
ال�شارقة-وام:

 اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�س���و املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارق���ة اأن طم���وح دولة الإم���ارات العربية 

املتحدة ل ح���دود له، وم�ساعيها املباركة يف 

خدم���ة الب�رشية كان �سغلها ال�ساغل منذ قيام 

احتادها قبل 50 عاما من اليوم، وكان الإن�سان 

ه���و حمور اهتمامه���ا وا�سا����س تنميتها، فقد 

اأدركت الإمارات مبكراً اأن ال�ستثمار الأمثل هو 

ا�ستثمار العقول والقدرات الب�رشية، 

دبي-وام:

وجه �ساحب ال�سمو ال�سي���خ خليفة بن زايد اآل 

نهي���ان رئي�س الدولة "حفظ���ه اهلل" التهنئة اإىل 

�سعب دولة الإم���ارات واملقيمني والأمة العربية 

بنجاح م�سبار الأم���ل يف مهمته، م�سيداً باجلهد 

ال�ستثنائي لأبن���اء الإمارات الذين حولوا احللم 

اإىل واقع، وحققوا طموحات اأجيال من العرب ظل 

يراودها اأمل و�سع قدم را�سخة يف �سباق الف�ساء 

الذي ظل حكراً على عدد حمدود من الدول.

وقال �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة: "هذا الجناز 

مل يكن ليتحقق لول املثابرة على م�رشوع ظهرت 

فكرته اأواخر العام 2013 على يد �ساحب ال�سمو 

ال�سي���خ حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدول���ة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" ال���ذي تابعه حلظة بلحظ���ة حتى و�سوله 

اإىل وجهته ب�سالم"، كم���ا اأ�ساد ب�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الذي �سخر 

له كل الدع���م ليتحقق الأمل ونراه ويراه العامل 

معنا بانبهار وتقدير، "ف���كل التحية ل�سموهما 

ولفريق العمل الوطني من باحثني وعلماء ".

واأ�س���اد �سموه بامل�رشوع كونه ن�ساأ نتيجة جهد 

موؤ�ّس�س���ي خمل�س ودوؤوب وم���ن روؤية طموحة 

هدفها خدمة امل�رشوع الوطني الإماراتي خا�سة 

والب�رشية واملجتمع العلمي عامة وحمققا اآمال 

املاليني من العرب ب���اأن تكون لهم قدم را�سخة 

يف جمال ا�ستك�ساف الف�ساء.

وكانت دول���ة الإمارات قد دخل���ت، م�ساء ام�س 

الثالث���اء، التاريخ كاأول دول���ة عربية ت�سل اإىل 

املريخ، وخام����س دولة يف الع���امل حتقق هذا 

الإجناز بعدما جنح م�سبار الأمل، �سمن م�رشوع 

الإم���ارات ل�ستك�ساف املري���خ، يف الو�سول اإىل 

الكوكب الأحمر، 

الريا�ض-)د ب اأ(:

اأ�سدر وزي���ر الإعالم ال�سعودي  ماج���د الق�سبي ام�س الثالثاء 

ق���رارا يق�سي بتعي���ني الأكادميية اإ�رشاء ع�س���ري، يف من�سب 

الرئي�سة التنفيذي���ة للهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�سموع، 

لتكون بذلك اأول �سيدة �سعودي���ة ت�سغل هذا املن�سب القيادي 

يف قط���اع الإعالم الكبر يف البالد. وقال���ت الهيئة احلكومية 

يف بيان له���ا اإن جمل�س اإدارتها برئا�سة الوزير املكلف الوزير 

الق�سبي، اأ�سدر ق���رارا بتكليف ع�سري برئا�سة الهيئة، لتخلف 

بذلك �سعود بن ن�سار احلازمي الذي كان مكلفا برئا�سة الهيئة.

وتعم���ل هيئ���ة املرئي وامل�سم���وع على تنظي���م ن�ساط البث 

الإعالم���ي املرئ���ي وامل�سم���وع وتطويره ومراقب���ة حمتواه، 

بجانب من���ح تراخي�س البث والعمل يف قطاعات دور العر�س 

والت�سغي���ل، والإذاعات الرقمية والبث الف�سائي، والبث الرقمي 

والكابل والأر�سي، اإ�سافة للراديو وال�سينما والفيديو، وخدمات 

التلفزة الذكية، واألعاب الفيديو.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

 �سنعاء-)د ب اأ(:

اأعلن اجلي�س اليمني املوايل للحكومة ال�رشعية، ام�س الثالثاء، 

مقت���ل الع�رشات من عنا�رش احلوثي���ني، يف معارك مبحافظة 

ماأرب، �رشقي البالد. 

وج���اء على موق���ع اجلي�س"�سبتمرب ن���ت" :"اإن قوات اجلي�س 

واملقاوم���ة ال�سعبي���ة �سنت هجوما على مواق���ع امللي�سيات 

احلوثية يف جبهة هيالن، غربي ماأرب". 

وا�ساف، ب���اأن ال�ستباكات اأ�سفرت ع���ن مقتل 20 عن�رشا من 

احلوثيني بينهم قيادي ميداين مكنى ب�" كمال املوؤيد، واإ�سابة 

اآخرين، بنران اجلي�س واملقاومة".

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة اأبوظبي 18/25 دبي 19/26 ال�سارقة 16/27 عجمان 26 /17 اأم القيوين 27 /14 راأ�س اخليمة 28 /13 الفجرة 19/27 العني 16/28 ليوا 14/26  ال�سلع 19/23  الفجر 5.40 الظهر 12.39   الع�رش 3.50  املغرب 6.17 الع�ساء 7.32

اأدي�ض اأبابا-)د ب اأ(:

 قال م�سوؤول ام�س الثالثاء، اإن ال�سلطات 

الإثيوبية �ستغلق خميمني للنازحني يف 

اإقليم تيجراي ال�سمايل امل�سطرب.

و�رشح رئي�س الوكالة الإثيوبية ل�سوؤون 

الالجئني والعائدين، تي�سفاي جوبيزاي، 

لل�سحفي���ني خ���الل موؤمت���ر �سحف���ي، 

باأن���ه �سيتم اإغالق خميم���ي هيت�سا�س 

و�سيميلب���ا لالجئني ب�سب���ب مواقعهما 

اجلغرافية ال�سعبة.

وقال امل�سوؤول "�سيميلبا قريب جدا من 

احل���دود الريرتية وهيت�سا�س يقع داخل 

�سحراء غر �ساحلة لل�سكنى ".

�إثيوبيا تغلق مخيمين 
لالجئين في �إقليم تيجر�ي 

�لم�ضطرب

»طالع �ض3«
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غزة-)د ب اأ(:

 اأعلن���ت الف�سائل الفل�سطينية م�س���اء الثالثاء اتفاقها 

على اآليات اإج���راء النتخاب���ات العامة يف حمادثات 

اأجرتها على مدار يومني يف العا�سمة امل�رشية القاهرة.  

واأك���دت الف�سائ���ل يف بيان ختام���ي لجتماعاتها يف 

القاهرة تلق���ت وكالة الأنباء الأملاني���ة )د.ب.اأ( ن�سخة 

منه، الإلتزام باجلدول الزمن���ي لإجراء النتخابات يف 

مدينة القد�س وال�سفة الغربية وقطاع غزة دون ا�ستثناء 

والتعهد باحرتام نتائجها. 

واتفقت الف�سائل على ت�سكيل حمكمة ق�سايا النتخابات 

بالتوافق من ق�ساة م���ن القد�س وال�سفة الغربية وغزة 

وتتوىل ح�رشا دون غرها من اجلهات الق�سائية متابعة 

كل ما يتعلق بالعملية النتخابية ونتائجها والق�سايا 

النا�سئة عنها. 

�لف�ض��ائل �لفل�ض��طينية تتفق على 

�آليات �إجر�ء �النتخابات 

�ل�ضعودية: تعيين �ض��يدة في قيادة 

هيئة �الإعالم �لمرئي و�لم�ضموع

مقتل واإ�شابة ع�شرات الحوثيين في 

معارك �شرقي اليمن

وا�سنطن-وام:

 هناأ توما�س زوربو�سني املدير امل�سارك لإدارة املهام العلمية 

يف وكالة الإدارة الوطنية للمالحة اجلوية والف�ساء الأمريكية 

/نا�سا/ دولة الإمارات العربية املتحدة بنجاح و�سول "م�سبار 

الأمل" اإىل املريخ.

وقال يف تغريدة له على تويرت اإن خطوة دولة الإمارات اجلريئة 

ل�ستك�ساف املريخ �ستلهم الكثر من الدول لتحذو حذوها.

وا�ست�سهد ببيت �سعر لل�ساعر العربي اأبو الطيب املتنبي الذي 

يقول : اإذا غاَمْرَت يف �رَشٍَف َمُروِم َفال َتقَنْع مبا دوَن الّنجوِم.

نا�شا تهنئ بو�شول م�شبار الأمل اإلى مدار 

المريخ

»تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8« »تتمة  �ض8« »تتمة  �ض8«

تمت المهمة بنجاح.. الإمارات تقهر الم�ستحيل وتعانق المريخ والتاريخ

عجمان-وام:

 اأكد �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حمي���د بن را�سد 

النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 

اأن ه���ذا اليوم يعت���رب ا�ستثنائيا حلدث عظيم 

يف تاريخ دولتن���ا والأمة العربية وال�سالمية 

بو�سول م�سبار الأمل اىل املريخ.

وق���ال اإن ه���ذا الجناز جاء نتيج���ة �سجاعة 

و�سرب قيادتنا واأبناءنا وبناتنا لالرتقاء با�سم 

المارات عالي���ا يف جمال العل���وم والف�ساء 

واكت�ساف املريخ من اأجل �سنع م�ستقبل واعد 

ومبهر يف جمال الف�ساء 

اأم القيوين-وام:

رفع �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ �سع���ود بن را�سد 

املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 

اأ�سمى اآيات الته���اين والتربيكات اإىل �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة "حفظه اهلل" واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد ب���ن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

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

و�ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حممد ب���ن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظب���ي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة واخوانهم���ا اأ�سحاب ال�سمو 

اأع�س���اء املجل����س العلى ح���كام المارات ، 

مبنا�سبة جن���اح املهمة التاريخي���ة "م�سبار 

الأمل" لكت�ساف كوكب املريخ.

الفجيرة-وام:

 اأك���د �ساحب ال�سمو ال�سي���خ حمد بن حممد 

ال�رشقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة 

اأن الم���ارات ربح���ت م���ن جدي���د وو�سلت 

للمري���خ وها هي اليوم تدخ���ل التاريخ عرب 

بوابة مزهرة من بواب���ات امل�ستقبل الوا�سعة 

التي ل يطوؤها ال رج���ال عرفوا كيف يذللون 

ال�سعاب ويحلقون ف���وق ال�سحاب ...اقدامهم 

على الر�س وطموحهم ل يعرف احلدود. وقال 

�سموه مبنا�سبة جناح مهمة م�سبار الأمل يف 

الو�سول للمريخ: 

راأ�ض الخيمة-وام:

هن���اأ �ساحب ال�سم���و ال�سيخ �سع���ود بن �سقر 

القا�سم���ي ع�سو املجل�س الأعل���ى حاكم راأ�س 

اخليمة قي���ادة الإم���ارات و�سعبه���ا مبنا�سبة 

جن���اح مهمة "م�سبار الأم���ل" . وتوجه �سموه، 

يف ت�رشي���ح له مبنا�سبة اإط���الق م�سبار الأمل 

اإىل كوكب املري���خ، بالتهنئة اإىل اأخيه �ساحب 

ال�سمو ال�سي���خ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة "حفظ���ه اهلل" واأخيه �ساح���ب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائب رئي�س 

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

»تتمة  �ض8«اهلل" 

حاكم �ل�ضارقة: منعطف 
تاريخي lهم في م�ضيرة 
�لعلوم و�لمعارف �لعالمية

حاكم عجمان: �الإمار�ت 
�أبهرت �لعالم بو�ضول م�ضبار 

�الأمل �إلى �لمريخ

حاكم �أم �لقيوين:»م�ضبار 
�الأمل« فخر لكل �لعرب

حاكم �لفجيرة: نجاح �لم�ضبار 
بهمة رجال طموحهم

 ال يعرف �لحدود

حاكم ر�أ�س �لخيمة: خطوة 
�إمار�تية عمالقة في بناء 

�لح�ضارة �الإن�ضانية

»م�شبار الأمل« ي�شل اإلى مداره حول الكوكب الأحمر كاأول اإنجاز عربي

محمد بن را�شد: هذا الإنجاز التاريخي 
هو اأعظم احتفال بذكرى الخم�سين 

لقيام اتحاد الإمارات

محمد بن زايد: نجاح المهمة يمثل اإنجازاً 
عربياً واإ�سالمياً.. تحقق بعقول و�سواعد 

اأبناء وبنات زايد 

خليفة ومحمد بن را�شد ومحمد بن زايد يباركون ل�شعب الإمارات 

والأمتين العربية والإ�شالمية هذا الإنجاز التاريخي

�الإمار�ت ثالث دولة ت�ضل 
�إلى مد�ر �لمريخ بنجاح من 

�لمحاولة �الأولى

رئي�س �لدولة: �أبناء 
�الإمار�ت حولو� �لحلم �إلى 

و�قع وحققو� طموحات 
�أجيال من �لعرب  
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áYôL 4^257^144Ωƒ«dG ≈àM äÉYôédG »dÉªLEG

 ÉfhQƒc øe 3368 AÉØ°T: záë°üdG{

 IÉah ádÉM 17h äÉHÉ°UEG 3^310π«é°ùJh

 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 113^495 ºjó≤J

 áYÉ°S 24 ∫ÓN z19

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 113,495
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 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G
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 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ä’ÉM 332,603 á∏é°ùŸG
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 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 IójóL ádÉM 3,368 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

 "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

 313,060  AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM

:OhhGO »∏Y  ̀»ÑXƒHCG

 äÉeƒ∏©ª∏d  …OÉ–’G  õcôŸG  ≥∏WCG

 á°SGQO  ∫ƒM  ÉYhöûe  ¢ùeCG  á«aGô¨÷G

 äÉeƒ∏©ª∏d  á«àëàdG  á«æÑdG  º«ª°üJh

 ,  äGQÉeE’G  ádhóH  á«fÉµŸG  á«aGô¨÷G

 á«°ù«FôdG á«æ©ŸG ±GôWC’G áaÉc ´ÓW’

 á«àëàdG  á«æÑdG  ´É£≤H  á∏YÉØdG

 πªY  á£N  ≈∏Y  á«fÉµŸG  äÉeƒ∏©ª∏d

 á«∏ªY  ‘  º¡cGöTEGh  á°SGQódG  OGóYEG

 º°SQh º««≤J ¤EG á°SGQódG ±ó¡J .≥«Ñ£àdG

 ìGÎbG ºK øeh ,´É£≤dG øY á∏eÉ°T IQƒ°U

 ´É£≤dG ôjƒ£J §£Nh äÉ°SÉ«°S áZÉ«°Uh

 ÒjÉ©ŸG ≈∏YCGh äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ kÉ≤ÑW

.á«ŸÉ©dG

 ´höûe  á°TQh  ‘  ¿ƒKóëàŸG  ócCGh

 äÉeƒ∏©ª∏d  á«æÑdG  º«ª°üJh  á°SGQO"
 "äGQÉeE’G  ádhóH  á«fÉµŸG  á«aGô¨÷G

 äÉeƒ∏©ª∏d …OÉ–’G õcôŸG É¡ª¶f »àdG

 ¥óæa  ‘  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  á«aGô¨÷G

  ,»ÑXƒHCG  ,  ¢û«fQƒµdG  ¢ù«éjQ  âfÉ°S

 øe IOÉØà°S’Gh  ∑Î°ûŸG  πª©dG  IQhöV

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  IOƒLƒŸG  äÉ«fÉµe’G

 ±GôWC’G áaÉc ´ÓW’ »©°ùdGh …OÉ–’G

 á«æÑdG ´É£≤H á∏YÉØdG á«°ù«FôdG á«æ©ŸG

 á£N ≈∏Y á«fÉµŸG äÉeƒ∏©ª∏d á«àëàdG

 á«∏ªY ‘ º¡cGöTEGh á°SGQódG OGóYEG πªY

 .≥«Ñ£àdG

 º««≤J ¤EG á°SGQódG ±ó¡J ¿G ¤EG øjÒ°ûe

 ºK øeh ,´É£≤dG øY á∏eÉ°T IQƒ°U º°SQh

 ôjƒ£J §£Nh äÉ°SÉ«°S áZÉ«°Uh ìGÎbG

 ≈∏YCGh  äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ É≤ÑW ´É£≤dG

 ≈∏Y  õcôŸG  ∞µ©jh  .á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG

 ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á°SGQódG  AGôLEG

 á∏eÉ©dG  äÉ¡÷Gh  á«æ©ŸG  ±GôWC’G

 ∂dPh  ,á«fÉµŸG  äÉfÉ«ÑdG  ™ªL  ≈∏Y

 √QÉÑàYÉH õcôŸG áfÉµe ™e ºé°ùæj ÉÃ

 ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  »ª°SôdG  ™LôŸG

 ‘ √QhOh ,á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG ¿CÉ°ûH

 äÉeóÿGh äÉfÉ«Ñ∏d á«à– á«æH ôjƒ£J

 Ωƒ≤J  ádhó∏d  ádÉ©ah  á∏eÉ°T  á«fÉµŸG

 ÚH  ¿hÉ©àdGh  ácQÉ°ûŸG  CGóÑe  ≈∏Y

 AÉ≤JQÓd  Úeóîà°ùŸGh  øjOhõŸG

 øe  á«fÉµŸG  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉeóÿÉH

.…OÉ–’G iƒà°ùª∏d »∏ëŸG iƒà°ùŸG

 QƒàcódG  ácQÉ°ûÃ  á°TQƒdG  â∏¡à°SGh

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,»ã«eôdG  óªfi  áØ«∏N

 ΩÉY ôjóe ,»Ñ©µdG óeÉM h ,IQGOE’G ¢ù∏›

 ,á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ª∏d …OÉ–’G õcôŸG

 …QÉ°ûà°SG  »°ùeÉ°ûdG  ¿Éª«∏°S  QƒàcódGh

 áaÉ°VEG  ,á«fÉµŸG  äÉfÉ«Ñ∏d  á«à– á«æH

 ∞jô©àdG É¡JÉ«dÉ©a Qƒ°†◊G øe OóY ¤EG

 ‘ »é«JGÎ°S’G  √QhOh  õcôŸG  á«ªgCÉH

 ≥jô£dG áWQÉîHh ´É£≤dG ôjƒ£Jh º«¶æJ

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  á«àëàdG  á«æÑdG  OGóYE’

 á°ü°üîàe  äÉ°ù∏L  É¡©ÑJ  ,…OÉ–’G

 óFGƒah  äÉ°SQÉ‡h  ÇOÉÑÃ  ∞jô©à∏d

 á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©ª∏d  á«àëàdG  á«æÑdG

 ¢VGô©à°S’h ,á«°SÉ°SC’G á«æWƒdG á«fÉµŸG

 ¤EG áaÉ°VEG ,á«dhódG êPÉªædG øe áYƒª›

 Ú©àj  »àdG  ΩÉ¡ŸGh  ´höûŸG  á«é¡æe

 ìöTh ,AÉcöûdG ™e ¿hÉ©àdÉH É¡H ΩÉ«≤dG

 º«ª°üJ  á«é¡æeh  á°SGQódG  äGƒ£ÿ

 .ò«ØæàdG á£Nh á«àëàdG á«æÑdG áeƒ¶æe

 ÖFÉf  ,»ã«eôdG  áØ«∏N  QƒàcódG  ∫Ébh

 …OÉ–’G  õcôŸG  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ¬àÑWÉfl  ∫ÓN  á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©ª∏d

