكامل �شبكة الرادار يف 

كال البلدين و التعاون يف التنب�ؤ بالأعا�شر 

املدارية اإ�شاف���ة اإىل تبادل معل�مات الأقمار 

ال�شناعية و منذجة ت�ش�نامي والإنذار املبكر 

اإىل جانب وج�ب تكامل معل�مات ال�شبكات 

الزلزالي���ة، والإن���ذار املبكر م���ن الع�ا�شف 

الرملية والرتابية، وتبادل اخلرات يف جمال 

البتكارات العلمية والبحث والتدريب.

كان الإجتماع قد بداأ بكلمة ل�شعادة الدكت�ر 

عب���د اهلل املندو����ص، مدير املرك���ز ال�طني 

لالأر�ش���اد رئي�ص الحت���اد الآ�شي�ي لالأر�شاد 

اجل�ية ع���ر فيها عن �شك���ره وتقديره لكل 

من �شعادة مادهافان ناي���ر راجيفان، وكيل 

وزارة عل�م الأر�ص بحك�مة الهند، والدكت�ر 

مروتي�جناي م�هابات���را، مدير عام الأر�شاد 

اجل�ي���ة، - اإدارة الأر�ش���اد اجل�ية الهندية 

بحك�م���ة الهن���د املمثل الدائ���م للهند لدى 

املنظمة العاملية لالأر�شاد اجل�ية.

و اأ�ش���ار املندو�ص اإىل اأنه ميكن لكال الطرفن 

و�ش���ع برامج رائدة وجمم�ع���ات خراء من 

خ���الل تب���ادل الر�شائل لتحقي���ق التعاون 

املن�ش����د ون�ه اإىل طل���ب املنظمة العاملية 

لالأر�ش���اد اجل�ية ب�شاأن الإ�ش���الح الإقليمي 

وتعبئة امل�ارد لتنفيذ ا�شرتاتيجيتها ب�شكل 

فعال يف املنطقة.

اأبوظبي ـ وام:

جنحت دول���ة الإم���ارات يف حت�يل البتكار 

اإىل ثقافة حياة ونه���ج اإداري لتط�ير العمل 

احلك�م���ي وتعزي���ز التنمي���ة القت�شادي���ة 

امل�شتدامة بعد تخطيط دقيق وا�شرتاتيجيات 

عمل وا�شحة املعامل اأثمرت يف تربعها على 

املرك���ز الأول عربي���ا و34 عامليا يف م�ؤ�ر 

البتكار العاملي لعام 2020.

ويبداأ الي�م يف الإمارات �شهر البتكار 2021 

ال���ذي اأ�شبح حدثا وطنيا يه���دف اإىل تعزيز 

مكانة الدولة كمرك���ز عاملي لالبتكار وبناء 

القدرات، وحتفيز اجلهات احلك�مية والقطاع 

اخلا�ص والأفراد على تبني ممار�شات البتكار، 

اإىل جانب اإط���الق وتنفيذ مب���ادرات واأفكار 

مبتكرة ن�عية.

ومل تكن النتائ���ج التي حققتها الإمارات يف 

جم���ال البت���كار وليدة ال�شدف���ة بل جاءت 

نتيجة �شيا�شة وا�شح���ة املعامل يف جمال 

العل�م والتكن�ل�جيا والبتكار تت�شمن 100 

مبادرة وطنية وميزانية تزيد على 300 مليار 

درهم حتى 2021 ..

»الوطني لالأر�ساد « و »وزارة علوم الأر�ض الهندية« 

يوقعان مذكرة تفاهم 

الإمارات تعبر اإلى الم�ستقبل الم�ستدام 

من بوابة البتكار

نورة الكعبي: نفتخر بالإنجاز الم�ساف لجامعة زايد من خالل تتويج »تكلم« كاأف�سل من�سة اإلكترونية في مجال ال�سحة النف�سية 

من�صة تكلم تح�صد جائزة الريادة من مجلة اإنتربينور كونها الأولى من نوعها في الدولة 

اللجنة العليا للحكومة الرقمية 

في اأبوظبي تتفقد �سير العمل 

في اإن�ساء »م�سنع تم«

اأبوظبي ـ وام:

قامت اللجنة العليا للحك�مة الرقمية يف اإمارة 

اأب�ظبي، برئا�شة معايل علي را�شد الكتبي، رئي�ص 

دائرة الإ�شن���اد احلك�مي رئي����ص اللجنة العليا 

للحك�م���ة الرقمية، بزي���ارة تفقدية اإىل "م�شنع 

مت"، والذي يعتر مركزا لالبتكار فريدا من ن�عه، 
يجم���ع كافة اجلهات احلك�مية حتت �شقف واحد 

ملناق�ش���ة وتبادل الأفكار وتعزي���ز البتكار، مبا 

ي�شاه���م يف ت�ريع جه�د التح����ل الرقمي يف 

اإمارة اأب�ظبي.

ورافق معايل رئي�ص اللجنة يف هذه الزيارة كل من 

اأ�شح���اب ال�شعادة الأع�شاء، �شعادة الل�اء مكت�م 

علي ال�ريفي، مدير عام �رطة اأب�ظبي، و�شعادة 

حممد بن جر����ص الفال�شي، وكي���ل دائرة الطاقة 

باأب�ظبي، و�شع���ادة را�شد عبدالك���رمي البل��شي، 

وكيل دائرة التنمية القت�شادية باأب�ظبي، و�شعادة 

عب���داهلل ال�شاهي، وكيل دائ���رة البلديات والنقل، 

و�شعادة املهند�ص حمد علي الظاهري، وكيل دائرة 

تنمية املجتم���ع باأب�ظبي، و�شعادة عامر ح�شن 

احلمادي، وكيل دائرة التعليم واملعرفة باأب�ظبي، 

و�شعادة الدكت�ر جمال حممد الكعبي، وكيل دائرة 

ال�شحة باأب�ظبي، و�شع���ادة فهد �شامل الكي�مي، 

وكي���ل دائرة الإ�شناد احلك�مي، و�شعادة املهند�ص 

حممد عبد احلميد الع�شكر، مدير عام هيئة اأب�ظبي 

الرقمية.
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 محتجون 
�سودانيون 

يغلقون معبرا 
حدوديا بين 

ال�سودان واإثيوبيا
اخلرطوم  )د ب اأ(-

ام�س   �صباح  غا�صبون  حمتجون  اأغلق   
بني  يربط  رئي�صيا  حدوديا  معربا  الأحد 
العت�صام  وق���رروا  واإثيوبيا،  ال�صودان 
احتجاجا على خطف جتار �صودانيني على 

يد ميلي�صيا اإثيوبية.
فقد  تريبيون"  "�صودان  ملوقع  ووفقا 
با�صندا  مبحلية  املحتجون  اعت�صم 
الطريق  على  الق�صارف  لولية  التابعة 
بني منطقتي القالبات ال�صودانية واملتمة 

الإثيوبية احلدوديتني.
ثالثة  خطف  على  املعت�صمون  ويحتج 
مدينة  من  ال�صبت  يوم   �صودانيني  جتار 
القالبات من قبل ميلي�صيا اإثيوبية م�صلحة 

توغلت بعمق �صبعة كيلومرتات.
وطالبت امليلي�صيا الإثيوبية التي اقتادت 
)نحو  التجار بفدية خم�صة ماليني جنيه 

5ر16 األف دولر( لإطالق �رساح الرهائن.
املحتجني  ف��اإن  تربيون  ل�صودان  وطبقا 
اأن  ميكن  التي  الطرق  وكل  املعرب  اأغلقوا 
ومل  البلدين.  بني  الب�صائع  ي�صلكها جتار 
حتى  التدخل  الدولتني  ل�صلطات  يت�صن 
عن  لالإفراج  اخ��رتاق  اأي  اإح��داث  اأو  الآن 

املختطفني.
ن�رست  اخل��ط��ف  ح��ادث��ة  اأع��ق��اب  ويف 
ال�صلطات ال�صودانية اأم�س ال�صبت تعزيزات 

ع�صكرية اإ�صافية.
واإثيوبيا  ال�صودان  بني  العالقات  وت�صهد 
توترا لفتا بعد اأن اأعاد اجلي�س ال�صوداين 
انت�صاره  املا�صي  ثان/نوفمرب  يف ت�رسين 
الف�صقة على احلدود  ومتركزه يف مناطق 
ال�رسقية لأول مرة منذ عام 1995 ، واأعلن 
لحقا اأنه ا�صرتد هذه امل�صاحات من قوات 

وميلي�صيات اإثيوبية.
ال��ق��وات  الإث��ي��وب��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وتتهم 
الأو�صاع  بتاأجيج  ال�صودانية  امل�صلحة 
اإثيوبيا  داخ��ل  بالتوغل  احل���دود  على 

واحتالل اأرا�صيها الزراعية.

رئي�ضة »الد�ضتوري الحر« تدعو التون�ضيين اإلى النتفا�ضة �ضد ديكتاتورية الإخوان

الغنو�سي : دور الرئي�س »رمزي« والأف�سل الذهاب اإلى نظام 
برلماني كامل

تون�س )د ب اأ( -
 قال رئي�س الربملان التون�صي را�صد الغنو�صي ليل ال�صبت اإن 
دور الرئي�س "رمزي" فيما يرتبط باأزمة اليمني الد�صتورية 

للوزراء اجلدد يف التعديل احلكومي.
وينتظر ال�صارع يف تون�س كيف �صتوؤول الزمة احلالية مع 
امتناع الرئي�س قي�س �صعيد قبول الوزراء لأداء اليمني بعد 
نيلهم الثقة يف الربملان يوم 26 من ال�صهر اجلاري، ب�صبب 
احلكومة  رئي�س  ر�صحهم  ممن  منهم  البع�س  على  حتفظه 

ه�صام امل�صي�صي.
وتهدد الأزمة احلالية بحدوث اأزمة د�صتورية غري م�صبوقة 
وجود  بدعوى  حتفظه  �صعيد  الرئي�س  واأرج��ع  البالد.  يف 

�صبهات ف�صاد حول بع�س الوزراء املقرتحني.
زوم  تطبيق  على  افرتا�صي  ح��وار  يف  الغنو�صي  وق��ال 
"الرئي�س ميتنع عن اأداء الق�صم للفريق اجلديد من الوزراء 

وبالتايل هو راف�س للتعديل الوزاري".
بع�س  يقبل  اأن  يف  احلق  له  اأن  يعتقد  "الرئي�س  وتابع 
بني  املزج  اإ�صكالية  هذه  الآخر.  البع�س  ويرف�س  الوزراء 

النظام الرئا�صي والنظام الربملاين".
النظام   2014 لعام  اجلديد  د�صتورها  يف  تون�س  وتبنت 
الربملاين املعدل الذي مينح رئي�س احلكومة مر�صح احلزب 

الفائز يف النتخابات �صالحيات تنفيذية وا�صعة.
مبا�رسة  ب�صفة  ال�صعب  من  منتخب  اجلمهورية  ورئي�س 
ولكن �صالحياته تنح�رس اأ�صا�صا يف م�صائل الدفاع والأمن 

القومي وال�صيا�صة اخلارجية.
يف  الفائزة  النه�صة  حركة  حزب  زعيم  الغنو�صي  وقال 
ودور  برملاين  نظام  يف  يفرت�س  "نحن    2019 انتخابات 
وجمل�س  احلكم  مو�صوع  ان�صائي.  ولي�س  رمزي  الرئي�س 
رئي�س  م�صوؤولية  هذه  احلاكم.  للحزب  يعود  ل  ال��وزراء 
احلكومة".  ويقود رئي�س احلكومة احلايل ه�صام امل�صي�صي 

من  مكلف  وهو  اأيلول/�صبتمرب  منذ  تكنوقراط  حكومة 
الأحزاب  ا�صتنفاد  ب�صبب  الد�صتور  بن�س  �صعيد  الرئي�س 
لفر�صها وفق الآجال الد�صتورية يف التوافق حول مر�صح 
امل�صي�صي  بني  التوتر  ت�صاعد  ما  �رسعان  للحكومة.لكن 

املدعوم من اأكرب حزبني يف الربملان، والرئي�س �صعيد.
اإليه  �صن�صل  الذي  الدر�س  الربملان"رمبا  رئي�س  وتابع 
هو ان نقيم نظاما برملانيا كامال فيه ف�صل حقيقي بني 
يف  واحدة  يد  يف  كلها  التنفيذية  وال�صلطة  ال�صلطات. 
رئي�صا  يقدم  الذي  وهو  النتخابات  الفائز يف  احلزب  يد 

للوزراء".
الكثري  ويف  النتخابية  حملته  يف  �صعيد  الرئي�س  وملح 
من خطاباته اإىل رغبته يف تعديل النظام ال�صيا�صي نحو 

نظام رئا�صي مع  تعزيز ال�صالحيات للحكم املحلي
من ناحية اخرى دعت رئي�صة احلزب الد�صتوري احلر يف 
تون�س عبري مو�صى،  التون�صيني اإىل النتفا�س �صد �صيخ 

الإخوان را�صد الغنو�صي وحكمه وديكتاتورية جماعته.
الر�صمية،  �صفحتها  عرب  فيديو  يف  مو�صي،  دعت  كما 
الفو�صى  و�صد  الإخوان  ديكتاتورية  �صد  النتفا�س  اإىل 
املدنية  الدولة  �رسب  و�صد  امليلي�صيات  وحكم  والعنف 

ودولة القانون.
هو  اليوم،  تون�س  يف  يحدث  ما  اأن  مو�صي،  واعتربت 
اأن الإخوان �رسبوا الإجراءات  اإىل  �رسب للقانون، م�صرية 
وتوظيفها  للفتاوى  القانون  وتركوا  العمق  القانونية يف 

وفق ما يتما�صى وم�صاحلهم.

 لقاح كورونا �ضيدخل العراق في غ�ضون �ضهرين
 وزير ال�سحة ال�سعودي يطالب باللتزام بالتدابير 

الوقائية بعد ارتفاع اإ�سابات كورونا
الريا�س  )د ب اأ(- 

 طالب وزير ال�صحة ال�صعودي توفيق الربيعة  
بعد  وذلك  الوقائية،  بالتدابري  باللتزام  الأحد 

ارتفاع اإ�صابات كورونا يف اململكة.
زيادة ملحوظة  اإنه مت ر�صد   وقال، يف كلمة، 
التجمعات  ب�صبب  بالفريو�س  الإ�صابات  يف 

والرتاخي يف تطبيق التدابري الوقائية.
على  املحافظة  ���رسورة  على  اجلميع  وحث   
الت�صدي  يف  حتقيقها  مت  التي  املكت�صبات 
اللتزام  "عدم  اأن  من  وحذر  كورونا،  جلائحة 
�صي�صطرنا اإىل اتخاذ اإجراءات احرتازية حلماية 

املجتمع".
 وقال :"هذه الفرتة �صعبة جدا ... ويتحتم علينا 

التعامل بجدية مع م�صتجدات اجلائحة".
اجلزائري  الوزراء  رئي�س  اأكد  اخرى    من جهة 
عبد العزيز جراد الأحد اأن وباء فريو�س كورونا 

امل�صتجد  مل ينته يف البالد.
خالل  لل�صحفيني   ت�رسيح   جراد، يف  وقال   
الرو�صي  اللقاح  من  الأوىل  اجلرعة  تلقيه 
اإن  كورونا،  لفريو�س  امل�صاد  يف"  "�صبوتنيك 
 ، اجلزائريني  لكل  كافية  �صتكون  اللقاح  كمية 

مرجحا اأن يكون هناك فائ�صا.
 واأ�صاف اأن عملية التلقيح �صتعمم على باقي 
اجلاري  العام  طوال    و�صت�صتمر  اجلزائر  مدن 
وبطريقة علمية، م�صددا على �رسورة موا�صلة 

بقية مراحل التلقيح.
 ياأتي ذلك يف  ثاين اأيام حملة التطعيم التي 
ال�صبت  ملحا�رسة تف�صي  ام�س  بداأتها اجلزائر 

وباء كورونا .
جرعة  األ��ف   100 عمان   �صلطنة   وت�صلمت   
امُل�صاد  اأ�صرتازينيكا"   "اأوك�صفورد  لقاح  من 
لفريو�س كورونا كوفيد 19 ُمقدمة من الهند وهو 
من اإنتاج املعهد الهندي لالأم�صال واللقاحات .
 واأعرب زير ال�صحة العماين الدكتور اأحمد بن 

، يف ت�رسيحات بثتها وكالة  ال�صعيدي  حممد 
وتقديره   �صكره  عن   ، الحد  العمانية   الأنباء 
لتقدمي حكومة الهند جلرعات اللقاح لل�صلطنة.

لالأم�صال  الهندي  املعهد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار   
واللقاحات يعد من اأكرب م�صانع اللقاحات يف 
العامل ، موؤكدا اأن خطوة احل�صول على اللقاح 
اإىل  الرامية  العاملية  اجلهود  من  لتعزز  تاأتي 
التغلب على جائحة كورونا ولإتاحة اللقاحات 

على قدم امل�صاواة بني جميع �صعوب العامل .
 وبني  ال�صعيدي اأنه ل ميكن ملن تلقى اجلرعة 
يتلقى  اأن   " فايزر بيونيتك   " لقاح  الأوىل من 
 ،  " اأ�صرتازينيكا   " لقاح  من  الثانية  اجلرعة 
م�صريا اإىل اأن الدلئل الأولية ُتفيد باأن ال�صاللة 
للعالج  ت�صتجيب  كورونا  فريو�س  من  اجلديدة 

نعة لكوفيد -19. ّ باللقاحات املختلفة امُل�صَ
الك�صف  "ُمطلًقا"  ي�صتبعد  ل  اأنه  اإىل  واأ�صار   
بال�صاللت  امل�صابني  من  جديدة  حالت  عن 
ت�صجيل  خمربًيا  مت  اأنه  عن  كا�صفا   ، اجلديدة 

اأربع  حالت يف ال�صلطنة .
  وك�صفت وزارة ال�صحة والبيئة العراقية  الأحد 
عن اأن لقاح فريو�س كورونا �صيدخل العراق يف 

غ�صون ال�صهرين املقبلني.
اليوم  )واع(   العراقية  الأنباء  وكالة  ونقلت   
ريا�س  العامة  ال�صحة  دائ��رة  عام  مدير  عن 
عبد الأمري قوله اإن الوزارة و�صعت خطة كاملة 
فريو�س  لقاح  ل�صتقبال  املحافظات  جلميع 
يف  جلانًا  �صكلت  ال�صحة  اأن  وبني    . كورونا 
اأي لقاح وبخا�صة لقاح  املحافظات ل�صتقبال 
امكانيات  اإىل  يحتاج  لقاحًا  بو�صفه  فايزر 

ولوج�صتيات تختلف عن اللقاحات الأخرى.
بني  كورونا  لقاح  توزيع  "ن�صبة  اأن  واأ�صاف   
ال�صكانية  الن�صبة  بح�صب  �صتكون  املحافظات 
املوؤ�رسات  معيار  على  ولي�س  حمافظة  لكل 
الوبائية بو�صف اأنه ل توجد حمافظة الآن يف 

ماأمن من ارتفاع عدد الإ�صابات".

»الداخلية اللبنانية«:القوى الأمنية لم تخطئ 
في التعامل مع اأحداث طرابل�س

بريوت -وكالت 
اللبناين     الداخلية  وزير  اأكد 
الأجهزة  اأن   ، فهمي   حممد 
الأم���ن���ي���ة  مل ت��خ��ط��ئ يف  
التعامل مع اأحداث طرابل�س،  
ح�صل  ما  ه��دف  اأن  معتربا 
يف املدينة �صمال لبنان هو 

اإ�صقاط هيبة  الدولة.
 وك�صف فهمي اأن املحتجني 
ح���اول���وا اق��ت��ح��ام ���رساي��ا 
وقوى  اجلي�س  لكن  طرابل�س، 
املبنى،  ع��ن  داف��ع��وا  الأم���ن 
املحتجون،  ف�صل  وعندما 
البلدية  مبنى  اإىل  توجهوا 

الدولة، وقال:«اإن  التي متثل 
اأداء  يف  يق�رس  مل  اجلي�س 

مهامه«.
التحقيق  اأن  فهمي  واأك���د   
ب�صاأن اأحداث طرابل�س، يجري 
ومل  الق�صاء،  اإ���رساف  حتت 

ينته بعد.
طرابل�س  مدينة  و�صهدت   
�صل�صلة  املن�رسم  الأ�صبوع 
مناه�صة  ليلية  احتجاجات 
اأعمال  تخللتها  للحكومة، 
���ص��غ��ب وح����رق ل��ل��م��ق��رات 
العامة  الر�صمية واملمتلكات 

واخلا�صة.
املتظاهرين  من  عدد  نظم   

اللبنانيني وقفات احتجاجية 
يف العا�صمة بريوت ومدينة 
ت�صامنا  البالد  جنوب  �صيدا 
مدينة  يف  املحتجني  م��ع 

طرابل�س �صمايل البالد.
الوطنية  »الوكالة  واأف��ادت   
جمموعات  ب��اأن  ل��الإع��الم« 
نفذت  املدين«  »احلراك  من 
وقفة ت�صامنية مع طرابل�س، 
ب��ع��د ظ��ه��ر ال�����ص��ب��ت يف 
بريوت،  يف  ال�صهداء  �صاحة 
امل�صاركون  خاللها  رف��ع 
ورددوا  اللبنانية،  الأع��الم 
مع  ت�صامنية  ���ص��ع��ارات 
�صيا�صة  و«�صد  طرابل�س، 

املتظاهرين  وقمع  التجويع 
وجه  يف  القوة  وا�صتخدام 

حتركهم«.
اأن  اإىل  الوكالة  واأ���ص��ارت   
نفذت  ال�صبان  من  جمموعة 
وقفة ت�صامنية م�صاء ال�صبت 
�صيدا،  يف  اإيليا  دوار  عند 
امل�صاركون  خاللها  انتقد 
التي  الع��ت��ق��الت  »حملة 
طرابل�س«،  مدينة  يف  جرت 
يف  »ا�صتمرارهم  موؤكدين 
حتقيق  ح��ت��ى  ال��ت��ح��رك��ات 
املحقة  امل��ط��ال��ب  جميع 
انطلقوا  ث��م  وامل�����رسوع��ة« 

مب�صرية جابت اأحياء �صيدا.

مو�سى فكي يبحث في القاهرة التطورات على 
ال�ساحة الأفريقية

القاهرة )د ب اأ( -
الأفريقى  الإحتاد  مفو�صية  رئي�س  و�صل   
الأحد  القاهرة   اإىل  فكى  مو�صى  حممد 
على راأ�س وفد فى زيارة مل�رس ت�صتغرق 
التطورات  اآخر  خاللها  يبحث  اأيام  عدة 
على ال�صاحة الأفريقية قبل اأيام من القمة 

الأفريقية يف ال�صهر املقبل .
وكان " فكى " قد تراأ�س الأربعاء املا�صى 
مبقر الإحتاد باأدي�س ابابا اأول اأعمال القمة 
الأفريقية يف ن�صختها ال�34، باجتماعات 
جلنة املمثلني الدائمني لل�صفراء الأفارقة 
الدائمني  املمثلني  جلنة  واجتماعات 
هذا  القمة  تعقد  الأفريقي حيث  بالحتاد 
العام  يف ظروف ا�صتثنائية جراء جائحة 
والثقافة  "الفنون  �صعار  حتت  كورونا، 
والرتاث: روافع ل�بناء اأفريقيا التي نريد"، 
تاأثرا  واأك��ره��ا  حيوية  قطاعات  كاأهم 
بجائحة كورونا التي األقت بظاللها على 

كل القطاعات بالعامل اأجمع  .
ال�34  العادية  الدورة  بعقد  فكي  واأو�صى 

باحل�صور  واحلكومات  ال��دول  لروؤ�صاء 
�صخ�صيا للروؤ�صاء يف مقر الإحتاد الأفريقي 
ال�صاد�س  يومي   اأبابا  اأدي�س  بالعا�صمة 
وال�صابع  من �صباط / فرباير املقبل فيما 
يتم عقد الدورة ال�38 للمجل�س التنفيذي 
لوزراء اخلارجية يومي الثالث والرابع من 
نف�س ال�صهر وذلك ب�صبب جائحة كورونا 

وتطور املوجة الثانية من الوباء   .
فى  �صي�صهد  الأفريقي  الحت��اد  اأن  يذكر 
والتي  الحتاد  مفو�صية  انتخابات  القمة 
و�صت  ونائبه  املفو�صية  رئي�س  �صت�صمل 
مفو�صيات اأخرى يف تخ�ص�صات خمتلفة 
احلايل،  املفو�صية  رئي�س  يزال  ل  فيما 
الوحيد  املر�صح  فكي،  مو�صى  الت�صادي 
املواعيد  يف  جديدة  ل��دورة  تقدم  ال��ذي 
الحتاد  وفق  املن�صب  ل�صغل  الر�صمية 
الأفريقي، حيث مل تتقدم اأي دولة اأفريقية 
مبر�صح مناف�س له، وهو ما يعزز احتمال 

اإعادة انتخابه لدورة جديدة  .

حركة»فتح«: كافة ملفات قطاع غزة تم 
حلها

رام اهلل -وكالت 
"فتح"  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�صو  اأكد 
بقطاع  املتعلقة  امل�صاكل  اأن  الأحمد،  عزام 
الرئي�س  اأن  اإىل  م�صريا  انتهت،  و�صكانه  غزة 
قرارات  �صي�صدر  عبا�س  حممود  الفل�صطيني 

خالل اأيام بحل كافة امل�صاكل.
"�صوت  لإذاعة  ت�رسيح  الأحمد، يف  واأو�صح 
اللجنة  اأن  الأح��د،  م�س   �صباح  فل�صطني" 
من  املكونة  غزة  ملفات  مبتابعة  املكلفة 
والتي ح�رس  املركزية  اللجنة  اأع�صاء من   3
قطاع  الجتماعات يف  اأع�صائها جميع  اأحد 
مع  امللفات  كافة  تتابع  اخلمي�س،  منذ  غزة 

الرئي�س عبا�س ورئي�س الوزراء.
التقاعد  ق�صايا  حل  "م�صاألة  اأن  اإىل  واأ�صار 
املايل، واملقطوعة رواتبهم، وتفريغات 2005، 
�صتحل  الق�صايا،  من  والعديد  واملتقاعدين 
كانت يف  كما  الأم��ور  و�صتعود  اأي��ام،  خالل 

ال�صابق".
ويف �صاأن الجتماع املرتقب يف القاهرة، قال 
كيفية  الأ�صا�صي  هدفه  الجتماع  اإن  الأحمد 
اإجناح النتخابات وفق املر�صوم الذي �صدر، 

و�صع  وعدم  بها،  املعمول  القوانني  ووفق 
عراقيل اأو عقبات اأمام عمل جلنة النتخابات 
اخلا�س  الرئا�صي  املر�صوم  لتنفيذ  املركزية 

باإجراء النتخابات.
و�صدد على اأنه "�صتكون هناك حكومة جديدة 
تعك�س نتائج النتخابات، بالعودة لل�صلطة 
تتابع  واحلكومة  الواحد،  بالقانون  الواحدة 
تنفيذ كل ق�صايا اإدارة البلد يف غزة وال�صفة 

والقد�س".
من ناحية اخرى اأفادت وكالة الأنباء القطرية 
)قنا( الأحد باأن الأمري ال�صيخ متيم بن حمد 
اأمر بتخ�صي�س منحة مالية لقطاع  اآل ثاين 
غزة بقيمة 360 مليون دولر اأمريكي ت�رسف 
على مدى عام كامل، ابتداء من كانون ثان/
تاأتي  املنحة  هذه  اأن  واأ�صافت   .2021 يناير 
لل�صعب  دعمها  قطر  دولة  موا�صلة  اإطار  يف 

الفل�صطيني يف قطاع غزة.
املوظفني،  رواتب  لدفع  املنحة  و�صت�صتخدم 
املتعففة،  لالأ�رس  املالية  امل�صاعدات  وتقدمي 
الكهرباء، للحد من تفاقم  وت�صغيل حمطات 
املعي�صية  وال��ظ��روف  الإن�����ص��اين  الو�صع 

ال�صعبة يف القطاع.