 á«æÑdG  º«ª°üJh  á°SGQO  Èà©J  Qƒ°†◊G

 á«fÉµŸG  á«aGô¨÷G  äÉfÉ«Ñ∏d  á«àëàdG

 IÒ°ùe ‘ ÉeÉg ÉØ£©æe äGQÉeE’G ádhóH

 ,ádhódÉH á«fÉµŸG äÉfÉ«ÑdG ´É£b Qƒ£J

 á«°ù«FôdG  äGQÉ°ùŸGh  íeÓŸG  óMCGh

 ádhO  ájDhQh  πÑ≤à°ùe  πµ°ûà°S  »àdG

 ,á∏Ñ≤ŸG Oƒ≤©dGh äGƒæ°ùdG ∫ÓN äGQÉeE’G

 ¤hC’G  áæÑ∏dG  ´höûŸG  Gòg  ™°†j  å«M

 á«aGô¨÷G  äÉfÉ«ÑdG  ´É£b  ôjƒ£J  ‘

 .ádhódÉH á«fÉµŸG

 …OÉ–’G  õcôŸG  ¢ù°SCÉJ  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 º«¶æJ  ±ó¡H  á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©ª∏d

 á«aGô¨÷G äÉfÉ«ÑdG ´É£b ºYOh ájÉYQh

 Oƒ¡÷G  p≥«°ùæJh  ,ádhódG  ‘  á«fÉµŸG

 É¡H  á≤∏©àŸG  äÉ°SÉ«°ùdGh  äGAGôLE’Gh

 ≈∏Y πª©dGh ,á«æ©ŸG äÉ¡÷G áaÉc ™e

 äÉØ°UGƒŸGh pÒjÉ©ŸGh ¢ù«jÉ≤ŸG ó«MƒJ

 √òg  äÉÑ∏£àe  Ωóîj  ÉÃ   äGAGôLE’Gh

 Éªc ,QGô≤dG  PÉîJG  á«∏ªY ºYOh äÉ¡÷G

 äGQÉe’G ájDhQ p≥«≤– ‘ õcôŸG ºgÉ°ùj

 AÉæÑH  ¢UÉÿG  QƒëŸG  ∫ÓN øe  2021

 á∏eÉµàe  á«à–  á«æHh  áeGóà°ùe  áÄ«H

 ‘ô©ŸG  »°ùaÉæàdG  OÉ°üàb’G  Qƒfih

 á°SGQódG √òg Èà©Jh .QÉµàH’G ≈∏Y »æÑŸG

 á«é«JGÎ°S’G  äGƒ£ÿG  ¤hCG  ÚH  øe

 ÚµªàdG  öUÉæYh ´É£≤dG  ™°Vh º««≤àd

 ÒjÉ©ŸG  π°†aCG  ≥ah  ôjƒ£àdG  äÉ«dBGh

 .á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸGh

 á°SGQódÉH  á«æ©ŸG  ±GôWC’G  ¿CG  ócCGh

 á°SGQódG OGóYEG  ‘ É«°ù«FQ GQhO Ö©∏à°S

 äÉeƒ∏©ŸG OGóeEG ‘ áªgÉ°ùŸG ∫ÓN øe

 äÉÑ∏£à oe  ìÉ‚E’  áeRÓdG  äÉfÉ«ÑdGh

 IƒLôŸG  èFÉàædG  ≥«≤–h  á°SGQódG

 É«ª«∏bEG ádhódG IOÉjQ øe Rõ©j ÉÃ ,É¡æe

 á«aGô¨÷G  äÉfÉ«ÑdG  ∫É› ‘ É«ŸÉYh

á«fÉµŸG

 ΩÉ©dG ôjóŸG »Ñ©µdG óeÉM ¢Sóæ¡ŸG ócCGh 

 á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©ª∏d  …OÉ–’G  õcôŸ

 º«¶æJ  ‘  õcôŸG  QhO  á«ªgCG  "ΩGh"  `d

 ‘ á«aGôØ÷G äÉeƒ∏©ŸG ´É£b ôjƒ£Jh

 ¤EG  ±ó¡j  õcôŸG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ,ádhódG

 äÉ°ùjÉ°ùdG  OGóYEGh  OÉéjEG  ≈∏Y  πª©dG

 áªcƒ◊ áeRÓdG ÚfGƒ≤dGh äÉ©jöûàdGh

 ádhódG  ‘ á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©ŸG  ´É£b

 ÒjÉ©ŸG  AÉæHh  º«ª°üJ  ≈∏Y  πª©dGh

 äÉfÉ«ÑdÉH  á°UÉÿG  äÉØ°UGƒŸGh

 ≥«°ùæàdÉH á«ŸÉY ÒjÉ©e ≥ah ácÎ°ûŸG

 .ádhódG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞∏àfl ™e

 á«æÑdG º«ª°üJh á°SGQO" ´höûe ¿EG ∫Ébh

 á«fÉµŸG á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ª∏d á«àëàdG

 õcôŸG ¬≤∏WCG ´höûe ∫hCG Èà©j "ádhódÉH

 äÉfÉ«ÑdG  ´É£b  ôjƒ£J  ‘  ¢ü°üîàe

 Èà©j  Éªc  ádhódÉH  á«fÉµŸG  á«aGô¨÷G

 á«dÉ◊G IÎØdG ‘ ájƒ«◊G ™jQÉ°ûŸG øe

 πª©J ´höûŸG äÉLôfl ¿CG ¤EG Égƒæe..

 ≥jô£dG  áWQÉN  ¬«LƒJh  åjó–  ≈∏Y

 á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©Ÿ  …OÉ–’G  õcôª∏d

 áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G OÉéjG ≈∏Y πª©à°S Éªc

 ´É£b ‘ IOƒLƒŸG á«dÉ◊G äÉjóëà∏d

 .ádhódG ‘ á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG

 äÉLôîŸG øe ójó©dG ∑Éæg ¿CG í°VhCGh

 OÉéjEG  É¡æª°V  øe  á«dÉ◊G  á°SGQódG

 áeRÓdG äÉ©jöûàdGh ÚfGƒ≤dGh äÉ°SGQódG

 ∞∏àfl ™e ¿hÉ©àdÉH ´É£≤dG Gòg áªcƒ◊

 ºà«°S  Éªc  ádhódG  ‘  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G

 äÉfÉ«Ñ∏d á«dh’G á∏MôŸG º«ª°üJ πªY

 πª©J …OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y ácÎ°ûŸG

 ΩÉ≤ŸG ‘ ájOÉ–’G äÉ¡÷G áeóN ≈∏Y

 ∫ÓN  øe  QGô≤dG  …òîàe  áeóNh  ∫hC’G

 äÉfÉ«H  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  á«∏ªY  π«¡°ùJ

 ÒjÉ©e  ≥ah  ôªà°ùe  πµ°ûH  ácÎ°ûe

 õcôŸG  πÑb  øe  ÉgOÉªàYG  ºàj  IOófi

  .á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ª∏d …OÉ–’G

 õcôŸG á«é«JGÎ°SG ±GógCG øe : ±É°VCGh

 á«æWƒdG  QOGƒµdG  π«gCÉJ  ≈∏Y  πª©dG

 á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG ∫É› ‘ á∏YÉØdG

 πª©dÉH  ¤hCG  Iƒ£îc  õcôŸG  ΩÉb  å«M

 ‘  á«æWƒdG  QOGƒµdG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y

 π«gCÉàd  á«dhCG  á£N OGóYEGh  ∫ÉéŸG  Gòg

 ÉeÉªàgG  á«æWƒdG  QOGƒµdG  √òg  ÖjQóJh

 π«gCÉJ  ≈∏Y  ¬æe  É°UôMh  õcôŸG  øe

 ÉÑ∏£e ó©j Ée ƒgh »æWƒdG QOGƒµdG √òg

 ôjƒ£àd õcôŸG ±GógCG ≥«≤– ‘ É«°SÉ°SCG

 .á«aGôØ÷G º¶ædG äÉ≤«Ñ£J

 ≥«≤– ≈∏Y πª©j õcôŸG ¿CG ¤EG QÉ°ûjh

 øe ,á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G øe áYƒª›

 äÉfÉ«ÑdG  ´É£b  ôjƒ£Jh  º«¶æJ  É¡æ«H

 ≥«≤–  ‘  ºgÉ°ùj  ÉÃ  á«fÉµŸG

 ¬∏ª°ûJ  Éeh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ±GógCG

 äÉ°SÉ«°ùdG  OGóYEG  øe  á«∏ª©dG  √òg

 íFGƒ∏dGh  áªcƒ◊G  ôWCGh  äÉ©jöûàdGh

 AÉæH  ¤EG  áaÉ°VEG  ,´É£≤∏d  ájò«ØæàdG

 øe  á«fÉµŸG  äÉfÉ«Ñ∏d  á«àëàdG  á«æÑdG

 ¢UÉÿG ÊhÎµdE’G  ΩÉ¶ædG  ôjƒ£J ∫ÓN

 á«fÉµŸG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb OGóYEGh õcôŸÉH

 ≈∏Y áfƒæ©dG ΩÉ¶f ó«MƒJh ácÎ°ûŸGh

 äGQOÉÑŸG øe ÉgÒZh »æWƒdG iƒà°ùŸG

 iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G øY Ó°†a ,™jQÉ°ûŸGh

 äÉÄa  áaÉµd  á«fÉµŸG  áaô©ŸGh  »YƒdG

 .™ªàéŸG

 øe GQƒfi á«fÉµŸG äÉfÉ«ÑdG ´É£b ó© ojh

 ‘  º¡°ùJ  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  QhÉëŸG

 É¡Jó¡°T  »àdG  á∏eÉ°ûdG  ôjƒ£àdG  IÒ°ùe

 ,ä’ÉéŸG øe OóY ‘ ádhódG Égó¡°ûJh

 äÉ«∏ª©H É≤«Kh É£ÑJQG §ÑJôj ¬fCGh á°UÉN

 á«é«JGÎ°S’G  á°Sóæ¡dGh  §«£îàdG

 øe á«fÉµŸG äÉfÉ«ÑdG Èà©J PEG .ÉgÒZh

 áªYGódGh  áªgÉ°ùŸG  á«°ù«FôdG  öUÉæ©dG

 ≥«≤ëàd á«eGôdG ±GôWC’G ∞∏àfl Oƒ¡÷

 ¤EG  ±ó¡J  »àdGh  ,2021  äGQÉeE’G  ájDhQ

 ∫hO  π°†aCG  ÚH  øe  äGQÉeE’G  ¿ƒµJ  ¿CG

 á«YÉªàL’G á«ªæàdG ä’É› ‘ ⁄É©dG

 Éª«a  ¿RGƒàdG  ≥«≤–h  ájOÉ°üàb’Gh

 ≈∏Y  »æÑe  OÉ°üàbG  AÉæH  ‘h  ,É¡æ«H

 ,äGöTDƒŸG ∞∏àfl ‘ »°ùaÉæJ áaô©ŸG

 ,iƒà°ùŸG á«ŸÉY á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£Jh

 ä’ÉéŸG  øe  ÉgÒZh  áÄ«ÑdG  ájÉªMh

  .ájƒ«◊G

 á«à–  á«æH  äGQÉeE’G  ádhO  ∂∏à“h

 ,É¡æ«H  Éª«a  ÉgöUÉæY  πeÉµàJ  Iõ«ªàe

 ´ƒæàJ  »àdG  á«fÉµŸG  äÉfÉ«ÑdG  É¡ªYóJ

 »gh ,AÉ°†ØdG  ¤EG  áÄ«ÑdG  øe  ÉgQOÉ°üe

 πµ°ûH  ádhódG  QÉªãà°S’  áé«àf  »JCÉJ

 øjó≤©dG  ∫ÓN  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  πYÉa

  .Ú«°VÉŸG

ádhódÉH á«fÉµªdG á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ª∏d á«àëàdG á«æÑdG º«ª°üJh á°SGQO ´hô°ûe ¥ÓWEG

ÉgOGóYEG »a kÉ«°ù«FQ kGQhO Ö©∏à°S á°SGQódÉH á«æ©ªdG ±GôWC’G :»ã«eôdG áØ«∏N

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¬YÉªàLG ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ó≤Y 

 óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G

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

 ƒª°S Qƒ°†ëHh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG

 »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf

 ‘  "AÉKÓãdG"  ¢ùeG  ìÉÑ°U  ∂dPh  ,…ò«ØæàdG

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe

 á«eƒµ◊G äÉYƒ°VƒŸG øe GOóY ´ÉªàL’G åëHh

 »àdG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤ëàH á≤∏©àŸGh áª¡ŸG

.ó©°üdGh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ IQÉeE’G ÉgÉæÑàJ

 ‘ äGQÉeE’G ádhO ¬H Ωƒ≤J Ée ¿CG ¢ù∏éŸG ócCGh

 ∫hódG ±É°üe ‘ É¡àfÉµe RõY AÉ°†ØdG ±É°ûàcG

 á«aÉ°ûàµà°S’G  á∏MôdG  ∫É°SQEG  ¿CGh  ,á«ŸÉ©dG

 πãÁ  ïjôŸG  Öcƒµd  kÉ«HôY  É¡Yƒf  øe  ¤hC’G

 ≈æ“h  ,ádhódG  πé°ùd  ±É°†j  kÉ«ª∏Y  kGRÉ‚EG

 ‘ "πeC’G QÉÑ°ùe" ≥jôØd ≥«aƒàdG πc ¢ù∏éŸG

.¬aGógCG ≥«≤–

 IôFGód  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 IôFGódG Oƒ¡L kÉæ«Ñe ,2020 ΩÉ©d ÊóŸG ¿GÒ£dG

 IQÉeE’G  ‘  …ƒ÷G  π≤ædG  ´É£≤H  AÉ≤JQ’G  ‘

 ÒjÉ©e ≈∏YCG  ≥«Ñ£J ≈∏Y ¢Uô◊Gh ,√ôjƒ£Jh

 ¿GÒ£dG  äÉ«∏ªY  ™«ªL  ‘  áeÓ°ùdGh  øeC’G

 äGQOÉÑŸG øe GOóY É¡«æÑJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ÊóŸG

 OQGƒŸG  IAÉØc  AGOCG  õjõ©J  ‘  ºgÉ°ùJ  »àdG

.á«YGóHEGh á«°ùaÉæJ πªY áÄ«H øª°V ájöûÑdG

 äGRÉ‚EG øe IôFGódG ¬à≤≤M Ée ¤EG ôjô≤àdG QÉ°TCGh

 åjó– É¡æª°V øeh ,19-ó«aƒc áëFÉL ∫ÓN

 π«dO RÉ‚EGh ,äGQGOE’G ™«ª÷ á«∏«¨°ûàdG §£ÿG

 ,ΩÉ°ùbC’Gh äGQGOE’G ™«ªL äÉ°UÉ°üàNGh äGAGôLEG

 áeƒ¶æe π«¡°ùJ πLCG øe OQGƒŸG ™«ªL ™jƒ£Jh

 ¢UÉÿG  ∫ƒµJhÈdG  QGó°UEGh  ,ó©H  øY  πª©dG

 ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  òaÉæe  ÈY  ôØ°ùdG  äGAGôLEÉH

 áaOÉ¡dG ÊhÎµdE’G ÖjQóàdG IQOÉÑe ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.ÚØXƒŸG ±QÉ©eh äGQÉ¡e ôjƒ£J ¤EG

 øjôaÉ°ùŸG  ácôM  äÉ«FÉ°üMEG  ôjô≤àdG  ∫hÉæJh

 ¥ƒ≤Mh  ájQÉéàdG  ¢üNôdGh  …ƒ÷G  øë°ûdGh

.π≤ædG

 ádƒØ£∏d  ábQÉ°ûdG  èeÉfôH  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 ÚfGƒ≤dG  øe  áYƒª›  øª°†àŸGh  IôµÑŸG

 á°UÓNh  á«ª«¶æàdGh  ájQGOE’G  äÉ¡«LƒàdGh

 í°VƒJh äÉfÉ°†◊G πªY º¶æJ ájƒHôJ äÉ«é¡æe

 »àdG É¡°SÉ«b ¥ôWh ájƒHÎdGh á«ª«∏©àdG ÖfGƒ÷G

.á©HGôdG ø°S ¤EG Qƒ¡°T 3 øe πØ£dÉH ¢üàîJ

 á∏eÉ°T  áeƒ¶æe  OGóYEG  ¤EG  èeÉfÈdG  ±ó¡jh

 äÉfÉ°†◊G  QhóH  á°UÉÿG  áª¶fCÓd  IóMƒeh

 ÒjÉ©e  ó«MƒJh  ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEÉH  á«eƒµ◊G

 ≈∏Y  ∫ÉØWCÓd  »LPƒªædG  ∑ƒ∏°ùdGh  º∏©àdG

 èeGÈdG iƒà°ùe IOƒL ™aQh ,äÉfÉ°†◊G iƒà°ùe

.»∏eÉµJ ƒëf ≈∏Y

 ,äGƒæ°S 3 èeÉfÈdG OGóYEG ≈∏Y πª©dG ¥ô¨à°SGh

 ”h  ,kGƒ°†Y  25  º°†j  πªY  ≥jôa  π«µ°ûJ  ”h

 ‘ á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG äÉ°SQÉªŸG ≈∏Y ´ÓW’G

 »ª«¶æJ  QÉWEG  èeÉfÈdG  øª°†àjh  ,∫ÉéŸG  Gòg

 áYƒª›  »ª«¶æàdG  QÉWE’G  …ƒëjh  ,»ª«∏©Jh

 …QGOE’G πª©∏d áª¶æŸG äÉ°SÉ«°ùdGh ÒjÉ©ŸG øe

 øY ÉeCG ,IQÉeE’G ‘ á«eƒµ◊G äÉfÉ°†◊G Qhód

 á«ª«∏©J œGƒfh ÒjÉ©e º°†«a »ª«∏©àdG QÉWE’G

 √òg  ‘  πØ£dG  ¬µ∏àÁ  ¿CG  »¨Ñæj  Ée  Oó–

.äGQÉ¡eh äGQób øe ájôª©dG á∏MôŸG

 äGöTDƒe  ∫ƒM ôjô≤J  ≈∏Y ¢ù∏éŸG  ™∏WG  Éªc

 ,2020 ΩÉ©d ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …OÉ°üàb’G ™°VƒdG

 ácôMh ,áYÉæ°üdG ´É£b AGOCG äGöTDƒe øª°†àŸGh

.á«fhÎµdE’G äÉeóÿG çGóëà°SGh ∫ÉªYC’G ¢üNQ

 ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO Oƒ¡L ôjô≤àdG ∞°ûch

 ,19-ó«aƒc áëFÉL πX ‘ ábQÉ°ûdG IQÉeEG  ‘

 ∞∏àfl  á¡LGƒŸ  ájQÉµàH’G  ∫ƒ∏◊G  OÉéjEGh

 É¡JÉeóÿ  Égôjƒ£J  ∫ÓN  øe  äÉjóëàdG

 IôLÉàŸG ¢üNQ ∫ó©e ™ØJQG å«M á«fhÎµdE’G

 ¤EG 2020 ΩÉ©d ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN á«fhÎµdE’G

.2019 áæ°S πHÉ≤e %333

 É¡≤∏WCG  »àdG  ájOÉ°üàb’G  äGõØëŸG  âªgÉ°Sh

 É¡d ¿Éc »àdG ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 π«∏≤àdGh  ∫ÉªYC’G  ´É£b  õ«Ø– ‘ ôKC’G  ≠dÉH