دم�سق )د ب اأ ( –
اأخ��ري��ن   اأرب��ع��ة  واأ���ص��ي��ب  �صخ�س  قتل   
�صورية  قوات  م�صلحي  اإطالق  جراء  الأحد 
الدميقراطية "ق�صد" النريان على حمتجني 

و�صط مدينة احل�صكة �صمال �رسق �صورية.
 وقال م�صدر طبي يف مدينة احل�صكة  اإن 
املركز الطبي يف مدينة احل�صكة  ا�صتقبل 
تويف  اأحدهم  م�صابني  اأ�صخا�س  خم�صة 
بعد اإطالق الر�صا�س عليهم ب�صكل مبا�رس 

. بدوره ، قال م�صدر يف حمافظة احل�صكة  
احلي  الر�صا�س  اأطلقوا  ق�صد  عنا�رس  اإن 
على مئات املحتجني جتمعوا يف ال�صاحة 
هذه  حل�صار  رف�صا  باملحافظة  الرئي�صية 
التي  املدينة  و�صط  لأح��ي��اء  العنا�رس 

ت�صيطر عليها احلكومة ال�صورية .
واأكد امل�صدر اأن قوات ق�صد ن�رست قنا�صني 
على ال�صوارع الرئي�صية والفرعية املوؤدية 
�صقوط  اإىل  م�صريا   ، العامة  ال�صاحة  اإىل 
قوات  وت�صيطر  العديل.  الق�رس  اأمام  قتيل 

 %  70 من  اأكر  على  الدميقراطية  �صورية 
من مدينة احل�صكة وتن�رس عنا�رسها و�صط 
و�صط  املحافظة  ومبنى  احلكومية  الدوائر 

املدينة والتي تعرف باملربع الأمني .
اإن  خليل  غ�صان  احل�صكة  حمافظ  وق��ال 
احل�صار الذي تفر�صه ق�صد على املواطنني 
دخل يومه ال� 18  ، موؤكدا اأن هناك رف�صا 
�صعبيا تاما لهذه الإجراءات من قبل جميع 
هذه  اأن  واأ���ص��اف   . املحافظة  مكونات 
الت�رسفات ترقى اإىل م�صتوى جرائم حرب ، 

متمنيا اأن " ل يتحول احل�صار اإىل مواجهة 
م�صلحة بني ال�صوريني ، رغم اأن الأمريكيني 
املكونات  جميع  بني  �صدام  يرغبون  يف 
من اأجل تنفيذ م�رسوعهم واأ�صعاف الدولة 
اأطلقت يوم  ". وكانت قوات ق�صد  ال�صورية 
ملنع  احلي  الر�صا�س  املا�صي  الأربعاء 
املحتجني من الو�صول اإىل حواجزها التي 
الدوائر  ت�صم  التي  املنطقة  على  تفر�صها 
احلكومية التابعة للحكومة ال�صورية و�صط 

مدينة احل�صكة .

مقتل محتج واإ�سابة 4 اآخرين بنيران م�سلحي ق�سد في الح�سكة 
ال�سورية
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   »ال�صحة«: تعافي

 

و�صاه���م تكثي���ف اإج���راءات التق�صي 

والفح�ص يف الدول���ة وتو�صيع نطاق 

الفحو�ص���ات يف الك�ص���ف عن 2,948 

حال���ة اإ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا 

امل�صتج���د م���ن جن�صي���ات خمتلفة، 

وجميعه���ا حاالت م�صتق���رة وتخ�صع 

للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ 

جمموع احل���االت امل�صجلة 303,609 

حاالت.

  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة 

م�صاب���ة نتيج���ة تداعي���ات االإ�صابة 

بفريو�ص كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 850 حالة.

ووقاي���ة  ال�صح���ة  وزارة    واأعرب���ت 

املجتمع عن اأ�صفها وخال�ص تعازيها 

وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها 

امل�صابني،  العاجل جلمي���ع  بال�صفاء 

مهيبة باأفراد املجتم���ع التعاون مع 

اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صمانًا 

ل�صحة و�صالمة اجلميع.

  كما اأعلنت ال���وزارة عن �صفاء 4,189 

حال���ة جدي���دة مل�صاب���ني بفريو�ص 

 »19 كورون���ا امل�صتجد »كوفي���د - 

وتعافيه���ا التام م���ن اأعرا�ص املر�ص 

بعد تلقيه���ا الرعاية ال�صحية الالزمة 

منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

 276,958 ال�صف���اء  ح���االت  جمموع 

حالة.

دبي تحدد

واأو�صح���ت اأن الهيئ���ة قامت بتوزيع 

املراجع���ني العاديني ملركز اخلوانيج 

ال�صح���ي عل���ى مراكز : الط���وار، وند 

احلم���ر، واملزه���ر، بينم���ا مت توزيع 

مراجع���ي مركز الب���دع ال�صحي على 

مرك���زي املنخول والرب�ص���اء، م�صرية 

اإىل اجله���ود التي قامت به���ا الهيئة 

ممثلة بقطاع الرعاية ال�صحية االأولية 

لتعزي���ز ق���درة وطاقة ه���ذه املراكز 

اإليها  ال�صتيعاب املراجعني املحولني 

من مركزي الب���دع واخلوانيج ل�صمان 

تلقيهم خدم���ات متميزة وذات جودة 

عالية. وطالبت هيئ���ة ال�صحة بدبي 

اأفراد املجتمع كافة، ب�رضورة االلتزام 

التام باالإج���راءات الوقائية للحد من 

انت�ص���ار فريو�ص كورون���ا مبا يف ذلك 

االلت���زام بالتباعد اجل�ص���دي، ولب�ص 

الكمامة، وغ�صل اليدين ب�صكل م�صتمر 

وجتن���ب الذهاب غري ال����رضوري اإىل 

ال�صن  العامة وخا�ص���ة كبار  االأماكن 

واأ�صحاب االأمرا�ص املزمنة.

اأف���راد املجتمع  الهيئ���ة  كما دع���ت 

م���ن امل�صتهدف���ني بحمل���ة التطعيم 

مبرحلته���ا االأوىل اإىل امل�صارعة باأخذ 

اللقاح خا�صة كب���ار ال�صن، واأ�صحاب 

االأمرا����ص املزمن���ة، واأ�صحاب الهمم، 

واأفراد خط الدف���اع االأول، والعاملني 

يف بع�ص الوظائ���ف احليوية لتعزيز 

مناعة اجل�صم واحلد م���ن م�صاعفات 

املر�ص.

م�صر تطالب

 وذلك تنفيذاً ملقررات اجتماعات هيئة 

مكتب االحت���اد االأفريقي، ومبا يحقق 

م�صالح الدول الثالث )م�رض وال�صودان 

واثيوبيا( ويحفظ ويوؤمن حقوق م�رض 

وم�صاحلها املائية.

واأ�ص���اف املتح���دث اأن �صكري وفقيه 

تبادال اأي�صا وجهات النظر فيما يخ�ص 

عدد من الق�صايا وامللفات املطروحة 

والقارية،  االإقليمي���ة  ال�صاحتني  على 

وال �صيم���ا النزاع���ات الت���ي ت�صهدها 

بع����ص ال���دول االأفريقي���ة، و�رضورة 

توفري الدعم ال�صيا�صي واملايل لتنفيذ 

احللول االأفريقية للُم�صكالت االأفريقية 

وتطبي���ق اأجندة »اإ�ص���كات البنادق« 

يف الق���ارة. وتن���اوال التحديات التي 

تواجه االحت���اد االأفريقي وعلى راأ�صها 

جهود االإ�صالح املوؤ�ص�صي اجلارية يف 

االحتاد االأفريق���ي والرامية اإىل تعزيز 

االن�صباط املايل واالداري باملفو�صية 

عل���ى نحو يرفع من كف���اءة منظومة 

العم���ل داخل االحتاد. وتابع اأن اللقاء 

ت�صم���ن ت�ص���اوراً ح���ول االأو�صاع يف 

وكذا  وال�صوم���ال،  ال�صاح���ل،  منطقة 

الق���رن االأفريقي وال���ذي اأكد اجلانبان 

على اأهمية حتقيق اال�صتقرار فيه.

وبح�صب املتحدث، وجه مو�صى فقيه 

ال�صك���ر مل�رض مل���ا قدمت���ه لالحتاد 

االأفريقي ودول الق���ارة من م�صاعدات 

طبي���ة يف اإط���ار مكافح���ة فريو����ص 

كورون���ا، خا�ص���ًة يف �ص���وء اخلربة 

والتطور امل����رضي يف جمال �صناعة 

الدواء وامل�صتلزمات الطبية

�سرطة دبي تدعو الجمهور لالإبالغ 

عن مخالفات االإجراءات االحترازية عبر 

االإمارات محطة مهمة في م�سيرة العمل االإن�ساني الرقم 901 وخدمة »عين ال�سرطة«
وتعزيز مجاالته

اأبوظبي-وام:

 اأكد �صم���و ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة رئي�ص هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اأن 

دولة االإمارات بقيادة �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 

زاي���د اآل نهيان رئي�ص الدول���ة " حفظه اهلل " توؤكد يوميا 

ريادتها يف العمل االإن�ص���اين ومتيزها يف اإيجاد البدائل 

وابتكار احللول التي ت�صاهم يف تخفيف املعاناة و تعزيز 

جماالت التنمية الب�رضية و االإن�صانية.

واأ�صار �صموه يف هذا ال�صدد اإىل املبادرات التي ا�صطلعت 

به���ا الدولة خ���الل جائحة كوفي���د-19 وجهودها التي 

�صاهم���ت يف الت�صدي للجائح���ة اإقليميا ودوليا وتعزيز 

االإجراءات الوقائية واالحرتازي���ة للحد من تف�صي الوباء 

يف العديد من الدول.

وقال �صمو ال�صي���خ حمدان بن زايد اآل نهيان يف ت�رضيح 

مبنا�صب���ة مرور 38 عام���ا على تاأ�صي����ص الهالل االأحمر 

االإمارات���ي اإن الدول���ة اأر�ص���ت بف�صل توجيه���ات ودعم 

�صاح���ب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�ص���د اآل مكتوم نائب 

رئي����ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال���وزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبو ظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة نهجا 

متفردا ملواجهة التداعيات االإن�صانية الناجمة عن وطاأة 

الك���وارث و�صدة االأزمات ما كان ل���ه اأكرب االأثر يف تعزيز 

م�صرية العمل االإن�صاين والتنموي حول العامل.

واأكد �صموه اأن دولة االإمارات اهتمت كثريا مبجاالت البذل 

والعط���اء من اأجل حتقيق تطلع���ات ال�صعوب يف العي�ص 

الكرمي وع���ززت قيادتها الر�صيدة االأ�ص�ص التي قام عليها 

بنيان الدولة احل�ص���اري يف املجال االإن�صاين الذي يعتز 

ويفخ���ر به كل مواطن نهل من مع���ني املغفور له الوالد 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " ن�صري 

االإن�صانية وموؤ�ص�ص ����رضح االإمارات االإن�صاين وعلى ذات 

النهج ت�صري قيادة الدولة الر�صيدة ومت�صي مب�صرية اخلري 

والعطاء اإىل اأق�صى مراميها.

وقال �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان: " ال �صك اننا 

نفتخر بهذه القيادة الر�صي���دة التي اأ�ص�صت للخري نهجا 

متف���ردا واأفردت للعطاء االإن�صاين حيزا كبريا يف تفكريها 

واهتمامه���ا وكانت مثاال للتعاط���ي اخلالق مع الق�صايا 

االإن�صانية التي توؤرق الكثريين من حولنا كما نفخر اأي�صا 

مب�صاندة اأهل اخلري واملح�صن���ني واملانحني مل�صاريعنا 

وه���م دائما خل���ف جناحاتنا ومبادراتن���ا االإن�صانية يف 

الداخل واخلارج فلهم من���ا ال�صكر والعرفان ومن املوىل 

عز وجل االأجر والثواب".

وقال �صموه اإن الهالل االأحم���ر ي�صت�رضف عام اال�صتعداد 

للخم�صني الذي يج�صد روؤية وا�صرتاتيجية القيادة الر�صيدة 

للخم�صني عاما القادم���ة كاأكرب ا�صرتاتيجية عمل وطنية 

م���ن نوعها اأطلقتها القيادة الر�صيدة على م�صتوى الدولة 

االحتادي���ة وعل���ى امل�صتويات املحلية كاف���ة و�صيكون 

لهيئتن���ا الوطنية اإجنازات كبرية وملمو�صة على ال�صعيد 

االإن�صاين خالل العام كم���ا �صيكون للمتطوعني الن�صيب 

االأكرب يف جت�صيد هذه اال�صرتاتيجية على اأر�ص الواقع من 

خالل مواقعهم يف جماالت العمل املختلفة.

واأ�ص���ار �صمو ال�صيخ حم���دان بن زايد اآل نهي���ان اإىل اأن 

م�صرية الهالل االأحمر االإماراتي �صهدت خالل ال� 38 عاما 

املا�صية تطورات متالحقة ونقالت كبرية اإىل االأمام فبعد 

اأن كانت جمعية �صغ���رية باإمكانات ب�رضية ولوج�صتية 

حم���دودة اأ�صبحت االآن هيئة عاملي���ة ي�صار لها بالبنان 

على امل�صتويني الدويل واالإقليمي وحمطة مهمة ال ميكن 

جتاوزه���ا يف الدفع مب�ص���رية العمل االإن�ص���اين وتعزيز 

جماالت���ه كما اأ�صبحت من اجلمعي���ات الوطنية املانحة 

للم�صاع���دات االإن�صانية والتنموية ما اأهلها لتتبواأ مكانة 

متقدمة �صمن قائمة املانحني يف هذا ال�صدد عامليا.

واأك���د �صموه حر�ص هيئة اله���الل االأحمر االإماراتي على 

املحافظ���ة على املكت�صبات التي حتققت وتعزيز اجلهود 

م�صتقب���ال وتو�صي���ع مظل���ة امل�صتفيدين م���ن خدماتها 

واأن�صطتها االإن�صاني���ة واالنتقال بالربامج وامل�صاريع اإىل 

مرحلة متقدم���ة يف جمال التنمي���ة ال�صاملة والتمكني 

االجتماعي لل�رضائ���ح والفئات ال�صعيفة التي ت�صتهدفها 

يف الداخل واخلارج.

وقال �صموه اإن متطلبات العمل االإن�صاين يف تزايد م�صتمر 

ب�صبب �ص���دة الكوارث وكرثة االأزمات م���ا يتطلب تفعيل 

اآليات ال�رضاكة مع املوؤ�ص�صات و الهيئات و االأفراد وكافة 

القطاعات ملواجه���ة تداعياتها وتخفي���ف وطاأتها على 

كاهل ال�صحايا واملنكوبني.

وق���ال �صمو ال�صيخ حمدان بن زاي���د اآل نهيان " ت�صتقبل 

هيئتن���ا الوطنية عهدا مليئ���ا بالتحدي���ات االإن�صانية 

وال�صحي���ة التي ت�صتوجب ح�صد الطاقات وو�صع اخلطط 

واال�صرتاتيجيات لتخفيف وطاأتها عن كاهل املتاأثرين".

واأ�ص���اف �صموه "على امل�صتوى املحلي تو�صعت الربامج 

وزادت االأعباء وت�صعبت املهام ب�صبب الكثري من العوامل 

الت���ي تركت اآثارها عل���ى بع�ص االأ����رض املتعففة التي 

جلاأت لهيئته���ا الوطنية لتوفري احتياجاتها يف عدد من 

جماالت احلياة ال�رضوري���ة وكان لزاما علينا اأن نواكب 

ه���ذه امل�صتجدات ونفرد لها حيزا من براجمنا واأن�صطتنا 

الداخلية لذلك مت طرح جماالت جديدة نح�صب اأنها تعزز 

جهودنا عل���ى ال�صاحة املحلية وحتق���ق تطلعاتنا يف 

م�صاندة ذوي الدخل املحدود و االأ�رض املتعففة واأ�صحاب 

احلاجات".

وقال �صم���و ال�صيخ حمدان بن زاي���د اآل نهيان "خارجيا 

جت�ص���د التحديات املاثلة يف عدد م���ن ال�صاحات الواقع 

االألي���م الذي يعي�ص���ه �صحايا الك���وارث واالأزمات حيث 

ازدادت �ص���دة النزاعات ومت���ددت رقع���ة الفقر واجلوع 

بني القارات وكرث ع���دد الالجئني والنازحني وامل�رضدين 

الفارين من وطاأة تلك االأحداث وتف�صت االأمرا�ص واالأوبئة 

التي وجدت يف ال���دول الفقرية مرتعا خ�صبا النت�صارها 

لذل���ك كان لزاما علينا مواكبة امل�صتجدات على ال�صاحة 

االإن�صاني���ة االإقليمية والدولية والتحرك نحو املت�رضرين 

منه���ا والوق���وف بجانبه���م وم�صاندتهم عل���ى جتاوز 

ظروفهم".
واأك���د �صمو ال�صيخ حم���دان بن زايد اآل نهي���ان اأن هيئة 

اله���الل االأحم���ر ت�صرت�ص���د خ���الل عمله���ا و حتركاتها 

االإن�صانية والتنموية مبحاور ا�صرتاتيجية الدولة يف هذا 

ال�صدد والتي ت�صع االإن�صان يف كل مكان واحتياجاته يف 

مقدمة االأولوي���ات دون النظر جلن�صه اأو عرقه اأو طائفته 

اأو اأي اعتبارات اأخرى غ���ري اإن�صانية كما ترتكز حتركات 

الهيئة واأن�صطتها على املبادئ االأ�صا�صية للحركة الدولية 

لل�صليب االأحمر و الهالل االأحمر وتعتمد على اال�صتفادة 

الق�صوى من املزايا املتوفرة لديها وت�صخري عنا�رض القوة 

التي متتلكه���ا لتحقيق املزيد م���ن التميز يف العطاء و 

اإحداث نقلة نوعية يف الربامج واالأن�صطة وامل�صاريع .

وقال �صمو رئي�ص الهيئة اإن املرحلة القادمة تتطلب منا 

جميعا ب���ذل املزيد من اجلهود والعم���ل �صويا من اأجل 

اإعالء راية هيئتنا الوطنية واملحافظة على املكانة التي 

تبواأته���ا وال�صمعة الطيبة التي حققتها واأ�صاف �صموه " 

لكل واح���د منا كعاملني ومتطوعني وم�صاندين دوره يف 

تنفيذ خطط الهيئة وا�صرتاتيجياتها وتطبيقها على اأر�ص 

الواق���ع ومهما كان حجم هذه االأدوار اإال اأنها يف النهاية 

حتدث الفرق املطلوب يف حت�صني حياة ال�صعفاء وتعبئة 

قوة االإن�صانية.

دبي-وام:

 دعت القي���ادة العامة ل�رضطة دبي اأفراد اجلمهور 

اإىل االإب���الغ عن خمالفات االإج���راءات االحرتازية 

للوقاي���ة من فايرو�ص كورون���ا »كوفيد 19« عرب 

االت�صال بالرقم املجاين 901 اأو عرب خدمة »عني 

ال�رضط���ة« املتوفرة على تطبيق �رضطة دبي على 

الهواتف الذكية.

واأكدت القيادة العامة ل�رضطة دبي اأنها خ�ص�صت 

الرقم 901 وخدمة »عني ال�رضطة« من اأجل تلقي 

البالغات املتعلقة مبخالفة االإجراءات االحرتازية 

للوقاية م���ن فايرو�ص كورون���ا يف اإطار حر�صها 

امل�صتمر على �صالم���ة املجتمع وحمايته، م�صريًة 

اإىل اأن اجلمي���ع م�صوؤول و�رضي���ك يف دعم اجلهود 

التي تبذلها الدولة يف تعزيز االإجراءات االحرتازية 

من خ���الل حر�صهم عل���ى االلت���زام باالإر�صادات 

والتعليمات ال�صادرة من اجلهات املخت�صة.

واأو�صح���ت القيادة العام���ة ل�رضطة دبي اأن مركز 

االت�ص���ال 901 املخ�ص�ص للح���االت غري الطارئة 

ي�صتقبل البالغ���ات امُلقدمة من اأفراد اجلمهور من 

خ���الل موظفني خُمت�صني يعمل���ون على مدار 24 

�صاع���ة، ويحر�صون على �رضع���ة اال�صتجابة مع 

احلاالت والبالغات.

كما اأو�صح���ت اأن خدمة »ع���ني ال�رضطة« مُتكن 

م�صتخدمي تطبيق �رضطة دبي الذكي من التوا�صل 

معها لالإب���الغ عن اأية جت���اوزات اأو �صلوك اأو اأي 

ت�رضف من �صاأنه اأن ي�ص���ع مرتكبيه حتت طائلة 

القانون ليكون جميع اأفراد املجتمع م�صوؤولون يف 

احلف���اظ على �صالمته واأمن���ه، منوهة اإىل �صهولة 

ا�صتخدام خدمة عني ال�رضطة على التطبيق الذكي، 

حيث ميكن امل�صتخدمني من اإر�صال ر�صائل ن�صية 

اأو �صوتية اأو فيديو اأو �صورة، كما ميكن مل�صتخدم 

هذه اخلدمة حتديد موقعه اأو موقع احلدث امُلبلغ 

عنه.

نور �سلطان-الوحدة:

 اأعلنت جمهوري���ة كازاخ�صتان حتقيق مزيد 

م���ن االجنازات يف �صجل ال�صفافية ومكافحة 

الف�صاد حول العامل بعدم���ا احتلت املرتبة 

الـ 94 م���ن بني 180 دول���ة يف ال�صجل اإثر 

ح�صولها و الأول مرة على 38 نقطة من اأ�صل 

100 يف موؤ�رض مكافحة الف�صاد لعام 2020 

ح�صبما اأعلنت���ه منظمة ال�صفافية الدولية / 

./CPI
ونقل بيان لوزارة اخلارجية يف كازاخ�صتان 

عن منظم���ة ال�صفافية الدولية قولها:" ي�صري 

يف  لكازاخ�صت���ان  الديناميك���ي  التح�ص���ن 

ت�صني���ف موؤ����رض اأ�صع���ار امل�صتهلكني على 

خلفية اجلائحة العاملية اإىل عملها امل�صتمر 

على مكافحة الف�صاد".

واأكدت الوزارة اأن كازاخ�صتان ر�صخت مكانتها 

بق���وة يف جمموع���ة ال���دول ذات امل�صتوى 

املعت���دل يف اإدراك الف�صاد و احتلت يف هذا 

ال�صدد املرك���ز ال�صاد�ص بني جمموعة الدول 

الـ 19 يف اأوروبا ال�رضقي���ة واآ�صيا الو�صطى 

و جاءت بعد جورجيا واأرمينيا وبيالرو�صيا 

واجلب���ل االأ�صود ومقدوني���ا ال�صمالية و قبل 

بلدان رابطة ال���دول امل�صتقلة االأخرى ب�صكل 

ملحوظ.

واأرج���ع البيان االأ�صباب الت���ي �صاهمت يف 

تعزي���ز ال�صفافي���ة يف الب���الد اإىل عمليات 

التحدي���ث ال�صيا�صي، وزي���ادة دور املجتمع 

املدين، وتعزيز الرقابة العامة، و�صمان مزيد 

من االنفتاح وال�صفافية وامل�صاءلة والرتكيز 

العام جلهاز الدولة، مبا يف ذلك العمل على 

نطاق وا�ص���ع على رقمنة اخلدمات العامة و 

تفعي���ل دور االإرادة ال�صيا�صية للق�صاء على 

الف�صاد وذلك عرب احلزم الثالث لالإ�صالحات 

الرئا�صية ملكافحة الف�ص���اد التي مت تبنيها 

خالل العام ون�صف العام املا�صيني و ت�صديد 

تطبيق القانون الوقائي واجلنائي، والتعزيز 

وا�صع النطاق الإيديولوجية النزاهة، وال�رضاكة 

الفعالة مع موؤ�ص�صات املجتمع املدين، ف�صاًل 

عن التفاعل ال�صام���ل مع املنظمات الدولية 

وموؤ�ص�صات الت�صنيف.

كازاخ�ستان تحقق مزيداً من 

االنجازات في �سجل ال�سفافية 

ومكافحة الف�ساد

حمدان بن زايد : 

ندوة افترا�سية حول »تاأثير 

قانون مكافحة المن�سطات 

العالمي الجديد«
اأبوظبي ـ وام:

 نظم مركز التحكيم الريا�صي بدائرة الق�صاء يف اأبوظبي، ندوة 

افرتا�صية، بعن���وان " تاأثري قانون مكافحة املن�صطات العاملي 

اجلديد يف جم���ال مكافحة املن�صط���ات"، مب�صاركة نخبة من 

املتخ�ص�ص���ني الدوليني يف جمال القان���ون الريا�صي وق�صايا 

التحكي���م الريا�صية، وذلك تنفي���ذاً لتوجيه���ات �صمو ال�صيخ 

من�ص���ور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي����ص جمل�ص الوزراء وزير 

�ص���وؤون الرئا�صة رئي�ص دائرة الق�صاء؛ بالعمل على اإثراء النهج 

العلمي القانوين ومواكب���ة امل�صتجدات الت�رضيعية والق�صائية 

على كافة امل�صتويات املحلية واالإقليمية والعاملية.

 واأو�صح مرك���ز التحكيم الريا�صي اأن الندوة التي ح�رضها اأكرث 

من 1320م���ن املخت�صني واملهتمني بالقان���ون الريا�صي يف 

34 دولة عربية واأجنبي���ة؛ تهدف اإىل مناق�صة التعديالت التي 

ت�صمنها قانون مكافحة املن�صطات الذي دخل حيز التنفيذ يف 

االأول م���ن يناير اجلاري، والتعري���ف باأثر هذه التعديالت على 

امل�صتوي���ني الريا�صي واملوؤ�ص�صي، وذل���ك يف اإطار تبني دائرة 

الق�ص���اء خطة متكامل���ة لتطوير ون�رض الوع���ي بالت�رضيعات 

الريا�صية حول العامل، ويف املنطقة العربية ب�صكل اأكرث حتديدا.

 ويف الكلمة االفتتاحي���ة للندوة رحب؛ اأحمد اإبراهيم املرزوقي 

مدير قطاع امل�صاندة والعملي���ات الداخلية بدائرة الق�صاء يف 

اأبوظبي؛ بامل�صاركني مو�صح���ًا اأن انعقاد هذه الندوة عن بعد 

جاء تنفيذاً للتدابري واالإجراءات التي قررتها حكومتنا الر�صيدة 

والتزام���ًا مببداأ التباع���د االجتماعي الذي اأو�ص���ت به منظمة 

ال�صحة العاملية ملواجه���ة جائحة فريو�ص كورونا. كما اأعرب 

عن اأمله يف عقد ندوات قادم���ة وا�صت�صافة العا�صمة اأبوظبي 

للم�صاركني يف امل�صتقبل القريب.

 واأ�ص���اف اأن ه���ذه الن���دوة االفرتا�صية نظمها مرك���ز التحكيم 

الريا�ص���ي باأبوظبي، ال���ذي تاأ�ص�ص يف الع���ام 2012 مبوجب 

االتف���اق املربم بني دائرة الق�ص���اء باأبوظبي واملجل�ص الدويل 

للتحكيم الريا�صي "اأيكا�ص"، ليكون اأول مقر ملحكمة التحكيم 

الريا�ضي" كا�ص" خارج �صوي�رضا، وهو يهدف اإىل تقدمي خدمات 

عاملي���ة امل�صتوى وامل�صاهمة يف ف����ص جميع اأنواع النزاعات 

الريا�صية بكفاءة. م�صرياً اإىل النجاح الكبري الذي حققته الندوة 

ال�صابقة الت���ي حملت عنوان "نظرة ثاقب���ة على قانون عامل 

الريا�صة"، حيث حطمت الرق���م القيا�صي يف عدد احل�صور من 

اأكرث من 30 دولة خمتلفة.