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  áëFÉé∏d  ájOÉ°üàb’G  QÉKB’G  øe

 ádhódG ‘ …OÉ°üàb’G ´É£≤dG ‘É©J äGöTDƒe

 ¢üNôdGh ∫ÉªYC’G ¢üNQ ƒ‰ ä’ó©e ´ÉØJQG ¤EG

 2020 ΩÉY øe ÊÉãdG ∞°üædG ∫ÓN á«YÉæ°üdG

 ¢üNQ  ä’ó©e  ´ÉØJQG  ≠∏Hh  ,%  17  áÑ°ùæH

 ¤EG  IÎØdG  ¢ùØf  ∫ÓN  á«fhÎµdE’G  IôLÉàŸG

.%106

 IQÉeEG  áæ÷  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WG  Éªc

 øª°†àŸGh  ,»æWƒdG  Ωƒ«dG  ä’ÉØàM’  ábQÉ°ûdG

 á«Øjô©àdGh á«KGÎdG á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG áaÉc

 ,äGQÉeE’G  ádhód  49  »æWƒdG  Ωƒ«dG  ä’ÉØàM’

 IÎØdG  ∫ÓN  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  âª«bCG  »àdG

 øe  ¢ùeÉÿG  ≈àMh  Èªaƒf  ô¡°T  øe  IóàªŸG

 á«FÉbhh ájRGÎMG äGAGôLEG ≥ah ,2020 Èª°ùjO

."19-ó«aƒc" ¢ShÒa QÉ°ûàfG øe óë∏d

 øe  á∏ªL  á°ûbÉæe  kÉ°†jCG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  ”h

 IQÉeEÓd  ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdÉH  á≤∏©àŸG  äÉYƒ°VƒŸG

.áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH ¢ù∏éŸG òîJGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  πÑ≤à°SG  

 √öüb  ‘  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f

 ÒØ°S ±ƒª«gGôHEG QÉ«àîH IOÉ©°S AÉKÓãdG ¢ùeG

.ádhódG iód ¿Éà°ùµHRhCG ájQƒ¡ªL

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ÖMQh

 ¬©e  ∫OÉÑJh  ¿Éà°ùµHRhCG  ÒØ°ùH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN

 ÚH Iõ«ªàŸG ábGó°üdG äÉbÓY ∫ƒM åjOÉMC’G

 ä’É› ™«°SƒJ á«ªgCG GócDƒe √OÓHh äGQÉeE’G

 áaÉc  ‘  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  ¿hÉ©àdG

.á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG Rõ©j ÉÃ äÉYÉ£≤dG

 AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿Éà°ùµHRhCG ÒØ°Sh ¬«dÉ©e ¢ûbÉfh

 Égõjõ©J πÑ°Sh øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdG áë∏°üe ¬«a ÉŸ Égôjƒ£Jh

 íeÉ°ùàdG º«b öûf ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J ÖfÉL ¤EG

 á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ÇOÉÑeh ôNB’G πÑ≤Jh ΩÓ°ùdGh

.AÉ©ªL ájöûÑdG Òÿ

 äGQÉeE’G ádhód Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ÇOÉÑe ï«°SôJ ≈∏Y á°üjôM

 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  ΩÓ°ùdG  º«b  öûfh

 ™«ªL ™e ¿hÉ©àdÉH öûÑdG ≈æH ÚH áÑëŸGh

 ≈∏Y  AÉªædGh  ÒÿÉH  Oƒ©j  ÉÃ  ⁄É©dG  ∫hO

.AÉ©ªL á«fÉ°ùfE’G

 h  äGQÉeE’G  ÚH äÉbÓ©dG  ¿CG  ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ºYO π°†ØH GQƒ£Jh ÉNƒ°SQ OGOõJ ¿Éà°ùµHRhCG

 ≥≤ëj ÉÃ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG »JOÉ«b ájÉYQh

 QÉgOR’G  øe  ójõe  ƒëf  Éª¡«Ñ©°T  äÉ©∏£J

.Ωó≤àdGh

 ±ƒª«gGôHG QÉ«àîH ÒØ°ùdG IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øe

 ádhO ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ¿Éà°ùµHRhCG ¢UôM

 ’ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ídÉ°üe Ωóîj ÉÃ äGQÉeE’G

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdG º«b öûf ‘ Éª«°S

 QhóH Gó«°ûe.. á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ÇOÉÑe õjõ©Jh

 õjõ©J  ‘ É«ŸÉY  IóFGôdG  ÉgOƒ¡Lh  äGQÉeE’G

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y QÉgOR’Gh QGô≤à°S’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ⁄É°S  âæH  AÉã«e  IQƒàcódG  ‹É©e  â∏Ñ≤à°SG

 óÑY øH  õ©ŸG  IOÉ©°S  ádhO  IôjRh  »°ùeÉ°ûdG

 iód á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ª÷G ÒØ°S º«ªæH QÉà°ùdG

.øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG ≥«KƒJ QÉWEG ‘ ádhódG

 AÉã«e IQƒàcódG ‹É©e âÑMQ ,AÉ≤∏dG ájGóH ‘h

 πc  ¬d  âæ“h  ,»°ùfƒàdG  ÒØ°ùdÉH  »°ùeÉ°ûdG

 ¿CG IócDƒe ,ádhódG ‘ ¬∏ªY ΩÉ¡e ‘ ≥«aƒàdG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N

 ó°TGQ  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  "ˆG

 ¢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

 º¡fGƒNEGh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ñƒ«°ûdG ƒª°ùdG ÜÉë°UCG

 √òg ºYO ≈∏Y ¢Uô– äGQÉeE’G ΩÉµM OÉ–EÓd

 ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h .Égõjõ©Jh äÉbÓ©dG

 πÑ°Sh øjó∏ÑdG ÚH Ió«WƒdGh ájƒNC’G äÉbÓ©dG

 ,äGÈÿGh  ÜQÉéàdG  ∫OÉÑJ  ∫ÓN  øe  É¡ªYO

 .IöSC’G  ájÉYQ  h  ICGôŸG  ∫É›  ‘  á°UÉN

 ¬H Ωƒ≤J …òdG ÒÑµdG QhódG É¡«dÉ©e â°Vô©à°SGh

 OÉ–’G á°ù«FQ ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S

 áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG á°ù«FQ ΩÉ©dG »FÉ°ùædG

 á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ  ≈∏YC’G  á°ù«FôdG  ádƒØ£dGh

 ÉgQhO õjõ©Jh ICGôŸG Úµ“ ∫É› ‘ ,ájöSC’G

 ‘  ácQÉ°ûŸG  ‘  hCG  ∫É«LC’G  AÉæH  ‘  AGƒ°S

.áaÉc áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ä’É›

 äGRÉ‚E’ÉH º«ªæH õ©e ÒØ°ùdG OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 ä’ÉéŸG áaÉc ‘ äGQÉeE’G ádhO É¡à≤≤M »àdG

 áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S QhO øªK Éªc ,ájƒªæàdG

 ‘ á°UÉN ,ICGôŸG áfÉµe õjõ©J ‘ ∑QÉÑe âæH

 kGócDƒe ,ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûŸG ∫É›

 ÚH ¿hÉ©àdG ä’É› õjõ©J ≈∏Y √OÓH ¢UôM

.øjó∏ÑdG

IQÉeE’G »a …ƒédG π≤ædG ´É£≤H AÉ≤JQ’G ¢ûbÉæj zábQÉ°ûdG …ò«ØæJ{

 ô°ûfh ¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉãëÑj ¿Éà°ùµHRhCG ô«Ø°Sh ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ÇOÉÑe

 »°ùfƒàdG ô«Ø°ùdG ™e ¢Vô©à°ùJ »°ùeÉ°ûdG AÉã«e

¿hÉ©àdG õjõ©J

zΩGh{    ¿Éà°ùµHRhCG ÒØ°S ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡fzΩGh{    á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ª÷G ÒØ°S É¡dÉÑ≤à°SG ∫ÓN »°ùeÉ°ûdG AÉã«e

zΩGh{        ´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h
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 ôîØ∏d IÉYóe πeC’G QÉÑ°ùe : õªjÉJ ∑Qƒjƒ«f

ºdÉ©dGh á≤£æªdG Üƒ©°ûdh äGQÉeE’G Ö©°ûd

 :á«°ShôdG AÉ°†ØdG ádÉch

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG 

 πãªj ¬à¡Lh ≈dEG zπeC’G QÉÑ°ùe{ ∫ƒ°Uh

kÉª¡e kGRÉéfEG

:ΩGh-»HO

 ábƒeôŸG  á«ŸÉ©dG  äÓéŸGh  ∞ë°üdG  â©HÉJ

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  áª¡Ÿ  á©°SGƒdG  É¡à«£¨J

 QÉÑ°ùe ∫ƒNO øe §≤a äÉYÉ°S ó©H ≈∏Y ïjôŸG

 Rõ©J á«îjQÉJ á≤HÉ°S ‘ ïjôŸG Öcƒc QGóe πeC’G

 ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©∏d õcôªc á«eÉæàŸG äGQÉeE’G áfÉµe

.á«FÉ°†ØdG

 QÉÑ°ùe áª¡Ÿ Iôªà°ùŸG á«ŸÉ©dG á«£¨àdG ójóLh

 á«eƒ«dG õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f áØ«ë°U ¬Jöûf ôjô≤J ,πeC’G

 Aƒ°†dG ¬«a â£∏°S AÉKÓãdG ¢ùeG á≤jô©dG á«µjôeC’G

 ‘ áª°SÉ◊G á∏MôŸG øe IÒNC’G äÉ¶ë∏dG ≈∏Y

 Öcƒc QGóe πNO …òdG »JGQÉeE’G πeC’G QÉÑ°ùe á∏MQ

 á«HôY áª¡e ∫hCG ∂dòH ¿ƒµ«d ,AÉKÓãdG ¢ùeG ïjôŸG

.ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG k’ƒ°Uh ≥«ª©dG AÉ°†ØdG ¤EG

 ¬MÉ‚ ∫ÉM QÉÑ°ùŸG ¿CG ¤EG áØ«ë°üdG ôjô≤J QÉ°TCGh

 CGóÑ«°S  ,ïjôŸG  ∫ƒM ¬d  OóëŸG  QGóŸG  ∫ƒNO  ‘

 Öcƒµ∏d …ƒ÷G ±Ó¨dG á°SGQO ‘ á«ª∏©dG ¬àª¡e

 çhóM ∫ÉM ‘ øµd ,¬«∏Y ¢ù≤£dG ∫GƒMCGh ôªMC’G

 QGóŸG  øe áÑcôŸG  êhôN ‘ ÖÑ°ùàJ  á∏µ°ûe …CG

 AÉ¡àfG »æ©«°S Gò¡a ,»°ùª°ûdG ΩÉ¶ædG ‘ QÉëHE’Gh

.á∏MôŸG √òg óæY áª¡ŸG

 QÉÑ°ùe áª¡e äÉ«∏ªY õcôe ¿CG  áØ«ë°üdG äôcPh

 ‘ AÉKÓãdG  Ωƒj  äGQÉ°TEG  ≈≤∏à«°S  »HO  ‘ πeC’G

 ¿CÉH  ó«ØJ  äGQÉeE’G  â«bƒàH  kAÉ°ùe  7^42 áYÉ°ùdG

 ™aódG äÉcôfi π«¨°ûàH äCGóH á«FÉ°†ØdG áÑcôŸG

 - »JGQÉeE’G πª©dG ≥jôa ÉgQƒW »àdG - »°ùµ©dG

 πÑb  øe  É¡WÉ≤àd’  »Øµj  πµ°ûH  É¡àYöS  AÉ£HE’

 É¡d OóëŸG QGóª∏d É¡dƒNO øª°†jh ,ïjôŸG á«HPÉL

 ¥ô¨à°ùà°S IQÉ°TE’G ¿CG ¤EG kGô¶fh .. í«ë°U πµ°ûH

 ¿ƒµ«°S ,ïjôŸG øe ¢VQC’G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á≤«bO 11

 √òg  πÑb  kÉ≤Ñ°ùe  CGóH  ób  ™aódG  äÉcôfi π«¨°ûJ

.11 `dG ≥FÉbódG

 âæH  IQÉ°S  ‹É©e  øY  ∂dòc  áØ«ë°üdG  â∏≤fh

 áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj

 É¡dƒb AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch IQGOEG ¢ù∏› á°ù«FQ

 »JGQÉeE’Gh »Hô©dG  ΩÉªàg’G RõY πeC’G  QÉÑ°ùe ¿EG

 CGóH  å«M  ,¬H  á£ÑJôŸG  Ωƒ∏©dGh  AÉ°†ØdG  ´É£≤H

 á©«ÑW ∫ƒM ä’DhÉ°ùàdG øe ójó©dG ìôW ‘ ¢SÉædG

 ÜÉÑ°SCGh ,ïjôŸGh ¢VQC’G »Ñcƒc ÚH ∫É°üJ’G Ióeh

 π«Ñ°S  ≈∏Y  ,ôªMC’G  ÖcƒµdG  QGóe  ∫ƒNO  áHƒ©°U

.∫ÉãŸG

 ∫ÓN âÑ©d πeC’G QÉÑ°ùe áª¡e ¿CG …ÒeC’G äócCGh

 Qƒ¡ª÷G ∞¨°T IQÉKG ‘ kÉeÉg kGQhO á«°VÉŸG IÎØdG

 Ωƒ∏©dG  øe  á©°SGh  ábÉH  ∫É°üjEGh  ,AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©H

 k’ƒ¡› ¿Éc ∫É› º¡a øe º¡æ«µ“h º¡d ±QÉ©ŸGh

.πµc á≤£æŸGh ádhódG ‘ ÒÑc óM ¤EG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫ƒ°Uh ¿CG á«°ShôdG ájOÉ–’G AÉ°†ØdG ádÉch äócCG 

 πeC’G QÉÑ°ùe " ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe

 πNój ⁄ ¿EGh ≈àM Éª¡e GRÉ‚EG πãÁ ¬à¡Lh ¤EG "
.ôªMC’G ÖcƒµdG QGóe ¤EG

 AÉÑfCG  ádÉcƒd  ¿É«H  ‘  á«°ShôdG  ádÉcƒdG  âdÉbh

 " πeC’G QÉÑ°ùe " áª¡e ¿EG ¢ùeG " ΩGh " äGQÉeE’G

 πMGôe ôFÉ°S èFÉàf øY ô¶ædG ¢†¨H π©ØdÉH âë‚

 RÉ‚E’G  Gòg  ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  Åæ¡fh  áª¡ŸG

.º«¶©dG

 ¿CG  ⁄É©∏d  âÑKCG  "  πeC’G  QÉÑ°ùe  "  ¿CG  ¤EG  âàØdh

 á«°SÉ«°ùdG  IOGQE’ÉH  Üƒë°üŸG  ∞¨°ûdGh  ìƒª£dG

 …OÉf  ¤EG  ΩÉª°†fÓd  áHÉ°T  ádhO  ™aój  ¿CG  ¬æµÁ

.AÉ°†ØdG çƒëH ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG iƒ≤dG

 ÒÑc óM ¤EG ¬HÉ°ûàj "πeC’G QÉÑ°ùe" ¿CG ¤EG âgƒfh

 ôªMC’G ÖcƒµdG ±É°ûµà°S’ á«∏Ñ≤à°ùŸG Éæ££N ™e

 πFÉ°Sh øe á∏°U äGP äÉfÉ«H ájCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh

 á«©«Ñ£dG ôgGƒ¶∏d Éæª¡a Rõ©«°S áØ∏àfl á«ª∏Y

.∫É◊G á©«Ñ£H ÖcƒµdG Gòg Égó¡°ûj »àdG

 π°SQCG  øe  ∫hCG  É≤HÉ°S  »à«aƒ°ùdG  OÉ–’G  Èà©jh

 1971 ΩÉY ‘ ôªMC’G ÖcƒµdG ±É°ûµà°S’ äÉª¡e

 8  â∏°SQCG  »àdG  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ºK  1973  ºK

 1976 »eÉY ÚH ïjôŸG ±É°ûµà°S’ áëLÉf ΩÉ¡e

 ΩÉY ‘ »HhQhC’G OÉ–’G øe πc º°†fGh . 2018h

 ∫hódG áYƒª› ¤EG  2014 ΩÉY ‘ óæ¡dGh 1993

 ±É°ûµà°S’ áëLÉf á«FÉ°†a äÉª¡e â∏°SQCG »àdG

 ‘  "  πeC’G  QÉÑ°ùe  "  í‚ GPEGh  ,ôªMC’G  ÖcƒµdG

 äGQÉeE’G ádhO íÑ°üà°S ,ïjôŸG Öcƒc ¤EG ∫ƒ°UƒdG

. …OÉædG Gòg ‘ ¢ùeÉÿG ƒ°†©dG

 äÉª¡e  ¿CG  ¤EG  á«°ShôdG  ádÉcƒdG  ¿É«H  âØdh

 ,‹hódG ¿hÉ©àdG õjõ©J Ö∏£àJ AÉ°†ØdG ±É°ûµà°SG

 øe É¡æµ“ äGQób ∂∏à“ »àdG ∫hódG OóY OGR Éª∏ch

 á«ŸÉ©dG IOÉØà°S’G äOGR Éª∏c AÉ°†ØdG ±É°ûµà°SG

 ±É°ûµà°SG äÉª¡e ¿CG ¤EG Égƒæe ,äÉª¡ŸG √òg øe

 ,äÉjóëàdG øe ójó©dG ≈∏Y …ƒ£æJ Ée ÉªFGO ÖcGƒµdG

 åëÑdG øe ÉeGƒYCG Ö∏£àj IóMGh áª¡e ¥ÓWEG ¿CG PEG

.OÉ÷G πª©dGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ≈∏Y  ∞«ØÿG  ÜÉÑ°†dGh  ÜÉÑ°†dG  AÉ©HQ’G  Ωƒ«dG

 íÑ°üj ,kÉMÉÑ°U á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H

 ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U

.áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,"¢ù«ªÿG" óZ
 ,¢S/ºc 20 – 10 / á«HôZ á«dÉª°T :ìÉjôdG ácôM

 .¢S/ºc 30 ¤EG π°üJ

 §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒµjh

 ÊÉãdG óŸGh 11:34 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ..