 ويف ختام كلمته �صكر املرزوقي امل�صاركني ح�صور هذه الفعالية 

التي تناق�ص مو�صوع، "تاأثري القانون العاملي اجلديد ملكافحة 

املن�صطات" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2021.. معربًا 

عن اأمله يف حتقيق هذه الندوة وكافة فعاليات مركز التحكيم 

الريا�ص���ي اأهدافها بتوفري التدري���ب املفيد واملتخ�ص�ص لكافة 

املعني���ني باإجراءات مرك���ز التحكيم الريا�ص���ي التابع لكا�ص 

والقوانني التي حتكم النزاعات الريا�صية.

عالم فيزياء حيوية 

اإماراتي ين�صر درا�صة 

تو�ضح العالقة بين اختالل 

البروتين الحركي الداينين 

وا�ضطرابات النمو الع�ضبي

دبي ـ الوحدة:

ن����رض الدكتور �صيف القا�صم، االأ�صتاذ امل�صاعد يف الكيمياء 

احليوية يف جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية، 

درا�صة رائدة حول االآليات اجلزيئية يف ج�صم االإن�صان.

وتع���اون  القا�ص���م مع فري���ق من الباحث���ني يف جامعة 

بن�صلفانيا الإج���راء درا�صة عن الداين���ني بعنوان""تفاعل 

حمول- ال�صل�صلة اخلفيفة املتو�صطة 1 القابل لل�صبط ُيعّدل 

من ن�صاط الداينني بطريق���ة خا�صة بال�ُصحنات". الداينني 

هو حمرك جزيئي م�صوؤول عن نق���ل العديد من ال�صحنات 

اخللوية ويلعب دوراً حموريًا يف االنق�صام اخللوي ويخ�صع 

ل�صيطرة الفريو�صات عند اإ�صابة اجل�صم بها.

وتو�صح الدرا�صة اأن اخلل���ل الذي يطال اآلية عمل الداينني 

يرتب���ط غالبًا با�صطرابات النم���و الع�صبي. وقام الدكتور 

�صيف القا�ص���م وزمالئ���ه امل�صارك���ون يف الدرا�صة بدمج 

الهي���اكل البلورية مع االرتباط الكم���ي الفيزيائي احليوي 

وجتارب احلرك���ة لتوفري حتليالت دقيقة يف غاية االأهمية 

حول االأ�صا�ص اجلزيئي لتن�صيط حركة الداينني، االأمر الذي 

ينطوي على قدر كبري من االأهمية من الناحية البيولوجية.

وُتعد املنهجيات الهيكلي���ة والبيوفيزيائية مهمًة للغاية 

لفه���م الوظائف اجلزيئي���ة يف �صياق االأمرا����ص والعدوى 

املر�صي���ة، االأمر الذي ُي�صهم ب�صكل مبا�رض يف تعزيز جهود 

تطوي���ر االأدوية والعالجات، وبرزت اأهمية هذه املنهجيات 

ب�صكل وا�صح من خالل اجلهود املبذولة لتطوير العديد من 

لقاحات كوفيد-19، االأمر الذي مل يكن ليح�صل لوال الفهم 

العميق للبنية الذرية الدقيقة جلزيئيات الفريو�ص.

وُيعد ن����رض الدرا�صة التي اأعّدها الدكتور القا�صم بالتعاون 

م���ع زمالئه من الباحثني يف جملة نيت�رض كوميونيكي�صنز

اأ�صه���ر  اإح���دى   ،Nature Communications
الدوري���ات الرائدة ومفتوح���ة امل�صدر يف الع���امل، دلياًل 

را�صخًا على اأهمية العمل ال���ذي قدمه الدكتور القا�صم يف 

هذا املج���ال، حيث ال تن�رض هذه املجل���ة �صوى الدرا�صات 

اخلا�صع���ة الأكرث معايري البح���ث العلمي �رضامًة مبعدالت 

قبول ال تتجاوز %8.
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 Hub71 تطلق �سراكات 
ومبادرات اأكاديمية جديدة 

لتنمية المواهب في مجال 
التكنولوجيا

 

اأبوظبي ـ وام: 

التكنولوجيا  منظومة   ،Hub71 عقدت   
العالمية في اأبوظبي، �شراكتين جديدتين مع 
منتزه  هما  رائدتين  اأكاديميتين  موؤ�ش�شتين 
وكلية  واالبتكار،  للعلوم  االإمــارات  جامعة 
المواهب  لتنمية  االأو�شط  INSEADال�شرق 
في اأبوظبي لجذب قدرات علمية وتكنولوجية 

جديدة اإلى مجتمعها التقني المتنامي.
ويقوم احت�شان اأبوظبي للتكنولوجيا واالبتكار 
المحلية  المهارات  تنمية  كبير على  اإلى حد 
وجذب اأف�شل المواهب من حول العالم لمواكبة 

تحول االإمارة الرقمي.
�شراكات  خالل  من  موؤ�ش�شة  كل  و�شت�شتفيد 
�شبكة  من  الجديدة  االأكاديمية   Hub71
والمر�شدين  التكنولوجيا  منظومة  �شركاء 
باالإ�شافة  والخريجين  الطالب  لدعم  الخبراء 
اأولوية  على  النا�شئة  �شركاتها  ح�شول  اإلى 
للحوافز.   Hub71 برنامج  اإلــى  الو�شول 
اأي�شًا  للطرفين  المفيدة  ال�شراكات  وت�شمل 
ور�ش عمل في مجال االبتكار وبرامج م�شتركة 
اإمكانية  اإلــى  اإ�شافة  وهاكاثون  وفعاليات 
W e الم�شتركة العمل  اإلى مكاتب   للو�شول
كما   .Hub71 في   Work x Hub71
�شيتم ت�شهيل توظيف المتخرّجين وح�شولهم 
 Hub71 �شركات  في  تدريب  فر�ش  على 
المتاحة  العمل  فر�ش  يزيد  مما  النا�شئة، 
بها  تزخر  التي  المواهب  مجموعة  وينّمي 
اأبوظبي. وقالت حنان هرهره اليافعي، الرئي�ش 
�شراكاتنا  "�شتزود   :Hub71 لـ  التنفيذي 
الم�شتوى  عالمية  االأكاديمية  الموؤ�ش�شات  مع 
الالزمة  بـــاالأدوات  االأعــمــال  ورواد  الطالب 
لتطوير مهاراتهم الرقمية ومعارفهم وخبراتهم 
من  القادم  الجيل  نخرّج  التكنولوجية، حتى 
الحفاظ  على  �شيعملون  الذين  االأعمال  رواد 
اأبوظبي.. م�شيفا  على ا�شتمرارية االبتكار في 
اأّن عدداً من القطاعات والموؤ�ش�شات ال�شغيرة 
المواهب  والكبيرة يواجه �شعوبة في تعيين 
التكنولوجي  التحول  لتقود  الالزمة  الرقمية 
لمتطلّبات  ن�شتعدّ  وبالتالي،  اأبوظبي،  في 
الم�شتقبل من خالل تنمية المواهب التي تزخر 
النا�شئة  �شركاتنا  اإليها  اأبوظبي وتحتاج  بها 
وذلك عبر �شقل المهارات المنا�شبة ل�شمان نمو 
في  العالمي  التكنولوجيا  قطاع  وا�شتمرارية 
عا�شمة االإمارات." من جهته، قال بيتر زم�شكي، 
 Eli في  واالبتكار  اال�شتراتيجية  بروف�شور 
I e نائب العميد، عميد االبتكار في ،Lilly
SEAD: " ي�شعدنا ككلية اإدارة اأعمال معروفة 
على م�شتوى العالم العمل على تنمية المواهب 
اأبوظبي  في  واالبتكار  الرقمي  التحول  ودعم 
بالتعاون مع Hub71. ف�شتتيح هذه ال�شراكة 
فر�شًا هائلة لمجتمع INSEAD وتمّكن اأفراده 
من التعاون والتوا�شل مع منظومة ديناميكية 
النا�شئة في واحدة  المبتكرين وال�شركات  من 
من اأكثر البيئات تطلعًا للم�شتقبل في العالم". 
من ناحيتها قالت البروفي�شورة نهال �شبراك، 
االإمــارات  جامعة  لمنتزه  التنفيذية  الرئي�شة 
للعلوم واالبتكار: "تتما�شى �شراكتنا الجديدة 
اال�شتراتيجية  اأهدافنا  اأحد  مع   Hub71 مع 
المنظومة  واإعــداد  ال�شراكات  ببناء  المتمثلة 
ويعمل  النمو.  وتحقيق  االآمن  االبتكار  لدعم 
منتزه جامعة االإمارات للعلوم واالبتكار اأي�شًا 
مع �شركائه على �شقل مهارات الطالب ورواد 
العين  مدينة  تحويل  في  للم�شاهمة  االأعمال 
بالتحديد اإلى اقت�شاد اإقليمي قائم على التعلّم 
والمعرفة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف مراعاة 

توافر القوى العاملة وتكاليفها .

اأحمد بن �سقر القا�سمي :»راكز« تلعب دوراً اأ�سا�سياً في ر�سم 
الم�سهد االقت�سادي لراأ�س الخيمة

راأ�س اخليمة ـ وام: 
�شقر  بــن  اأحــمــد  ال�شيخ  اأكـــد   
اإدارة  مجل�ش  رئي�ش  القا�شمي 
الخيمة  راأ�ــــش  مــنــاطــق  هيئة 
مالمح  اأن  "راكز"  االقت�شادية 
عام  ب�شكل  "راكز"  ا�شتراتيجية 
تتركز على موا�شلة دعم مجتمع 
يزيد  مــا  ي�شم  الــذي  اأعمالها 
من  اأكثر  من  �شركة   15000 على 
يفوق  ما  في  وتعمل  دولــة   100
الخدمات  اأبرزها  من  قطاعا   50
والتجارة  واالإدارية  اال�شتثمارية 
الت�شويق  وخدمات  االإلكترونية 
واالإعـــــالم وتــجــارة الــمــعــدات 
واالإلــكــتــرونــيــة  الميكانيكية 
البناء  ومواد  واالأدويــة  واالأغذية 
وغيرها  ال�شناعات  ومختلف 
البرامج  �شتى  تطوير  عبر  وذلك 
التي  والت�شهيالت  والمبادرات 
الذي  التاأثير  تخطي  من  تمكنهم 
اأعمالهم  على   19eكوفيد خلفه 
وتو�شيع  نموها  فــي  وت�شهم 

نطاقها في المنطقة.
�شقر  بــن  اأحــمــد  ال�شيخ  وقــال 
خا�شة  ت�شريحات  في  القا�شمي 
"وام"  ـــارات  االإم اأنــبــاء  لوكالة 
اال�شتثمارات  يخ�ش  فيما  ــه  اإن
ت�شعى  ــدة  ــدي ــج ال االأجــنــبــيــة 
جذب  اآليات  تطوير  اإلى  "راكز" 
المبا�شرة  االأجنبية  اال�شتثمارات 
اإلى اإمارة راأ�ش الخيمة التخاذها 
مقرا لها وذلك بتطوير ال�شيا�شات 
وتقديم  االإجـــــراءات  وت�شهيل 
الخدمات  من  وا�شعة  مجموعة 
من  الم�شتثمرين  تمكن  التي 
وتح�شين  م�شاعيهم  تحقيق 
وبالتالي  اال�شتثمارية  تجاربهم 
و�شناعات  قــطــاعــات  تــطــويــر 

جديدة في االإمارة..
اإتــاحــة  اإلـــى  "راكز"  وت�شعى 
ــن بــاقــات  خــيــارات وا�ــشــعــة م
تلبي  التي  والمنتجات  االأعمال 
االأجــنــبــي  الم�شتثمر  ــــداف  اأه
مرافق  ــالق  واإط اأنواعها  ب�شتى 
ومن�شاآت جديدة ومتنوعة تخدم 

الم�شتثمرين ورواد االأعمال.
اإلى  تطمح  "راكز"  اأن  اإلى  واأ�شار 
مختلف  مع  التعاون  موا�شلة 
جديدة  �شراكات  عقد  و  الهيئات 
تاأ�شي�ش  اإجــراءات  ت�شهيل  بهدف 
وتوفير  للم�شتثمرين  االأعــمــال 

لتعزيز  الخدمات  اأنـــواع  ــى  اأرق
وتطوير  اال�شتثمارية  تجربتهم 
االإلكتروني  الت�شجيل  ــراءات  اإج
من  الجدد  الم�شتثمرين  لتمكين 
�شهولة  بكل  �شركاتهم  ت�شجيل 
واأريحية و اإيجاد حلول ومبادرات 
في  ت�شهم   19eكوفيد بعد  لما 
الحاليين  الم�شتثمرين  ــم  دع
"راكز"  والمحتملين فيما تخطط 
اال�شتراتيجية  تطبيق  لموا�شلة 
تهدف  والتي  للهيئة  ال�شناعية 
ال�شناعي  القطاع  تطوير  ــى  اإل
مع  تما�شيا  الخيمة  راأ�ش  الإمارة 

اأهداف روؤية راأ�ش الخيمة 2030.
 ": �شقر  بن  اأحمد  ال�شيخ  قال  و 
في  اأ�شا�شيا  دورا  "راكز"  تلعب 
لراأ�ش  االقت�شادي  الم�شهد  ر�شم 
المحلي  االقت�شاد  ودعم  الخيمة 
التنموية  الم�شيرة  في  وت�شارك 
ت�شهم  التي  لالإمارة  الطموحة 
قوي  تناف�شي  اقت�شاد  بناء  في 
"راكز"  تــخــدم  حيث  ومــتــنــوع 
ال�شناعية  القطاعات  من  العديد 
االإمــارة  في  االأعمال  ون�شاطات 
جاذبة  بيئة  خلق  على  وتعمل 
التي  و  وت�شهيالت  مرونة  ذات 
ا�شتقطاب  عــن  ت�شفر  بــدورهــا 
جميع  من  االأجنبي  اال�شتثمار 
اأنحاء العالم وتعزيز مكانة راأ�ش 
لالأعمال  مثالية  وجهة  الخيمة 

واال�شتثمار .
واأ�شاف : " تعمل راكز دائما على 
درا�شة متطلبات ال�شوق والتعرف 
الم�شتثمرين  احتياجات  على 
وتطلق  تخ�ش�ش  عليه  وبــنــاء 
تمكن  جديدة  وباقات  منتجات 
من  المحتملين  الم�شتثمرين 

النا�شئة  الفر�ش  من  اال�شتفادة 
االإمـــارة  اقت�شاد  تعزز  وبــذلــك 
توفير  ــى  اإل ــار  واأ�ــش ونموها".. 
بيئة خ�شبة ومحفزة لال�شتثمار 
مع  تتما�شى  خــدمــات  وتقديم 
ــة  دول ت�شهده  ـــذي  ال الــتــطــور 
االإمارات ب�شكل عام واإمارة راأ�ش 

الخيمة ب�شكل خا�ش .
على  "راكز"  حر�ش  اإلــى  ونــوه 
تعزيز م�شيرة التنمية االقت�شادية 
خالل  من  الخيمة  راأ�ــش  ــارة  الإم
جديدة  ا�شتثمارات  ا�شتقطاب 
الم�شتثمرين  ودعـــم  ونــوعــيــة 
في  اأعمالهم  ــاق  اآف تو�شيع  في 
المنطقة واكت�شاف اأ�شواق جديدة 
الخيمة  راأ�ــش  حكومة  وتلعب 
الثقة  تعزيز  فــي  كبيرا  دورا 
واال�شتقرار  واالأمــان  وال�شفافية 
وارتفاع معدالت النجاح ما حدا 
والعرب  المحليين  بالم�شتثمرين 
الفر�ش  اكت�شاف  اإلى  واالأجانب 
اال�شتثمارية التي تقدمها اإمارات 
راأ�ش  اإمــارة  ذلك  في  بما  الدولة 
المزايا  على  والتعرف  الخيمة 
الخيمة  ــش  راأ� من  تجعل  التي 
االأعمال  لتاأ�شي�ش  مثالية  وجهة 
"راكز"  خالل  من  اأنواعها  ب�شتى 
من  العديد  "راكز"  تقدم  حيث 

للم�شثمرين  والمزايا  الت�شهيالت 
وتلبي جميع احتياجاتهم وتوفر 
الم�شممة  والمن�شاآت  المرافق 
الهند  اأن  اأو�شح  الطلب. و  ح�شب 
تركز  التي  االأ�شواق  اأهم  من  تعد 
كونها  حاليا  "راكز"  عليها 
ت�شكل 22% من اإجمالي ال�شركات 
وتطمح  مظلتها  تحت  العاملة 
موا�شلة  اإلى  المقبلة  الفترة  في 
اأوروبا  دول  اأ�شواق  على  التركيز 
وفرن�شا  المتحدة  المملكة  ومنها 
مجل�ش  ودول  وغيرها  واألمانيا 
وا�شتك�شاف  الخليجي  التعاون 
اأ�شواق دولة اإ�شرائيل بخلق فر�ش 

ا�شتثمارية جديدة في االإمارة.
�شقر  بــن  اأحــمــد  ال�شيخ  اأكــد  و 
على  ت�شاعد  عــوامــل  هناك  اأن 
االمـــارات  دولــة  فــي  اال�شتثمار 
عموما وراأ�ش الخيمة منها تمتع 
االإمارات باال�شتقرار واالأمن و وجود 
�شيا�شة دبلوما�شية منفتحة على 
جانب  اإلى  العالم  اأنحاء  جميع 
بالت�شامح  الدولة  �شيا�شة  تميز 
المختلفة  الثقافات  ــرام  واحــت
عامال  يعد  ذاتـــه  بحد  الـــذي  و 
العالم  اأنحاء  من  لالأفراد  جاذبا 
للعي�ش و العمل واال�شتثمار فيها 
التناف�شي  االقت�شاد  جانب  اإلى 

نظرا  العالمي  الم�شتوى  على 
قلب  في  اال�شتراتيجي  لموقعها 
وتوفر  االأو�ــشــط  ال�شرق  منطقة 
وبيئة  قوية  مالية  احتياطات 
الدولة  واتباع  واعدة  اقت�شادية 
رائدة  اقت�شادية  ا�شتراتيجيات 

للتنويع االقت�شادي.
االإمـــارات تتيج  ــة  اإن دول ــال  وق
باالأعمال  للقيام  كبيرة  مرونة 
التجارية في اأي مكان بها وت�شمل 
الخيارات والمرافق المناطق الحرة 
والمباني  ال�شناعية  والمراكز 
توفر  والتي  وغيرها  التجارية 
للم�شتثمرين  مثالية  اأعمال  بيئة 
قوية  تحتية  بنية  و  ومــرافــق 
المهنية  بــالــخــبــرات  مــدعــومــة 
يتم  فيما  ال�شخ�شية  والخدمات 
تلبية احتياجات الم�شتثمرين في 

اأق�شر مدى زمني ممكن .
اأن  في  نجحت  الدولة  اأن  ــد  واأك
ت�شبح اأيقونة ال�شياحة العالمية 
البنية  اإمــكــانــات  تعزيز  عبر 
الم�شاريع  ــاء  واإنــ�ــش التحتية 
واإتــاحــة  ال�شخمة  ال�شياحية 
هذه  فــي  لال�شتثمار  الــفــر�ــش 
التي  الموارد  ــرة  ووف الم�شاريع 
ال�شناعية  الــقــطــاعــات  تــدعــم 

واالإنتاجية.

»اأراَد« تطلق م�سروع»َم�سار«ب�ساحية جويزع في 
ال�سارقة بقيمة 8 مليارات درهم

ال�سارقة ـ وام: 
التطوير  �ــشــركــة  ــقــت  اأطــل  
م�شروعها  "اأراد"  العقاري 
ب�شاحية  "م�شار"  الثالث 
الجديدة  ال�شارقة  في  جويزع 
االإجمالية  قيمته  تقدر  التي 
يمتد  و  درهــم  مليارات   8 بـ 
المجتمع ال�شكني الجديد على 
مربع  قدم  مليون   19 م�شاحة 
وي�شم في مجمله 4 اآالف فيال 
ثمانية  �شمن  ريفي  ومنزل 
فيما  ومرتبطة  م�شورة  اأحياء 
بينها من خالل محور مركزي 
ريا�شة  على  ي�شجع  اأخ�شر 
المبا�شرة  وتمت   . الم�شي 
بعمليات البيع في " �شنديان 
" اأول حي �شكني في " م�شار 
" اعــتــبــارا مــن الــيــوم حيث 
ريفيا  ومنزال  فيال   455 ي�شم 
وتقع جميعها على مقربة من 
قلب  في  الترفيهية  المنطقة 
االأعمال  و�شتبداأ   " م�شار   "
االإن�شائية في حي " �شنديان 
" خالل �شهر يونيو هذا العام 
مجموعة  اأول  ت�شليم  و�شيتم 
من المنازل خالل الربع االأول 
المتوقع  ومن   2023 عام  من 
انتهاء العمل بم�شروع "م�شار 

" بكامله خالل �شبعة اأعوام .
خا�شة  عناية  اأراد  اأولت  وقد 
عند ت�شميم " م�شار " بحيث 
اإحداث  ل�شكانه  المجال  يتيح 
اأ�ــشــلــوب  ــي  ف نــوعــيــة  نقلة 
الحياة وذلك بت�شجيع الحياة 
ال�شحية الن�شطة التي تن�شجم 
مع الطبيعة الخ�شراء المحيطة 
وي�شم المحور المركزي االأخ�شر 
األــف   50 مــن  اأكــثــر  م�شار  فــي 
�شجرة يتخللها م�شارات للم�شاة 
والدراجات الهوائية اإ�شافة اإلى 
الريا�شية  المرافق  من  باقة 
اآمنة  اأجــواء  �شمن  المتنوعة 

الطبيعة  اأح�شان  في  وهادئة 
الخ�شراء و�شينعم المقيمون في 
م�شار بتجربة معي�شة ع�شرية 
الخدمات  جميع  فيها  تتوافر 
م�شاحات  �شمن  الــحــديــثــة 
خ�شراء وا�شعة للم�شي والتنزه 
الريا�شة  وممار�شة  والجري 
والتاأمل. ويتميز "م�شار" بدرب 
كيلومترات   5 وبطول  متوا�شل 
مع م�شربين للدراجات الهوائية 
الدراجين  متطلبات  لتلبية 
حد  على  والمحترفين  الهواة 
للمقيمين  يمكن  كما  �ــشــواء 

المجتمع  خــارج  من  والـــزوار 
دراجاتهم  بركوب  اال�شتمتاع 
الــهــوائــيــة عــبــر الــمــ�ــشــارات 
عدة  مع  الخ�شراء  الم�شجرة 
واال�شتراحة  للجلو�ش  مواقع 
ال�شحية  المقاهي  اإلى  اإ�شافة 
وتمتاز  الـــدرب.  جانبي  على 
الخ�شراء  المركزية  المنطقة 
من  بعدد  "م�شار"  قلب  فــي 
والترفيهية  الخدمية  المرافق 
المميزة التي ت�شمل ركن " زاد 
المتنقلة  الطعام  لمقطورات   "
ومركزا متكامال للياقة البدنية 
ومنطقة  للتزحلق  و�شاحة 
و�شاحة  لالأطفال  مغامرات 
المركز  ي�شم  كما   ، للفعاليات 
ومقاهي  متاجر  المجتمعي 
مجموعة  اإلى  اإ�شافة  ومطاعم 
المتنوعة  الخدمات  مرافق  من 
اليومية  االحتياجات  لتلبية 
لل�شكان كما يحت�شن المخطط 
كبيرة  دولية  مدر�شة  الرئي�شي 
الجانب  في  اأطفال  وح�شانة 
وقال  الم�شروع.  من  ال�شمالي 
اأحــمــد  ــن  ب �شلطان  ال�شيخ 

اإدارة  مجل�ش  رئي�ش  القا�شمي 
 " م�شار   " م�شروع  يمثل  اأراد 
نقطة تحول في اأ�شاليب الحياة 
اإ�شافة  ي�شكل  كما  الع�شرية 
في  العمراني  للم�شهد  مهمة 
مجتمع  فهو  ال�شارقة  اإمـــارة 
و�شائل  فيه  تتكامل  ح�شري 
بيئة  �شمن  والراحة  الرفاهية 
يمنح  بحيث  هادئة  طبيعية 
من  متناغما  مزيجا  �شكانه 
وجمال  الع�شرية  الــحــيــاة 
واأ�شاف   . الخالبة  الطبيعة 
النتائج  ــن  م ــا  اإنــطــالق ـــه  اأن
اال�شتثنائية التي حققناها في 
يمكننا  هذا  يومنا  حتى  اأراد 
القول باأن هناك اهتماما كبيرا 
في المجتمعات المتكاملة ذات 
والت�شاميم  العالية  الجودة 
ال�شارقة  اإمـــارة  في  المميزة 
االأ�شداء  من  ثقة  على  ونحن 
�شينالها  الــتــي  االإيــجــابــيــة 
الم�شترين  لدى  م�شار  م�شروع 
من  فيه  لما  والم�شتثمرين 
تجربة جديدة ومرافق خدمية 

متكاملة.

في  الخليجيين  تداوالت  درهم  مليار   1.8
اأ�سواق المال خالل يناير

اأبوظبي ـ وام: 
في  الخليجية  اال�شتثمارات  وتيرة  ارتفعت   
االأول  ال�شهر  خالل  االإماراتية  المال  اأ�شواق 
من العام 2021 بعدما بلغت قيمة تداوالتهم 
نحو 1.8 مليار درهم بيعا و�شراء �شكلت نحو 
5.3 % من اجمالي التداوالت خالل �شهر يناير 
عن  ال�شادرة  االح�شائيات  ح�شب  الجاري 

االأ�شواق.
واأظهرت االح�شائيات ميل هذه ال�شريحة من 
المالية  االأ�شواق  ال�شراء في  اإلى  الم�شتثمرين 
نفذوها  التي  التداول  عمليات  اأ�شفرت  حيث 
خالل �شهر يناير عن �شافي ا�شتثمارات بقيمة 

210 ماليين درهم تقريبا.
ارتفاعات  حققت  قد  المالية  االأ�شواق  كانت 
قوية منذ بداية العام الجاري ما �شجع العديد 
واالأجنبية  المحلية  المحافظ  و  االأفــراد  من 
على اال�شتثمار في �شريحة كبيرة من االأ�شهم 
باالإعالن  ال�شركات  ا�شتمرار  و�شط  المتداولة، 

العام  اأعمال  عن  اإيجابية  مالية  بيانات  عن 
. 2020

و تف�شيال فقد بلغت قيمة تداوالت الخليجيين 
المالي خالل �شهر يناير نحو  في �شوق دبي 
نحو  ت�شكل  و�شراء،  بيعا  درهم  مليار   1.17
في  المبرمة  ال�شفقات  اجمالي  من   %8.3
ال�شوق و التي و�شلت قيمتها اإلى 14.1 مليار 
�شافي  بلغ  حين  في   .. و�شراء  بيعا  درهــم 
ا�شتثمارات الخليجيين في �شوق دبي المالي 

نحو 116 مليون درهم خالل �شهر يناير .
وفي �شوق اأبوظبي لالأوراق المالية بلغت قيمة 
تداوالت ال�شريحة نف�شها من الم�شتثمرين 620 
مليون درهم بيعا و�شراء.،ت�شكل 3.1% تقريبا 
من اجمالي التداوالت في ال�شوق والتي و�شلت 
الى نحو 19.63 مليار درهم بيعا و�شراء في 

�شهر يناير .
في  الخليجيين  ا�شتثمارات  �شافي  و�شل  و 
�شوق العا�شمة اإلى نحو 90 مليون درهم وفقا 

لما اأظهرته اح�شائيات ال�شوق .
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 امل�سرف املركزي يفر�ض 
عقوبات على 11 بنكاً بقيمة 

45.7 مليون درهم   

 اأبوظبي ـ )الوحدة(:
المتحدة  العربية  الإم��ارات  م�صرف  فر�ض   
المركزي عقوبات مالية على 11 بنكًا عاماًل 
المادة  باأحكام  عماًل  الإم���ارات،  دول��ة  في 
)14( من المر�صوم بقانون اتحادي رقم )20( 
غ�صل  جرائم  مواجهة  �صاأن  في   2018 ل�صنة 
وتمويل  الإره��اب  تمويل  ومكافحة  الأم��وال 
ذات  والقرارات  الم�صروعة.  غير  التنظيمات 
ال�صلة ال�صادرة من مجل�ض الوزراء ومجل�ض 
بمواجهة  المتعلقة  المركزي  الم�صرف  اإدارة 
الإره��اب  تمويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�صل 

وتمويل التنظيمات غير الم�صروعة. 
فر�صها  تم  التي  المالية  العقوبات  وبلغت 
بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة اإجمالية قدرها 

45،758،333 درهم.
وتاأخذ العقوبات المالية في العتبار اإخفاق 
من  مالئمة  م�صتويات  تحقيق  في  البنوك 
المتثال فيما يتعلق باأطر المتثال الخا�صة 
بمواجهة غ�صل الأموال والعقوبات في نهاية 

عام 2019.
اأتاح الم�صرف المركزي لجميع البنوك  وقد 
كافيًا  وقتًا  الإم���ارات  دول��ة  في  العاملة 
لمعالجة اأي ق�صور، وتم توجيه البنوك في 
المتثال  من  بالتحقق   2019 عام  منت�صف 
اأي  اإبالغهم باأن  بنهاية ذلك العام، كما تم 
عقوبات  اإلى  �صتوؤدي  اإ�صافية  ق�صور  اأوجه 
بموجب المر�صوم بقانون اتحادي رقم )20( 

ل�صنة 2018 ولئحته التنفيذية.
و�صيوا�صل الم�صرف المركزي العمل عن كثب 
الدولة  في  المالية  الموؤ�ص�صات  جميع  مع 
المتثال  من  عالية  م�صتويات  لتحقيق 
تمويل  ومكافحة  الأم��وال  غ�صل  لمواجهة 
�صيوا�صل  كما  عليها،  والحفاظ  الإره��اب، 
اأو  الإداري���ة  العقوبات  من  المزيد  فر�ض 
عدم  ح��الت  في  للقانون،  وفقًا  المالية، 

المتثال.

المجل�ض الأعلى للطاقة في دبي يدعم اإنتاج الألمنيوم الأخ�سر 
»�سيلي�ستيال«

دبي  ـ وام: 
اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  ت��راأ���ض   
رئي�ض  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن 
في  للطاقة  الأع��ل��ى  المجل�ض 
وال�صتين  الثالث  الجتماع  دبي 
بعد  "عن  عقد  وال��ذي  للمجل�ض 
محمد  �صعيد  معالي  بح�صور   "
المجل�ض.  رئي�ض  نائب  الطاير 
اأحمد  �صعادة   .. الجتماع  ح�صر 
العام  الأم��ي��ن  المحيربي  بطي 
المجل�ض  واأع�����ص��اء  للمجل�ض 
الهاجري  داوود  من  كل  �صعادة 
وعبداهلل  دبي  بلدية  عام  مدير 
بن كلبان الع�صو المنتدب ل�صركة 
لالألمنيوم  العالمية  الإم���ارات 
الرئي�ض  الفال�صي  حميد  و�صيف 
اإلى  اإينوك  لمجموعة  التنفيذي 
المدير  بو�صهاب  نا�صر  جانب 
ال�صتراتيجية  لقطاع  التنفيذي 
هيئة  في  الموؤ�ص�صية  والحوكمة 
بدبي  وال��م��وا���ص��الت  ال��ط��رق 
العام  المدير  �صيمين  وفريديريك 
ناق�ض  للبترول.  دبي  لموؤ�ص�صة 
الجتماع عدة مو�صوعات اأبرزها 
العالمية  الإمارات  �صركة  تجربة 
مواجهة  في   /EGA/ لالألمنيوم 
اآثار جائحة كوفيد -19 العالمية 
للطاقة  الأعلى  المجل�ض  وق��رار 
في دبي بخف�ض الر�صم الإ�صافي 
للوقود للكهرباء والمياه اعتباراً 

من الأول من دي�صمبر 2020.
في  التقدم  ا�صتعرا�ض  تم  كما 
اإلى  النفايات  تحويل  م�صروع 
دبي  بلدية  تنفذه  ال��ذي  طاقة 
النفايات  اأن��واع  كافة  لمعالجة 
با�صتخدام  ال�صلبة  البلدية 
لتوليد  المبا�صر  الحرق  تقنيات 
اإلى  وتحويلها  الحرارية  الطاقة 
طاقة كهربائية نظيفة وت�صديرها 
وتتميز  الكهربائية.  ال�صبكة  اإلى 
حرارية  كفاءة  باأعلى  المحطة 
البلدية  النفايات  معالجة  في 
الخطط  يحقق  ب��م��ا  ال�صلبة 
ناق�ض  كما  لدبي.  ال�صتراتيجية 
الألمنيوم  اإنتاج  دعم  الجتماع 
الأخ�صر "�صيلي�صتيال" في دبي ..
وفي هذا ال�صدد قال معالي �صعيد 
محمد الطاير :" تما�صيًا مع روؤية 
محمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال��وزراء  مجل�ض  رئي�ض  الدولة 
لتحقيق  اهلل"  "رعاه  دبي  حاكم 
الكربون تعتبر  اقت�صاد منخف�ض 
الأخ�صر  الألمنيوم  اإنتاج  مبادرة 
العالم  في  نوعها  من  الأول���ى 
با�صتخدام  اللمنيوم  لإن��ت��اج 
عمليات  في  ال�صم�صية  الطاقة 
الإم����ارات  ل�صركة  الت�صغيل 
العالمية لالألمنيوم حيث �صتقوم 
هيئة كهرباء ومياه دبي بتوريد 
بن  محمد  مجمع  من  الكهرباء 
را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية. 
تناف�صية  الم�صروع  هذا  ويدعم 
لالألمنيوم  العالمية  الإم���ارات 
لكون  العالمية  الأ���ص��واق  ف��ي 
الطاقة  من  المنتج  الألمنيوم 
اوالأمثل  مهم  عن�صرا  ال�صم�صية 
 .. ال�صناعية  لال�صتخدامات 

ونتوقع لهذا المنتج اأن يكون له 
قيمة �صوقية م�صافة حيث يعزز 
النبعاثات  خف�ض  في  جهودنا 
التنمية  وت��ع��زي��ز  الكربونية 
الإم��ارات  دول��ة  في  الم�صتدامة 

العربية المتحدة".
واأ�صاف معاليه : " ناق�ض المجل�ض 
اأي�صًا زيادة ن�صبة الطاقة المتجددة 
في  الطاقة  مزيج  في  والنظيفة 
ن�صبة  ارتفعت  حيث  دبي  اإم��ارة 
الطاقة النظيفة �صمن مزيج الطاقة 
اإلى نحو 9% لتتخطى بذلك الن�صبة 
دبي  ا�صتراتيجية  في  المو�صوعة 
للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف 
اإلى اإنتاج 7% من القدرة الإنتاجية 
للطاقة في دبي من م�صادر الطاقة 
و%75   2020 عام  بحلول  النظيفة 
على  وتاأكيداً   ..2050 عام  بحلول 
على  الر�صيدة  القيادة  حر�ض 

توفير الحياة الكريمة ل�صكان دبي 
وفي �صوء الوفورات التي تحققت 
في ا�صتهالك الوقود نتيجة زيادة 
دبي  في  ال�صم�صية  الطاقة  ن�صبة 
جاء  الوقود  ا�صتهالك  وانخفا�ض 
في  للطاقة  الأعلى  المجل�ض  قرار 
الإ�صافي  الر�صم  بتخفي�ض  دبي 
تعزيزاً  والمياه  للكهرباء  للوقود 
توفير  في  المرموقة  دبي  لمكانة 
وفق  والمياه  الكهرباء  خدمات 
م�صتوى  على  تناف�صية  اأ�صعار 
الطاير  معالي  واأو�صح  عالمي". 
في  للطاقة  الرئي�صي  التوجه  اأن 
دبي ين�صجم مع توجيهات القيادة 
في  التو�صع  في  ويتمثل  الر�صيدة 
وزيادة  النظيفة  الطاقة  م�صاريع 
الثورة  تقنيات  على  العتماد 
ال�صناعية الرابعة والرقمنة وتعزيز 
م�صتويات رائدة عالمًيا في البنية 

م�صتويات  اأع��ل��ى  م��ع  التحتية 
والتوافرية  والكفاءة  العتمادية 
وت�صريع ال�صتثمارات في التقنيات 
والتطوير  والبحث  الإح��الل��ي��ة 
المتقدم وال�صبكات الذكية وتخزين 
والذكاء  الأ�صياء  واإنترنت  الطاقة 
ال�صطناعي وكفاءة الطاقة والأمن 
وبناء  وال��روب��وت��ات  ال�صيبراني 
قال  جهته  من  الوطنية.  القدرات 
 : المحيربي  بطي  اأحمد  �صعادة 
ا�صتعرا�ض  الجتماع  تم خالل   "
التقدم الحا�صل في تنفيذ م�صروع 
/ طاقة  ال��ى  النفايات  تحويل 
 /Waste to Energy
 5500 حوال  يعالج  اأن  والمتوقع 
طن يوميًا من نفايات بلدية دبي 
ميجاوات   200 حوالي  وينتج 
عام  بحلول  وذلك  الكهرباء  من 

."2023

للم�ستقبل«لتوظيف  دبي  في»حي  جديدة  مبادرة 
التقنيات الرقمية ودعم ال�سركات النا�سئة

دبي  ـ وام: 
ال�صناعية  الثورة  مركز  وقع   
الرابعة في الإمارات، الذي ت�صرف 
للم�صتقبل،  دبي  موؤ�ص�صة  عليه 
دبي  �صلطة  مع  تفاهم  مذكرة 
و�صلطة  المالية،  للخدمات 
العالمي،  المالي  دب��ي  مركز 
يهدف  م�صترك  م�صروع  لإطالق 
المتخ�ص�صة  ال�صركات  لدعم 
لختبار  المالية  التقنيات  في 
ترميز  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��ط��وي��ر 
با�صتخدام  الرقمية  الأ���ص��ول 
الرقمية  التعامالت  تكنولوجيا 
هذه  وتعميم  ت�صين"،  "البلوك 
الجهات  مختلف  في  الممار�صة 
دبي  في  والخا�صة  الحكومية 
هذا  وي�صكل  الإم���ارات.  ودول��ة 
"حي  مبادرات  اإحدى  الم�صروع 
اأطلقه  ال��ذي  للم�صتقبل"  دبي 
محمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
مجل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 
اهلل"  "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
ل�صناعة  منطقة  اأكبر  ليكون   ،
اقت�صاد الم�صتقبل في المنطقة، 
الم�صتقبلية  لالأفكار  وحا�صنة 
ت�صهيالت  وتوفير  وال��واع��دة، 
لل�صركات  وت�صريعية  تمويلية 
بما  الأع��م��ال،  ورواد  النا�صئة 
اقت�صاد  جاهزية  بتعزيز  ي�صهم 
الم�صتقبل.  لتحديات  دب��ي 
التفاهم  مذكرة  توقيع  وج��رى 
بلهول  جمعة  خلفان  بح�صور 
لموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض 
اأميري  وعارف  للم�صتقبل،  دبي 
مركز  ل�صلطة  التنفيذي  الرئي�ض 

وبيتر  العالمي،  المالي  دب��ي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  �صميث 
بالإنابة ل�صلطة دبي للخدمات 
 ، المذكرة  وبموجب  المالية. 
في  الم�صاركة  الجهات  �صتعمل 
البنية  تطوير  على  الم�صروع 
لتوظيف  والت�صريعية  التحتية 
في  ت�صين  البلوك  تكنولوجيا 
الأ�صول  ترميز  تطبيقات  تعزيز 
الرقمية في دولة الإمارات، التي 
البيانات  ت�صفير  على  ترتكز 
الح�صا�صة وتحويلها با�صتخدام 
ل�صمان  الرقمية  التقنيات 
والأ���ص��ول  البيانات  حماية 
تطوير  اإل��ى  اإ�صافة  الرقمية، 
وت�صريعية  رقابية  منظومة 
المبتكرة  الأف���ك���ار  لخ��ت��ب��ار 
ومنح  للتنفيذ،  وقابليتها 
لل�صركات  التجارية  الرخ�ض 

العاملة في هذا المجال.

كما يهدف الم�صروع اإلى ت�صجيع 
الأ�صول  ترميز  تطبيقات  تبني 
المتطلبات  لتلبية  الرقمية 
وتعزيز  والتجارية،  التنظيمية 
الحكومة  الجهات  بين  التعاون 
الت�صريعية  والخا�صة والهيئات 
وحا�صنات  النا�صئة  وال�صركات 
متكاملة  اآلية  واإيجاد  الأعمال، 
لتقييم نتائج الم�صروع وجدوى 
تعزيز  على  والقدرة  ال�صتخدام 
في  واأدوات��ه  مخرجاته  توظيف 

مختلف الجهات والقطاعات.
بلهول  جمعة  خلفان  واأك����د 
الرئي�ض التنفيذي لموؤ�ص�صة دبي 
الم�صروع  ه��ذا  اأن  للم�صتقبل 
الذي يتم اإطالقه �صمن مبادرات 
يج�صد  للم�صتقبل"  دبي  "حي 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة 
محمد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
مجل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، 
ال�صيخ حمدان  وتوجيهات �صمو 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  محمد  بن 
المجل�ض  رئي�ض  دبي  عهد  ولي 
التنفيذي، ب�صرورة بناء اقت�صاد 
على  قائم  وم�صتقبلي  رقمي 
واحت�صان  التكنولوجي  البتكار 
الأف���ك���ار وال��م��واه��ب والأط���ر 
التنظيمية والت�صريعية المتقدمة 
على م�صتوى العالم. وقال بلهول 
بين  ال�صتراتيجية  ال�صراكة  اإن 
الرابعة  ال�صناعية  الثورة  مركز 
دب��ي  و�صلطة  الإم�����ارات  ف��ي 
المالية و�صلطة مركز  للخدمات 
�صت�صهم  العالمي  المالي  دبي 
نحو  دب���ي  م�صيرة  دع���م  ف��ي 
الرقمي،  القت�صاد  اإلى  التحول 
وتو�صيع تطبيق الحلول الرقمية 
في  التكنولوجية  والبتكارات 

القطاعين الحكومي والخا�ض.

 9.5 مليون ن�سمة عدد �سكان الإمارات 
خالل 2019

اأبوظبي  ـ وام: 
 ارتفع عدد �صكان المارات الى 9.5 مليون 
ن�صبته  بنمو   2019 العام  خالل  ن�صمة 
1.5% مقارنة مع العام الذي �صبقه وذلك 
بح�صب اأحدث الأرقام التي اأ�صدرها اليوم 

المركز التحادي للتناف�صية والح�صاء.
عدد  ف��اإن  الإح�صائية  للمعايير  ووفقا 
ال�صكان ال�صجلي هو العدد ال�صامل لجميع 
الحياة  قيد  على  الموجودين  الأف���راد 
زمنية  لحظة  في  ال��دول��ة  ح��دود  داخ��ل 
خ�صائ�صهم  معرفة  يتم  وال��ذي  محددة 
الديموغرافية، من واقع ال�صجالت الإدارية 

الر�صمية للدولة.
المتوقع  العمر  ارتفاع  الأرق��ام  واظهرت 
للفرد عند الميالد/بال�صنوات/ الى 79.9 
في  ال�صكانية  الكثافة  بلغت  فيما  �صنة 

الدولة 133.8 لكل 1000 كم.
المتوقع عند الميالد معدل  ويمثل العمر 
ال�صنوات الإ�صافية التي قد يعي�صها الفرد 
الحالية  الوفيات  اتجاهات  ا�صتمرت  اإذا 
على حالها، ويعرف هذا الم�صطلح اأي�صا 

بتوقع البقاء على قيد الحياة عند الولدة 
اأو عند اأعمار اأخرى.

الدولة  ال�صن في  اإعالة كبار  وبلغ معدل 
2.1%، علما اأن هذا الم�صطلح يعني ن�صبة 
الكبار في ال�صن /اأي الذين بعمر 65 �صنة 
فما فوق/ اإلى ال�صكان الذين هم في �صن 

العمل /اأي بين 15 - 64 �صنة/.
وبالعودة الى تفا�صيل النمو الذي �صهده 
�صنوات  ع�صر  خالل  الدولة  �صكان  عدد 
من  العدد  ارتفع  فقد   /  2019 الى   2010/
8.264 مليون ن�صمة في 2010 الى 8.394 
مليون ن�صمة في العام 2011 قبل ان يقفز 
الى 8.526 مليون ن�صمة في العام 2012 

والى نحو 8.661 مليون في 2013 .
ال�صكان  عدد  ارتفع   2014 العام  وخالل 
و�صل  ثم  ن�صمة  مليون   8.798 نحو  الى 
الى 8.938 مليون في العام 2015 قبل ان 
يرتفع مجددا الى 9.121 مليون في العام 
العام  2016 والى نحو 9.304 مليون في 
2017 و 9.366 مليون في العام 2018 ثم 
 2019 العام  في  الم�صجل  الم�صتوى  بلوغ 

والم�صار اإليه �صابقا .

دبي  ـ وام: 
العالمي  المالي  دب��ي  مركز  اأعلن   
منطقة  في  الرائد  المالي  -المركز 
وجنوب  واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق 
�صركة  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة   ، اآ���ص��ي��ا- 
برنامجها  اإط��الق  عن  "ما�صتركارد" 
 ،"Cyber Forward" العالمي
والذي يتمتع باأكبر منظومة في مجال 
تطوراً  واأكثرها  المالية  التكنولوجيا 
في المنطقة، وذلك في اإطار جهودها 
الدعم  تقديم  ف��ي  للم�صاهمة  ف��ي 
وال�صركات  للموؤ�ص�صات  المطلوب 
العالم  اأن��ح��اء  جميع  في  المالية 
الإلكترونية،  التهديدات  لمواجهة 
اعتماد  ن�صبة  تزايد  مع  �صيما  ول 
العاملين في قطاعي المال والعمال 

على التقنيات الرقمية.
مركز  بين  ال�صراكة  ه��ذه  و�صت�صهم 
و"ما�صتركارد"  العالمي  المالي  دبي 
المالي  القطاع  مرونة  تعزيز  في 
يتيح  مما  الإلكترونية،  وجهوزيته 
الإ�صراف الفعال على الأمن الإلكتروني 
المعلومات  تبادل  من�صة  خالل  من 

الإلكترونية  بالتهديدات  المتعلقة 
للخدمات  دب��ي  ل�صلطة  التابعة 
اإطالقها في يناير  المالية، والتي تم 
 Cyber« برنامج  ويجمع   .2020
Forward« العالمي بين قدرات 
ما�صتركارد المتطورة في مجال الأمن 
الإلكتروني وقدرات موؤ�ص�صات القطاع 
العام الرائدة لتوفير اأنظمة رقمية اآمنة 
والمحلي.  الوطني  الم�صتويين  على 

�صركة  اأجرتها  حديثة  لدرا�صة  ووفقًا 
ال�صركات  تواجه  العالمية،  اأك�صنت�صر 
يتمثل في  كبيراً  حول العالم تهديداً 
الهجمات الإلكترونية المبا�صرة وغير 
المبا�صرة، حيث ت�صير التقديرات اإلى 
اأن تكلفتها قد ت�صل اإلى 5.2 تريليون 
الخم�ض  ال�صنوات  في  اأمريكي  دولر 
اأخرى  درا�صة  اأ�صارت  كما  القادمة. 
العالمية  ال�صركات  من   %50 اأن  اإلى 

الهجمات  غير م�صتعدة للتعامل مع 
عي�صى  �صعادة  قال  و  الإلكترونية. 
المالي  دب��ي  مركز  محافظ  كاظم، 
العالمية  ال�صراكة  هذه  اإن  العالمي 
العالمي  المالي  دب��ي  مركز  بين 
طموحات  ت��دع��م  "وما�صتركارد" 
واأهداف الإ�صتراتيجية الوطنية لالأمن 
واإ�صتراتيجية دبي لالأمن  الإلكتروني 
الإلكتروني، وانطالقًا من كونه المركز 

المالي الرائد في منطقة ال�صرق الأو�صط 
واأفريقيا وجنوب اآ�صيا، نحن ملتزمون 
باأن نكون في طليعة الجهات الداعمة 
لتعزيز  الرامية  المبادرات  لجميع 
مكانة القطاع المالي على ال�صعيدين 
الدولي والإقليمي وفي اإمارة دبي، بما 
في ذلك المبادرات التي تعنى بالأمن 

الإلكتروني وحماية البيانات.
المالي  دب��ي  مركز  محافظ  واأك���د 
العالمي، اأنه من خالل هذه ال�صراكة، 
والأف��راد  ال�صركات  بمقدور  �صيكون 
ال�صتفادة من نهج مركز دبي المالي 
العالمي التعاوني لمعالجة تحديات 
الأمن الإلكتروني وتعزيز مكانة دبي 
في  اأمانًا  الأكثر  الوجهة  باعتبارها 

المنطقة للقيام باأن�صطتهم المالية.
رئي�ض  ب��ال،  اأج��اي  ق��ال  جهته،  من 
لدى  والمعلومات  الأمنية  الحلول 
ما�صتركارد: تمثل الجرائم الإلكترونية 
ثقة  تهدد  التي  التحديات  اأكبر  من 
يمكن  ول  العالم،  حول  الم�صتهلكين 
ممار�صة  في  ت�صتمر  اأن  لل�صركات 
عمالئها،  ثقة  تك�صب  لم  ما  اأعمالها 

وخا�صة في هذه الفترة الحالية. 

مركز دبي 
المالي 

العالمي يعقد 
�سراكة مع 

»ما�ستركارد« 
لتعزيز 

جهود الأمن 
الإلكتروني 
في العالم
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االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658 
�إعالنات

االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صر  نموذج اإعالن الن�صر   نموذج اإعالن الن�صر  نموذج اإعالن الن�صر  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154886

 باإ�سم : �سيالج جي 

اإم بي اإت�ش

 اإنرتنا�سيونال

 : ن���ه ا عنو و

جوبيل�سرتا�سي 34

 �سي اإت�ش  ، زوغ 6300 ، �سوي�رشا.

وامل�سجلة حتت الرقم: 154886

بتاريخ: 2013/01/09

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 42273

 باإ�س���م : ال���دار العقاري���ة 

�ش.م.ع.

وعنوانه: ����ش.ب. 51133 ، 

اأبوظبي

 ، الإمارات العربية املتحدة.

الرقم:  حت���ت  وامل�سجل���ة 

42273

بتاريخ: 2002/09/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/04/25 وحتى تاريخ: 2031/04/25

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154596

 باإ�سم : جون�س�ون اأند 

جون�س�ون 

وان  وعنوان���ه: 

اأن���د  جون�س���ون 

جون�سون

 بالزا ، نيو برنزويك ، 

نيوجري�سي ،

  08933 ،  الولي���ات 

املتحدة 

الأمريكية.   

وامل�سجلة حتت الرقم: 154596

بتاريخ: 2013/01/09

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5

احلماي���ة نافذة املفعول مل���دة ع�رش �سنوات اأخرى اعتب���اراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/03/21 وحتى تاريخ: 2031/03/21

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154887

 باإ�س���م : �سي���الج 

جي اإم بي اإت�ش

 اإنرتنا�سيونال

وعنوان���ه:   

�س���ي  ا بيل�سرت جو

34

 �سي اإت�ش  ، زوغ 6300 ، �سوي�رشا.

وامل�سجلة حتت الرقم: 154887

بتاريخ: 2013/01/09

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24

االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658
االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152729

 باإ�سم :كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. 

، اأدمز

 �سرتي���ت ، بيوري���ا ، 

اإلينويز

 9540-61629 ، الوليات املتحدة

 الأمريكية.

وامل�سجلة حتت الرقم: 152729

بتاريخ: 2012/01/02

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7

احلماية ناف���ذة املفعول ملدة ع�رش �سن���وات اأخرى اعتباراً 

م���ن تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/06 وحتى تاريخ: 

2031/02/06

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بالرق���م:  املودع���ة 

152731

 باإ�سم :كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. 

، اأدمز

 �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز

 9540-61629 ، الوليات املتحدة

 الأمريكية.

وامل�سجلة حتت الرقم: 152731

بتاريخ: 2012/01/02

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35

احلماية ناف���ذة املفعول ملدة ع�رش �سن���وات اأخرى اعتباراً 

م���ن تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/06 وحتى تاريخ: 

2031/02/06

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بالرق���م:  املودع���ة 

152730

 باإ�سم :كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. 

، اأدمز

 �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز

 9540-61629 ، الوليات املتحدة

 الأمريكية.

وامل�سجلة حتت الرقم: 152730

بتاريخ: 2012/01/02

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12

احلماية ناف���ذة املفعول ملدة ع�رش �سن���وات اأخرى اعتباراً 

م���ن تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/06 وحتى تاريخ: 

2031/02/06

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152732

 باإ�سم :كاتربيلر اإنك.

وعنوان���ه: 100 اإن. اإي. 

، اأدمز

 ، بيوري���ا   ، �سرتي���ت   

اإلينويز

 9540-61629 ، الوليات املتحدة

 الأمريكية.

وامل�سجلة حتت الرقم: 152732

بتاريخ: 2012/01/02

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37

احلماية ناف���ذة املفعول ملدة ع�رش �سن���وات اأخرى اعتباراً 

م���ن تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/06 وحتى تاريخ: 

2031/02/06

االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد  نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد 

االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صر  عن التعديل »�شكل العالمة«نموذج اإعالن الن�صر   نموذج اإعالن الن�صر  نموذج اإعالن الن�صر  

االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021 ــ العـدد 14658

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صر  نموذج اإعالن الن�صر   نموذج اإعالن الن�صر  نموذج اإعالن الن�صر  

EAT 56090EAT 56014EAT 7571 EAT 56091

 EAT 160558 EAT 160559 EAT 160560 EAT 160561
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االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658 
�إعالنات

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كليفرز 

للديكور

رخصة رقم CN - 1163955 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: صالون مائة مائة 
للرجال

رخصة رقم CN - 2705250 قد تقدموا إلينا بطلب:
راشد  محمد  حمدان  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد العيساىئ )100%(
سامل  سليامن  خليفة  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الفارىس
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: فريشكو برجر
رخصة رقم CN - 2706002 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة الشيخ سلطان بن نارص بن 
حميد النعيمي )100%(

سعيد  عبدالله  عيىس  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
املنذري

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.

للصيانة  بيور  السادة: سوبر  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1874761 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ياسني موال مونو موال )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف بروفات ديب ناث ليت ناديرام 

ديب ناث

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سليامن محمد سلطان برودهان

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ياسني موال مونو موال

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.

مؤسسة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
حفلة البيطرية

رخصة رقم CN - 1122709 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك حمد  إضافة سلطان  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عىل النعيمى )100%(
قمرب  عباس  ساره  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

البلوىش
اإلعالن  هذا  عىل  اعتترتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ايسرتن 

وورد لالستشارات

رخصة رقم CN - 2937060 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.