 Qõ÷Gh 19:03 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 02:02 óæY

. 06:06 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

:ΩGh-»HO

 ∫BG  ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬Lh

 ¤EG  áÄæ¡àdG  "ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 á«Hô©dG  áeC’Gh Úª«≤ŸGh äGQÉeE’G  ádhO Ö©°T

 ó¡÷ÉH kGó«°ûe ,¬àª¡e ‘ πeC’G QÉÑ°ùe ìÉéæH

 º∏◊G  GƒdƒM øjòdG  äGQÉeE’G  AÉæHC’  »FÉæãà°S’G

 πX Üô©dG øe ∫É«LCG äÉMƒªW Gƒ≤≤Mh ,™bGh ¤EG

 AÉ°†ØdG ¥ÉÑ°S ‘ áî°SGQ Ωób ™°Vh πeCG ÉgOhGôj

.∫hódG øe Ohófi OóY ≈∏Y kGôµM πX …òdG

 RÉ‚’G Gòg" :ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Ébh

 äô¡X ´höûe ≈∏Y IôHÉãŸG ’ƒd ≥≤ëà«d øµj ⁄

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ój ≈∏Y 2013 ΩÉ©dG ôNGhCG ¬Jôµa

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

 √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 ¤EG ¬dƒ°Uh ≈àM á¶ë∏H á¶◊ ¬©HÉJ …òdG "ˆG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üH OÉ°TCG Éªc ,"ΩÓ°ùH ¬à¡Lh

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

 πc ¬d ôî°S …òdG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 Éæ©e  ⁄É©dG  √Gôjh  √Gôfh  πeC’G  ≥≤ëà«d  ºYódG

 ≥jôØdh Éªgƒª°ùd á«ëàdG πµa" ,ôjó≤Jh QÉ¡ÑfÉH

." AÉª∏Yh ÚãMÉH øe »æWƒdG πª©dG

 ó¡L áé«àf CÉ°ûf ¬fƒc ´höûŸÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

 áMƒªW  ájDhQ  øeh  ÜhDhOh  ¢ü∏fl  »°ù q°SDƒe

 á°UÉN »JGQÉeE’G »æWƒdG ´höûŸG áeóN É¡aóg

 ∫ÉeBG É≤≤fih áeÉY »ª∏©dG ™ªàéŸGh ájöûÑdGh

 ‘ áî°SGQ Ωób º¡d ¿ƒµJ ¿CÉH Üô©dG øe ÚjÓŸG

.AÉ°†ØdG ±É°ûµà°SG ∫É›

 ¢ùeG  AÉ°ùe  ,â∏NO  ób  äGQÉeE’G  ádhO  âfÉch

 ¤EG  π°üJ  á«HôY  ádhO  ∫hCÉc  ïjQÉàdG  ,AÉKÓãdG

 RÉ‚E’G Gòg ≥≤– ⁄É©dG ‘ ádhO ¢ùeÉNh ,ïjôŸG

 äGQÉeE’G ´höûe øª°V ,πeC’G QÉÑ°ùe í‚ Éeó©H

 ÖcƒµdG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ‘  ,ïjôŸG  ±É°ûµà°S’

 òæe ¤hC’G kÉeÉY Ú°ùªÿG ∂dòH káLƒàe ,ôªMC’G

 ÒZ »ª∏Yh »îjQÉJ çóëH 1971 ΩÉY É¡°ù«°SCÉJ

 ,á≤HÉ°ùdG á«îjôŸG äÉª¡ŸG iƒà°ùe ≈∏Y ¥ƒÑ°ùe

 á«aÉ°ûµà°S’G  á«îjôŸG  áª¡ŸG  ±ó¡à°ùJ  å«M

 π°Uƒàj  ⁄  á«ª∏Y  äÉæ«H  Ëó≤J  ¤EG  á«JGQÉeE’G

.ôªMC’G ÖcƒµdG øY πÑb øe ¿É°ùfE’G É¡«dEG

 AÉ°ùe 7:42 áYÉ°ùdG óæY "πeC’G QÉÑ°ùe" í‚h

 ÖcƒµdG ∫ƒM •É≤àd’G QGóe ¤EG ∫ƒNódG ‘ ¢ùeG

 ¬àª¡e  πMGôe  Ö©°UCG  ∂dòH  kGõéæe  ,ôªMC’G

 ô¡°TCG á©Ñ°S ƒëf âbô¨à°SG á∏MQ ó©H ,á«FÉ°†ØdG

 ƒ∏«c ¿ƒ«∏e 493 øe ÌcCG É¡«a ™£b ,AÉ°†ØdG ‘

 kGOGó©à°SG ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG ¬dƒ°Uh πµ°û«d ,Îe

 øe IhôK ÒaƒJ ∫ÓN øe á«ª∏©dG ¬àª¡e AóÑd

 ⁄É©dG ‘ »ª∏©dG ™ªàéª∏d á«ª∏©dG äÉfÉ«ÑdG

 ájƒªæàdG äGQÉeE’G ádhO IÒ°ùe ‘ ábQÉa áeÓY

 ≥«∏j  k’ÉØàMG  RÉ‚E’G  Gòg  ¿ƒµ«dh  ,áYQÉ°ùàŸG

 äGQÉeE’G  ádhO  OÉ–G  ΩÉ«≤d  »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH

 ádhóc ,áª¡∏ŸG É¡à°üb kÉ°üî∏e ,IóëàŸG á«Hô©dG

 πªY  è¡fh  kGôµa  π«ëà°ùeÓdG  áaÉ≤K  â∏©L

.¢VQC’G ≈∏Y ká«M káªLôJh

 QGóe ¤EG Ú∏°UGƒdG ∫hCG äGQÉeE’G ádhO âëÑ°UCGh

 iôNCG á«FÉ°†a äÉª¡e çÓK øª°V ôªMC’G ÖcƒµdG

 ÉgOƒ≤J ,ïjôŸG ¤EG …QÉ÷G ôjGÈa ô¡°T ∫ÓN π°üJ

 IóëàŸG äÉj’ƒdG øe π wc ,äGQÉeE’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U CÉægh .Ú°üdGh

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

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

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

 Ö©°T  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 RÉ‚E’G  Gòg  ≥«≤ëàH  á«Hô©dG  áeC’Gh  äGQÉeE’G

 á©HÉàe ≈∏Y Éªgƒª°S  ¢UôM å«M ,»îjQÉàdG

 »°VQC’G  ºµëàdG  á£fi øe á«îjQÉàdG  á¶ë∏dG

.»HóH è«fGƒÿG ‘ πeC’G QÉÑ°ùÃ

 øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ°TCG  Éªc

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  »HO  ó¡Y  ‹h Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 AÉ°†Ø∏d  ó°TGQ  øH  óªfi õcôe ¢ù«FQ  …ò«ØæàdG

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe πªY ≥jôØH

 á«æWƒdG QOGƒµdG øe äÉ°Sóæ¡ŸGh Ú°Sóæ¡ŸG øe

 øe ÌcCG ióe ≈∏Y ÉgƒdòH »àdG Oƒ¡÷Gh ,áHÉ°ûdG

 ¤EG ïjôŸG º∏M πjƒ– π«Ñ°S ‘ äGƒæ°S â°S

.Ωƒ«dG ¬H »Øàëf ™bGh

»ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ∫ÉØàMG º¶YCG

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

 QÉÑ°ùe ∫ƒ°UƒH »îjQÉàdG RÉ‚E’G Gòg" ¿CG Ωƒàµe

 iôcòdÉH  ∫ÉØàMG  º¶YCG  ƒg  ïjôŸG  ¤EG  πeC’G

 ¢ù°SDƒjh  ..äGQÉeE’G  OÉ–G  ΩÉ«≤d  Ú°ùªÿG

..á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG ‘ Iójó÷G É¡àbÓ£f’

 kÉØ«°†e  ,"É¡d  ∞≤°S  ’  äÉMƒªWh  ΩÓMCG  ™e

 »æÑæ°Sh  äGRÉ‚E’G  ≥«≤–  π°UGƒæ°S"  :√ƒª°S

 ¿CG ¤EG √ƒª°S âØdh ."º¶YCGh ÈcCG äGRÉ‚EG É¡«∏Y

 ‘ ÉæMÉ‚ ƒg ¬H ôîØf …òdG »≤«≤◊G RÉ‚E’G"
 ká«Yƒf káaÉ°VEG πµ°ûJ á«JGQÉeEG á«ª∏Y äGQób AÉæH

 …ó¡f" :√ƒª°S ∫Ébh ."»ŸÉ©dG »ª∏©dG ™ªàéª∏d

 Üƒ©°ûdG  ¤EGh äGQÉeE’G  Ö©°T ¤EG  ïjôŸG RÉ‚EG

 ≈∏Y ¿hQOÉb Üô©dG ¿CG âÑãj ÉæMÉ‚ ..á«Hô©dG

 ÉæaÓ°SCG OÉ›CG AÉ«MEGh ..á«ª∏©dG º¡àfÉµe IOÉ©à°SG

."⁄É©dG äÉª∏X º¡aQÉ©eh º¡JQÉ°†M äQÉfCG øjòdG

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

 äGQÉeE’G π«Hƒ«H ÉædÉØàMG êƒàf" :∫ƒ≤dÉH Ωƒàµe

 »JGQÉeE’G  ÉæHÉÑ°Th  ..ïjôŸG  á£ëÃ  »ÑgòdG

 »ª∏©dG äGQÉeE’G QÉ£b Üƒcôd ¿hƒYóe »Hô©dGh

."áYöS ≈°übCÉH ≥∏£fG …òdG ™jöùdG

áeGóà°ùe á«ª∏Y á°†¡f

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

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

 πeC’G QÉÑ°ùe ìÉ‚" ¿CG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 kGRÉ‚EG πãÁ ïjôŸG ∫ƒM √QGóe ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘

 AÉæHCG  óYGƒ°Sh  ∫ƒ≤©H  ≥≤–  ..kÉ«eÓ°SEGh  kÉ«HôY

 ∫hódG  ±É°üe  ‘  ádhódG  ™°†«d  ,ójGR  äÉæHh

 ¤EG  √ƒª°S kGÒ°ûe ,"AÉ°†ØdG  ≥ª©d â∏°Uh »àdG

 IÒ°ùÃ  »Øàëj  ïjôª∏d  äGQÉeE’G  ∫ƒ°Uh"  ¿CG

 ¢ùµ©jh ÉæàdhO áHôéàH ≥«∏j ÉÃ kÉeÉY Ú°ùªÿG

."⁄É©∏d á«≤«≤◊G É¡JQƒ°U

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  ´höûe"  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 á°†¡ædG  øe  IójóL  kÉeÉY  50  `d  ó¡Á  ïjôŸG

."äGQÉeE’G ádhO ‘ áeGóà°ùŸG á«ª∏©dG

 »JGQÉeE’G  RÉ‚E’G  Gò¡H √RGõàYG  øY √qƒª°S qÈYh

 á«æWƒdG QOGƒµdG ¬JOÉb …òdG »îjQÉàdG »Hô©dGh

 :¿CÉH kGócDƒe ,Ú«JGQÉeE’G Ú°Sóæ¡ŸGh AÉª∏©dG øe

 ..¿É°ùfE’G »g ≈∏ZC’Gh á«≤«≤◊G äGQÉeE’G IhôK"
 kGõµJôe πµ°ûj  ¬JÉæHh  ¬FÉæHCÉH  øWƒdG  QÉªãà°SGh

 ÉæJÉ«é«JGÎ°SGh  ÉæJÉ°SÉ«°S  áaÉc  ‘  kÉ«°SÉ°SCG

."ájƒªæàdG

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

 º∏©dÉH ¿ƒë∏°ùàŸG äGQÉeE’G ÜÉÑ°T" :kÓFÉb ¿É«¡f

 ájƒªæàdG ÉæJÒ°ùe ¿hOƒ≤«°S øjòdG ºg áaô©ŸGh

 ´höûeh  ..á∏Ñ≤ŸG  áæ°S  Ú°ùªî∏d  ájƒ°†¡ædGh

 QOGƒc AÉæH ‘ º¡°SCG ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G

 øe ójõŸG ≥«≤ëàd á∏gDƒe IAÉØµdG á«dÉY á«JGQÉeEG

."AÉ°†ØdG ´É£b ‘ äGRÉ‚E’G

AÉ°†ØdG ºéëH RÉ‚EG

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫Éb ,¬JGP ¥É«°ùdG ‘

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 AÉ°†Ø∏d  ó°TGQ  øH  óªfi õcôe ¢ù«FQ  …ò«ØæàdG

 á«FÉ°†ØdG  ¬à∏MQ  ‘  πeC’G  QÉÑ°ùe  ìÉ‚"  ¿CG

 ,ôªMC’G ÖcƒµdG ∫ƒM √QGóe ¤EG k’ƒ°Uh á«îjQÉàdG

 kGócDƒe ,"AÉ°†ØdG ºéëH kÉ«HôYh kÉ«JGQÉeEG kGRÉ‚EG ó©j

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’G äGQÉeE’G ´höûe" ¿CÉH √ƒª°S

 ‘ äGQÉeE’G äGRÉ‚EG πé°S ‘ kGójóL kÓ°üa ô£°ù oj

 ºYójh ,»ŸÉY iƒà°ùe ≈∏Y AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ∫É›

 ΩGóà°ùe ‘ô©e OÉ°üàbG  AÉæH  ‘ ádhódG  Oƒ¡L

."áeó≤àŸG á«LƒdƒæµàdG äÉYÉæ°üdG ≈∏Y ºFÉb

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG áÄæ¡àdG √ƒª°S Ωóbh

 ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N

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

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

 ∫ÉØàMG" ¿CG  ¤EG  kÉàa’ ,RÉ‚E’G Gòg ≈∏Y ,¿É«¡f

 É¡°ù«°SCÉàd  Ú°ùªÿG  iôcòdÉH  äGQÉeE’G  ádhO

 RÉ‚E’G  Gògh  ..ïjôª∏d  ∫ƒ°UƒdÉH  ÉfÎ≤e  íÑ°UCG

 »àdG áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ΩÉeCG IÒÑc á«dhDƒ°ùe ™°†j

."á∏Ñ≤ŸG áæ°S Ú°ùªÿG ‘ ¬«∏Y »æÑà°S

á«fƒ«∏e á©HÉàe

 »Hô©dG øWƒdGh äGQÉeE’G ádhO ‘ ÚjÓŸG ¿Éch

 á«îjQÉàdG  á¶ë∏dG  ÖbÎH  Gƒ©HÉJ  ób  ⁄É©dGh

 Öcƒc ∫ƒM •É≤àd’G QGóe πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒNód

 É¡à∏≤f  áªî°V  á«M á«£¨J  ∫ÓN øe  ,ïjôŸG

 äÉ°üæeh  âfÎfE’G  ™bGƒeh  ¿ƒjõØ∏àdG  äÉ£fi

 âª¶ of iÈc á«dÉ©a øª°V ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG

 ™æ°U øe AÉæH ∫ƒWCG ,áØ«∏N êôH §«fi ‘ »HóH

 ÖfÉL  ¤EG  ≈°ùàcG  …òdGh  ,⁄É©dG  ‘  ¿É°ùfE’G

 ¿ƒ∏H »Hô©dG ⁄É©dGh ádhódG ‘ á«°ù«FôdG ⁄É©ŸG

 áª°SÉ◊G äÉ¶ë∏dG á©HÉàŸ ∂dPh ,ôªMC’G ÖcƒµdG

 á«ŸÉ©dG AÉÑfC’G ä’Éch Qƒ°†ëH ,QÉÑ°ùŸG ∫ƒ°Uƒd

 ájQÉÑNE’G  ™bGƒŸGh  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  »∏ã‡h

 ÚdhDƒ°ùŸG  øe  áÑîfh  á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëŸG

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  ´höûe  ≥jôa  AÉ°†YCGh

."πeC’G QÉÑ°ùe" ïjôŸG

 »àdG äGô≤ØdG øe ójó©dG á«dÉ©ØdG âæª°†J óbh

 ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe ≈∏Y Aƒ°†dG â£∏°S

 ádhO  á∏MQh  ,ò«ØæàdG  ¤EG  IôµØdG  øe  ïjôŸG

 øe  ¬≤«≤– á«Ø«ch  AÉ°†ØdG  º∏M  ™e  äGQÉeE’G

 ≈∏Y á«ª∏Y á«JGQÉeEG QOGƒc OGóYEGh π«gCÉJ ∫ÓN

 á«dÉ©ØdG äó¡°T Éªc .IAÉØµdGh IÈÿG øe ÒÑc Qób

 ” áØ«∏N êôH á¡LGh ≈∏Y Qõ«∏dÉH kGô¡Ñe kÉ°VôY

 á∏MQ â°Vô©à°SG ,iƒà°ùŸG á©«aQ á«æ≤àH Égò«ØæJ

 ´höûŸG  É¡H  ôe  »àdG  πMGôŸGh  πeC’G  QÉÑ°ùe

 ≥«≤– ‘ âcQÉ°T »àdG á«JGQÉeE’G QOGƒµdG Oƒ¡Lh

.º∏◊G Gòg

»eÓYEG AÉ≤dh »ë«°VƒJ ¢VôY

 IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©e âeóbh

 IQGOEG ¢ù∏› á°ù«FQ ,áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO

 kÓ°üØe kÉ«ë«°VƒJ kÉ°VôY ,AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch

 øe á∏Môe ºgC’ ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH

 á∏Môe ‘ á∏ãªàŸGh ,πeC’G QÉÑ°ùe á∏MQ πMGôe

 ,IQƒ£N ÌcC’Gh ºgC’G É¡fƒc ,ïjôŸG QGóe ∫ƒNO

 áª¡ŸG πÑ≤à°ùe ¬«dEG ∫hDƒ«°S Éª«a áª°SÉM ó©Jh

.á«aÉ°ûµà°S’G

 øe OóY ÚH »eÓYEG AÉ≤d ó≤Y á«dÉ©ØdG âæª°†Jh

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe ≥jôa AÉ°†YCG

 ,…ÒeC’G  IQÉ°S  ‹É©e  IOÉ«≤H  ,"πeC’G  QÉÑ°ùe"
 á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëŸG  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  »∏ã‡h

 ´höûŸG  ÖfGƒL  ∞∏àfl  âdhÉæJ  á«dhódGh

 ≥«≤–  ¤EG  k’ƒ°Uh  ,É¡H  ôe  »àdG  äÉjóëàdGh

 ≈∏Y Aƒ°†dG â£∏°S Éªc ,»îjQÉàdG RÉ‚E’G Gòg

 á«ª∏©dG ±GógC’G äGP QÉÑ°ùª∏d á«îjôŸG áª¡ŸG

 πMGôŸGh  ,ájöûÑdG  ïjQÉJ  ‘  ábƒÑ°ùŸG  ÒZ

 ‘ ¬àª¡e ∫GƒW QÉÑ°ùŸG É¡H ôª«°S »àdG á«dÉàdG

 á«îjôe áæ°S QGóe ≈∏Y ôªMC’G ÖcƒµdG ±É°ûµà°SG

.Ú«°VQCG ÚeÉY ∫OÉ©J á∏eÉc

 ™e ƒjó«ØdG ÈY öTÉÑŸG ∫É°üJ’G á«dÉ©ØdG π∏îJh

 ºµëàdG á£fi ‘ Ú°Sóæ¡ŸGh äÉ«∏ª©dG ≥jôa

 ‘ AÉ°†Ø∏d  ó°TGQ  øH  óªfi õcôe  ‘ »°VQC’G

 ±öT ¿GôªY ¢Sóæ¡ŸG Ωób å«M ,»HóH è«fGƒÿG

 QÉÑ°ùe" ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe ôjóe

 ,∫hCÉH k’hCG ,äGóéà°ùŸGh äÉãjóëàdG çóMCG ,"πeC’G

 ≥FÉbódG  ‘ πeC’G  QÉÑ°ùe QÉ°ùÃ ≥∏©àj Ée ‘

 QGóe ¬dƒNód kGó«¡“ ¬à∏MQ øe á∏°UÉØdG IÒNC’G

.ïjôŸG

.•É≤àd’G QGóe ∫ƒNO á∏Môe ìÉ‚

 ¤EG  ∫ƒNódG á∏MôŸ áª°SÉ◊G äÉ¶ë∏dG âfÉch

 óæY äCGóH ób ôªMC’G ÖcƒµdG ∫ƒM •É≤àd’G QGóe

 ™e ,äGQÉeE’G ádhO â«bƒàH AÉ°ùe 7:30 áYÉ°ùdG

 á›ÈdG äÉ«∏ª©d kÉ≤ah ,kÉ«JGP πeC’G QÉÑ°ùe ΩÉ«b

 πÑb  kÉ≤Ñ°ùe  ÉgGôLCG  ób  πª©dG  ≥jôa  ¿Éc  »àdG

 ™aó∏d  áà°ùdG  ¬JÉcôfi  π«¨°ûJ  AóÑH  ,¬bÓWEG

 121  øe  ¬àYöS  AÉ£HE’  "‘  ÉàdO"  »°ùµ©dG

 ,áYÉ°ùdG  ‘  Îeƒ∏«c  ∞dCG  18  ¤EG  Îeƒ∏«c

 á«∏ªY ‘ ,Oƒbh øe ¬∏ªëj Ée ∞°üf kÉeóîà°ùe

 OƒbƒdG ¥ôM á«∏ªY â¡àfGh .á≤«bO 27 âbô¨à°SG

 ¿ÉeCÉH QÉÑ°ùŸG πNó«d AÉ°ùe 7:57 áYÉ°ùdG óæY

 â≤∏J kAÉ°ùe 8:08 áYÉ°ùdG óæYh ,•É≤àd’G QGóe ¤EG

 QÉÑ°ùŸG øe IQÉ°TEG è«fGƒÿG ‘ á«°VQC’G á£ëŸG

 Öàµàd ,ïjôŸG QGóe ¤EG ∫ƒNódG á∏Môe ìÉéæH

 ïjQÉJ  ‘ IRQÉH  ±hôëH É¡ª°SG  äGQÉeE’G  ádhO

.ôªMC’G ÖcƒµdG ±É°ûµà°S’ á«FÉ°†ØdG äÉª¡ŸG

 QGóe  ¤EG  ∫ƒNódG  á∏Môe  RÉ‚EG  ‘  ¬MÉéæHh

 õ‚CG ób πeC’G QÉÑ°ùe ¿ƒµj ,ïjôŸG ∫ƒM •É≤àd’G

 òæe á«FÉ°†ØdG  ¬à∏MQ ‘ á«°ù«FQ πMGôe ™HQCG

 Éª«°TÉ¨«fÉJ õcôe øe 2020 ƒ«dƒj 20 ‘ ¬bÓWEG

 ¢ûJEG" ñhQÉ°üdG Ïe ≈∏Y ¿ÉHÉ«dG ‘ »FÉ°†ØdG

 á∏Môeh ,¥ÓWE’G á∏Môe :Ö«JÎdÉH »gh ,"¬jEG 2

 ,AÉ°†ØdG ‘ áMÓŸG á∏Môeh ,IôµÑŸG äÉ«∏ª©dG

 ¿Éà∏Môe ¬eÉeCG ≈≤Ñàjh .QGóŸG ¤EG ∫ƒNódG á∏Môeh

 á∏MôŸG kGÒNCGh ,»ª∏©dG QGóŸG ¤EG ∫É≤àf’G :Éªg

 á«aÉ°ûµà°S’G ¬àª¡e QÉÑ°ùŸG CGóÑj å«M ,á«ª∏©dG

.ôªMC’G ÖcƒµdG ñÉæe π«∏–h ó°UôH á°UÉÿG

ïjôŸG ∫ƒM "πeC’G"`d ∫hC’G Ωƒ«dG

 CGóH ,•É≤àd’G QGóe ¤EG ∫ƒNódG á∏Môe ìÉ‚ ™e

 ,ïjôŸG  Öcƒc  ∫ƒM  ∫hC’G  ¬eƒj  πeC’G  QÉÑ°ùe

 ≈∏Y  kGQOÉb  á«°VQC’G  á£ëŸG  ≥jôa  íÑ°UCGh

 »àdG ,á∏MôŸG √òg ¿CG ócCÉà∏d QÉÑ°ùŸG ™e π°UGƒàdG

 ,IQƒ£Nh ábO á«FÉ°†ØdG áª¡ŸG πMGôe ÌcCG âfÉc

 Iõ¡LC’Gh á«YôØdG ¬àª¶fCGh QÉÑ°ùŸG ≈∏Y ôKDƒJ ⁄

.É¡∏ªëj »àdG á«ª∏©dG

 á«∏ª©dG √òg ¥ô¨à°ùJ ób ¬d §£fl ƒg ÉŸ kÉ≤ahh

 ≈∏Y  ≥jôØdG  É¡«a  ¿ƒµj  ,™«HÉ°SCG  4  ¤EG  3  øe

 áYÉ°S  24 QGóe  ≈∏Y  QÉÑ°ùŸG  ™e  ºFGO  π°UGƒJ

 QÉÑ°ùŸG ¿CÉH kÉª∏Y ,á©HÉààe äÉHhÉæe ÈY ,kÉ«eƒj

 ∫hCG •É≤àdG øe á∏MôŸG √òg AÉæKCG kGQOÉb ¿ƒµ«°S

 ìÉéæH ¬dƒ°Uh øe ´ƒÑ°SCG ∫ÓN ïjôª∏d IQƒ°U

.•É≤àd’G QGóe ¤EG

»ª∏©dG QGóŸG ¤EG ∫É≤àf’G

 á«YôØdG ¬àª¶fCGh QÉÑ°ùŸG IAÉØc øe ócCÉàdG ó©Hh

 AóÑH ´höûŸG ≥jôa Ωƒ≤«°S ,á«ª∏©dG  ¬Jõ¡LCGh

 »gh QÉÑ°ùŸG á∏MQ øe á«dÉàdG á∏MôŸG ò«ØæJ

 äÉ«∏ªY áYƒª› ÈY »ª∏©dG QGóŸG ¤EG ∫É≤àf’G

 ,¿ÉeCÉH QGóŸG Gòg ¤EG ¬∏≤æd QÉÑ°ùŸG QÉ°ùe ¬«Lƒàd

 ¬∏ªëj …òdG OƒbƒdG øe ójõŸG ΩGóîà°SÉH ∂dPh

 äÉ«∏ªY ∂dP ™ÑàJ ±ƒ°Sh ,¬æàe ≈∏Y QÉÑ°ùŸG

 √OƒLh øe ócCÉà∏d  QÉÑ°ùŸG  ™bƒŸ á≤«bO  ó°UQ

 AGôLEG  ºàj  ±ƒ°S  Égó©Hh  ,í«ë°üdG  QGóŸG  ‘

 á«∏°UC’G/ QÉÑ°ùŸG áª¶fC’ á∏eÉ°T IôjÉ©e äÉ«∏ªY

 ÉgGôLCG ób ≥jôØdG ¿Éc »àdG ∂∏J ¬Ñ°ûJ ,/á«YôØdGh

 øe  øjöû©dG  ‘  QÉÑ°ùŸG  ¥ÓWEG  á«∏ªY  Ö≤Y

 IOÉYEGh IôjÉ©ŸG äÉ«∏ªY óà“ óbh ,»°VÉŸG ƒ«dƒj

 IôjÉ©e ºàj PEG ,kÉeƒj 45 ƒëf QÉÑ°ùŸG áª¶fCG §Ñ°V

 π°UGƒJ á«∏ªY πc ¿CÉH kÉª∏Y ,IóM ≈∏Y ΩÉ¶f πc

 ÚH Ée ¥ô¨à°ùJ á∏MôŸG √òg ‘ QÉÑ°ùŸG ™e

 »Ñcƒc ÚH áaÉ°ùŸG ó©Ñd kGô¶f á≤«bO 22 ¤EG 11

.ïjôŸGh ¢VQC’G

á«ª∏©dG á∏MôŸG

 á∏MôŸG  CGóÑJ  äÉ«∏ª©dG  √òg  πc  RÉ‚EG  ó©Hh

 á«ª∏©dG á∏MôŸG »gh QÉÑ°ùŸG á∏MQ ‘ IÒNC’G

 å«M ,πÑ≤ŸG πjôHCG ô¡°T ‘ CGóÑJ ¿CG É¡d Qô≤ŸG

 øY á∏eÉc IQƒ°U ∫hCG ÒaƒàH πeC’G QÉÑ°ùe Ωƒ≤«°S

 ≈∏Y ¬ë£°S ≈∏Y ájƒ÷G ±hô¶dGh ïjôŸG ñÉæe

 kÉ«∏©a ¬∏©éj Ée ,áæ°ùdG ∫ƒ°üa ÚHh Ωƒ«dG QGóe

.ôªMC’G Öcƒµ∏d …ƒL ó°Uôe ∫hCG

 á«îjôe  áæ°S  QÉÑ°ùŸG  áª¡e  ôªà°ùJ  ±ƒ°Sh

 ≈àM  óà“  å«ëH  ,/kÉ«°VQCG  kÉeƒj  687/  á∏eÉc

 á«ª∏©dG Iõ¡LC’G ó°UôJ ¿CG ¿Éª°†d ,2023 πjôHCG

 πc  ¬æàe  ≈∏Y  QÉÑ°ùŸG  É¡∏ªëj  »àdG  áKÓãdG

 É¡«dEG π°Uƒàj ⁄ »àdG áHƒ∏£ŸG á«ª∏©dG äÉfÉ«ÑdG

 óà“ óbh ,ïjôŸG  ñÉæe ∫ƒM πÑb øe ¿É°ùfE’G

 ôeC’G Ö∏£J PEG ,iôNCG á«îjôe áæ°S QÉÑ°ùŸG áª¡e

 øe ójõŸG ∞°ûch äÉfÉ«ÑdG øe ójõŸG ™ª÷ ,∂dP

.ôªMC’G ÖcƒµdG øY QGöSC’G

 Iõ¡LCG  áKÓK  ¬æàe  ≈∏Y  πeC’G  QÉÑ°ùe  πªëjh

 øY á∏eÉ°T IQƒ°U π≤f ≈∏Y IQOÉb ,IôµàÑe á«ª∏Y

 áØ∏àîŸG  …ƒ÷G  ¬aÓZ  äÉ≤ÑWh  ïjôŸG  ñÉæe

 ≥ªYCG kÉª¡a »ŸÉ©dG »ª∏©dG ™ªàéŸG íæÁ É‡

 ôªMC’G ÖcƒµdG Égó¡°ûj »àdG á«NÉæŸG äGÒ¨à∏d

.…ƒ÷G ¬aÓZ πcBÉJ ÜÉÑ°SCG á°SGQOh

≈dhC’G ádhÉëªdG øe ìÉéæH ïjôªdG QGóe ≈dEG π°üJ ádhO ådÉK äGQÉeE’G

 ¿É©HÉàj ójGR øH óªëeh ó°TGQ øH óªëeh.. äGQÉeE’G Ö©°T Åæ¡j ádhódG ¢ù«FQ

è«fGƒîdG »a »°VQC’G ºµëàdG á£ëe øe á«îjQÉàdG á¶ë∏dG

 äGQÉeE’G Ö©°T ≈dEG ïjôªdG RÉéfEG …ó¡f :ó°TGQ øH óªëe

 á«Hô©dG Üƒ©°ûdG ≈dEGh

 äGQÉeE’G QÉ£b Üƒcôd ¿hƒYóe »Hô©dGh »JGQÉeE’G ÉæHÉÑ°T 

 ™jô°ùdG »ª∏©dG

 ó¡ªj ïjôªdG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´hô°ûe :ójGR øH óªëe

 »a áeGóà°ùªdG á«ª∏©dG á°†¡ædG øe IójóL kÉeÉY 50 `d

äGQÉeE’G

 QOGƒc AÉæH »a º¡°SCG ïjôªdG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´hô°ûe

IAÉØµdG á«dÉY á«JGQÉeEG

 ÖcƒµdG ∫ƒM •É≤àd’G QGóe ìÉéæH πNój zπeC’G QÉÑ°ùe{

äGQÉeE’G â«bƒàH 7:42 áYÉ°ùdG ΩÉªJ »a ôªMC’G

 ïjôªdG ≈dEG ø«∏°UGƒdG ∫hCG íÑ°üj »JGQÉeE’G zπeC’G QÉÑ°ùe{

 ôjGôÑa »a á«FÉ°†a äÉª¡e  3 øª°V

 »a CGóÑJ QÉÑ°ùª∏d á«FÉ°†ØdG áª¡ªdG øe á«ª∏©dG á∏MôªdG

 2023 πjôHCG ≈àM óàªJh πÑ≤ªdG πjôHCG

´ƒÑ°SCG ∫ÓN πeC’G QÉÑ°ùe É¡∏°Sôj ïjôª∏d ≈dhC’G IQƒ°üdG

 ∫hCG ≈≤∏àJ »HóH è«fGƒîdG »a »°VQC’G ºµëàdG á£ëe

 AÉ°ùe 8:08 »a QÉÑ°ùªdG øe IQÉ°TEG

 äGRÉéfE’G ≥«≤ëJ π°UGƒæ°S :ó°TGQ øH óªëe

º¶YCGh ôÑcCG äGRÉéfEG É¡«∏Y »æÑæ°Sh

 ≥≤ëà«d ºYódG πc ´hô°ûª∏d ôî°S ójGR øH óªëe

ôjó≤Jh QÉ¡ÑfÉH Éæ©e ºdÉ©dG √Gôjh √Gôfh πeC’G

 AÉæHCG :ójGR øH áØ«∏N

 ≈dEG º∏ëdG GƒdƒM äGQÉeE’G

 äÉMƒªW Gƒ≤≤Mh ™bGh

Üô©dG øe ∫É«LCG

ádhO ∫hCG äGQÉeE’G

 ¢ùeÉNh á≤£æªdG »a 

 Gòg ≥≤ëJ ºdÉ©dG »a ádhO

»îjQÉàdG RÉéfE’G
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اأخبار الوطن
 تحويل الدرا�سة في 
عجمان من النظام 

»الح�سوري« اإلى التعليم 
»عن بعد« بن�سبة 100 %

دبي-وام:
الرتبية والتعليم بالتعاون   قررت وزارة 
والتن�سيق مع فريق اإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث املحلي باإمارة عجمان، تعليق 
الدرا�سة يف املدار�س و دور احل�سانة على 
نطاق الإمارة وحتويلها من نظام التعليم 
التعليم  نظام  اإىل  احل�سوري  التقليدي 

"عن بعد" بن�سبة 100 % .
للمتطلبات  ا�ستجابة  القرار  ه��ذا  ج��اء 
دول��ة  تنتهجها  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية 
و�سحة  اأمنها  على  للمحافظة  الإم��ارات 
و�سالمة املواطنني واملقيمني ب�سكل عام 
وعلى اأبنائنا الطلبة والطالبات واملجتمع 
املدر�سي ب�سكل خا�س، ل�سمان احلد من 
من  والتقليل  كوفيد-19  جائحة  تف�سى 

تداعيات الأزمة الراهنة.
بتطبيق  الأخ��ذ  على  ال���وزارة  وحتر�س 
التي  والوقائية  الح��رتازي��ة  الإج���راءات 
التي  والأزمات  الطوارئ  اإدارة  تقرها فرق 
املعتمدة  الوطنية  ال�سيا�سات  تعتمد 
اإىل  تهدف  التي  والتدابري  والربوتوكولت 
الوقاية ومنع املخاطر والتعايف ال�رسيع 
منها اإذا وقعت .. ومن خالل متابعة اآخر 
التطورات وامل�ستجدات ونتائج املوؤ�رسات 
ال�سحية يف الإمارة، توجب تعليق كافة 
املدار�س  من�ساآت  التعليمية يف  الأن�سطة 
ودور احل�سانة يف اإمارة عجمان لتطبيق 
نظام  وا�ستمرار  الجتماعي  التباعد 

التعليم "عن بعد".
دميومة  على  حر�سها  ال���وزارة  وت��وؤك��د 
عملياتها  وا�ستمرار  التعليمية  املنظومة 
وخالية  �سليمة  بيئة  �سمن  واأن�سطتها 
وتقييم  تقوم مبراقبة  واأنها  املخاطر  من 
ب�سكل  ال�سحي  وال��و���س��ع  امل��وؤ���رسات 
الوطنية  الهيئة  مع  بالتن�سيق  متوا�سل 
ال��ط��وارئ والأزم���ات وال��ك��وارث و  لإدارة 
والفرق  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة 
ال�سحية  البيئة  توافر  ل�سمان  املخت�سة 
و�سيتم  املدر�سي،  للمجتمع  املالئمة 
ا�ستئناف الدرا�سة يف املن�ساآت التعليمية 
حال حتقيق املوؤ�رسات ال�سحية املنا�سبة 
للربتوكولت  وفقًا  العام  الو�سع  وتعايف 
ونتائج  الدولة  يف  املعتمدة  ال�سحية 

التقييم الدوري امل�ستمر.

حاكم اأم القيوين ي�سهد مناف�سات اليوم الرابع لمهرجان 
محمد بن زايد ل�سباقات الهجن 

ام القيوين-وام:
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد   
را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى لالإحتاد 
الرابع  اليوم  مناف�سات  القيوين  اأم  حاكم 
ملهرجان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
ومزاينة  الهجن  ل�سباقات  نهيان  اآل  زايد 

الإبل "اللب�سة – 2021".
را�سد  ال�سيخ  �سمو  ال�سباقات  �سهد  كما 
ام  عهد  ويل  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن 
القيوين وال�سيخ �سقر بن �سعود بن را�سد 
املعال وجمع من حمبي ومتابعي ريا�سة 
�سباقات الهجن من اأبناء الدولة واإخوانهم 

من دول جمل�س التعاون اخلليجي.
الإيذاع  بفئة  املناف�سات اخلا�سة  و�سهدت 
رك�ست  والتي  للمطايا  كبرية  م�ساركة 
اأ�سواط   10 مدار  على  خاللها  من  املطايا 
معها  تقدمت  والتي  امل�سائية  الفرتة  يف 
"الظبية" حلميد �سعيد النيادي يف ال�سوط 
الأبكار  بالإيذاع  واخلا�س  الأول  الرئي�سي 
مليون   1 والكاأ�س+  الأول  املركز  لتحرز 
ون�سف درهم وتقطع امل�سافة بزمن قدره 

. ،9:07:07
وجاءت يف املركز الثاين "مربوكة" حلميد 
�سعيد النيادي بزمن قدره 9:07:9، وو�سلت 
يف املركز الثالث "العروب" ملحمد م�سلم 
 ،9:08:3 قدره  بتوقيت  العامري  قنزول  بن 
باجلعدان  واخلا�س  الثاين  ال�سوط  ويف 
�سعد  ملن�سور  "الذيب"  مع  املوعد  كان 
الأول  امل��رك��ز  حمققا  الح��ب��اب��ي  ق��ذل��ة 
بعد  درهم  مليون   1  + للبندقية  وخاطفا 
تاركا   ،9:07:6 بلغ  بزمن  امل�سافة  اأن قطع 
بن  علي  لفرج  ل"راهي"  الثاين  املركز 
حودة الظاهري وبزمن قدره 9:08:00، وجاء 
الكتبي يف  غدير  بن  را�سد  لعلي  "مدرار" 

املركز الثالث بزمن قدره 9:08:7،.
ويف ال�سوط الثالث حلقت "الظبي" لعبد 
العزيز �سيف على الكتبي مع املركز الأول 
 ،9:09:0 بلغ  بتوقيت  ال�سوط  ونامو�س 
دري  علي  م�سلم  مالكها  "مريفة"  واأهدت 
اأن  بعد  الرابع  ال�سوط  نامو�س  املن�سوري 
 ،9:19:5 قدره  بزمن  ال�سوط  مراحل  اأنهت 
"وليف"  اأنت�رس  اخلام�س  ال�سوط  ويف 
الأول  باملركز  نظمية  علي  حمد  ملبارك 

وبزمن بلغ 9:17:3،.
ويف ال�سوط ال�ساد�س كان "�سديد" لرغ�س 

طبازه العامري اأول الوا�سلني خلط اخلتام 
 ،9:17:2 قدره  بتوقيت  الأول  املركز  حمققا 
حممد  �سعيد  ك  ملبا  "معزة"  وف���ازت 
ان  بعد  ال�سابع  ال�سوط  بنامو�س  الكتبي 
ويف   ،9:18:7 ق��دره  بزمن  امل�سافة  اأنهت 
ال�سوط الثامن ك�سب "�سرب" لعمر �سليمان 
قدره  بزمن  الأول  املركز  اجلهني  روي�سد 

9:24:2، ويف ال�سوط التا�سع خطف "املارد" 
الأول  امل��رك��ز  النعيمي  علي  ملفتاح 

ونامو�س ال�سوط بتوقيت قدره 9:24:2،.
وفئة  امل�سائية  الفرتة  اأ�سواط  اآخر  ويف 
غدير  را�سد  حلمد  "موال"  كانت  الإي��ذاع 
الأول  امل��رك��ز  م��ع  موعد  على  الكتبي 
بزمن  امل�سافة  قطعت  اأن  بعد  والنامو�س 

م�ساركة  املناف�سات  و�سهدت   ،9:27:5 قدره 
كبرية ملالك الهجن من اأبناء الدولة ودول 
جميع  وح�سل  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
العا�رس  اإىل  الثالث  ال�سوط  من  الفائزين 
األف   150 اإىل  و�سلت  نقدية  جائزة  على 
درهم وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين 

اإىل املركز العا�رس.