ارت  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

جاالري لخدمات الطباعة

رخصة رقم CN - 2862686 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.

سبيد  مور  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للنقليات

رخصة رقم CN - 2725940 قد تقدموا إلينا بطلب:
احمد  محمد  عبدالله  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حسني ال عىل )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف هادف مساعد حسن عىل 

املنصورى
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.

خط  مؤسسة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الشبا للنقليات

رخصة رقم CN - 2726661 قد تقدموا إلينا بطلب:
يوسف  جمعة  احمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد الحداد )100%(
غانم صالح عىل حسن  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الهاجري
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.

السادة: فيزول الند للصيانة  التنمية االقتصادية بأن/  تعلن دائرة 

العامة ذ.م.م

رخصة رقم CN - 3721293 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد فيضان عبدالغفار )25%(

عبدالغفار  عرفان  محمد  رانا  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)24%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد فيضان عبدالغفار

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.

بيليزا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

بوتيك

رخصة رقم CN - 1677500 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.

كاال  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للعطور واملالبس

رخصة رقم CN - 2713723 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: زون ستار الندري
رخصة رقم CN - 2225237 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فاضل حمد حميد )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد رزاق الله محمد 

ماهون الله
تعديل وكيل خدمات/ حذف امل سعيد راشد مطر البادى

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: بلوبل لالعامل الفنية ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1231002 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة كوتيكاتو برتابان انيل كومار )24%(

أهيل  محمد  سهراب  غانم  احمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة براتيب مانيكانتان ناير )25%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف كوتيكاتو برتابان انيل كومار

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف غفيىل عىل عبدالحبيب عمر الجابرى

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف براتيب مانيكانتان ناير

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: صالون الحالقة 
الوطني

رخصة رقم CN - 1102185 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله عىل محمد جمعه 

الظاهرى )100%(
غلوم  كرم  محمد  مراد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

البلوىش
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.

الربميو  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

بيتزا

رخصة رقم CN - 2948276 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: بونبونس 

للحلويات

رخصة رقم CN - 2608639 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.

مروت  خياط  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للرجال

رخصة رقم CN - 1845133 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالكريم  عبدالحميد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد شعبان البلوىش )100%(
عبدالله  مربوك  سعيد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

شميل الصيعري
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.

واي  يب  اي  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للميزان االلكرتوين للسيارات

رخصة رقم CN - 2884339 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ إضافة خالد جاسم محمد مىك

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عيىس جرجس ريا )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خالد جاسم محمد مىك

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: الكهف الحجري 
لتجارة الحجر

رخصة رقم CN - 1741419 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله عىل حمد العجيد 

الدرمىك )100%(
حارب  عبدالله  خليفه  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

جاسم الظاهرى
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.



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة14

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658 
�إعالنات

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

لإعالناتكم بالوحدة:

هاتف: 024488400     فاك�س: 024488201

فقد�ن �سهادة �أ�سهم

راش��د  خلفان  امل��دع��و/  فقد 
رقم   - الظاهري  سعيد  محمد 
شهادة   ٨٩٦٩٠٥٧٠ املساهم: 
منازل  رشكة  من  صادرة  أسهم 
العقارية عدد األسهم: ٥١٨٫٠٤٥ 
تسليمها  عليه  يجدها  م��ن 
االتصال  أو  املذكورة  للرشكة 

عىل الرقم ٠٥٠٦١٦٤٤٢٢

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إلغاء �إعالن �سابق�إلغاء �إعالن �سابق�إلغاء �إعالن �سابق

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم 
CN - 2243578 باالسم التجاري أي ترافل للعطالت. 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقاً.
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 - 2243578 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3726918 :رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم 
الفراعنة  مكتب  التجاري  باالسم   CN  -  1130310
الرخصة  بإلغاء طلب تعديل  الهندسية.  لالستشارات 

وإعادة الوضع كام كان عليه سابقاً.
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 - 1130310 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3888227 :رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم 
الحديثة  الرباكة  التجاري  باالسم   CN  -  1159179
للديكور - ذ م م. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة 

الوضع كام كان عليه سابقاً.
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 - 1159179 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3851985 :رقم الخطاب
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 اسم الرشكة: بيكالر لتجارة الحيل من غري املعادن الثمينة ش.ذ.م.م
العنوان: محل رقم ٨ ملك خالد احمد محمد عبيد التاجر الشاميس - ديرة - البطني

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٤٩٣٦٣

رقم الرخصة: ٨٥٢٦٢٧
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى عبدالرحمن النعيمي ملراجعة الحسابات ملالكها
عبدالرحمن النعيمي رشكة الشخص الواحد ش.ذ.م.ممحاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٣٠
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٣٠

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم ٣٠١ - ملك عبدالرزاق عيل حسن الزرعوين - هور العنز رشق - ديرة هاتف ٢٦٥٣٢٢٢-٤٠-٩٧١ 
الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥  املستندات واألوراق  كافة  معه  فاكس: ٢٦٥٣٢٢٤-٠٤-٩٧١ مصطحباً   -

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: بسمى ستار للتجارة ش.ذ.م.م
العنوان: محل رقم ٢ ملك هدى عيل فتح الله - ديره - البطني

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٥١٥٨٤

رقم الرخصة: ٥٥٢٣٩١
الرشكة  بإنحالل  لديها  التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

املذكورة أعاله وبتعيني املصفى ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات 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 ١ -٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل سلطان آل نهيان - املركز التجاري األول هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ - فاكس: 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً   ٤٥ خالل  يف  وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨

اإلعالن.

 اسم الرشكة: رشكة: نكست تراك للتجارة ش.ذ.م.م
العنوان: محل رقم A07 ملك يوسف محمد رسول الخاجه - ديرة - البطني

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٢٩٥٢٠

رقم الرخصة: ٧٥٨٨٤٦
الرشكة  بإنحالل  لديها  التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 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 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 الرشكة: رشكة: ريجال ديستنيشن للتجارة العامة ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٤٣- ٤٤ ملك بلدية ديب - بر ديب - الفهيدي

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣١٠٤٧٥

رقم الرخصة: ٧٩٢٨٥٥
الرشكة  بإنحالل  لديها  التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٨

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: عبدالرحمن النعيمي ملراجعة الحسابات ملالكها
عبدالرحمن النعيمي رشكة الشخص الواحد ش.ذ.م.م

العنوان: مكتب رقم ٣٠١ - ملك عبدالرزاق عيل حسن الزرعوين - هور العنز رشق - ديرة
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: بيكالر لتجارة الحيل من غري املعادن الثمينة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٣٠

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٣٠
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
العنوان أعاله الهاتف: ٢٦٥٣٢٢٢-٤٠-٩٧١ - الفاكس: ٢٦٥٣٢٢٤-٠٤-٩٧١ 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

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بإنحالل رشكة: نكست تراك للتجارة ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٧
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٧

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.

 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: ريجال ديستنيشن للتجارة العامة ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٨

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.

 اسم املصفى: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ١ -٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل سلطان آل نهيان - املركز 

التجاري األول
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: بسمى ستار للتجارة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٦

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٦
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
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

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

من الطرف األول/ غالم رسوار غالم مصطفى - الجنسية: باكستان

إىل الطرف الثاين/ صالح سليامن احمد املهري - الجنسية: االمارات

باالسم التجاري )باب الربكة ملقاوالت الصيانة العامة( رخصة صادرة 

واملسجلة   )٦٩٦٩٥( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن.

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه 

انقضاء ١٤ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

�أخبار

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658 االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإدارة الرتاخي�ص التجارية اإدارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

نظرة  صالون  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الذكية للسيدات

رخصة رقم CN - 2683593 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ابراهيم عىل غلوم موىس 

العبيدىل )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فاطمه حسن سعيد سامل 

الرشيدى
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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: مطعم وكافيه واتر ملون ذ.م.م

عنوان الرشكة:  محل رقم ٩، وحدة، بناية/ رشكة التطوير واالستثامر السياحي/ 

ش م ع P7 جزيرة أبوظبي، البطني غرب ٣٥ ق

 CN - 2223490 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

٢- تعيني السادة/ اكتيف دايريكتوري للتدقيق - رشكة الشخص الواحد ذ م م، 

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٨

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم ٢١٠٥٠٠١٠٦٩

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٣١

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/ اريتشا كافيرتيا

رخصة رقم CN - 3747154 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ ARICHA CAFETERIA - اريتشا كافيرتيا 

 ARICHA CAFETERIA - SOlE PROPRIETORSHIP إىل 

l.l.C - اريتشا كافيرتيا - رشكة الشخص الواحد ذ م م 

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.

والرنجات  االطارات  لبيع  االخالص  محل  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

- فرع ١

رخصة رقم CN - 1111798-1 قد تقدموا إلينا بطلب:

خدمات  وكيل  من  الحبىس  حبيب  عصموط  فطيم رسور  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ فطيم رسور عصموط حبيب الحبىس من )%0( إىل )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف كامبيز كهزاد ابراهيمى

تعديل شكل قانوين/ من فرع إىل مؤسسة فردية

 Al EKHlAS TYRE AND RINGS TRADING SHOP /تعديل إسم تجاري من

 AlWARD فرع ١ إىل - والرنجات  االطارات  لبيع  - محل االخالص   - BRANCH 1

ElECTRONIC BAlANCE - ميزان الورد االلكرتوين

تعديل نشاط/ إضافة تبديل واصالح االطارات )٤٥٢٠٠٠٧(

تعديل نشاط/ إضافة تبديل زيوت املركبات )٤٥٢٠٠١٠(

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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: دير تيكنيكال إلصالح اآلالت الخفيفة وصيانتها ذ.م.م

مؤسسة  وحدة،   ،١٨ ورشة   -  ٨٣ ق   - م١٤  املصفح،  الرشكة:   عنوان 
فردوس للمقاوالت العامة واخرين

 CN - 2521051 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
٢- تعيني السادة/ شارتفورد لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم ٢٠٠٥٠١٣٩٥٦
تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٣١

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: كيتشل كافيه

رخصة رقم CN - 2628811 قد تقدموا إلينا بطلب:

العلوى  عبيد  راشد  سعيد  خالد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد خلفان خادم خلفان املهريي

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

إىل  كافيه  كيتشل   -  KETJIll CAFE من/  تجاري  إسم  تعديل 

WAFFlE CONE CAFE - وافل كون كافيه

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: زهرة الربيع ألعامل األصباغ

رخصة رقم CN - 1864935 قد تقدموا إلينا بطلب:

 ZAHRAT Al RABEE PAINTING من/  تجاري  إسم  تعديل 

 ZAHRAT AlRABEE الربيع ألعامل األصباغ إىل WORKS- زهرة 

 -  GENERAl MAINTENANCE AND CONTRACTING

زهرة الربيع للصيانة واملقاوالت العامة

تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )٤٣٢٩٩٠١(

تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع املباين بأنواعها )٤١٠٠٠٠٢(

تعديل نشاط/ حذف أعامل الطالء والدهانات للمباين )٤٣٣٠٠٠٣(

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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: غاما لوجستكس للشحن ذ.م.م

عنوان الرشكة:  جزيرة أبوظبي، رشق ٩-٢- ق١٦ - مكتب ١٩٠١، وحدة، 
الشيخ محمد بن سلطان بن رسور

 CN - 2500207 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
٢- تعيني السادة/ اكتيف دايريكتوري للتدقيق - رشكة الشخص الواحد 

ذ م م، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 2020/10/4
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم 2056007372
تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٣١

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: مطعم البيت الحلبي للضيافة ذ.م.م

عنوان الرشكة:  العني - الصناعية - بناية - خليفة الدرميك

 CN - 1008014 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

الرضيبية  واالستشارات  القانونية  للمحاسبة  اكيورت  السادة/  تعيني   -٢

ذ.م.م، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/١/٣

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم ٢١٥٨٠٠٠٠٢٢

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٣٠

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: منة لتجارة املعدات املعدنية - فرع ٢

رخصة رقم CN - 1133231-2 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة تيتو تانكاشان يوهانان تانكاشان )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خليفه مطر خليفه سامل النعيمى )51%(

تعديل وكيل خدمات / حذف حمدان محمد عىل سامل الصيعري

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف يوهانان ثانكاشان

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

- منة   MANNA METAl TRADING - BRANCH 2 /تعديل إسم تجاري من

 MANA METAl TRADING l.l.C - إىل   ٢ فرع   - املعدنية  املعدات  لتجارة 

BRANCH - رشكة منة لتجارة املعدات املعدنية ذ.م.م - فرع

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: مؤسسة برايت اليت لرتكيب 

االحواض

رخصة رقم CN - 3783161 قد تقدموا إلينا بطلب:

 BRIGHT lIGHT POOlS م���ن/  ت��ج��اري  إس���م  ت��ع��دي��ل 

اليت  برايت  مؤسسة   -  INSTAllTION ESTABlISHMENT

 BRIGHT lIGHT POOlS INSTAllATION لرتكيب االحواض إىل

 -  AND GENERAl MAINTENANCE ESTABlISHMENT

مؤسسة برايت اليت لالحواض والصيانة العامة

تعديل ناشط/ إضافة صيانة املباين )٤٣٢٩٩٠١(

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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: انوفيو الب للتكنولوجيا ذ.م.م

عنوان الرشكة:  صناعية هييل، صناعية هييل، فرج عيىس فرج الفالحي

 CN - 1223863 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

الرضيبية  واالستشارات  القانونية  للمحاسبة  اكيورت  السادة/  تعيني   -٢

ذ.م.م، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم ٢١٠٥٠٠٠٤٣٠

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٣١

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

من الطرف األول/ محمد سعيد ساملني فريوز - الجنسية: االمارات

الجنسية:   - الشاميس  عياف  بن  راشد  عبدالله  الثاين/  الطرف  إىل 

االمارات

من  صادرة  رخصة  املباين(  لصيانة  ساملني  )محمد  التجاري  باالسم 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم )٥٥٥٦٣( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

االثنني 1 فرباير 2021-العـدد 14658

لإعالناتكم بالوحدة: 
هاتف:

 024488400 
فاك�س:

024488201 

لإعالناتكم بالوحدة: 
هاتف:

 024488400 
فاك�س:

024488201 
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 تتويج رئي�س فيتنام  نجوين 
فو ترونج رئي�ساً للحزب 
ال�سيوعي لوالية ثالثة

هانوي ـ )د ب اأ( :
 وافق احلزب ال�شيوعي احلاكم يف فيتنام 
على ا�شتمرار رئي�شه، جنوين فو تروجن/76 
اأم�س،  ثالثة  لوالية  من�شبه  يف  عامًا/، 
اأكرث  من  مما ير�شخ و�شعه بو�شفه واحداً 
منذ  فيتنام  يف  النفوذ  اأ�شحاب  الزعماء 
عقود. وكان قد مت تبني قرار خا�س خالل 
جل�شة املوؤمتر الوطني للحزب يف فيتنام 
يف  بالبقاء  عمره  يف  ل�شخ�س  لل�شماح 
تروجن  على  فقط  ينطبق  والقرار  ال�شلطة. 

ولي�س زعماء احلزب يف امل�شتقبل.
ال�شابق،  فيتنام  رئي�س  وفاة  اأعقاب  ويف 
اأول/اأكتوبر  ت�رشين  يف  كواجن  داي  تران 
البالد  رئي�س  من�شبي  تروجن  تويل   ،2018
ورئي�س احلزب وهي خطوة اأثارت مقارنات 

مع رئي�س ال�شني، �شي جني بينج.
وانتقد املعار�شون حملة مكافحة الف�شاد 
دوافع  ذات  بو�شفها  تروجن  ي�شنها  التي 
مكتبًا  اأي�شا  احل��زب  واخ��ت��ار  �شيا�شية. 
لل�شنوات  ع�شواً   18 ي�شم  جديداً  �شيا�شيًا 
اخلم�س املقبلة، طبقًا لبيان اأ�شدره احلزب.

وكان حمللون قد توقعوا على نطاق وا�شع 
اأن يتم تعيني رئي�س الوزراء احلايل، جنوين 
ال�رشيف  الرئي�س  من�شب  يف  فوك،  �شوان 
يكون  اأن  املتوقع  من  بينما  كبري،  ب�شكل 
اللجنة املركزية  فام مينه ت�شينه، رئي�س 
كرئي�س  لفوك،  خلفا  باحلزب  للتنظيم 

للوزراء
املوؤمتر  جل�شة  تختتم  اأن  املقرر  وم��ن 
 25 من  ت�شتمر  التي  فيتنام،  يف  الوطني 
كانون ثان/يناير حتى الثاين من �شباط/
تف�شي  ا�شتمرار  ب�شبب  مبكراً،  يومًا  فرباير 
املرا�شم  و�شتقام  كورونا.  فريو�س  جائحة 

اخلتامية اليوم.
يذكر اأن فيتنام قد اأكدت ر�شميًا 1781 حالة 
اإ�شابة  بفريو�س كورونا اإىل جانب 35 حالة 

وفاة.

مظاهرة �سد ترحيل مهاجرين في النم�سا تتحول الأعمال عنف
 جنيف ـ )د ب ا( :

ترحيل  ���ش��د  م��ظ��اه��رة  حت��ول��ت   
مدينة  يف  والج��ئ��ني  م��ه��اج��ري��ن 

اإن�شربوك النم�شاوية الأعمال عنف.
وا�شتخدم رجال ال�رشطة رذاذ الفلفل 
اأ�شبحوا  ال��ذي��ن  املتظاهرين  �شد 
تقارير.  ذكرته  ما  عدوانيني، بح�شب 
19 �شخ�شًا خالل  احتجاز  وقد جرى 

م�شرية م�شاء اأول اأم�س .
ال���600  امل�شاركني  بع�س  واٌت��ه��م 
مكافحة  قواعد  بانتهاك  بامل�شرية 
باحلفاظ  املتعلقة  كورونا  فريو�س 

على التباعد االجتماعي.
من   60 ن��ح��و  ال�����رشط��ة  وات��ه��م��ت 
باأنهم  الي�شاريني  الراديكاليني 
منظمة  ولكن  عنف.  اأع��م��ال  وراء 
املنظمة  ت��ريول  يوث  �شو�شيال�شت 
االت��ه��ام،  ه��ذا  رف�شت  لالحتجاج 
القيود،  بجميع  التزمت  اإنها  وقالت 
القوة  با�شتخدام  ال�رشطة  واتهمت 
يف  ال�رشطة  قامت  وق��د  املفرطة. 

النهاية بتفريق املظاهرة.

»ال�سحة العالمية« تزور �سوقاً للحيوانات 
الحية في ال�سين

بكني ـ )د ب ا( :
 يزور فريق منظمة ال�شحة العاملية، 
الذي يتواجد يف ال�شني للتحقيق يف 
تف�شي فريو�س كورونا، بع�س  م�شدر 

االأماكن املهمة يف مدينة ووهان .
وي�شار اإىل اأنه يعتقد اأن مدينة ووهان 
الفريو�س  انتقال  �شهد  اأول مكان  هي 
ما  وهو  االن�شان،  اإىل  احليوانات  من 
تف�شي  ما  و�رشعان  ال�شني.  ترف�شه 
اأخرى من  الفريو�س بعد ذلك الأماكن 
بيرت  وكتب  ال��ع��امل.  وبقية  ال�شني 
احليوانات  علم  اال�شتاذ يف  دا�زساك، 
نقوم  ال�شحة"  منظمة  فريق  وع�شو 
�شوق   ، للغاية   مهمة  ب��زي��ارات 
للحيوانات  هوانان  و�شوق  باجلملة 
مليئة  ال��زي��ارات  ه��ذه  االآن.  احلية 
فرقنا  اأجل  من  ومهمة  باملعلومات 
امل�شرتكة لفهم طبيعة وباء كوفيد لدى 
بدايته يف االنت�شار نهاية عام 2019 ".   
هو  احلية"  احليونات  �شوق  واأ�شاف 

املكان الذي نعلم اأنه مرتبط بت�شجيل 
عدد كبري من حاالت اال�شابة االأولية 
انتقدت  قد  بكني  وكانت  بالفريو�س". 
باإجراء  للمطالبة  ا�شرتاليا  مثل  دوال 

منظمة  مهمة  اإرج��اء  وجرى  حتقيق. 
االأق��ل  على  م��رة  العاملية  ال�شحة 
باملعامالت  تتعلق  م�شاكل  ب�شبب 

الورقية اخلا�شة بتاأ�شريات ال�شفر.

ب�ساللة   �إ�سابة  حالة  �أول  ت�سجل  فيتنام   
جنوب �أفريقيا

هانوي ـ )د ب ا( :
حالة  اأول  �شجلت  اأنها  اأم�س  فيتنام  اأعلنت   
اإ�شابة ب�شاللة فريو�س كورونا التي مت اكت�شافها 

يف جنوب اأفريقيا.
اإن احلالة تعود  وقالت وزارة ال�شحة يف بيان 
ملواطن جنوب اأفريقي / 25 عامًا/ و�شل مطار 
نوي باي الدويل يف هانوي يف 19 كانون اأول/
دي�شمرب املا�شي، وثبتت اإ�شابته بفريو�س كورونا 
بعد اأربعة اأيام اأثناء تواجده يف احلجر ال�شحي.
ويتلقى املري�س العالج يف امل�شت�شفى الوطني 

لالأمرا�س اال�شتاوائية يف هانوي.
وياأتي اكت�شاف اال�شابة ب�شاللة فريو�س كورونا 
التي مت اكت�شافها يف جنوب اأفريقيا يف الوقت 
لالإ�شابات  تف�شيا  فيتنام  فيه  تواجه  ال��ذي 
بال�شاللة التي مت اكت�شافها يف بريطانيا، حيث 
مت ت�شجيل 221 حالة اإ�شابة منذ ظهور بوؤرتني 

يف �شمال فيتنام اخلمي�س املا�شي.
وامتد التف�شي لثمانية اأقاليم ومدن رئي�شية ت�شمل 
هانوي وهو �شي مينه. وقد طالبت ال�شلطات يف 
هانوي جميع املدار�س باإالإغالق ابتداء من اليوم. 
وقد اأعلنت وزارة ال�شحة الفيتنامية �شباح اأم�س 
ت�شجيل 14 حالة اإ�شابة بفريو�س كورونا، لريتفع 
. ويبلغ عدد  اإىل 1781  اإجمايل حاالت اال�شابة 

املتعافني 1456 و عدد الوفيات 35 حالة.

 مجموعة ال�سبع تطالب رو�سيا باالإفراج 
الفوري عن نافالني

مو�سكو/برلني ـ )د ب اأ( :
ال�شبع  ال�شناعية  الدول  ان�شمت جمموعة   
عن  الفوري  االإف���راج  دع��وات  اإىل  الكربى  
األيك�شي  امل�شجون  الرو�شي  املعار�س 
»باالإفراج  املجموعة  وطالبت  نافالني. 
الفوري وغري امل�رشوط عن نافالني« واأكدوا 
بالتزاماتها  بالوفاء  مطالبة  »رو�شيا  اأن 
االإن�شان  حقوق  باحرتام  والدولية  الوطنية 

و�شمانها«.
وفرن�شا  كندا  من  ال�شبع  جمموعة  وتتاألف 
وبريطانيا  واليابان  واإيطاليا  واأملانيا 
والواليات املتحدة واملمثل االأعلى لالحتاد 

االأوروبي.
كما اأكد وزراء خارجية جمموعة ال�شبع يف 
الكيماوية«  االأ�شلحة  »ا�شتخدام  اأن  بيان 
اغتيال  اإىل حماولة  اإ�شارة  غري مقبول، يف 
نافالني با�شخدام غاز االأع�شاب نوفيت�شوك، 
مما ا�شطر للتعايف يف اأملانيا لعدة اأ�شابيع.
كما اأعرب الوزراء عن قلقهم ب�شاأن احتجاز 
امل��وؤي��دة  امل��ظ��اه��رات  خ��الل  املتظاهرين 

لنافالني يف رو�شيا يف نهاية االأ�شبوع.
هايكو  االأملاين  اخلارجية  وزير  طالب  كما 
�رشاح  باإطالق  منف�شل جمدداً  ب�شكل  ما�س 
نافالني  األيك�شي  ال��رو���ش��ي  امل��ع��ار���س 

واأن�شاره.
وكتب ما�س على موقع التوا�شل االجتماعي 
و�شلت  التي  تلك  مثل  »�شور   : »تويرت« 
اإلينا من العديد من املدن الرو�شية تتناق�س 
تبناها  التي  االلتزامات  مع  �شارخ  ب�شكل 

اأع�شاء جمل�س اأوروبا«، وقال يف اإ�شارة اإىل 
نافالني  عن  باالإفراج  املطالبة  التظاهرات 
الفوري  باالإفراج  رو�شيا  واأن�شاره: »نطالب 

عن املعتقلني واأليك�شي نافالني«.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن رو�شيا ع�شو يف جمل�س 

اأوروبا.
القب�س  األقت  قد  الرو�شية  ال�شلطات  وكانت 
ال�شهر  من  ع�رش  ال�شابع  فى  نافالنى  على 
�شريمييتو  مطار  اإىل  و�شوله  لدى  اجل��ارى 
من  قادمة  طريان  رحلة  منت  على  مبو�شكو 

برلني .
و�شول  قبل  الرو�شية  ال�شلطات  وقالت 
عليه  القب�س  اإلقاء  تعتزم  اإنها  نافالنى 
اإي��اه  متهمة  ب���الده،  اإىل  ع��ودت��ه  مبجرد 
اإيقاف  م��ع  �شدر  حكم  ���رشوط  بانتهاك 
للمراقبة  خ�شوعه  لفرتة  وانتهاكه  التنفيذ، 

جراء اإدانة �شابقة.
ومت حتديد موعد حماكمة نافالني املقبلة 

يف الثاين من �شباط/فرباير املقبل.

تاأ�سيرات لمواطني هونج  برنامج  تد�سن  بريطانيا 
كونج يتيح لهم الح�سول على المواطنة

هوجن كوجن ـ )د ب اأ( :
 تبداأ بريطانيا  قبول الطلبات 
هوجن  مواطني  م��ن  املقدمة 
تاأ�شرية  على  للح�شول  كوجن 
للح�شول  �رشيعًا  م�شاراً  تتيح 

على املواطنة.
كوجن  ه��وجن  ل�شكان  وي��ح��ق 
و�شعية  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل��ني 
ما  يف  الربيطانيني  "الرعايا 
اأ�رشهم  واأف��راد  البحار"  وراء 
بطلبات  ال��ت��ق��دم  ال��ق��ري��ب��ني 
ال��ت��اأ���ش��رية،  على  للح�شول 
التقدم  لهم  �شت�شمح  والتي 
خم�س  بعد  التوطني  بطلب 
�شنوات ومن ثم احل�شول على 

املواطنة بعد ذلك بعام.
األ��ف   400 م��ن  اأك��رث  ويتمتع 
بهذه  كوجن  هوجن  �شكان  من 

الو�شعية حاليًا.
واأعلنت بريطانيا اجلمعة اأنها 
�شتقبل الطلبات بداية من يوم 
من  اأكرث  تلقي  وتتوقع  اأم�س، 
ال�شنوات  طلب خالل  األف   300

املقبلة. اخلم�س 
بوري�س  ال��وزراء  رئي�س  وقال 
ياأتي  الربنامج  اإن  جون�شون 
تقديراً "للعالقات العميقة من 
هوجن  مع  وال�شداقة"  التاريخ 

الربيطانية  امل�شتعمرة  كوجن، 
ال�شابقة.

وتوؤكد  الربنامج،  بكني  وتنتقد 
ال�شني  ���ش��ي��ادة  ينتهك  اأن���ه 

ومي��ث��ل ت��دخ��ال يف ال�����ش��وؤون 
الداخلية لل�شني وهوجن كوجن.