وزيرة ال�سوؤون الخارجية الإ�سبانية ت�سيد بجهود 
ال�سيخة فاطمة في دعم وتمكين المراأة

اأبوظبي-وام:
ن��ورة  ���س��ع��ادة  ا�ستقبلت   
العامة  الأم��ي��ن��ة  ال�����س��وي��دي 
العام، معايل  الن�سائي  الحتاد 
وزيرة  ليا  غونزالي�س  اأران�سا 
والحت��اد  اخلارجية  ال�سوؤون 
الإ�سبانية  والتعاون  الأوروبي 
الن�سائي  الحت����اد  م��ق��ر  يف 
بارثي  األفاريز  �سعادة  بح�سور 
اململكة  �سفري  اأن��ط��ون��ي��و  د. 

ال�سبانية لدى الدولة .
اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
�سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بني 
العربية املتحدة  الإمارات  دولة 
ومملكة اإ�سبانيا مبا يخدم ملف 

دعم ومتكني املراأة.
ال�سويدي  نورة  �سعادة  واأك��دت 
الحت��اد  ترحيب  اللقاء،  خ��الل 
اآف��اق  بتطوير  العام  الن�سائي 
التعاون بني البلدين ال�سديقني، 
يف �سبيل الدفع مب�سرية تنمية 
متقدمة  ملراتب  امل���راأة  ومن��اء 

بكافة املجالت والقطاعات.
الإ�سبانية  ال��وزي��رة  واطلعت 
خالل الزيارة، على دور الحتاد 
اإجنازاته  واأه��م  العام  الن�سائي 
امل��راأة،  ومتكني  دع��م  ملف  يف 
ورعاية وتوجيهات  بف�سل دعم 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  الن�سائي  الحتاد  رئي�سة 
رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 

الأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة 
"اأم  الأ�رسية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
�سمنها  من  والتي  الإمارات"، 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإط��الق 
لتمكني وريادة املراأة عام 2002 
ومت حتديثها 2015-2021، والتي 
عمل  اإط���ار  توفر  على  عملت 
احلكومية  للموؤ�س�سات  مرجعي 
وموؤ�س�سات  واملحلية  الحتادية 
املجتمع املدين والقطاع اخلا�س 
الداعمة  امل��ب��ادرات  اإط��الق  يف 

اإطالق حزمة  اإىل جانب  للمراأة، 
التي  واملبادرات  امل�ساريع  من 
كان لها الأثر الوا�سح يف القفزة 
ملف  ي�سهدها  التي  النوعية 
متكني املراأة من بينها م�رسوع 
املبادرات الوطنية لإدماج النوع 
الإم��ارات،  دولة  يف  الجتماعي 
الذي اأثمر عن �سدور قرار جمل�س 
الوزراء بتاأ�سي�س جمل�س الإمارات 
للتوازن بني اجلن�سني عام 2015، 
بهدف تقلي�س الفجوة بني الذكور 

بقطاعات  العمل  يف  والإن���اث 
حتقيق  على  والعمل  ال��دول��ة 
�سنع  مراكز  يف  بينهم  التوازن 
القرار وتعزيز دور املراأة يف كافة 
جمالت احلياة ك�رسيك اأ�سا�سي 
وبف�سل  امل�ستقبل،  �سناعة  يف 
لالحتاد  املتوا�سلة  اجل��ه��ود 
الن�سائي العام اأي�سا بلغ برنامج 
التمكني ال�سيا�سي للمراأة ذروته 
ومت رفع ن�سبة متثيل املراأة يف 
اإىل  الحتادي  الوطني  املجل�س 

50 %، بف�سل القيادة الر�سيدة.
وزي��رة  اأ���س��ادت  جانبها  م��ن 
والحت��اد  اخلارجية  ال�سوؤون 
الإ�سبانية،  والتعاون  الأوروبي 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بجهود 
الكبري يف  بنت مبارك، ودورها 
الإم���ارات  دول��ة  تواجد  تعزيز 
العربية املتحدة �سمن م�ساف 
دع��م  م��ل��ف  يف  ال��ع��امل  دول 
لأف�سل  وفقا  امل���راأة  ومتكني 
املمار�سات العاملية، معربة عن 
اإعجابها ال�سديد باإميان �سموها 
اجلوهري  املراأة  بدور  امل�ستنري 
على  وحر�سها  املجتمع  يف 
منحها الفر�سة كاملة للم�ساركة 
والتطوير  البناء  م�سرية  يف 
مناحي  والتحديث يف خمتلف 
احل��ي��اة، الأم���ر ال��ذي ع��زز من 
ريادة دولة الإمارات يف جميع 
اإقليميا  واملجالت  القطاعات 

ودوليا.

تزور  اإ�سبانيا  في  الخارجية  ال�سوؤون  وزيرة 
المدر�سة الإ�سبانية في اأبوظبي

اأبوظبي-وام:
 زارت معايل اأران�سا غونزالي�س ليا وزيرة 
الأوروب��ي  والحت��اد  اخلارجية  ال�سوؤون 
والتعاون يف مملكة اإ�سبانيا مقر املدر�سة 
مدر�سة  اأول   - اأبوظبي  يف  الإ�سبانية 
�سعادة  يرافقها   - املنطقة  يف  اإ�سبانية 
اململكة  �سفري  اأنطونيو  د.  بارثي  األفاريز 

الإ�سبانية لدى الدولة .
بزيارة  �سعادتها  عن  معاليها  واأعربت 
املدر�سة الإ�سبانية يف اأبوظبي والتي تعد 
الأوىل من نوعها يف املنطقة ومت افتتاحها 
يف �سبتمرب 2020 جلميع فئات الطلبة من 
خمتلف اجلن�سيات بدعم من وزارة �سوؤون 
الرئا�سة وذلك جت�سيداً للعالقات الثنائية 

املتميزة بني البلدين.
اخلارجية  ال�سوؤون  وزيرة  معايل  واأكدت 
الثنائية  العالقات  متيز  على  الإ�سبانية 

العربية  الإم����ارات  ودول���ة  ب��الده��ا  ب��ني 
املتحدة يف جميع املجالت .. م�سرية اإىل 
اأن احت�سان اأبوظبي لأول مدر�سة اإ�سبانية 
العالقات  خ�سو�سية  يرتجم  املنطقة  يف 
التاريخية التي جتمع البلدين ال�سديقني.

�سعاد  ال��زي��ارة  خ��الل  معاليها  والتقت 
العفيفي  واأمل عبدالقادر  ال�سويدي  حممد 
والدكتور لوؤي جارود اأع�ساء جمل�س اإدارة 
مدير  بوناردي  لورانت  والدكتور  املدر�سة 

املدر�سة.
املدر�سة  اأروق���ة  يف  معاليها  وجتولت 
الدرا�سية  احل�س�س  من  جانبًا  وح�رست 
عرب تقنية الت�سال املرئي .. واطلعت على 
واملختربات  املتطورة  التعليمية  املرافق 
الأن�سطة  و�سالت  الدرا�سية  والف�سول 
الرتبوية وغريها .. كما اأجرت لقاءات عرب 
تقنية الت�سال املرئي زووم مع الكادرين 

الإداري والتدري�سي.

انطالق الن�سخة الرقمية الخا�سة من»بريك بلك 
ال�سرق الأو�سط«

دبي-الوحدة:
 ان��ط��ل��ق��ت ام�����س ال��ث��الث��اء 
الرقمية  الن�سخة  فعاليات 
ومعر�س  "موؤمتر  من  اخلا�سة 
الأو�سط"  ال�رسق  بلك  بريك 
يف  املتخ�س�س  احل���دث   -
ق���ط���اع ���س��ح��ن ال��ب�����س��ائ��ع 
امل�ساريع  وم��ع��دات  العامة 
دول  يف  الثقيلة  وال�سناعات 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
رع��اي��ة  حت��ت  يعقد  وال����ذي 
وزارة الطاقة والبنية التحتية. 
نقا�سات  الأول  اليوم  و�سهد 
اأبرز  من  كبريا  ودعما  مهمة 
منطقة  من  القطاع  القادة يف 
العامل،  الأو�سط وحول  ال�رسق 
وج��م��ع احل���دث الف��رتا���س��ي 
من  كبريا  ع��ددا  مظلته  حتت 
�سحن  قطاع  يف  املخت�سني 
الب�سائع العامة على م�ستوى 
ال�سوء  �سلط  كما  ال��ع��امل. 
ال�سلة  ذات  املو�سوعات  على 

اإ�سرتاتيجيات  ذل��ك  يف  مب��ا 
مع جائحة  للتعامل  التعايف 
"كوفيد-19" وتوقعات ال�سوق 
�سحن  بقطاع  يتعلق  ما  يف 
ومعدات  العامة  الب�سائع 
امل�ساريع وال�سناعات الثقيلة.

بن  �سهيل  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 
املزروعي  فار�س  فرج  حممد 
التحتية،  الطاقة والبنية  وزير 
عقدت  التي  الأوىل  اجلل�سة 
 – الأع��م��ال  "موجز  بعنوان 
وامل�ساريع  الأعمال  توقعات 

يف منطقة ال�رسق الأو�سط".
املتحدثني  قائمة  وت�سمنت 
مدير  �سعود  اآل  �سارة  الأم��رية 
يف  البحرية  الأع��م��ال  تطوير 
البحري  الدويل للنقل  املنتدى 
للعلوم  العربية  بالأكادميية 
البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
الدكتور  و�سعادة  بالإ�سكندرية 
اإ�سماعيل  عبدالغفار  اإ�سماعيل 
فرج رئي�س الأكادميية العربية 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
البحري ورئي�س الوفد الر�سمي 
جلامعة الدول العربية وجمل�س 
الدولية  البحرية  املنظمة 
الإدارة  مدير  اجل�سمي  و�سهاب 
واملحطات  للموانئ  التجارية 
 - العاملية  دب��ي  موانئ  يف 
اإقليم الإمارات وبن بالمري مدير 
الفعاليات يف بريك بلك ال�رسق 
الأو�سط . وقدمت اجلل�سة روؤية 
وامل�ساريع  لالأعمال  متكاملة 

من املنظور احلكومي.

بدء عمليات البناء والتح�صير لمن�صات العرو�ض الداخلية 
والخارجية لـ »اآيدك�ض«و»نافدك�ض«

اأبوظبيفي-وام:
 انطلقت يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
عمليات البناء والتح�سري ملن�سات العرو�س 
العرو�س  ومنطقة  واخلارجية،  الداخلية 
اآيدك�س ونافدك�س  احلية اخلا�سة مبعر�سي 
2021، واللذين يعقدان حتت الرعاية الكرمية 
اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
خالل  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

الفرتة من 21 اإىل 25 فرباير اجلاري .
للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �رسكة  ونظمت 
الإع��الم  و�سائل  ملمثلي  جولة  "اأدنيك" 
اآخ��ر  على  لط��الع��ه��م  وال����دويل  املحلي 
والإج���راءات  والربوتوكولت  التح�سريات 
الفعاليات  الحرتازية اخلا�سة باإطالق هذه 
احليوية، والتي تنظم من قبل اأدنيك بالتعاون 
للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  مع 
امل�سلحة. وقال حميد مطر الظاهري، الع�سو 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�رسكة اأبوظبي 
بدء  عملية  اإن  "اأدنيك"  للمعار�س  الوطنية 
البناء ملن�سات العرو�س الداخلية واخلارجية 
ملعر�سي "اأيدك�س" و"نافدك�س" 2021، تاأتي 
فرق  بذلتها  التي  الكبرية  للجهود  تتويجا 
العمل يف اأدنيك على مدار الأ�سهر املا�سية، 
والتي تعك�س ثقة املجتمع الدويل يف قدرة 

ال�رسكة على تنظيم هذه الدورة ال�ستثنائية 
يف املوعد املقرر، الأمر الذي يبدو جليًا من 
خالل م�ساركة العديد من كربيات ال�رسكات 
ال�سناعات  قطاع  املتخ�س�سة يف  العاملية 

الدفاعية من جميع اأنحاء العامل".
واأ�ساف : " اأن الإقبال الكبري على امل�ساركة 
 ،" نافدك�س   " و   " اأيدك�س   " فعاليات  يف 
اإليها  و�سل  التي  الكبرية  املكانة  يعك�س 
املعر�سان يف عامهما ال�27 ، ومدى الهتمام 
الدويل مبثل هذه الفعاليات احليوية، اإ�سافة 
قطاع  اإليه  و�سل  الذي  املتطور  للم�ستوى 
ال�سناعات الدفاعية على ال�سعيد املحلي". 
واأو�سح الظاهري اأن �رسكة اأبوظبي الوطنية 
من  كوكبة  مع  بالتعاون  قامت  للمعار�س 
واإعداد جميع  لتجهيز  الوطنية،  املوؤ�س�سات 
اأبوظبي  ملركز  التحتية  والبنى  مرافقها 
املعايري  اأعلى  وف��ق  للمعار�س  الوطني 
الربتوكولت  بتطوير  قامت  كما  العاملية، 
يف  امل�ساركني  و�سحة  ب�سالمة  اخلا�سة 
فعاليات املعر�سني، وفق �سوابط واإجراءات 
الهيئات ال�سحية املحلية والعاملية، وذلك 
كافة  امل�ساركني  تطلعات  وجت��اوز  لتلبية 
يليق  الذي  بال�سكل  الفعالية  هذه  واإخ��راج 
ال�سعيدين  على  الدولة  ومكانة  ب�سمعة 

الإقليمي والدويل.



العني ـ وام:

اأعلن���ت جامع���ة الإم���ارات العربي���ة 

املتح���دة عن الب���دء بثالث���ة م�شاريع 

بحثية تعاوني���ة م�شرتكة بني باحثني 

م���ن اجلامعة وم���ن جامعت���ي امللك 

�شعود وامللك عبد اهلل للعلوم والتقنية 

باململكة العربية ال�شعودية.

ياأتي هذا التعاون البحثي يف اإطار �شعي 

جامع���ة الإم���ارات اإىل ت�شافر اجلهود 

لتو�شيع التعاون م���ع اململكة العربية 

ال�شعودية يف عدة جمالت ا�شرتاتيجية 

والت���ي من �شاأنه���ا اأن ت�شهم يف تعزيز 

ال�رشاكات البحثي���ة ال�شرتاتيجية بني 

اجلامعات يف الدولتني .

وق���ال الدكت���ور اأحم���د م���راد النائب 

امل�ش���ارك للبحث العلمي اإن هناك عدة 

اأبحاث م�شرتكة ب���ني جامعة الإمارات 

وجامع���ة املل���ك �شع���ود منه���ا بحث 

"تغذية املي���اه اجلوفية من  بعن���وان 

ال�شدود يف الإم���ارات العربية املتحدة 

ويعنى  ال�شعودية"  العربي���ة  واململكة 

ه���ذا امل�رشوع بتطوير نه���ج جديد يف 

تغذية اخلزان���ات اجلوفية بال�شتخدام 

املبا�رش ملياه ح�شاد الأمطار املتجمعة 

خلف ال�شدود كم�شدر للمياه يف تغذية 

املي���اه اجلوفي���ة، ويه���دف اإىل حتديد 

الطريقة الأك���ر فعالية ل�نظام التغذية 

املوج���ه لزي���ادة كف���اءة التغذية من 

ال�شدود و�شحن خزانات املياه اجلوفية 

امل�شتهدف���ة وتقلي���ل التبخر وحت�شني 

جودة املياه اجلوفي���ة وتاأمني اإمدادات 

املياه.

واأ�شاف اأن���ه مت اختيار موقع واحد يف 

كال البلدي���ن بن���اًء على ع���دة معايري 

ال�رشوط اخلا�ش���ة باملوقع  مت�شمن���ة 

واجلدوى التقنية ومدى جاهزية املوقع 

لتنفيذ نظ���ام التغذي���ة املوجه ودقة 

البيان���ات املطلوبة، وهو �شد البيح يف 

دولة الإمارات و�شد حوطة بني متيم يف 

ال�شعودية و�شيت���م النتهاء من اأن�شطة 

امل�رشوع خالل عامني، ومن املتوقع اأن 

ت�شهم نتائجه ب�شكل مبا�رش يف حت�شني 

تغذية خزانات املياه اجلوفية وحت�شني 

موؤ�رش الأمن املائي يف البلدين.

ولفت���ت اإىل اأن م���ن البح���وث الأخرى 

الهام���ة درا�شة بعن���وان "حتويل فعال 

للطاق���ة ال�شم�شية با�شتخ���دام اأ�شباغ 

ع�شوي���ة مغلفة"، ويهدف هذا امل�رشوع 

اإىل بناء خاليا �شم�شية جديدة ح�شا�شة 

لالأ�شب���اغ /DSSCs/ تقوم على عزل 

بع�ض الأ�شب���اغ الع�شوية ال�شائعة يف 

جزيئات كبرية م���ن القرع CB7 وعلى 

�شطح ثاين اأك�شي���د التيتانيوم النانوي 

البل���وري واإظه���ار اأن ه���ذا النهج فوق 

اجلزيئ���ي يقل���ل من دينامي���ات اإعادة 

ال�شحن. اإ�شافة اإىل تعزيز كفاءة اخللية، 

وخا�شة خاليا احلال���ة ال�شلبة و�شبه 

احلال���ة ال�شلبة يف �ش���وء القيود التي 

تفر�شه���ا اخلاليا ال�شم�شية التي ت�شتند 

اإىلI−/I3− كو�شي���ط ح���ل لالختزال، 

وبالتايل اإنت���اج اخلاليا الكهرو�شوئية 

الأك���ر كفاءة وق���وة واأرخ����ض تكلفة 

عند ت�شنيعها. وتاأت���ي حداثة القرتاح 

احل���ايل من حقيق���ة اأن اإر�شاء الأ�شباغ 

املقرتح مب�شاعدة CB7 هو نهج جديد، 

�شيمهد الطريق ملزيد من ال�شتخدامات 

للجزيئات ال�شخمة لتعزيز تكنولوجيا 

اخلاليا ال�شم�شية.

وذك���ر الدكت���ور اأحمد م���راد اأن هناك 

م�رشوع���ا م�شرتكا بني جامعة الإمارات 

العربية املتحدة وجامعة امللك عبد اهلل 

للعل���وم والتقنية بعنوان "املجتمعات 

امليكروبي���ة املرتبط���ة بالنب���ات يف 

الربية وامل�شتاأن�شة"  جن�ض احلم�شيات 

ويهدف امل����رشوع اإىل درا�شة وتو�شيف 

التي تلعب  املجتمع���ات امليكروبي���ة 

دورا هام���ًا يف قدرة نبات احلنظل على 

التكاثر يف الظ���روف اجلافة. ومن اأجل 

احل�شول على منفذ للدرا�شات الوظيفية 

للميكروب���ات املرتبطة بنبات احلنظل، 

�شيتحقق امل����رشوع من ذلك با�شتخدام 

طريق���ة التحول اجليني والن�شخ ، حيث 

اأن مقارن���ة التحول اجلين���ي والن�شخ 

لنب���ات احلنظل الربي مع نبات البطيخ 

امل�شتزرع �شتمكننا من حتديد الكائنات 

الدقيق���ة البيئية املتواج���دة يف بيئة 

نب���ات احلنظل والط���رق املرتبطة على 

وجه التحديد بظروف الإجهاد البيئي.

واأو�ش���ح اأن هذا البح���ث �شيوفر روؤية 

وو�شائل لت�رشي���ع زراعة احلنظل الربي 

والدرا�ش���ات املرتبطة بها والتي تهدف 

اإىل تطوير واإنتاج وقود الديزل احليوي 

عل���ى نطاق وا�ش���ع، وحت�ش���ني كفاءة 

ا�شتخ���دام املياه يف البطيخ امل�شتزرع، 

وتو�شي���ح اأهمية التفاعل بني النباتات 

والكائنات احلي���ة الدقيقة يف البيئات 

ال�شحراوية.

اأبوظبي ـ الوحدة:

وقع���ت �رشك���ة اأبوظب���ي للخدم���ات 

ال�شحي���ة "�شحة" اأك���رب �شبكة رعاية 

�شحية يف دولة الإمارات، مذكرة تفاهم 

مع م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ّش�شي 

يف الدمام باململكة العربية ال�شعودية، 

بهدف تعزيز مزاي���ا الرعاية ال�شحية 

ب���ني املوؤ�ش�شت���ني، من خ���الل ابتكار 

الربام���ج التدريبية، وتب���ادل املعرفة 

واخلربات الإدارية وال�رشيرية، ف�شاًل عن 

تعزيز اخلدم���ات يف جمالت البحوث 

الطبية والأكادميية وال�رشيرية.

ومت توقي���ع مذك���رة التفاهم عن بعد، 

حتت رعاي���ة الدكت���ور عب���د العزيز 

الغامدي، الرئي����ض التنفيذي للمجمع 

ال�شح���ي الأول يف املنطق���ة ال�رشقية 

للمملكة العربي���ة ال�شعودية، ووقعها 

الدكت���ور جاري���ث جودي���ري، الرئي�ض 

التنفيذي ملجموع���ة "�شحة"، وال�شيد 

التنفيذي  الرئي����ض  ال�رشي���ف،  عم���ر 

مل�شت�شفى امللك فهد التخ�ّش�شي.

ويف اإط���ار التع���اون امل�ش���رتك بني 

افرتا�شي  اجتم���اع  ُعق���د  اجلانب���ني 

بح�شور ممثلني ع���ن الطرفني، �شارك 

فيه جمموعة من امل���دراء التنفيذيني 

والإدارة العليا.

وتعليًقا على التفاقي���ة، قال الدكتور 

جاري���ث جوديري، الرئي����ض التنفيذي 

ملجموع���ة "�شحة": "نح���ن فخورون 

بتعزيز رحلتنا نح���و الريادة والتميز 

عرب �رشاكتن���ا مع م�شت�شفى امللك فهد 

التخ�ّش�ش���ي لتوف���ري رعاي���ة �شحية 

مب�شت���وى عامل���ي غ���ري م�شبوق يف 

املنطقة.

واأك���د عل���ى اأهمي���ة ال����رشاكات يف 

القطاع ال�شح���ي، والتي ُت�شهل تبادل 

اأف�شل املمار�شات واملعرفة واخلربات 

ال�شحية، وُت�شهم يف الرتقاء مبعايري 

الرعاي���ة ال�شحي���ة املقدمة ملختلف 

�رشائح املجتمع يف املنطقة.

يرتكز اهتمام القي���ادات يف "�شحة" 

التخ�ش�شي  ويف م�شت�شفى امللك فهد 

على تر�شيخ مبادئ التعاون الإقليمي 

وتعزيزها، لالرتقاء مبنظومة ال�شحية 

يف البلدي���ن، و�شتفتح مذكرة التفاهم 

اجلدي���دة جم���اًل وا�شع���ًا ل�رشاك���ة 

م�شتقبلية ُتعزز م�شاعي البلدين نحو 

توفري رعاية �شحية عالية اجلودة يف 

جميع املجالت، مب���ا يف ذلك زراعة 

اخلاليا اجلذعية.

وجت���در الإ�شارة اإىل م�شاهمة "�شحة" 

املتوا�شل���ة يف تقدم قط���اع الرعاية 

ال�شحي���ة وتطوره يف الإم���ارات، من 

�رشاكاتها  بنط���اق  التو�ش���ع  خ���الل 

مع الهيئ���ات واملوؤ�ش�ش���ات املحلية 

والإقليمي���ة والدولية الت���ي تت�شارك 

معها يف الأهداف والقيم. وتلتزم �شبكة 

"�شح���ة" بتلبية متطلب���ات الرعاية 
ال�شحية املتنامية يف دولة الإمارات، 

عرب تبادل املعرفة واخلربات، والتعليم 

والأبحاث، واخلدمات ال�شحية الرائدة 

التي تتمحور ح���ول �شالمة املر�شى 

وعافيتهم. 

اأبوظبي ـ وام:

نظ���م الأر�شيف الوطني دورة تدريبي���ة بعنوان"جرد 

الوثائ���ق يف اجلهات احلكومي���ة" ا�شتهدفت موظفي 

وزارة العدل.

والدورة اإحدى نتائج مذكرة التفاهم التي مت توقيعها 

موؤخرا ب���ني الأر�شيف الوطن���ي ووزارة العدل، والتي 

ته���دف اإىل تعزيز التع���اون يف املجالت التي تدعم 

ر�شالتيهما، والعمل معا يف تنظيم اأر�شيف الوزارة.

وجاءت الدورة التدريبية اإ�شهاما من الأر�شيف الوطني 

ببناء نظام متكام���ل ومنوذجي لأر�شيف وزارة العدل 

ب�شقيه الورقي والإلكرتوين، وتطبيق �شيا�شة متكاملة 

لإدارة الوثائ���ق وامل�شتندات، وتعزي���ز املهارات يف 

جم���ال حفظها ورقي���ا واإلكرتونيا، وتطوي���ر الكوادر 

املوؤهلة يف جمال الأر�شيف.

وتطرق���ت الدورة التدريبية - التي حا�رش فيها خبري 

الأر�شفة اأحمد موجب عرب تقنيات التوا�شل عن بعد - 

اإىل الوثيقة الأر�شيفية، وعملية جرد الوثائق املنتجة 

وامل�شتلم���ة يف اجله���ة احلكومية، وحتدي���د مواقع 

حفظه���ا واإع���داد القوائم لها، م�ش���رية اإىل اأن تطبيق 

اإجراء اجلرد للوثائق املنتج���ة وامل�شتلمة يكون يف 

اجلهة احلكومية، للتعرف على اأعداد واأنواع الوثائق 

ومواقع حفظها، وينف���ذ هذه الإجراء ب�شكل دوري يف 

نهاية كل �شنة.

وح���ددت ال���دورة التدريبية الهدف م���ن عملية جرد 

الوثائق بالمتثال للمتطلبات القانونية التي حددها 

القانون الحتادي اخلا����ض بالأر�شيف الوطني رقم 7 

لع���ام 2008 واملعدل بالقانون رق���م 1 ل�شنة 2014 

ولئحته التنفيذي���ة، والتي تتطلع اإىل ح�رش امللفات 

والوثائق يف املواقع التابعة للجهة احلكومية، واإعداد 

قوائم للملفات املوجودة يف كل الوحدات التنظيمية 

للتمكن من التدقيق على �شالمتها، وا�شتخدام القوائم 

للبح���ث عن الوثائق و�شبط عملي���ة الطالع عليها.. 

وتناولت مواد القانون رق���م 1 ل�شنة 2014 ولئحته 

التنفيذية التي تناولت تنظيم الوثائق وحفظها لدى 

اجلهات احلكومية.

وتطرق���ت الدورة التدريبية - الت���ي �شارك فيها عدد 

كب���ري من موظف���ي وزارة العدل، وموظف���ي الأر�شيف 

الوطني - اإىل التح�شري لعملية جرد الوثائق بتحديد 

املواقع املطلوب جرد الوثائق فيها، واإعداد مل�شقات 

لرتقيم املواقع والرفوف واخلزائن، وو�شع املل�شقات 

يف امل���كان املنا�شب، ومن ثم ت�شجيل بيانات اجلرد، 

وحددت املطلوب من اجلهة احلكومية لتنظيم عملية 

جرد الوثائق واإجنازها.

يذك���ر اأن الأر�شي���ف الوطن���ي قد و�ش���ع خطة لن�رش 

الثقافة الأر�شيفية ب���ني املوؤ�ش�شات احلكومية؛ فنظم 

عددا كبريا من الور����ض التوعوية للجهات احلكومية، 

ودارت العدي���د منها حول اإج���راءات العمل يف اإدارة 

الوثائق اجلارية والو�شيطة، وتنظيم الأر�شيف الورقي 

والإلك���رتوين مبختلف اأ�شكاله، وق���د ا�شتملت الور�ض 

التوعوي���ة اأي�شا على العديد من املوا�شيع مثل: جرد 

الوثائق، وحتويل الوثائق والأر�شيف، واإتالف الوثائق، 

وت�شني���ف الوثائق، واإع���داد خطط حف���ظ امللفات، 

وحفظ الوثائق واإتاحتها، والعديد من ق�شايا الأر�شفة 

الإلكرتونية.

وينظ���م الأر�شيف اأي�شا ور�شا توعوية للم�شوؤولني يف 

الأر�شيف���ات، ت�رشح اأهمي���ة اإدارة امللفات يف اجلهة 

احلكومي���ة بطريق���ة علمية مبا يتواف���ق اأو يتما�شى 

م���ع قوانني الدولة. واإىل جان���ب ذلك كله، تقوم فرق 

خمت�شة م���ن الأر�شي���ف الوطني بزي���ارات ميدانية 

لتنظي���م اأر�شيفات اجلهات احلكومي���ة بالدولة، كما 

يقدم الأر�شيف الوطن���ي خدمة ال�شت�شارات املجانية 

وغريها للجهات احلكومية واجلهات اخلا�شة.
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موارد ال�سارقة تدرب

 موظفي الحكومة على تبني 

ممار�سات االبتكار

ال�شارقة � وام:

تعق���د دائرة املوارد الب�رشي���ة بال�شارقة الربنامج 

التاأ�شي�شي الإلك���رتوين " البتكار املوؤ�ش�شي وبناء 

القدرات الب�رشية "، ال���ذي يقام بالتزامن مع �شهر 

الإم���ارات لالبتكار، من اأجل حتفيز موظفي اجلهات 

احلكومي���ة على تبن���ي ممار�شات البت���كار على 

م�شتوى الدولة.

ي�شارك يف الربنامج موظفو جهات ودوائر وهيئات 

وموؤ�ش�شات حكوم���ة ال�شارقة من كافة امل�شتويات 

الوظيفي���ة ويعقد بنظام التدري���ب الفرتا�شي عرب 

.Microsoft Teams برنامج

ويهدف الربنامج اإىل تعري���ف امل�شاركني بالروؤية 

امل�شتقبلية لدولة الإمارات يف البتكار، وجهودها 

واإجنازاته���ا يف هذا املج���ال وي�شعى اإىل متكينهم 

من الإمل���ام مبفهوم البتكار وماهيت���ه، ومهاراته 

واأ�شاليبه، وا�شتحداث وتطوي���ر امل�شاريع الداعمة 

مليادين العمل.

وي����رشح الربنام���ج اأهمي���ة البت���كار يف التميز 

املوؤ�ش�ش���ي وحتقي���ق التناف�شية وحت�ش���ني الأداء 

وت�شجي���ع التع���اون وتر�شيد النفق���ات ويتناول 

التحدي���ات الت���ي ت�شهده���ا املرحلة م���ن �رشعة 

التطور وتناف�شية الدول وتغ���ري الأنظمة والفر�ض 

الإلكرتونية ومقاومة التغيري.

وحول جه���ود دولة الإم���ارات يف البتكار؛ يعرف 

لالبت���كار  الوطني���ة  بال�شرتاتيجي���ة  الربنام���ج 

وقطاعاته���ا ال�شبعة وه���ي التكنولوجيا وال�شحة 

واملي���اه والتعلي���م والطاق���ة املتج���ددة والنقل 

والف�ش���اء ويتط���رق اإىل رواد البت���كار والبيئات 

الداعمة له ومدخالته ومراحله.

ويرك���ز الربنامج على حمور البت���كار يف جهات 

العم���ل، متحدثًا عن عدد م���ن النقاط الهامة وهي 

دم���ج البتكار يف ا�شرتاتيجي���ات اجلهات، وتعزيز 

املواهب وتوظيفه���ا، واإيجاد ثقافة داعمة وحمفزة 

على البت���كار، وبناء �شبكات م���ن العالقات على 

م�شت���وى اجله���ات، والتوا�شل والنفت���اح واإتاحة 

املعلومات، وقيا�ض الأثر وتبادل التجارب.

االأر�سيف الوطني ينظم دورة حول اأف�سل الممار�سات في جرد 

الوثائق في الجهات الحكومية

�سي  لتبادل  الخبرات وتطوير  »�سحة« توقع مذكرة تفاهم مع م�ست�سفى الملك فهد التخ�سّ

االأبحاث الطبية االأكاديمية وال�سريرية

ثالثة م�ساريع بحثية بين جامعة االإمارات وجامعتين 
�سعوديتين

اأبوظبي ـ الوحدة:

انطلق���ت م�شاء اأم����ض الثالثاء ، ث���اين حلقات البث 

املبا�رش من برنامج »اأمري ال�شعراء«مبو�شمه التا�شع، 

الذي تنظمه وتنتجه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 

الثقافية والرتاثي���ة باأبوظبي  يف اإطار ا�شرتاتيجيتها 

الثقافي���ة الهادفة ل�ش���ون الرتاث وتعزي���ز الهتمام 

ب���الأدب وال�شع���ر العربي، وذلك م���ن  م�رشح �شاطئ 

الراحة باأبوظبي يف العا�رشة م�شاًء، عرب قناة بينونة 

وقناة الإمارات.

وق���دم 4 �شع���راء م���ن جن���وم الربنام���ج ق�شائدهم 

ال�شعري���ة  اأمام جلنة التحكي���م املوؤلفة من )الدكتور 

علي بن متيم، الدكتور �شالح ف�شل، الدكتور عبدامللك 

مرتا�ض(، حيث �شارك يف احللقة كل من )حنان فرفور 

من لبنان، عبداهلل علي ال�شام�شي من الإمارات، حممد 

عرب �شالح من م�رش، حممد املامي ولد حممد حامد 

من موريتانيا(.

راأ�ض اخليمة � وام:

اكت�ش���ت مباين القيادة العام���ة ل�رشطة راأ�ض اخليمة 

باللون الأحمر ا�شتع���داداً لدخول /م�شبار الأمل/ اأول 

م�شبار عربي ل�شتك�شاف كوكب املريخ، مدار اللتقاط 

حول الكوكب الأحمر.

تاأتي الحتفالية يف ه���ذه اللحظة التاريخية لقطاع 

الف�ش���اء الإماراتي ت�شامنًا مع فري���ق عمل م�رشوع 

الإمارات ل�شتك�ش���اف املريخ، وجناح /م�شبار الأمل/ 

يف الو�ش���ول اإىل هذه املرحلة يف رحلته بني الأر�ض 

وكوكب املريخ بعد نحو �شبعة اأ�شهر من انطالقه نحو 

الف�شاء اخلارجي، وتتويج���ًا للرحلة التاريخية لأول 

مهمة عربية اإىل الف�شاء و�شوًل للكوكب الأحمر.

انطالق الحلقة المبا�سرة الثانية 

من »اأمير ال�سعراء«   

مباني �سرطة راأ�س الخيمة تتو�سح باللون االأحمر 

بالتزامن مع و�سول م�سبار االأمل اإلى المريخ



6
  األربعاء 10 فرباير2021ـ العـدد 14666                

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير 

  

 

 

  

 �لأمن �لعر�قي يعلن �إلقاء 
�لقب�ض على 24 من عنا�سر 

د�ع�ض في �لأنبار
بغد�د  )د ب �أ(- 

اأعلنت وزارة الداخلية العراقية  الثالثاء 
القب�ض  اإلقاء  من  متكنت  الأمن  قوات  اأن 
داع�ض  تنظيم  عنا�رص  م��ن   24 على 

مبحافظة الأنبار غرب العراق.
مبوقع  �صفحتها  على  ال��وزارة  وذك��رت 
متابعة  خ��الل  "من  اأن��ه  "فيب�صوك"، 
الره��اب��ي  داع�����ض  ع�صابات  عنا�رص 
ال�صتخباري  اجلهد  وتكثيف  وحتركاتهم 
مفارز  متكنت  املا�صية،  يوما  للثالثني 
مبديرية  املتمثلة  ال�صتخبارات  وكالة 
يف  الأنبار  اإرهاب  ومكافحة  ا�صتخبارات 
على  القب�ض  اإلقاء  من  الداخلية  وزارة 
قانون  اأحكام  وفق  مطلوبني  اإرهابيا   24

الإرهاب".
واأ�صافت اأن املوقوفني متهمون بالنتماء 
ي�صمى  ما  �صمن  والعمل  داع�ض  لتنظيم 

قاطعي الأنبار والفلوجة بالتنظيم.
وفق  القب�ض  اإل��ق��اء  عملية  مت��ت  وق��د 
متفرقة  مبناطق  ق�صائية  واأوامر  مذكرات 
اأق��وال��ه��م  م��ن امل��ح��اف��ظ��ة، ومت ت��دوي��ن 
القانونية  الإج��راءات  واتخاذ  بالعرتاف 

بحقهم.
اأعلن  العراقي  ال�صعبي  احل�صد  وك��ان 
موؤخرا "اإحباط خمطط اإرهابي كبري" يف 

الأنبار.
2017ع��ن  عام  نهاية  الإع��الن يف  ورغ��م 
يف  ع�صكريا  داع�ض  تنظيم  على  الق�صاء 
يف  ن�صطة  تزال  ل  خالياه  فاإن  العراق، 

عدد من املناطق.
من جهة اخرى  وقع العراق واإيران على 
التعاون  تفاهم يف جمال  مذكرات  ثالث 
والتعاون  املحكومني  وتبادل  الق�صائي 

يف جمال النزاهة وحماربة الف�صاد.
وقال القا�صي فائق زيدان رئي�ض جمل�ض 
ت�رصيح  يف  العراق،  يف  الأعلى  الق�صاء 
الإي��راين  اجلانب  مع  :"بحثنا  �صحفي، 
املجالت  جميع  يف  املعلومات  تبادل 

التي تتعلق بالق�صاء واملحاكم".
ال�صلطة  رئي�ض  رئي�صي  اإبراهيم  واأعرب 
العراق،  يزور  الذي  اإيران،  يف  الق�صائية 
العالقات  تعزيز  يف  ب��الده  رغبة  ع��ن 
وتنقل  العراق  مع  والقانونية  الق�صائية 

الزائرين ومكافحة الف�صاد.
جلنة  ت�صكيل  �صمل  التعاون  اأن  واأو�صح 
الأح���وال  م�صاكل  ملتابعة  م�صرتكة 

البلدين. ال�صخ�صية بني 

ال�شلطات ال�شودانية تعلن ت�شكيل الحكومة الجديدة

�ل�سفارة �لأمريكية في �لخرطوم تعرب عن �لتطلع للعمل مع 
�لحكومة �ل�سود�نية �لجديدة

�خلرطوم  )د ب �أ(-
اجلديدة  احلكومة  ت�صكيل  ال�صودانية  ال�صلطات  اأعلنت 
وجربيل  للخارجية  وزيرة  املهدي  ال�صادق  مرمي  وتعيني 

اإبراهيم وزيرا للمالية.
واأعلن رئي�ض الوزراء ال�صوداين عبد اهلل حمدوك،  الثنني، 
حكومته اجلديدة والتي �صملت تعيني جربيل اإبراهيم زعيم 
حركة العدل وامل�صاواة املتمردة يف دارفور وزيرا للمالية 

ومرمي ال�صادق املهدي، من حزب الأمة، وزيرة للخارجية.
وذكرت وكالة "�صونا" الر�صمية يوم الأحد اأن حمدوك اأ�صدر 

قرارا بحل احلكومة النتقالية يف البالد.
وقالت اإن رئي�ض الوزراء اأ�صدر، ا�صتنادا اإىل اأحكام الوثيقة 
الد�صتورية للفرتة النتقالية، قرارا باإعفاء الوزراء ووزراء 
واإنهاء  منا�صبهم،  من  النتقالية  الفرتة  بحكومة  الدولة 
تكليف الوزراء املكلفني بت�رصيف اأعباء الوزارات، على اأن 
اإىل  بوزاراتهم  الأعمال  "لت�رصيف  مواقعهم  يف  ي�صتمروا 

الت�صليم  اإجراءات  واإكمال  اجلديدة  احلكومة  ت�صكيل  حني 
والت�صلم".