اإىل  ك���وجن  ه���وجن  وع�����ادت 
 .1997 عام  ال�شينية  ال�شيادة 

وي�شمن اإعالن �شيني بريطاين 
الذين  وحريات  حقوق  م�شرتك 
حتى  املنطقة  يف  يعي�شون 

عام 2047.

تجارب جديدة تثير القلق من مراوغة �سالالت كورونا 
للقاحات

لو�س اأجنلي�س ـ )د ب اأ( :
اأن لقاحني م�شادين  اأظهرت بيانات جديدة   
جنوب  يف  بكثري  فعالية  اأق��ل   19 لكوفيد- 
اإفريقيا منهما يف اأماكن اأخرى مت اختبارهما 
فريو�س  اأن  من  املخاوف  من  زاد  مما  فيها، 
اأقوى  من  للتهرب  ب�رشعة  طرقا  يجد  كورونا 

اأدوات العامل الحتوائه.
ونقلت �شحيفة " لو�س اأجنلو�س تاميز " يوم 
االأمريكية  "نوفافاك�س"  �رشكة  عن  اأم�س  اأول 
فعااًل  كان  لقاحها  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه 
ال�رشيرية  التجارب  يف  تقريبا   %  90 بن�شبة 
التي اأجريت يف بريطانيا، فقد انخف�س الرقم 
جميع  واأن  اإفريقيا،  جنوب  يف   %  49 اإىل 
يف  ال�رشكة  حللتها  التي  تقريبًا  االإ�شابات 
جنوب اإفريقيا �شملت ال�شاللة " بى .ون . 351 
" التي ظهرت هناك يف اأواخر العام املا�شي 
يقل  ال  وما  املتحدة  الواليات  يف  وانت�رشت 

عن 30 دولة اأخرى.
  " جون�شون اآن��د  "جون�شون  �رشكة  واأعلنت 
اجلمعة اأن اللقاح اجلديد فعال بن�شبة 72 % 
يف الوقاية من االأعرا�س املعتدلة اأو ال�شديدة 
يف   %  66 ب�  مقارنة  املتحدة،  الواليات  يف 

اأمريكا الالتينية و 57 % يف جنوب اإفريقيا.

اأن  اإىل  املعملية  االخ��ت��ب��ارات  واأ���ش��ارت 
اللقاحات امل�رشح بها يف الواليات املتحدة، 
واالآخر  وبيونتيك،  فايزر  �رشكة  من  اأحدهما 
لل�شحة،  الوطنية  واملعاهد  موديرنا  من 
مواجهة  اأقل يف  مناعية  ا�شتجابة  اإىل  يوؤدي 
�شاللة كورونا التي ظهرت يف جنوب اإفريقيا.
التي  االختبارات  من  حاليًا  دليل  ويوجد 
اأن بع�س  دليل على  االأ�شخا�س  اأجريت على 

ال�شالالت اأقل تاأثراً جتاه بع�س اللقاحات.
االأوبئة  ع��امل  مينا،  مايكل  الدكتور  وق��ال 

االأحياء  علم  منظور  هارفارد:"من  بجامعة 
التطوري، هذا متوقع ومنتظر متاًما".

االأم��ر  اأن  م��رة  ذات  ال��ب��اح��ث��ون  واأع��ت��ق��د 
�شي�شتغرق عدة اأ�شهر، اأو حتى �شنوات، حتى 
يتمكن الفريو�س من تطوير مقاومة للقاحات. 
اإىل حد كبري  ال�رشيع ناجت  التطور  اإن  وقالوا 

عن انت�شار الفريو�س دون رادع.
واأ�شيب اأكرث من 100 مليون �شخ�س يف جميع 
للفريو�س  فر�شة  عدوى  وكل  العامل،  اأنحاء 

للتحور ب�شكل ع�شوائي.

األمانيا تفر�س حظراً على دخول القادمين 
من مناطق متحورات كورونا 

برلني ـ )د ب اأ( :
اأم�س  اأول  من  اعتباراً  اأملانيا  تطبق   
البالد  اإىل  النطاق  وا�شع  دخول  حظر 
انت�شار  بها  دول  من  القادمني  على 
�شديدة  ك��ورون��ا  مل��ت��ح��ورات  ق��وي 

العدوى.
م�شاء   االأملاين  ال��وزراء  جمل�س  وقرر 
من  م�شافرين  نقل  حظر  اجلمعة 
الطريان  ���رشك��ات  على  ال���دول  ه��ذه 
حتى  وال�شفن  واحلافالت  والقطارات 

17 �شباط/فرباير املقبل.
الذين  االأف��راد  احلظر  من  وي�شتثنى 
يف  اإقامة  حق  اأو  اإقامة  حمل  لديهم 
نقل  يف  يعملون  وال��ذي��ن  اأمل��ان��ي��ا، 
الب�شائع وامل�شافرون عرب اأملانيا اإىل 
وجهة اأخرى. وي�شمل احلظر حتى االآن 
والربتغال وجنوب  واأيرلندا  بريطانيا 
يوم  من  واعتباراً  والربازيل،  اأفريقيا 
اإ�شواتيني ولي�شوتو يف  اأم�س  دولتي 

جنوب قارة اأفريقيا.
وكان وزير الداخلية االأملاين هور�شت 
زيهوفر �رشح  اخلمي�س باأن احلكومة 
حظر  على  املوافقة  تعتزم  االأملانية 
ينت�رش  التي  الدول  من  لل�شفر  مو�شع 
لكورونا  املتحورة  الفريو�شات  بها 

بحلول اجلمعة.
خا�س  ب�شكل  احل��ظ��ر  ه��ذا  وي�����رش 
�رشكة  تقدم  حيث  الطريان،  �رشكات 
�شبيل  على  االأملانية،  "لوفتهانزا" 
ذهاب  رحلة   55 اأ�شبوعيًا  امل��ث��ال، 
وعودة اإىل الدول التي �شملها احلظر. 
لن  املتعددة  اال�شتثناءات  وب�شبب 

يتم اإلغاء كافة الرحالت.
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ájOƒ©°ùdG

õ«¨f ádÉbEG ¢SQój ôFGõédG ájOƒdƒe

»fGƒ£àdG Üô¨ªdG IQOÉ¨ªd í°Tôe »Ø°Sƒ«dG

 ádÉbEG ,ôFGõ÷G ájOƒdƒe …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ¢SQój

 É keƒég ¬æ°T Ö≤Y ,õ«¨f π«Ñf ∫hC’G ≥jôØdG ÜQóe

 ΩÉeCG ¬≤jôa ∫OÉ©J ó©H ,…OÉædG …Ò°ùe ≈∏Y É kYP’

 …QhO  øe  11`dG  ádƒ÷ÉH  ,(1-1)  Iôµ°ùH  OÉ–G

.ÚaÎëŸG

 ,á«eÓYEG  äÉëjöüJ  ‘  ÖdÉW  ób  ,õ«‚  ¿Éc

 ,º¡JÉ«dhDƒ°ùe πªëàH ,ôFGõ÷G ájOƒdƒe ‹hDƒ°ùe

 ,IÎa òæe á≤dÉ©dG  ÚÑYÓdG  äÉ≤ëà°ùe ójó°ùJh

.äÉjQÉÑŸG íæe ¤EG áaÉ°VEG

 ,ájOƒdƒŸG IQGOEG  ¢ù∏› ¿CG  ,QOÉ°üe øe Éæª∏Yh

 QOÉb ójóL ÜQóe Ú«©Jh ,õ«¨f ádÉbEG Iƒ≤H ¢SQój

.…OÉædG â«Ñd Ahó¡dG IOÉYEG ≈∏Y

 ójó–  á∏Ñ≤ŸG  á∏«∏≤dG  äÉYÉ°ùdG  ó¡°ûà°Sh

 IóY  äGƒ°UCG  ¬«a  …OÉæJ  âbh  ‘  ,õ«¨f  Ò°üe

 ÖÑ°ùH  ,G kQƒa  ¬àdÉbEÉH  …OÉædG  IQGOEG  ¢ù∏› πNGO

.ájƒ≤dG ¬JÉëjöüJ

 √ó≤Y Oóéj ød »Ø°Sƒ«dG ≈Ø£°üe ºLÉ¡ŸG ¿CG Éæª∏Y

 º°SƒŸG ájÉ¡æH »¡àæj …òdG ÊGƒ£àdG Üô¨ŸG ™e

 ≥jôØdG ¢û«©j å«M ,á«dÉe ÜÉÑ°SC’ ∂dPh ,…QÉ÷G

.»°VÉŸG º°SƒŸG òæe á«dÉe äÉHƒ©°U ÊGƒ£àdG

 ÊÉãdG º°SƒŸG »Ø°Sƒ«dG ≥dCÉàŸG ºLÉ¡ŸG ¢Vƒîjh

 ,QGôªà°S’G  ΩóY  Qôb  å«M  ,ÊGƒ£àdG  ≥jôØdG  ™e

 Gòch ,É¡æe ƒµ°ûj »àdG á«dÉŸG áeRC’G ™e á°UÉN

.É¡«∏Y π°üM »àdG ¢Vhô©dG

 ¢û«é∏d Ö©d å«M ,IÒÑc ÜQÉŒ »Ø°Sƒ«dG ∂∏Áh

 ájOƒdƒŸ π≤àæj ¿CG πÑb ,äGƒæ°ùd »∏°UC’G ¬≤jôa

 Üô¨ª∏d  »°VÉŸG  º°SƒŸG  ‘  º°†fG  ºK  ,IóLh

.ÊGƒ£àdG

 π«MôH ,ájöûH äGÒ«¨J ÊGƒ£àdG Üô¨ŸG ¢û«©jh

 ÊƒJ …Òé«ædG ºLÉ¡ŸG ºgRôHCG ,ÚÑYÓdG ¢†©H

 ∫É≤àfG  Üôb  Gòch  ,ÊGOƒ°ùdG  ïjôª∏d  π≤àfG  …òdG

.OGOƒ∏d πëµd ÜƒjCG

ôFGõédG

Üô¨ªdG

¿ÉªY

¥Gô©dG

øjôëÑdG

á©HÉ°ùdG IGQÉÑª∏d ∫Ó¡dG IÉfÉ©e ójõJ ô°üædG á«KÓK

 á¡LGƒªH ÉªgQGƒ°ûe ¿Ó¡à°ùj ô°üædGh Ö«°ùdG

ó¡©dGh »∏°ü«ØdG

»∏jRGôÑdG ¬aôàëe ∫ƒ°Uh Öbôàj áWô°ûdG

ø«à«°ùÑdG ΩÉeCG ºgC’G Éæ≤≤M :¿óe »∏Y

..π«Mó∏d õgÉL äÉë°ûdG :»∏gC’G¿ƒdhÉ≤ªdG øe …ôjõédG ô«©à°ùj ∂dÉeõdG

 ‘  OOÎJ  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc  AGó°UCG  âdGRÉe

 Rƒa  Ö≤Y  ,ájOƒ©°ùdG  á«°VÉjôdG  •É°ShC’G

-3)  á°†jôY  áé«àæH  ∫Ó¡dG  ≈∏Y  öüædG

 ôHƒ°ùdG Ö≤∏H êƒà«d ,âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG (0

.‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏d …Oƒ©°ùdG

 πµH  ,Ö≤∏dÉH  êƒàŸG  π£ÑdG  »¶Mh

 â∏X  å«M  ,ÒgÉª÷Gh  ΩÓYE’G  äÉeÉªàgG

 IôµÑe äÉYÉ°S ≈àM ÚjhGöüædG ä’ÉØàMG

.óMC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U øe

 ≈∏Y ¿ƒ«dÓ¡dG ∞µ©j ,á∏HÉ≤ŸG á¡÷G ≈∏Y

 ‘ øµd ,á°†jô©dG  IQÉ°ùÿG ÜÉÑ°SCG  π«∏–

 ¿CG ∑Qój ∫Ó¡dG äÉjQÉÑŸ ™HÉàŸG ¿CG ™bGƒdG

.á«≤£æe ¿ƒµJ OÉµJ IQÉ°ùÿG √òg

 ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG  ôHƒ°ùdG  IGQÉÑe  ∫Ó¡dG  πNOh

 π£ÑdG  ¬fCG  ócDƒJ  ,ájƒb äÉë«°TÎH kÉeƒYóe

 ájõgÉ÷  GOÉæà°SG  ∂dPh  ,ôHƒ°ùdÉH  êƒàŸG

.ÖfÉLC’Gh Ú«∏ëŸG ∫Ó¡dG »ÑY’ ™«ªL

 áÑ©°U  ÉahôX  öüædG  ¬LGh  ,πHÉ≤ŸG  ‘

 πÑb  ¿ƒµjÉe  »∏jRGÈdG  Oô“ É¡°Vôa  »àdGh

 ∫ƒNO  ¬°†aQh  ,Úeƒj  hCG  Ωƒ«H  IGQÉÑŸG

.äÉÑjQóàdG

 ájõgÉL  ΩóY  øe  É k°†jCG  »ŸÉ©dG  ≈fÉYh

 ¢SQÉ◊G  AÉæãà°SÉH  ,ÖfÉLC’G  ¬«aÎfi

 øY  Ó°†a  ,§HGôeCGh  ¢ShÎ«Hh  õfƒL

 ∫GƒW  ≥jôØdG  èFÉàfh  äÉjƒà°ùe  …OôJ

 ádÉbEG  ¤EG  IQGOE’G  ™aO  É‡ ,á«°VÉŸG  IÎØdG

 ÜQóe ¤EG Aƒé∏dGh ,ÉjQƒà«a …hQ ‹É¨JÈdG

.äÉaQƒg áàbDƒe áØ°üH ÜÉÑ°ûdG áLQO ≥jôa

 7  ôNBG  ‘  RƒØdG  ∫Ó¡dG  ±ô©j  ⁄  É k°†jCG

 OÉ–G ™e ∫OÉ©àa  ,IóMGh Iôe ’EG äÉjQÉÑe

 É¡°ùØf áé«àædÉH ÜÉÑ°ûdG ™eh (1-1) IóL

 ¿hóH  »∏gC’G  ™eh  ,(2-2)  øWÉÑdG  ™eh

.(0-2) ¿hÉ©àdG ≈∏Y RÉa ºK ,±GógCG

 øe ä’OÉ©àdG áµ°S ¤EG Égó©H ∫Ó¡dG OÉYh

 öùîj ¿CG πÑb ,(1-1) »∏°ü«ØdG ΩÉeCG ,ójóL

.(0-3) öüædG öüædG ój ≈∏Y ¢ùeCG

 ,ÊÉª©dG  …QhódG  Ö≤d  πeÉM ,Ö«°ùdG  íààØj

 ,…ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ¢SCÉc  ádƒ£H  ‘  √QGƒ°ûe

 QÉjBG/ƒjÉe 23 Ωƒj ,ÊOQC’G »∏°ü«ØdG á¡LGƒÃ

.πÑ≤ŸG

 áæ£∏°ùdG πã‡ ,öüædG ¬LGƒj Ωƒ«dG ¢ùØf ‘h

.ÊÉæÑ∏dG ó¡©dG ,ôNB’G

 ,É«ª°SQ  Ωó≤dG  Iôµd  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ø∏YCGh

 OÉ–’G  ¢SCÉc  äÉjQÉÑe ∫hóL ,âÑ°ùdG  Ωƒ«dG

 áYƒªéŸG ‘ Ö«°ùdG Ö©∏«°S å«M ,…ƒ«°SB’G

 øjöûJh ÊOQC’G »∏°ü«ØdG ÖfÉL ¤EG ,áãdÉãdG

 âjƒµdG ÚH πgCÉàdG ≥ë∏e øe õFÉØdGh ,…Qƒ°ùdG

.»æ«£°ù∏ØdG …ô©eC’Gh »àjƒµdG

 ,¤hC’G áYƒªéŸG øª°V Ö©∏«°ùa ,öüædG ÉeCG

 »æjôëÑdG  ó◊Gh  ÊÉæÑ∏dG  ó¡©dG  á≤aôH

 23 Ωƒj äÉjQÉÑŸG íààØJh .…Qƒ°ùdG IóMƒdGh

.IóMGh ádhO ‘ ™ªéàdG ΩÉ¶æH ,πÑ≤ŸG ƒjÉe

 IÒ°TCÉJ äGAGôLEG ,»bGô©dG áWöûdG ≥jôa πªcCG

 »∏jRGÈdG ÖYÓd ¿GÒ£dG äGRƒéMh ∫ƒNódG

 QGôªà°SG  ™e  ,≥jôØdÉH  ¥ÉëàdÓd  π«FÉaGQ

 ∫ÓN  iôNCG  á≤Ø°U  AÉ¡fE’  IQGOE’G  ä’hÉfi

.ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa

 ¿EG  ,  áWöûdG  …OÉf  πNGO  øe  Qó°üe  ∫Ébh

 óbÉ©àdG  ”  …òdG  π«FÉaGQ  »∏jRGÈdG  ÖYÓdG

 ådÉãdG ‘ π°üj ¿CG ô¶àæŸG øe GôNDƒe ¬©e

 äÉÑjQóàH ≥ëà∏«°Sh πÑ≤ŸG •ÉÑ°T/ôjGÈa øe

.¢ûà«dEG »HöüdG ÜQóŸG ±GöTEG â– ≥jôØdG

 ™e  É¡JÉ°VhÉØe  π°UGƒJ  IQGOE’G  ¿CG  ±É°VCGh

 ÖYÓdG ¿CG ºZQ …ÒJ ∞«°S ÊGOƒ°ùdG ÖYÓdG

 ïjôŸG  á«fGOƒ°ùdG  IôµdG  »Ñ£b  øe  Üƒ∏£e

.∫Ó¡dGh

 πMGôŸ â∏°Uh áWöûdG IQGOEG" Qó°üŸG ™HÉJh

 ÊGOƒ°ùdG  ÖYÓdG  ™e  äÉ°VhÉØŸÉH  áeó≤àe

 ΩÉjC’G  ∫ÓN  á≤Ø°üdG  º°ùM  ô¶àæŸG  øeh

."á∏Ñ≤ŸG

 ,´ÉaôdG  §°Sh  º‚  ,¿óe  »∏Y  ócCG

 AÉL  ,Úà«°ùÑdG  ≈∏Y  ¬≤jôa  Rƒa  ¿CG

 …Qhód áæeÉãdG ádƒ÷G ‘ ,áHƒ©°üH

.RÉàªŸG óªM øH öUÉf

 ≈∏Y  ÉÑ©°U  GRƒa  ´ÉaôdG  ≥≤M

 ¢ùeCG  ,(1-2)  áé«àæH  ,Úà«°ùÑdG

 »∏Y ï«°ûdG OÉà°S ≈∏Y ,âÑ°ùdG ∫hC’G

 IGQÉÑe  ó©H  ,áØ«∏N  ∫BG  óªfi  øH

 : ´ÉaôdG §°Sh º‚ ∫Ébh .á«µ«JÉeGQO

 ,Úaóg Éæ∏é°Sh Úà°Uôa Éæ«∏¨à°SG{

 ,π°†aCG áé«àæH êhôÿG ÉæfÉµeEÉH ¿Éch

.zRƒØdG Éæ≤≤M ÉæfCG ºgC’G øµd

 óYÉ°üàj  ≥jôØdG  iƒà°ùe{  :±É°VCGh

 iƒà°ùŸG Ëó≤àd ≈©°ùfh ,ó«L πµ°ûH

 πµd øµdh ,´ÉaôdG ¬H RÉàÁ …òdG ó«÷G

.zá°UÉÿG É¡ahôX IGQÉÑe

 Éæ«∏Yh ,IQGó°üdG ‘ ¿B’G øëf{ :OGRh

 IóMGh IGQÉÑe ÉæeÉeCG ,É¡«∏Y ßaÉëf ¿CG

 ¿CG  ≈©°ùfh  ,∫hC’G  º°ù≤dG  ΩÉàN πÑb

.zRƒØdG É¡«a ≥≤ëf

 Éªc{  :´ÉaôdG  §°Sh  º‚  πªµà°SGh

 ‘  ∫hC’G  º°ù≤dG  AÉ¡fE’  ≈©°ùf  ÉæfCG

 »FÉ¡f ∞°üf á¡LGƒe πÑb ,IQGó°üdG

.zøjôëÑdG ∂∏e ¢SCÉc

 iƒà°ùe ¬jód ´ÉaôdG{ :¿óe »∏Y ”CGh

 äÉª«∏©J ≥«Ñ£àd ≈©°ùf ÉªFGOh ,π°†aCG

 ¤EG ÉfOƒ≤J »àdG ,Qƒ°TÉY »∏Y ÜQóŸG

.zäGQÉ°üàf’G ≥«≤–

 IÒÑµdG  º¡JOÉ©°S  øY  ,öüædG  Ωƒ‚  ÈY

 ,áØ«¶f á«KÓãH ∫Ó¡dG ≈∏Y RƒØdÉH º¡à«≤MCGh

 ,âÑ°ùdG  ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ¢VÉjôdG »HôjO ‘

.…Oƒ©°ùdG ôHƒ°ùdG ¢SCÉc ≈∏Y º¡dƒ°üMh

 Ëô¨dG  ΩÉeCG  É©FGQ  GRƒa  öüædG  ≥jôa  ≥≤Mh

 ¢ShÎ«H  á«KÓãH  ,∫Ó¡dG  QÉ÷Gh  …ó«∏≤àdG

 ó°üëH √ÒgÉªL ó©°SCGh ,»©éædGh ˆGóªMh

.É«dGƒJ ÊÉãdG º°Sƒª∏d ôHƒ°ùdG Ö≤d

 ºLÉ¡e  ˆGóªM  ¥GRôdGóÑY  »Hô¨ŸG  ,OôZh

 ÚjhGöüæ∏d AGógEG Ö≤∏dG Gòg " :öüædG ±Gógh

."π°†aCG ΩOÉ≤dG ˆG AÉ°T ¿EGh Ú«≤«≤◊G

 ,öüædG §°Sh ÖY’ ¢ShÎ«H iógCG ,¬ÑfÉL øe

 ¬∏«eRh  ¬æWGƒŸ  ôHƒ°ùdÉH  èjƒààdGh  RƒØdG

 á«°VÉŸG äÉYÉ°ùdÉH √ó≤Y ï°ùa …òdG ¿ƒµjÉe

 iód IôNCÉàŸG ¬JÉ≤ëà°ùe ÖÑ°ùH π«MôdG Qôbh

.öüædG

 ∑ÉÑ°ûH ∫hC’G  ±ó¡dG ÖMÉ°U »∏jRGÈdG ∫Ébh

 :É°†jCG  ,"ΩGôéà°ùfEG"`H  ¬HÉ°ùM  ÈY  ,∫Ó¡dG

."!∫É£HCG !öüf Éj ∂ÑMCG ,G kôµ°T Gkôµ°T Gkôµ°T"
 öüædG  ìÉæL  …Ò°ùY  ìÉàØdGóÑY  ,¬©ÑJh

 ∑hÈe  ,AGôØ°U  á∏«d"  :áHÉ°UEÓd  ÖFÉ¨dG

 ˆ óª◊G  ..  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc  »ŸÉ©dG  ÒgÉª÷

."ˆG ¿PEÉH πªLCG ΩOÉ≤dGh

 :¬dƒ≤H ,öüædG øÁCG Ò¡X ΩÉæ¨dG ¿É£∏°S ≥∏Yh

 ∑hÈe  ..Ú«ŸÉY Éj  ∑hÈe ∞dCG  ,ˆ óª◊G"
 ,ÚÑYÓdG  ÊGƒNG  ∑hÈe  ..»ŸÉ©dG  ÒgÉªL

 .»Ñ£dGh  …QGOE’Gh  »æØdG  RÉ¡é∏d  ∑hÈe

 ¿GƒØ°U  á°SÉFôH  …OÉædG  IQGOE’  ∑hÈe  ∞dCG

."âµjƒ°ùdG

 áª¡e ádƒ£H ,öüædG ∫ÉLôd ∑hÈe" :π°UGhh

 ’h ,πªLCG ΩOÉ≤dG ˆG ¿PEÉHh ,º¡e â«bƒJ ‘

."ºµªYO øY »æ¨à°ùf

 ¬HÉ°ùM ÈY ,»ŸÉ©dG ™aGóe »eÉL’ »∏Y ∫Ébh

 ."!¬∏«°ûJ ∫ÉLQ ’EG Ögò∏d Ée" :ΩGôéà°ùfEG ≈∏Y

 ≈∏Y ,öüædG  §°Sh  º‚ ø°ù◊G  »∏Y ≥∏Yh

 óª◊G"  :öüædG  á≤aQ  ∫hC’G  Ö≤∏dÉH  ¬éjƒàJ

 ¿ƒ∏gÉà°ùJ ,Ú«ŸÉY Éj ∑hÈe ∞dCG  ∞dCG  ,ˆ

 ,ôHƒ°ùdÉH  RƒØdÉH  ájÉ¨∏d  ó«©°Sh  ,ÖgòdG

 ádƒ£ÑdGh  ,π°†aCG  ΩOÉ≤dGh  ,ÒãµdG  ‹  »æ©jh

."ˆG ¿PEÉH ádƒ£H ÉgGQh

 ,öüædG º‚ §HGôeCG øjódG Qƒf »Hô¨ŸG öûfh

 ≈∏Y  »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM  ÈY  ¬d  Qƒ°U  IóY

 ∫hC’G Ö≤∏dÉH RƒØdÉH ¬JOÉ©°S ÉjóÑe ,ΩGôéà°ùfEG

 É«æªàeh ,ájOƒ©°ùdÉH ¢VÉjôdÉH 2021 ΩÉY ‘

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘ π°†aC’G

 ¬HÉ°ùM ÈY ,öüædG ™aGóe ,hOÉe ˆG óÑY Öàch

 Gòg »ŸÉ©dG Qƒ¡ªL Éj ∑hÈe" :ÎjƒJ ≈∏Y

 ¢SCÉc º°SƒŸG ‘ ádƒ£H ∫hCG ≥«≤–h QÉ°üàf’G

 Úeô◊G ΩOÉN ¢SCÉc Úàdƒ£H »≤Ñàe ,ôHƒ°ùdG

 øH  óªfi  ÒeC’G  ¢SCÉc  …hQOh  ÚØjöûdG

."ˆG ¿PEÉH ºcOÉ©°SEG πLCG øe πJÉ≤æ°S ..¿Éª∏°S

 »à«H  ∫ÉãeCG  ,öüædG  ƒÑY’  á«≤H  πØàMGh

 óFGQh  ˆG  óÑY  ó«dhh  õfƒL  OGôHh  õ«æ«JQÉe

 …ôª©dG  ¬dE’G  óÑYh  ΩÉæ¨dG  ódÉNh  …óeÉ¨dG

 ¢SCÉµdG  ™e á°UÉÿG º¡à≤jôW ≈∏Y ,ºgÒZh

 ,á«°üî°ûdG º¡JÉHÉ°ùM ÈY Qƒ°U IóY öûfh

 πNGO  IôeÉZ  áMôah  IOÉ©°S  §°Sh  ¬à≤aôH

.¢ùHÓŸG áaôZ

 IQGOEG  ¢ù∏› ƒ°†Y ,πjóæb ¥QÉW OÉ°TCG

 √óéj …òdG ∫ÉÑ≤à°S’ÉH ,»∏gC’G …OÉædG

 ÖfÉL øe ¬dƒ°Uh òæe ô£b ‘ ≥jôØdG

.ájöüŸG á«dÉª÷G

 á«YGPEG äÉëjöüJ ‘ πjóæb ¥QÉW ∫Ébh

 ¤hC’G á≤«bódG òæe" :"äQƒÑ°S ¿hCG" ÈY

 IÒÑc ájÒgÉªL IófÉ°ùeh ÉªYO ÉfóLh

 ≈∏Y É°†jCG øµdh ,QÉ£ŸG ‘ §≤a ¢ù«d

 ÉfóLh ¥óæØdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ≈àM ≥jô£dG

."≥jôØdG ófÉ°ùJh ºYóJ ÒgÉª÷G É°†jG

 …OÉædG ¢ù«FQ Ö«£ÿG Oƒªfi" ±É°VCGh

 òæe  √QÉ¶àfG  ‘  GÒÑc  ’ÉÑ≤à°SG  óLh

 áÑdÉ£e  ≈∏Y  É°üjôM  ¿Éch  ,∫ƒ°UƒdG

 º¡ªYOh  ÚÑYÓdG  á«ëàH  ÒgÉª÷G

."π«MódG á¡LGƒe πÑb ºgQRCG øe ó°ûdGh

 ÒgÉª÷G ô£«°ùJ ¿CG ™bƒàf" πjóæb ™HÉJh

 ádƒ£ÑdÉH á°UÉÿG ôcGòàdG ≈∏Y ájhÓgC’G

."»∏gC’G …OÉædÉH ÒÑµdG ΩÉªàg’G πX ‘

 ÒZ  äÉë°ûdG  Ú°ùM  áHÉ°UEG"  OGRh

 ™bƒàf øµdh ,á¶ë∏dG √òg ≈àM áë°VGh

."AÉ≤∏dG ‘ ¬àcQÉ°ûe

 ÖYÓdG ™e ,É«ª°SQ ∂dÉeõdG …OÉf óbÉ©J

 ºLÉ¡e …ôjõ÷G øjódG  ∞«°S »°ùfƒàdG

 IQÉYE’G  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,Üô©dG  ¿ƒdhÉ≤ŸG

 ™«ÑdG á«æH óæH OƒLh ™e ,º°Sƒe IóŸ

.IQÉYE’G IÎa ó©H »FÉ¡ædG

 ¬dÉ≤àfG  Oƒ≤Y  »°ùfƒàdG  ÖYÓdG  ™bhh

 á°ù∏L ó©H ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG AÉ°ùe ,∂dÉeõ∏d

 ‹hDƒ°ùe ÖfÉéH ¬∏«ch Qƒ°†ëH Égó≤Y

 ó«b ∂dÉeõ∏d ≥ëj ’h .AÉ°†«ÑdG á©∏≤dG

 º°SƒŸG ‘ á«≤jôaC’G ¬àªFÉb ‘ …ôjõ÷G

 »°ùfƒàdG ÖYÓdG ácQÉ°ûŸ Gô¶f ,‹É◊G

 ™e á«≤jôaC’G  á«dGQó«ØfƒµdG  ádƒ£H ‘

 º°SƒŸG  ‘ …ôjõ÷G ≥dCÉJh  .¿ƒdhÉ≤ŸG

 ±GógCG  3 πé°Sh ¿ƒdhÉ≤ŸG ™e ‹É◊G

 ¬àHÉ°UEG ÖÑ°ùH IÎØd ¬HÉ«Z ºZQ …QhódÉH

 »°ùfƒàdG ÖYÓdG π°†ah .ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ≈≤∏J  ¬fCG  ºZQ  ∂dÉeõdG  ¤EG  π«MôdG

 äÉYÉ°ùdG ‘ »àjƒµdG âjƒµdG øe É°VôY

 äÉ≤Ø°U ådÉK …ôjõ÷G ó©jh .á«°VÉŸG

 ™fÉ°U »æØM øÁCG ó©H ,ájƒà°ûdG ∂dÉeõdG

.á°UÉ≤ŸG ºLÉ¡e …óªM ¿Ghôeh ÜÉ©dC’G

ô°üe

 ≥jôH
 ÖgòdG

 »a ™ª∏j
 ä’ÉØàMG

 Ωƒéf
 ô°üædG

 ≥jôH
 ÖgòdG

 »a ™ª∏j
 ä’ÉØàMG

 Ωƒéf
 ô°üædG

 ≥jôH
 ÖgòdG

 »a ™ª∏j
 ä’ÉØàMG

 Ωƒéf
 ô°üædG

 ≥jôH
 ÖgòdG

 »a ™ª∏j
 ä’ÉØàMG

 Ωƒéf
 ô°üædG

 ≥jôH
 ÖgòdG

 »a ™ª∏j
 ä’ÉØàMG

 Ωƒéf
 ô°üædG



تطم���ح قطر من خ���ال ممثلها 

للو�ص���ول بعيًدا يف  الدحي���ل، 

يفتتح  الذي  الأندي���ة،  مونديال 

الفريق القط���ري مواجهاته فيه، 

اأم���ام الأهلي امل�رصي، اخلمي�س 

املقبل.

ويحل���م الدحيل بتكرار اإجنازات 

الب���اد املنظم���ة، حي���ث جنح 

بع����س ممثلي ال���دول الأخرى، 

التي اأقيمت البطولة على اأر�صها 

بالنظام اجلديد منذ عام 2005 

)املغ���رب - اليابان - الإمارات( 

يف الظهور باملب���اراة النهائية 

من قبل.

الأخ���رة  الن�صخ���ة  يف  لك���ن 

بالدوح���ة، ودع ال�ص���د القطري 

اأحام���ه مبك���ًرا، م���ن ال���دور 

مونتري  اأمام  بالهزمية  الثاين، 

املك�صيك���ي )3-2(، قبل ماقاة 

الرتجي التون�صي على املركزين 

اخلام����س وال�صاد����س، وتلق���ي 

خ�صارة ثقيلة )2-6(.

اأم���ا املغرب، فق���د متكن ممثله 

للمباراة  التاأه���ل  م���ن  الرجاء 

النهائية، يف ن�صخة 2013، قبل 

الهزمية اأمام بايرن ميونخ )2-

.)0

وجنح الرجاء يف تلك الن�صخة، 

يف الإطاح���ة باأوكان���د �صيتي 

النيوزيلندي )2-1(، ثم مونتري 

النتيجة،  بنف����س  املك�صيك���ي 

ويف ن�ص���ف النهائي تفوق على 

اأتلتيكو مينرو الربازيلي )1-3(. 

ويف عام 2016، و�ص���ل كا�صيما 

اأنتلرز الياباين للمباراة النهائية 

�صد ريال مدريد، لكنه خ�رص )4-

2( يف مباراة ماراثونية، امتدت 

ل�صوطني اإ�صافيني

ويف الدور الأول، تخطى كا�صيما 

عقبة اأوكاند �صيتي بنتيجة )2-

1(، قبل اأن يفوز على ماميلودي 

اإفريقي )2- �صن داونز اجلنوب 

.)0

اأم���ا يف ن�ص���ف النهائ���ي، فقد 

جتاوز كا�صيما مناف�صه اأتلتيكو 

نا�ص���يونال الكولومبي، بعد اأن 

�صحقه بثاثية نظيفة.

ويف ع���ام 2018، واج���ه العني 

الإماراتي نظره ريال مدريد، يف 

نهائي البطولة، وخ�رص )1-4(.

يف  حينه���ا  الع���ني  وتغل���ب 

الأول، عل���ى ويلينجتون  الدور 

النيوزيلن���دي بركات الرتجيح، 

بعد انته���اء الوقتني الأ�ص���لي 

والإ�صايف بنتيجة )3-3(.

ويف ربع النهائي، تخطى العني 

عقبة الرتجي التون�ص���ي، حيث 

هزمه بثاثية نظيفة، قبل ماقاة 

ريفر بلي���ت الأرجنتيني، والفوز 

علي���ه )5-4( بركات الرتجيح، 

بعد التع���ادل 2-2 يف الوقتني 

الأ�صلي والإ�صايف.
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انتظروا طفرة 

كبيرة للريا�سة 

الن�سائية بالإمارات

اأبوظبي-دبا:

اأ�ص���ارت ندى النقبي مدير عام موؤ�ص�ص���ة 

ال�ص���ارقة لريا�ص���ة املراأة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة اأن الريا�ص���ة الن�ص���ائية 

بالباد ت�ص���هد تط���وًرا كب���ًرا على كافة 

ال�صعد.

ال�ص���ارقة لريا�صة  "نادي  النقبي:  وقالت 

املراأة ا�صتطاع اأن يحافظ على اإقامة دوري 

ال�صلة من خال وجود 3 اأندية حتمل ا�صم 

الن���ادي يف اأماكن خمتلف���ة بالإمارة يف 

املنطقة الو�صطى، وال�رصقية، وهو ما جعل 

اأندية ال�ص���ارقة متثل اجلزء الأكرب يف عدد 

الفرق امل�صاركة بالبطولة".

واأ�ص���افت: "انتظروا نه�صة ريا�صية اأخرى 

على م�ص���توى الريا�ص���ة الن�صائية خال 

الفرتات املقبلة"، م�ص���رة اإىل اأن "الهدف 

ال���ذي نن�ص���ده دائًم���ا لي����س فقط جمرد 

املناف�ص���ة على البط���ولت والألقاب، بل 

كيفية احتواء الفتيات يف ن�ص���اط ريا�صي 

مفيد له���ن ومتثيلهن للمنتخبات الوطنية 

يف كافة الألعاب الريا�صية".

وتابع���ت "توجد 11 مناف�ص���ة ريا�ص���ية 

خمتلف���ة يف ن���ادي ال�ص���ارقة لريا�ص���ة 

املراأة، منها ال�ص���لة، والطائرة، واملبارزة 

واألعاب الق���وى، والتايكواندو، والكاراتيه، 

والفرو�ص���ية، والرماية، وهو ما يوؤكد اأننا 

موؤ�ص�ص���ة ريا�ص���ية عريق���ة لديها قاعدة 

ريا�صية كبرة".

وختمت: "هناك لعبة جديدة ننتظر اإقامة 

مناف�ص���ات لها على م�صتوى الدولة وهي 

خا�صة بكرة قدم ال�ص���الت، حيث منتلك 

فريقًا جي���دا وبه عنا�رص على م�ص���توى 

مرتفع".

الإمارات يفوز على م�سافي في دوري الدرجة الأولى 

لكرة القدم
ـ وام: راأ�س اخليمة ـ 

 

اختتمت م�ص���اء اأم�س الأول  مباريات الأ�صبوع العا�رص مل�صابقة 

دوري الدرجة الأوىل للمو�ص���م الريا�صي 2020 - 2021 باإقامة 

مباراتني. وف���از يف املباراة الأوىل نادي الإمارات على �ص���يفه 

نادي م�صايف بهدفني نظيفني �صجلهما الاعب خليل الدرمكي يف 

الدقيقتني66 و 75.

ويف املباراة الثانية متكن نادي م�ص���فوت من الفوز على نادي 

احلمرية بهدف دون رد يف املباراة التي جرت على ملعب �صتاد 

حمدان بن را�ص���د بنادي حتا �صجل الهدف الاعب حارث �صعيد 

يف الدقيقة 12 .

ومع نهاية مباريات الأ�صبوع العا�رص حافظ نادي البطائح على 

�ص���دارته جلدول امل�صابقة بر�ص���يد 19 نقطة ، يليه الإمارات / 

ثانيًا/ 18 نقطة ، ثم دبا الفجرة / ثالثًا / ، والعروبة /رابعًا / 

ولكل منهما 17 نقطة ، واحلمرية / خام�ص���ًا / 13 نقطة ، يليهم 

بر�ص���يد12 نقطة كًا من دبا احل�ص���ن / �صاد�صًا / ، وم�صايف / 

�صابعًا / 11 نقطة ، وياأتي العربي / ثامنًا / ، والتعاون / تا�صعًا 

/ ولكل منهما 10 نقاط ، وحل م�صفوت / عا�رصاً / 9 نقاط ، فيما 

جاء الذيد / اأحد ع�رص / وله نقطة واحدة .

اأبوظبي / وام/ 

توج فري���ق "العني ذيب���ز" بلقب 

دوري الإمارات لهوكي اجلليد مو�صم 

/ 2019/ 2020/ بعد تغلبه الليلة 

على �صتورمز اأبوظبي بنتيجة / 8 

/ 2/ يف مباراة اإياب الدور النهائي 

للبطولة التي جمعتهما على �صالة 

التزلج مبدينة زايد الريا�ص���ية يف 

العا�صمة اأبوظبي.

انته���ى ال�ص���وط الأول بالتع���ادل 

اليجاب���ي/ 1 / 1 / ث���م تق���دم 

الع���ني ذيبز بنتيجة/ 4 / 1 / يف 

ال�ص���وط الثاين و وا�صل تقدمه يف 

ال�ص���وط الثال���ث و الأخر لينتهي 

اللق���اء بنتيحة / 8 / 2/ و�ص���ط 

تطبيق دقيق لاإجراءات الإحرتازية 

املعتم���دة من اجلهات املخت�ص���ة 

حر�ص���ا عل���ى �ص���امة الاعبني 

واملنظمني واحلكام.

كانت مب���اراة الذهاب بني الفرقني 

قد انتهت يف �ص���الح العني ذيبز 

بنتيجة/ 8 / 4/.

العين ذيبز بطاًل لدوري هوكي الجليد بعد تغلبه 

على اأبوظبي �ستورمز

بعد المغرب والإمارات.. قطر تحلم بقائمة 

ال�سرف المونديالي

اأعرب مهدي علي، مدرب �صباب الأهلي، 

عن �صعادته بالفوز )2-0(، على �صيفه 

احت���اد كلباء م�ص���اء اأم����س الأول  يف 

اجلولة 14 لدوري اخلليج العربي.

وقال مهدي علي، يف املوؤمتر ال�صحفي 

بعد املب���اراة: »واجهن���ا احتاد كلباء 

بال�ص���وط  هدفني  و�ص���جلنا  املتطور، 

الأول، و�ص���عيد بالفوز الذي حتقق رغم 

الغيابات، وخا�صة يف خط الدفاع«.

واأ�صاف: »تعمدنا اإراحة بع�س الاعبني 

خال ال�ص���وط الثاين، ملواجهة �صغط 

املباري���ات، ولأننا نخو�س 8 مباريات 

بال�صهر، و�ص���باب الأهلي يف تطور من 

مباراة لأخرى، وهدفنا ال�ص���تمرار على 

نف�س الن�صق«.

وم���ن جانبه، قال خورخي دا �ص���يلفا، 

مدرب احت���اد كلباء: »�ص���باب الأهلي 

كان الأف�صل، وكررنا الأخطاء ال�صابقة، 

والغيابات الكثرة اأجربتنا على تغير 

طريقة اللعب، وعلينا ن�ص���يان خ�صارة 

اليوم والتفك���ر يف املباريات التالية 

ل�صيق الوقت«.

مدرب �سباب الأهلي: تجاوزنا 

اتحاد كلباء رغم الغيابات

اأبدى كايو زاناردي، مدرب خورفكان، 

ر�ص���اه عن التعادل )2-2( مع العني، 

واخل���روج بنقطة من مباراة الفريقني 

التي اأقيمت م�صاءاأم�س الأول ال�صبت، 

يف اجلول���ة ال����14 ل���دوري اخلليج 

العربي. 

وقال زاناردي، يف املوؤمتر ال�ص���حفي 

بعد املباراة: "النقطة مر�صية لفريقي 

اأمام مناف�س بحج���م العني، مع اأننا 

حاولنا اخلروج بالنقاط الثاث".

واأردف م���درب خورف���كان: "لكننا مل 

ننجح يف اإنهاء بع����س الفر�س اأمام 

املرم���ى، والو�ص���ول اإىل النقطة 15 

مك�ص���ب كبر". من جانبه، قال بيدرو 

مدرب العني: "تقنية الفيديو )الفار( مل 

تن�صفنا باإلغاء هدفا �صحيحا للعني".

واأمت: "املب���اراة ج���اءت قوي���ة كما 

توقعته���ا، لأن خورف���كان يلعب كرة 

جيدة، وعلينا ب���ذل املزيد من اجلهد 

يف املباريات املقبلة".

ال�صارقة/ وام :

 اأختتم���ت اأم�س الأول مباريات اجلولة ال�/ 14 / من دوري 

اخلليج العربي لكرة القدم.

و وا�ص���ل فريق ال�صارقة ت�صدره املنفرد للبطولة بعد الفوز 

على الفج���رة بنتيجة /3 /2 / يف املب���اراة التي جرت 

بينهما على ا�ص���تاد ال�صارقة لرفع ر�ص���يده اإىل 35 نقطة 

ويتقدم عن اأقرب ماحقيه/ اجلزيرة / بفارق 5 نقاط فيما 

توقف ر�ص���يد الفجرة عند 7 نق���اط يف املركز قبل الأخر 

بجدول الرتتيب.

ويف باق���ي املباريات فاز » الو�ص���ل » على » بني يا�س 

» بهدفني مقابل ل �ص���يء لرفع ر�صيده اإىل 20 نقطة يف 

املركز الثامن ويبقى ر�ص���يد بن���ي يا�س عند 26 نقطة يف 

املركز الثالث.

كما فاز �ص���باب الأهلي على احتاد كلباء بهدفني مقابل ل 

�صيء اأي�صا لرفع ر�صيده اإىل 22 نقطة يف املركز ال�صاد�س، 

ويتوقف ر�صيد احتاد كلباء عند 19 نقطة يف املركز التا�صع.

وتع���ادل العني مع خورفكان بهدفني لكل منهما لي�ص���بح 

ر�ص���يد العني 24 نقطة يف املركز الرابع، ور�صيد خورفكان 

15 نقطة يف املركز احلادي ع�رص.

مدرب العين: الفار لم ين�سفنا

فوز ال�سارقة و�سباب الأهلي والو�سل في دوري 

الخليج العربي



دبي-الوحدة:

توا�س���ل ال�س���يدات من خمتلف اجلن�س���يات 

واالعمار ا�ستعداداتها للم�ساركة يف املرحلة 

الرابعة االأخرية من "�سباق حتدي دبي جلري 

ال�سيدات" الذي ينظمه جمل�س دبي الريا�سي 

حتت �سعار "يحلو التناف�س يف اأجمل �ستاء"، 

وي�سهد م�ساركة وا�سعة من كافة الفئات.

وتنطل���ق املرحلة الرابعة م���ن التحدي يف 

ال�ساع���ة 6:00 �سباح ي���وم ال�سبت 6 فرباير 

وتق���ام يف �س���ارع ال�سي���ف وت�ستمر حتى 

ال�ساع���ة 8:30 �سباًح���ا، وميك���ن الت�سجيل 

للم�سارك���ة يف هذه املرحلة عرب موقع هوبا 

�سبورت:

و�سهدت املرحلة الثالث���ة من التحدي التي 

اأقيم���ت يف حديقة دب���ي امل�سيئة بحديقة 

زعبيل، مناف�سات قوية بني امل�ساركات حيث 

فازت الربيطانية �سارلوت ماكجريي باملركز 

االأول وت�س���درت الرتتيب الع���ام يف جميع 

الفئات العمرية ل�سباق 10 كيلومرتات وذلك 

للم���رة الثانية على الت���وايل بعد فوزها يف 

ذات ال�سباق باملرحل���ة الثانية من التحدي 

الت���ي اأقيمت يف جزيرة النخل���ة، وت�سدرت 

الربيطانية ليزا جاري���ت الرتتيب العام يف 

�سباق 5 كيلوم���رتات، كما ت�سدرت التنزانية 

اأمرية اأم���ري الرتتي���ب العام ل�سب���اق 2.5 

كيلومرتات.

واأنهت �سارل���وت ماكجريي ال�سباق يف زمن 

39:39 دقيق���ة لتحتل املرك���ز االأول يف فئة 

18 اإىل 39 �سنة متقدمة بدقيقة واحدة و11 

ثانية على �ساحبة املركز الثاين الربيطانية 

بيكي هي���وارد التي اأنه���ت ال�سباق يف زمن 

40:50 دقيقة، وكانت هيوارد قد حققت الفوز 

باملرك���ز االأول يف مرحلة حديق���ة �سفاري 

دبي، وحلت ال�سويدية كارولينا كارل�سون يف 

املركز الثالث بزمن 48:00 دقيقة.

 اأبوظبي- الوحدة:

تعترب �رصك���ة اأبوظبي موتورز، الوكيل احل�رصي 

 BMW وامل���وزع املعتم���د لعالم���ة جمموعة

التجاري���ة يف اأبوظبي والع���ني، بكونها الراعي 

الر�سمي لبطولة اأبوظبي HSBC للغولف.

تاأ�س�س���ت البطولة يف ع���ام 2006، وكانت يف 

االأ�سل واحدة من ثالث جوالت اأوروبية تقام يف 

منطقة �سبه اجلزيرة العربية، ولكن نظراً لتزايد 

�سعبيتها واالهتمام الكبري بها، فقد اأ�سحت االآن 

واحدة من �ست بطوالت. وجذبت بطولة الغولف 

ال�سنوي���ة، التي اأقيمت يف الفرتة من 21 اإىل 24 

يناير يف نادي اأبوظبي للغولف، عدداً من اأف�سل 

العبي الغولف املحرتفني على م�ستوى العامل.

وارتبط���ت جمموع���ة BMW ل�سن���وات عديدة 

بالطموح واالإجنازات الريا�سية، وو�سعت �رصكة 

اأبوظبي موتورز معايريها العالية يف اأن�سطتها 

ا، �س���واء ب�سفتها راعيًا  يف لعب���ة الغولف اأي�سً

للبطولة اأو داعمًا قويًا للعبة.

وقدمت �رصكة اأبوظب���ي موتورز كجائزة �سيارة 

 BMW M850i Gran Coupé من ط���راز

بل���ون Orange Sunset لالعب الغولف 

املحرتف األك�سندر ليفي بع���د اأن اأ�ساب الهدف 

رق���م 15 ب�رصبة واحدة م���ن م�سافة تبعد 177 

nine-iron ياردة با�ستخدام م�رصب

وكان العب الغولف املح���رتف األك�سندر قد فاز 

بخم�س بطوالت م���ن اجلولة االأوروبية، لي�سبح 

بذلك اأول الع���ب غولف فرن�س���ي ي�سجل الفوز 

اأك���ر من مرة واح���دة يف املو�سم ذاته يف عام 

2014، كم���ا اأ�ساف يف ع���ام 2016 اإجناًزا اآخر 

اإىل ح�سيلة اإجنازاته حني اأ�سبح اأ�سغر فرن�سي 

يفوز باألقاب ث���الث بط���والت. وكان األيك�سندر 

قد �سجل اآخر فوز ل���ه يف بطوالت الغولف عام 

2018 حني فاز بكاأ�س املل���ك ح�سن الثاين يف 

بطول���ة نادي دار ال�س���الم امللكي للغولف التي 

اأقيمت يف مدينة الرباط يف املغرب.

وحول حتقيق هذا االإجن���از، علق العب الغولف 

املحرتف األيك�سندر: "حتقي���ق هذه ال�رصبة اأمر 

رائ���ع على الدوام، مل ي�سبق يل الفوز ب�سيء من 

هذا القبي���ل على االأطالق، وها اأن���ا اليوم اأفوز 

 BMW M850i Gran Coupé ب�سي���ارة 

الرائعة، هذا �سعور رائع، واعتقد اأن هذه ال�سيارة 

�ستالئمني حقًا، اأ�سعر بقدر كبري من ال�سعادة".
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 �أبوظبي موتورز.. الراعي 

�لر�سمي لبطولة �أبوظبي 

HSBC للغولف 

الأ�سبوع الخام�س لدوري قفز الحواجز

اأبوظبي-الوحدة:

 ي���وم ريا�سي فري���د زينت���ه ال�سعادة 

وعالم���ات الف���رح يف كرنف���ال قوارب 

الرتاثية  واملحام���ل  كاي���اك  التجديف 

املحلي���ة 30 قدم���ا الأ�سح���اب الهمم 

�سم���ن االأ�سبوع الث���اين من مهرجانات 

دبي البحرية الت���ي ابتكرها نادي دبي 

ال���دويل للريا�سات البحرية يف املو�سم 

الريا�سي احلايل م���ن اجل ا�رصاك افراد 

املجتم���ع وزي���اد االهتم���ام مبختلف 

الفعاليات واالأن�سطة الريا�سية.

وحقق الكرنف���ال الكبري والذي اأقيم يف 

قلب دبي الناب�س عل���ى مياه البحرية 

الكري�ستالي���ة باحل���ي االأول يف مدينة 

حممد بن را�س���د ال مكتوم يف م�رصوع 

جمموعة مي���دان ، حقق جناحا عري�سا 

متثل يف م�سارك���ة اكر من 50 ريا�سيا 

وريا�سية م���ن ابطال االألعاب املختلفة 

يف نادي دبي الأ�سحاب الهمم وعدد من 

منت�سبي االأندية واملوؤ�س�سات االأخرى.

وحظي الكرنفال البهيج باهتمام اداري 

كب���ري حيث تاب���ع الفعالي���ات حممد 

عبداهلل حارب املدي���ر التنفيذي لنادي 

دبي الدويل للريا�سات البحرية و�سفري 

الع�سيم���ي رئي�س  اليوني�سي���ف ماجد 

اللجن���ة الباراملبي���ة االآ�سيوية، املدير 

التنفيذي لنادي دب���ي الأ�سحاب الهمم 

واملقدم علي النقبي رئي�س ق�سم االإنقاذ 

البحري يف �رصط���ة دبي وهزمي القمزي 

مدي���ر اإدارة ال�سباقات بالنادي البحري 

الذي ا�رصف على الفعاليات

�أبوظبي ــ و�م :

 اأعلن���ت اإدارة فريق االإم���ارات للدراجات 

الهوائية - بطل جول���ة " تور دو فران�س" 

العاملي���ة و�ساحب اأهم اإجن���از لريا�سة 

االإمارات يف 2020 - عن اكتمال ا�ستعداداته 

للم�ساركة يف اأول �سباقات ملو�سم 2021، 

وهو �سباق اجلائزة الكربى يف مار�سيلييز 

املق���رر له م�ساء اليوم ، ومن بعده اأعلنت 

اإدارة الفريق اأنها �ست�سارك بت�سكيلة مثالية 

اأي�س���ا يف جولة ال كومونيتات فالينثيانا 

بني 3 و7 فرباير املقبل.

�ل�سعادة و�لفرح يزينان كرنفال �لقو�رب 

لأ�سحاب �لهمم

دبي-�لوحدة:

قادت �سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن 

را�سد اآل مكتوم فريق االمارات لفوز كبري 

عل���ى فريق زي���دان وبنتيجة 12 ون�سف 

هدف مقاب���ل خم�سة اأه���داف يف ختام 

الدور التمهيدي لبطولة كاأ�س ايفزا 2021 

للبولو واملقام���ة حاليا بنادي ومنتجع 

احلبتور وتختتم ي���وم اجلمعه املقبل .. 

كما فازفريق احلبتور على مناف�سه فريق 

ذئاب كافو بنتيجة 11 هدفا مقابل �ستة 

اأهداف  وبه���ده النتيجة يتاأهل الفريقان 

اىل املرب���ع الذهبي حي���ث من املقرر ان 

يقام يوم غ���د الثالثاء حيث يلعب فريق 

احلبتور املت�س���در امام فريق ذئاب كافو 

�ساحب املرك���ز الرابع فيما يلتقي فريق 

االمارات �ساحب املركز الثاين مع فريق 

بنجا�س �ساحب املركز الثالث .

وكانت مباراة االمارات وزيدان قد �سهدت 

تقدم���ا الفتا لفريق االم���ارات الذي جنح 

يف انه���اء ال�س���وط االول بنتيجة هدفني 

ون�سف لال�س���يء االول للنج���م لوكا�س 

والثاين ل�سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد 

ب���ن را�س���د اآل مكتوم ثم ال�س���وط الثاين 

بنتيجة خم�سة اأهداف ون�سف دون رد اأما 

ال�سوط الثالث فقد كانت كفة فريق زيدان 

هي االرجح حيث احرز ثالثة اأهداف فيما 

ا�ساف فري���ق االمارات هدف���ني لينتهي 

ال�س���وط ب�سبعة اأه���داف ون�سف مقابل 

ثالثة اأهداف .

وي�سهد ال�س���وط الرابع احراز هدفني لكل 

منهما لتنتهي النتيج���ة بتقدم االمارات 

بت�سعة اه���داف ون�سف مقاب���ل خم�سة 

اأهداف لفريق زي���دان الذي اختفى متاما 

يف ال�س���وط اخلام�س واالخ���ري بينما زاد 

فريق االم���ارات من غلت���ه ثالثة اأهداف 

اأخرى لريفع ر�سي���دة اىل "درزن"ون�سف 

"جول"منهي���ا املباراة ل�ساحله وليتاأهل 
اىل املرب���ع الذهب���ي بف�سل جنم وهداف 

املباراة توما�س بانيللو )7اأهداف(.

اأما املباراة الثانية فقد اأكد فريق احلبتور 

بقيادة حممد احلبت���ور احقيته بالتاأهل 

بعد ان حقق العالم���ة الكاملة يف الفوز 

باملباري���ات الثالث عل���ى ح�ساب فريق 

ذئاب كاف���و وبنتيج���ة 11 مقابل �ستة 

اأهداف يف مب���اراة تقدم فيها الذئاب يف 

البداية بثالثة اأهداف لال�سيء يف ال�سوط 

االول بتوقي���ع النج���م اليخاندرو موزيو 

مما اأثار حفيظ���ة فريق احلبتور وخا�سة 

حمم���د احلبت���ور وفاكون���دو �سوال جنم 

املباراة وهداف الفري���ق )7اأهداف(  فقدا 

معا هجم���ات مكثفة اثم���رت عن ثالثة 

اأه���داف ليخ���رج الفريق���ني حبايب يف 

ال�سوط الثاين .

ويف بداي���ة ال�سوط الثال���ث يتقدم فريق 

احلبتور للمرة االوىل يف املباراة ب�رصبة 

جزائية م���ن املاي�سرتو �س���وال ومل يهداأ 

حت���ى احرز هديف فريق���ه اخلام�س ويف 

نهاية ال�سوط ينجح فريق ذئاب كافو يف 

احراز هدفه الرابع بتوقيع اليجاندرو .

وي�ستاأنف اللعب بعد فرتة الراحة لينجح 

فري���ق ذئ���اب كاف���و يف ادراك التعادل 

باخلم�س���ة ثم التقدم به���دف �ساد�س من 

�سن���ع توما�س مما �سب���ب حرجا لفريق 

اأخرىويدرك  احلبتور الذي ي�سغط م���رة 

التعادل ب�ستة اأهداف ثم ي�سيف الداهية 

�س���وال ثالثة اأهداف اأخ���رى تباعا منهيا 

ال�س���وط الرابع بتقدم احلبت���ور بت�سعة 

اأهداف مقابل �ستة اأهداف لذئاب كافو .

اما ال�س���وط اخلام�س واالخري فقد ا�ساف 

حمم���د احلبتور ه���دف فريق���ه العا�رص 

واختتم م�سل�س االهداف وفيليك�س اإي�سني 

به���دف جميل لتنتهي املبارة ب11 هدفا 

للحبتور مقال يتة لذئاب كافو .

ميثاء بنت محمد تقود فريق »�لإمار�ت« لفوز كبير 
على زيد�ن

»تحدي دبي لجري �ل�سيد�ت« ي�سل �لمحطة �لأخيرة 

اأبوظبي -الوحدة:

ت���ّوج الفار�س ال�س���اب علي حمد 

الكرب���ي عل���ى �سه���وة الفر����س 

»بالو�سنتا« من ن���ادي ال�سارقة 

االأول  املركز  بجائ���زة  للفرو�سية 

يف ال�س���وط الث���اين املخ�س����س 

لفر�سان االإمارات، �سمن مناف�سات 

االأ�سبوع اخلام�س لدوري االإمارات 

والتي  القف���ز  ل���دوري  لوجن���ني 

ا�ست�سافتها قرية بوذيب العاملية 

باخلت���م، عل���ى م���دى يوم���ني، 

وتناف�س فيه���ا فر�سان وفار�سات 

عرب 8 اأ�سواط اأقيمت على امليدان 

الرمل���ي ب�سالة �سلط���ان بن زايد 

الكربى، باإ����رصاف احتاد االإمارات 

للفرو�سي���ة وال�سب���اق، ورعاي���ة 

لوجنني، وم�ساندة جمل�س اأبوظبي 

الريا�سي.

وبلغت جمل���ة اجلوائز 305 اآالف 

درهم، وخ�س�س �سوطان مل�ساركة 

فر�سان من االإمارات و�سهد جانبًا 

م���ن ا�ستعرا�س الفر�س���ان وتوج 

اأحمد  الدكت���ور  اللواء  الفائزي���ن 

نا����رص الري�س���ي، رئي����س احتاد 

االإمارات للفرو�سية وال�سباق، وقدم 

جزيل �سك���ره للقي���ادة الر�سيدة 

عل���ى دعمها ودوره���ا الكبري يف 

انطالقة مو�س���م الفرو�سية، واأثنى 

عل���ى تعاون كاف���ة اإدارات اأندية 

ومراك���ز الفرو�سية بالدولة والتي 

ا�ست�سافت على ميادينها املرحلة 

دوري  مناف�س���ات  م���ن  االأوىل 

على  ا�ستملت  والت���ي  االإم���ارات 

خم�س مناف�س���ات، جرت جميعها 

ب�س���الم حتت اإج���راءات احرتازية 

ووقائية من جائحة كورونا التي 

ما زال العامل يعاين منها.

واأ�س���اف: اأن عدد م���ن البطوالت 

الدولية �ست�سهدها اأندية الفرو�سية 

خالل �سهري فرباير احلايل ومار�س 

املقبل، قبل اأن تعود اإىل امليادين 

املرحل���ة الثاني���ة واملتبقية من 

الدوري يف ن�سخته التا�سعة، ويف 

اخلتام �سكر كوادر اللجان االإدارية 

اأ�سهمت يف جناح  والفنية الت���ي 

املو�سم.

املخ�س����س  االأول  ال�س���وط  ويف 

ومبوا�سفات  املواطنني،  للفر�سان 

اجلولة الواحدة، على حواجز بلغ 

ارتفاعها 130 �سم، و�سارك فيه 28 

فار�س���ًا، جنح 9 فر�سان يف اإكمال 

اجلولة دون خطاأ، وحاز ال�سدارة 

بف���ارق التوقي���ت الفار�س حممد 

الكميتي بالفر����س »اإينا فان دو 

نيوبورغي���ف« - 13 �سنة - من 

اإ�سطبالت ال����رصاع واأكمل اجلولة 

يف زمن بل���غ 52:99 ثانية، ونال 

الفار�س اأحم���د عبد الرحمن اأمني 

املركز الثاين مع الفر�س »فيفا« 

للفرو�سية،  ال�سارق���ة  ن���ادي  من 

وبزم���ن 53:72 ثاني���ة، واأح���رز 

املرك���ز الثالث الفار�س علي حمد 

الكربي بالفر�س »بالو�سنتا« من 

اأن  ال�سارقة للفرو�سية، قبل  نادي 

يتوج بجائزة التمايز يف ال�سوط 

الثاين للفر�سان املواطنني.

الث���اين املخ�س�س  ال�سوط  وجاء 

لفر�س���ان االإم���ارات مبوا�سف���ات 

اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز 

على حواجز بل���غ ارتفاعها 135 

�سم، وتناف�س على جوائزه القيمة 

25 فار�سًا، وعرب اجلولة الرئي�سة 

6 فر�سان جتدد بينه���م التناف�س 

يف جولة للتمايز اأكملها فار�سان 

دون خط���اأ، وحاز املرك���ز االأول 

الفار�س علي حمد الكربي بالفر�س 

»بالو�سنتا« �ساحب ال� 16 �سنة 

للفرو�سية،  ال�سارق���ة  ن���ادي  من 

واأكم���ل اجلولة يف زم���ن التمايز 

32.21 ثانية، ونال جائزة املركز 

الث���اين زميله بالن���ادي الفار�س 

عبد اهلل حمي���د املهريي باجلواد 

 33:60 التمايز  »كونيغ« بزم���ن 

ثاني���ة، وت���وج باملرك���ز الثالث 

الفار����س �سلطان حممد املرزوقي 

»غيب�سي«  الفر����س  �سهوة  على 

من فر�سان �رصطة اأبوظبي.

ومب�سارك���ة 28 فار�س���ًا وفار�سة، 

للفر�س���ان  االأول  ال�س���وط  اأقي���م 

وال�سباب،  االأول  امل�ست���وى  م���ن 

مبوا�سف���ات اجلولة الواحدة على 

حواج���ز 135 �س���م، و�سيطر على 

الفار�سان  والثاين  االأول  املركزين 

تريفور بري���ن بالفر�س »غريمني 

دبلي���و« و�س���ني بري���ن باجلواد 

»غي���ت ال« من فري���ق زد �سفن، 

ويف ال�س���وط الثاين من مرحلتني 

على حواجز بل���غ ارتفاعها 140 

�سم، تناف����س 26 فار�سًا وفار�سة، 

وحافظ فر�سان فريق »زد �سفن« 

على مراكز ال�س���دارة حيث حقق 

الفار�س �سني برين باجلواد »غيت 

ال« املرك���ز االأول، ونال الفار�س 

تريفور برين مع اجلواد »هاريف« 

املرك���ز الث���اين. ونال���ت املركز 

تيم  الفار�س���ة جورجيا  الثال���ث 

باجلواد »كان ياما كان«.

اأ�سواط فر�سان امل�ستوى  اأول  ويف 

»اجلونيورز«  والنا�سئني  الثاين، 

واخلي���ول عم���ر 5 ـ 6 �سن���وات، 

مبوا�سف���ات اجلولة الواحدة على 

حواج���ز 115 ـ 120 �سم، تناف�س 

34 من فر�س���ان امل�ستوى الثاين، 

واأحرز املركز االأول الفار�س ع�سام 

زبيبي باجلواد »اإلووي« من نادي 

ال�سارقة للفرو�سية، ومن جملة 11 

فار�سًا من فئة النا�سئني، انفردت 

مو�سك�سي���كا  اأميلي���ا  الفار�س���ة 

بال�سدارة واأنهت اجلولة دون خطا 

باجل���واد »كينام���ون« من مركز 

االإم���ارات للفرو�سي���ة، وبالفر�س 

»ج�ست �سبي�س���ال ا�س ام ات�س« 

من نادي ال�سارق���ة اأحرز الفار�س 

ه�س���ام غريب لقب فئ���ة اخليول 

ال�سغرية عمر 5 ـ 6 �سنوات.

وجت���دد تناف�س فر�س���ان الفئات 

الث���الث على نف����س االرتفاع يف 

�سوط مبوا�سفات املرحلتني، ومن 

بني 42 فار�س���ًا من الفئة الثانية 

اأحرز املركز االأول الفار�س يو�سف 

�ساوا����س باجل���واد »اإلتون« من 

نادي ال�سارق���ة للفرو�سية، واأحرز 

زميل���ه الفار����س النا�س���ىء عبد 

اهلل حمم���د املازمي �س���دارة فئة 

»كالي�ستا  بالفر�س  »اجلونيورز« 

الفار�س  واأكم���ل  دو ال ه���ارت«، 

ه�س���ام غري���ب ثنائي���ة اخليول 

ال�سغرية عم���ر 5 ـ 6 �سنوات مع 

ا�س  �سبي�س���ال  »ج�ست  الفر����س 

ام ات����س« م���ن ن���ادي ال�سارقة 

للفرو�سية.

�لكربي يتّوج بجائزة فر�سان �لإمار�ت و�لكميتي 

يت�سدر �ل�سوط �لأول

الحبتور يفوز على »ذئاب كافو« ويت�صدر

»�لإمار�ت للدر�جات« يعلن عن م�ساركته 

في �سباق �لجائزة �لكبرى



 ابتكرت �رشك���ة الهواتف 

الذكي���ة ال�شينية �شاومي 

Xiaomi �شاحن هوائي 
هاتف���ك  �شح���ن  ميكن���ه 

ال�شلكي���ًا من اأي مكان يف 

الغرفة دون االت�شال باأية 

اأ�شالك،

 Xiaomi واأو�شح���ت 

التقنية خالل  تعمل  كيف 

مدونته���ا:  يف  من�ش���ور 

التكنولوجي���ا  “تكم���ن 
ل�شح���ن  االأ�شا�شي���ة 

Xiaomi ع���ن ُبعد يف 
حتديد االإ�شارات الف�شائية 

ونقل الطاقة”.

ال�شح���ن املعزولة  وحتت���وي كوم���ة 

املط���ورة ذاتي���ًا م���ن �شاوم���ي على 

هوائيات تداخل م���ن 5 مراحل، والتي 

ميكنها اكت�ش���اف موقع الهاتف الذكي 

التحكم يف  بدقة. وتق���وم جمموع���ة 

الط���ور املكونة من 144 جهازاً هوائيًا 

باإر�ش���ال موج���ات بعر����ض ملليمرت 

مبا����رشة اإىل الهاتف من خالل ت�شكيل 

احلزمة.

فريو�ض  تف�شي  مع  بالتزامن 

وارتفاع  امل�شتج���د،  كورونا 

وت���رية االإ�شاب���ات اليومية 

املثبتة يف �شائر دول العامل، 

اعت���رت منظم���ة ال�شح���ة 

العاملي���ة اأن على بريطانيا 

التخلي ع���ن خططها الإجراء 

ل�شكانها  اجلماعي  التطعيم 

الراهن���ة،  املرحل���ة  يف 

واالكتف���اء بتح�شني الفئات 

االأكرث تعر�شًا.

لل�شكان  املنظم���ة  وقال���ت 

الريطاني���ني: باإمكانك���م اأن 

تنتظروا.. نعتقد اأن عل���ى البلدان، بعد 

اأن تق���وم بتطعي���م العاملني يف قطاع 

ال�شح���ة والنا�ض االأك���رث تعر�شًا خلطر 

االإ�شاب���ة بكورون���ا، اأن ت�شمن و�شول 

االآخرين اإىل الدواء.

وح���ذرت املنظمة من خطاأ الرتكيز على 

اجله���ود االنفرادي���ة يف جمال مكافحة 

فريو�ض كورون���ا، م�شيفة: “اإننا جميعًا 

نعي����ض على كوكب واح���د ومرتابطني 

ببع�شنا البع�ض”.

يذكر اأن بريطانيا الدولة االأوىل عامليًا 

الت���ي ب���داأت التطعيم �ش���د الفريو�ض 

امل�شتجد.

ر�شدت كام���ريات املراقبة يف 

اأحد امل�شاج���د برتكيا حلظة 

وفاة دروي����ض يلدرمي �شديق 

ال�شابق وزعيم  الوزراء  رئي�ض 

"حزب ال�شع���ادة" جنم الدين 
اأربكان اأثناء �شالته.

وكان يل���درمي ي���وؤدي الركعة 

االأخرية من ال�شالة داخل اأحد 

م�شاجد مدينة بايبورت �شمال 

�رشقي تركي���ا، عندما ر�شدت 

الكامريا حلظات وفاته.

ويعد يلدرمي الذي كان يعاين 

م���ن اأمرا����ض يف القلب قبل 

وفاته، من اأبرز اأ�شدقاء زعيم 

الرتكي جنم  ال�شع���ادة  حزب 

الدي���ن اأربكان، كم���ا اأنه اأحد 

االأ�شماء الب���ارزة يف جمتمع 

الروؤية الذي تاأ�ش�ض عام 1969 

بقيادة اأربكان.

واأث���ار الفيديو تفاع���اًل كبرياً 

على من�ش���ات التوا�شل حيث 

مت تداول���ه ب�شكل وا�شع، فيما 

رثاه عدد من امل�شاهري ورجال 

ال�شيا�شية االأتراك.

وج���دت الطفل���ة الريطانية ليل���ي وايلدر )4 

�شنوات( ب�شم���ة قدم دينا�ش���ور وا�شحة جداً 

وتعت���ر االأف�شل من نوعه���ا يف �شاطئ خليج 

بيندريك�ض.

ويبلغ عم���ر الب�شمة التي عرثت عليها الطفلة 

حوايل 220 مليون عام ومت حفظها يف الوحل 

ب�شكل رائع، ويعتق���د العلماء اأن هذه الب�شمة 

ميكن اأن ت�شاع���د يف حتديد طريقة م�شي هذه 

املخلوقات العظيمة والقدمية.

ومل يح���دد العلم���اء اإىل ه���ذه اللحظ���ة نوع 

الدينا�شورات التي تركت ه���ذه الب�شمة التي 

يبل���غ طولها 10 �شنتيمرتاً وم���ن املحتمل اأن 

تكون من دينا�شور يبلغ ارتفاعه 75 �شنتيمرتاً.

وو�شفت �شيندي هاولز، اأمينة املتحف الوطني 

يف ويلز، الب�شم���ة باأنها “اأف�شل عينة وجدت 

على االإطالق على هذا ال�شاطئ”.

توؤكد “اأبخل مليونرية يف العامل” 

اأّنه���ا ال تهت���م باالنتق���ادات التي 

تتعر�ض لها ب�شب���ب اتباعها منط 

وتو�شف  املعي�ش���ة.  املتطرف يف 

�شّيدة اأمريكية تدعى اإميي اإليزابيث 

باأّنها “اأبخل مليونرية يف العامل”، 

حي���ث اأّنه���ا ترف����ض اأن تتجاوز 

ميزانيتها ال�شهرية املقدرة ب�1000 

دوالر �شنتًا اإ�شافيًا، 

وك�شفت املليونرية البالغة من العمر 

 Extreme“ 50 عام���ًا، يف برنامج

عل���ى  امل���ذاع   ”Cheapstakes
ف�شائي���ة “ت���ي اإل �شي” ع���ن طرقها 

املتنوعة من اأجل توفري مالها.

واأك���دت اأّنه يف �شبيل توفري ا�شتهالكها 

للكهرب���اء، فاإّنها تقوم بت�شغيل �شخان 

املياه بعد ا�شتيقاظها كل �شباح ملدة 

22 دقيقة فقط وهو ما يكفي حل�شولها 

على حمام دافئ، ثم تقوم باإغالقه طوال 

اليوم.

كم���ا ت�شتخ���دم اإمي���ي اإليزابيث نف�ض 

اإ�شفنجة غ�شيل ال�شحون حتى اأ�شبحت 

تت�شاقط اإىل قطع �شغ���رية، وت�شتخدم 

�شكين���ًا واح���داً فقط، وترف����ض غ�شله 

باملياه. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإّن املليونرية 

تتناول طع���ام القط���ط للحفاظ على 

انخفا�ض فواتري حمال املواد الغذائية، 

كما اأنها جتعل �شيوفها يتناولون نف�ض 

�شنف الطعام، الذي ت���راه اأف�شل بديل 

للتونة. وجعلت اإليزابيث طليقها، مايكل 

موري، يتط���ّوع لتنظيف منزلها جمانًا 

لك���ي تتمّكن من توف���ري ر�شوم تنظيف 

بقيمة 400 دوالر اأمريكي، وذلك بعدما 

اأقنعت���ه اأن ذلك يحاف���ظ على لياقته 

البدنية..

طفلة جتد �سيئاً مذهالً  بحث عنه العلماء ل�سنوات
»ال�صحة العاملية« تطالب بريطانيا بالتخلي 

عن التطعيم اجلماعي

اأم���رت النيابة العامة بجنوب اجلي���زة بحب�ض طبيب وزوجته، 

التهامهم���ا با�شتدراج �شاب �شانع مقاط���ع فيديو غنائية على 

موقع تي���ك توك، للفيال اخلا�ش���ة بهما، واإجب���اره على ارتداء 

مالب�ض ن�شائية، وت�شويره يف اأو�شاع خملة، ب�شبب تهديد ال�شاب 

للمتهمة، بن�رش �شور خا�شة جتمعهما، قبل زواجها من الطبيب .

 وتب���ني لرجال املباحث، اأن ال�شاب مق���دم البالغ هدد املتهمة 

بن����رش �شور خا�ش���ة جتمعهما قبل زواجها م���ن الطبيب، مما 

دفعه���ا الإخبار زوجها، فطلب منه���ا ا�شتدراجه للفيال اخلا�شة 

بهما، وفور و�شوله، هدداه واأجراه على ارتداء مالب�ض ن�شائية، 

و�ش���وره يف اأ�شاع خمل���ة البتزازه بها، واأج���راه على توقيع 

اإي�شاالت اأمانة.

ذكرت و�شائ���ل اإعالم ر�شمية رو�شية،  اأن اأحد ال�شكان 

املحلي���ني اعتقل ب�شبب ال�شواء ف���وق ن�شب تذكاري 

ي�ش���م �شعلة متقدة على الدوام، تخليدا لذكرى جنود 

احلرب العاملي���ة الثانية، الذين �شقطوا يف جمهورية 

داغ�شتان �شمايل القوقاز.

واأظه���ر ت�شجي���ل م�شور ن�رشت���ه قناة "ب���ازا" على 

ح�شابها يف تويرت رجال م�شنًا وهو يجل�ض القرف�شاء 

قرب اللهب الذي يت�شاعد من قاعدة الن�شب التذكاري 

وي�شوي اللحوم عل���ى األ�شنة النار، بينما يتحدث اإىل 

اأنا�ض حوله ي�شحكون.

وُي�شمع يف الت�شجيل �شوت الرجل امل�شن وهو يقول: 

"ال حاجة للفحم"، بينما كان يقلب �شيخا من اللحم 
على لهب النار، داخل "حديقة املجد الع�شكرية" التي 

ت�شم الن�شب التذكاري، يف مدينة دربنت.

واأعلن م�شوؤولون يف مدين���ة دربنت الداغ�شتانية، اأن 

الرجل الذي يظهر يف الفيديو قد احُتجز ملواجهة تهم 

اإدارية، ومل يك�شف امل�شوؤولون عن االتهامات املوجهة 

للرجل.

ت�شبب تغي���ري �شيا�شة اخل�شو�شي���ة يف “وات�شاآب” واللغط 

املحاط حولها، يف هروب املاليني من م�شتخدمي “وات�شاآب” 

اإىل تطبيقات مناف�شة مثل “�شيغنال” و”تليغرام”.

ولتهدئ���ة خماوف م�شتخدميه���ا ب�ش���اأن اخل�شو�شية، اأطلق 

“وات�شاآب” حملة با�شتخدم خا�شية “الق�ش�ض”، .
وتهدف تلك اخلطة من “وات�شاآب” التي انطلقت من الواليات 

املتحدة وبريطانيا والهند اإىل باقي دول العامل، ملنع هروب 

م�شتخدميها اإىل تطبيقات درد�شة مناف�شة.

وقال املتحدث با�ش���م من�شة “وات�ش���اآب” اإن ا�شتخدام تلك 

الطريقة ي�شعى للك�شف عن “املعلومات اخلاطئة واملربكة” 

املحاطة بتغيري �شيا�شة اخل�شو�شية اخلا�شة باملن�شة.
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 اأجرباه على ارتداء مالب�س ن�صائية 
ووثقا ذلك بالفيديو

اعتقال رو�صي ب�صبب ال�صواء 

على »اللهيب الأبدي«
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وفاة �صديق رئي�س الوزراء الرتكي الأ�صبق 

اأثناء �صالته يف امل�صجد
هكذا تعي�س »اأبخل مليونرية 

يف العامل«..

»الكلب 

املتجمد«.. 

54 حتت ال�صفر 

والنجاة باأعجوبة

يف الوقت ال���ذي ال يزال فيه الع���امل، مرتبكا وهو 

يكافح وب���اء كورونا الذي اأودى بحياة 2.2 مليون 

اإن�شان، اأثريت املخ���اوف، موؤخراً، ب�شاأن احتمال 

تف�شي فريو�ض فتاك يعرف با�شم »نيباه«.

ومت اإب���داء هذه املخاوف ال�شحية يف تقرير 

�ش���در بهولندا، موؤخراً، الأج���ل التنبيه اإىل 

عدم جاهزية الع���امل للتعامل مع تف�شي 

فريو�ض جديد، رغم الدرو�ض التي يفرت�ُض 

اأن نك���ون قد ا�شتخل�شناه���ا من »كوفيد 

.»19

وقالت املديرة التنفيذية ملوؤ�ش�شة »اأك�شي�ض 

ت���و ميدي�ش���ني« وهي منظمة غ���ري ربحية 

تن�شط يف جم���ال ال�شحة، اإنه من املحتمل اأن 

يكون »نيباه« هو الوباء املقبل يف عاملنا.

وحتدثت جايا�رشي اإيري، عن احتمال تف�شي فريو�ض 

»نيب���اه« يف ال�شني، ورمبا ت�ش���ل ن�شبة فتكه اإىل 

اأكرث من 75 يف املئة، مما يعني اأن الوباء املقبل قد 

يكون 

اأ�شواأ بكثري من فريو�ض كورونا.

وو�شف���ت النا�شط���ة ال�شحية، فريو����ض نيباه 

باملر����ض املعدي االآخ���ذ يف التطور وم�شدر 

القلق الكبري للعامل«، ث���م اأ�شافت اأنه قد 

»ينفج���ر« يف اأي حلظة، اأم���ا اخلطورة 

فتكم���ن يف اأن الوباء الق���ادم قد يكون 

عدوى م�شادة لالأدوية.

اأعرا�ض وعالمات

وبو�ش���ع فريو�ض »نيب���اه« اأن يحدث 

م�شكالت تنف�شية �شديدة لدى امل�شاب، 

اإ�شاف���ة اإىل التهاب وانتفاخ يف الدماغ، 

بينما ترتاوح ن�شبة الوفيات الناجمة عن 

املر�ض بني 40 و75 يف املئة.

وت�شمل االأعرا����ض االإ�شابة باأمل يف الع�شالت 

اإىل جان���ب ال�شعور بالدوار، ورمبا يدخل املري�ض 

يف غيبوبة خالل مدة بني 24 و48 �شاعة.

فريو�س »نيباه«.. ماذا يعرف العلم عن الوباء املرعب؟

اأنقذ قروي���ون يف �شيبرييا، �شمال �رشقي 

رو�شيا، باأعجوبة، كلًب���ا �شااًل مت العثور 

عليه متجمًدا وهو حي يف الرد القار�ض، 

اإذ كان احليوان يعوي بطريقة حزينة تنم 

عن معاناته و�شط اجلليد.

وع���رث ال�ش���كان على الكل���ب بينما كان 

مغطى باجلليد، حتديدا اأطرافه، يف درجة 

حرارة 54 حت���ت ال�شفر، وف���ق ما اأظهر 

ت�شجيل م�شور، ن�رشت���ه �شحيفة "ديلي 

ميل" الريطانية.

وكان احليوان املغطى باجلليد على و�شك 

امل���وت، عندما �شمعت �رشخات���ه امراأة، 

وكاأنه يطلب امل�شاع���دة، وطلبت بدورها 

من جريانها م�شاعدتها يف اإنقاذه.

وقد مت اإخراج الكلب من و�شط اجلليد بعد 

اإزالت���ه من حوله باآلة ح���ادة، مب�شاعدة 

جمموعة م���ن ال�ش���كان املحليني الذين 

نقلوه اإىل منزل املراأة التي اكت�شفته و�شط 

اجلليد.

ومتكن فريق م���ن اأع�شاء نادي ال�شيارات 

املحل���ي يف املنطقة، من تخلي�ض الكلب 

م���ن اجلليد با�شتخدام عت���الت. ومبجرد 

حتري���ر الكلب، مت ا�شطحاب���ه اإىل املنزل 

حيث الدفء وقدم له الغذاء.

»وات�صاآب« ي�صتميت ملنع هروب م�صتخدميه 

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

�صاحن هاتف ي�صحن عن بعد ومن اأي 

مكان بالغرفة
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