الثالثاء  ام�ض  اخلرطوم  يف  الأمريكية  ال�صفارة  وهناأت   
التطلع للعمل  واأعربت عن  ال�صودانية اجلديدة،  احلكومة 

معها.
تويرت  مبوقع  ح�صابها  على  تغريدة  يف  ال�صفارة  وقالت 
:"تهانينا للفريق الوزاري اجلديد لرئي�ض الوزراء ال�صوداين 

عبد اهلل حمدوك والأع�صاء اجلدد مبجل�ض ال�صيادة".
عالقتنا،  لتقوية  معكم  للعمل  نتطلع  :"اإننا  واأ�صافت 

وتعزيز الدميقراطية والزدهار لل�صعب ال�صوداين".
ومت م�صاء اأم�ض الول  الإعالن عن اأ�صماء وزراء احلكومة 

النتقالية اجلديدة يف ال�صودان.
من  ال�صودان  ا�صم  املتحدة حذفت  الوليات  اأن  اإىل  ي�صار 
اأول/اأكتوبر  ت�رصين  يف  لالرهاب  الراعية  الدول  قائمة 
على  املفرو�صة  العقوبات  رفعت  ثم  وم��ن  املا�صي، 

اخلرطوم.

��ستحقاق  �لمقبلة  �لبرلمانية  �لعر�ق:�لنتخابات  وزر�ء  رئي�ض 
وطني

 بغد�د  )د ب �أ(-
العراقية   �رصح رئي�ض احلكومة 
اأن  الإثنني  الكاظمي   م�صطفى 
الربملانية  العامة  النتخابات 
ت�رصين  العا�رَصمن  يف  املبكرة 
اأول/اأكتوبر املقبل هي ا�صتحقاق 
الت�صامن  اإىل  يحتاج  وطني 
ال�صيا�صي والجتماعي يف العراق.  
له  تغريدة  يف  الكاظمي  وق��ال 
مبوقع  ال�صخ�صى  ح�صابه  على 
/تويرت/-"  الجتماعي  التوا�صل 
ل��ن ن��ت��ن��ازل ع��ن ب��ن��اء ال��دول��ة 
حلل  الكثري   اأجنزنا  وهيبتها، 
والقت�صادية  الأمنية  الأزم��ات 
الكاظمي  واأ�صاف    . وال�صحية" 
ا�صتحقاق  "النتخابات  اأن 
الت�صامن  اإىل  يحتاج  وطني 
والجتماعي".   ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

قائال  تغريدته  الكاظمي  واختتم 
بالتجاوز  يتم  ل  "البناء  اإن 
الدينية  واملقد�صات  الرموز  على 
املوؤ�ص�صات  و���رصب  والوطنية 
الدولة  بدعم  بل  الطرق،  وقطع 
املتجاوزين".  مع  نتهاون  ولن 
ك���ان م��ن امل��ق��رر اج����راء ه��ذه 
من  ال�صاد�ض  يف  النتخابات 
ولكن  املقبل  حزيران/يونيو 
اق��رتاح  على  بناء  تاأجيلها  مت 
العراقية  النتخابات  مفو�صية 
لكي  اأكتوبر  اأول/  ت�رصين  ل�صهر 
واأك��د  ونزيهة  متكاملة،  تكون 
م�صت�صار  الهنداوي،  احل�صني  عبد 
رئي�ض احلكومة العراقية ل�صوؤون 
الأمم  اأن  الثالثاء،  النتخابات،  
النتخابات  �صرتاقب  املتحدة 
العراق،  يف  املقبلة  الت�رصيعية 
يف  وق��ال  عليها.  ت�رصف  ول��ن 

الأمم  "دور  اإن  �صحفي،  ت�رصيح 
هو  الن��ت��خ��اب��ات  يف  املتحدة 
املراقبة من خالل التقييم ولي�ض 

الإ�رصاف، ولن تتدخل باإدارتها".
واأ�صاف، اأن "العراقيني �صيديرون 

النتخابات يف كل مراحلها".
رئي�ض  اأك��د  �صابق،  وق��ت  ويف 
م�صطفى  العراقية،  احلكومة 
موعد  "تغيري  اأن  ال��ك��اظ��م��ي، 
املبكرة  الت�رصيعية  النتخابات 
يف العراق لي�ض حيادا عن مبداأ 
اإجرائها، بل هي قائمة على كل 
ال��وزراء  جمل�ض  و�صوت  حال". 
وقت  ب��الإج��م��اع يف  ال��ع��راق��ي 
من  العا�رص  حتديد  على  �صابق، 
لإج��راء  موعدا  املقبل  اأكتوبر 
من  ب��دل  املبكرة،  النتخابات 
الذي  يونيو  من  ال�صاد�ض  تاريخ 

اأعلن عنه الكاظمي �صابقا.

نواب من المعار�شة  يعدون لعري�شة جديدة من اأجل �شحب الثقة من الغنو�شي
رئي�ض �لحكومة �لتون�سية يطلب ر�أي �لمحكمة �لإد�رية ب�ساأن 

�أزمة»�ليمين �لد�ستورية«مع �لرئي�ض �سعيد
 تون�ض  )د ب �أ( - 

يف  الإداري���ة  املحكمة  من  م�صدر  ق��ال 
راأيا  طلبت  احلكومة  رئا�صة  اإن  تون�ض  
املحتدم  النزاع  بخ�صو�ض  ا�صت�صاريا 
"اليمني  ح��ول  اجلمهورية  رئا�صة  مع 
التعديل  يف  اجلدد  للوزراء  الد�صتورية" 

احلكومي املو�صع.
عماد  املحكمة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
راأيها  �صتقدم  املحكمة  اإن  ال��غ��اب��ري  
راف��ق��ت  ال��ت��ي  الإج������راءات  بخ�صو�ض 
"اليمن  اأزمة  التعديل برمته مبا يف ذلك 

الد�صتورية" لكن راأيها لن يكون ملزما.
وتون�ض اأمام اأزمة د�صتورية غري م�صبوقة 
وهو  �صعيد،  قي�ض  الرئي�ض  رف�ض  ب�صبب 
قبول  متقاعد،  د�صتوري  قانون  اأ�صتاذ 
رئي�ض  اختارهم  الذين  اجل��دد  ال���وزراء 
اليمني  لأداء  امل�صي�صي،  ه�صام  احلكومة 
 26 يوم  الربملان  من  الثقة  نيلهم  بعد 

كانون ثان/يناير املا�صي
اإىل حتفظه  الرئي�ض �صعيد موقفه  واأرجع 
على بع�ض الوزراء بدعوى وجود �صبهات 
حول  حت��وم  امل�صالح  وت�صارب  ف�صاد 
البع�ض منهم. كما اأعلن الرئي�ض التون�صي 
رافقت  التي  الإج���راءات  على  اعرتا�صه 
التعديل لأنها براأيه تفتقد ل�صند د�صتوري، 

يف اإ�صارة اإىل نيل الثقة من الربملان.
اخت�صا�ض  �صميم  "من  الغابري  واأ�صاف 
ال�صت�صاري  راأيها  ابداء  الإدارية  املحكمة 
م�صاريع  يف  احلكومة  رئا�صة  من  بطلب 
الرقابة  متار�ض  كما  احلكومية.  الأوام��ر 
الإدارية وحتى  القرارات  على  الد�صتورية 

م�صاريع القوانني".
تاأخر  د�صتورية  حمكمة  غ��ي��اب  ويف 
طرح  �صنوات،  خم�ض  نحو  منذ  و�صعها 
خرباء القانون الد�صتوري بالفعل تاأويالت 

�صعيد  الرئي�ض  وقال  للد�صتور.  مت�صاربة 
اإنه لي�ض املت�صبب يف الأزمة احلالية.

وقال رئي�ض احلكومة امل�صي�صي يف وقت 
اليمني  لأداء  موعد  "طلبت حتديد  �صابق 
الذين عينتهم  الوزراء  ال�صتجابة.  وناأمل 
حان  الد�صتورية،  �صالحياتي  مبقت�صى 
ويبا�رصوا  اليمني  ي���وؤدوا  لأن  الوقت 

مهامهم".
تنظيم  ع��دم  "يف  امل�صي�صي  واأ���ص��اف 
املرفق  ل�صري  تعطيل  اليمني  موكب 

الدولة". العام ودواليب 
تون�ض   يف  نواب  قال  اخ��رى   جهة  من 
لعري�صة  الإع��داد  ب�صدد  اإنهم  الإثنني 
رئي�ض  الثقة من  اأجل �صحب  جديدة من 
را�صد  النه�صة   حركة  وزعيم  الربملان 

الغنو�صي.
النا�صفي  ح�����ص��ون��ة  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
على  املح�صوبة  الإ���ص��الح  كتلة  ع��ن 
الأملانية  الأن��ب��اء  لوكالة  املعار�صة 
)د.ب.اأ( اإن الكتل الربملانية بداأت بجمع 

ر�صميا  اإيداعها  و�صيجري  الم�صاءات 
يف وقت لحق.

اإدارة  �صوء  "هناك  النا�صفي  واأو�صح 
اإدارة  يف  ف�صل  والغنو�صي  للجل�صات 
يكن حمايدا...  ومل  الكتل  بني  اخلالفات 
�صعوبة  اليوم  وهناك  تراكمات  ح�صلت 

يف العمل داخل جمل�ض النواب".
ر�صميا،  العري�صة  تقدمي  ح��ال  ويف 
ل�صحب  الثانية  اللوم  لئحة  ف�صتكون 
الثقة من الغنو�صي بعد �صقوط الالئحة 
حزيران/يونيو  يف  بالت�صويت  الأوىل 

العام املا�صي. من 
وحتتاج العري�صة لإم�صاءات ثلث نواب 
الربملان اأي 73 نائبا على الأقل من 217 
الت�صويت  يتطلب  الثقة  �صحب  ولكن 

املطلقة. بالأغلبية 
واملعار�ض  امل�صتقل  النائب  وق���ال 
يف  "العري�صة  ال���رح���وي   امل��ن��ج��ي 
اإ�صقاط  على  و�صنعمل  ال�صحيح  الطريق 
 73 لي�ض  هدفنا  امل��رة.  هذه  الغنو�صي 
الكتل  "كل  ال��رح��وي:  وتابع  نائبا". 
عدا  ما  بالعري�صة  معنية  الربملانية 

حركة النه�صة وائتالف الكرامة".
حادة  خالفات  الربملان  جل�صات  وت�صهد 
اخلالفات  �صيما  ول  كتله  بني  ومتواترة 
املتكررة مع "ائتالف الكرامة" املح�صوب 
على اليمني الديني و�صلت حد ال�صتباك 

بالأيدي.
الدميقراطية،  الكتلة  من  اأح��زاب  وتتهم 
الغنو�صي  الربملان،  يف  كتلة  اأكرب  ثاين 
الكرامة  ائتالف  "عنف"  عن  بالتغا�صي 

ومبحاباتهم.
من  اأ�صا�صا  بالدعم  الغنو�صي  ويحظى 
)53 مقعد( وحليفه  النه�صة  حزبه حركة 
الكرامة  وائتالف  مقعد(   29( تون�ض  قلب 

)18 مقعد(.

�سورية : تو�سل �لقو�ت �لحكومية ولجان 
درعا لتفاق يبعد �سبح �لحرب

دم�سق  ) د ب �أ(-
املركزية  درع���ا  جل��ان  يف  م�صدر  ق��ال    
الثنني اإنه جرى التو�صل لتفاق مع القوات 
الرو�صية  القوات  من  وفد  بح�صور  احلكومية 

يف حي ال�صاحية غرب مدينة درعا .
التي  الت��ف��اق  بنود  ع��ن  امل�صدر  وك�صف 
تق�صي بخروج املطلوبني ال�صتة من املنطقة 
الغربية بكفالة ع�صائرهم على األاّ يتواجدوا 

يف هذه املنطقة.
�صباط  اأخربت  اللجان  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
النظام والوفد الرو�صي باأنها ل تقبل بت�صليم 
اأي مطلوب للنظام، واأنها ل جترب اأحدا على 
ل  اأنها  كما  ال�صوري،  ال�صمال  نحو  اخلروج 
متنع اأحدا من اخلروج لل�صمال فيما لو اأراد 

ذلك.
كما ت�صمن التفاق الذي يدخل حيز التنفيذ 
يوم غد الثالثاء " ت�صليم 4 قطع من ال�صالح 
بني  الع�صائري  اخلالف  ظهرت يف  املتو�صط 
يف  وق��ع  ال��ذي  وك��ي��وان  الزعبي  ع�صريتي 
وال�صماح  تقريبا،  �صهر  قبل  طف�ض  مدينة 
لقوات الفرقة الرابعة بتفتي�ض بع�ض املزارع 
اجلنوبية ملدينة طف�ض يوم غد بح�صور اأبناء 

ناحية  مقر  تفعيل  لإعادة  اإ�صافة  املنطقة، 
ال�رصطة يف طف�ض و 3 مقار حكومية كمبنى 

الزراعة والأ�صمنت يف املدينة".
اجلنوبية  اجلبهة  يف  ع�صكري  قائد  وك�صف 
القوات  اأن  احلر  ال�صوري  للجي�ض  التابعة 
درع��ا  جل��ان  ملطلب  ر�صخت  احلكومية 
املركزية بعدم تهجري 6 اأ�صخا�ض اإىل ال�صمال 
جرت  التي  الت�صعيد  عملية  بعد  ال�صوري، 
وبلدات  مدن  وتهديد  املا�صية  الأيام  خالل 
درعا  حمافظة  اإىل  الت�صعيد  بعودة  درع��ا 
احلكومية،  للقوات  رمزيا  ت�صهد وجودا  التي 

وخا�صة يف ريفي درعا الغربي وال�رصقي ".
ت�صكاّلت  التي  املركزية  درعا  جلان  وكانت 
ال�صورية  احلكومية  القوات  �صيطرة  عقب 
على حمافظة درعا يف متوز / يوليو  2018 
وت�صم قادة �صابقني يف اجلي�ض ال�صوري احلر 
و�صيوخ ع�صائر ووجهاء من درعا رف�صت يوم 
القوات احلكومية  اجلمعة املا�صي لقاء وفد 
التابعة  الدولة  امن  اإدارة  مدير  و�صف  بعد 
اللواء ح�صام لوقا باأنهم  ال�صورية  للحكومة 
وجمموعة  ال�رصائيلية  للمخابرات  عمالء 

قطاع طرق .

وفاة �لمذيع �ل�سعودي �لمخ�سرم عبد �لرحمن 
يغمور عن 85 عاماً

�لريا�ض  )د ب �أ(- 
تويف ام�ض  الثالثاء املذيع واملخرج ال�صعودي 
عبدالرحمن حممود يغمور، عن عمر ناهز 85 

عاما.
وكتب جنله فرا�ض عبدالرحمن يف تغريدة عرب 
ح�صابه مبوقع التوا�صل الجتماعي "تويرت":" 
وق��دره،  اهلل  بق�صاء  وموؤمنة  را�صية  بقلوب 
انتقل اإىل رحمة اهلل فجر اليوم الثالثاء، والدي 
مع  ���رصاع  بعد  يغمور،  حممود  عبدالرحمن 

املر�ض".
ال�صعوديني؛  املذيعني  اأقدم  من  يغمور  ويعد 

وكان عمل مديرا للقناة الأوىل.
ذاك��رة  ال��راح��ل يف  الإع��الم��ي  ارت��ب��ط  كما 
"يوم  مثل  عدة  م�صهورة  بربامج  امل�صاهدين 
ن�رصات  ق��دم  كما  ن�صتعني"،  و"بك  جديد" 
هالل  روؤية  عن  والإع��الن  الرئي�صية،  الأخبار 

�صهر رم�صان وعيد الفطر.

في  مباحثاتها  تو��سل  �لفل�سطينية  �لف�سائل 
�لقاهرة لليوم �لثاني ب�ساأن ملف �لنتخابات

غزة  )د ب �أ(-
ال��ف�����ص��ائ��ل  ت���وا����ص���ل   
ال��ث��الث��اء  الفل�صطينية  
بداأتها  التي  املباحثات 
لبحث  القاهرة  يف  اأم�����ض 
اإجراء  اآليات  على  التوافق 
الأوىل  العامة  النتخابات 

.2006 منذ عام 
فل�صطينية  م�صادر  وحتدثت 
اإيجابية"  "اأجواء  ع��ن 
ال��ت��ي  امل���ب���اح���ث���ات  يف 
مقار  اأح��د  يف  اأم�ض  ج��رت 
العامة  املخابرات  جهاز 

امل�رصية.
تبحث  امل�صادر،  وبح�صب 
ملف  الف�صائل  اجتماعات 
الت�رصيعية  الن��ت��خ��اب��ات 
اأي��ار/م��اي��و  يف  امل��ق��ررة 
امل���ق���ب���ل، والإج��������راءات 

للعملية  والفنية  القانونية 
خالفات  و�صط  النتخابية 
ب�����ص��اأن اآل��ي��ات الإ�����رصاف 

لق�صائي. ا
ف�صيال   12 وف��ود  وت�صارك 
الجتماعات،  يف  فل�صطينيا 

وحما�ض. فتح  اأبرزها 
وت�����اأت�����ي اج���ت���م���اع���ات 
ثالثة  نحو  بعد  الف�صائل 
الرئي�ض  اإ�صدار  من  اأ�صابيع 
عبا�ض  حممود  الفل�صطيني 
انتخابات  باإجراء  مر�صوما 
اأي��ار/م��اي��و  يف  ت�رصيعية 
متوز/ يف  ورئا�صية  املقبل 
منذ  مرة  لأول  وذلك  يوليو 

.2006 عام 
مبوازاة ذلك، مت الإعالن عن 
بني  رفح  معرب  فتح  اإعادة 
قطاع غزة وم�رص، بعد نحو 

ب�صورة  ت�صغيله  من  عام 
لعدة  وا�صتثنائيا  متقطعة 
تف�صي  بدء  منذ  فقط،  اأيام 

امل�صتجد. كورونا  فريو�ض 
الداخلية  وزارة  واأعلنت 
حما�ض  حركة  تديرها  التي 
معرب  "فتح  ع��ن  غ��زة  يف 
الجتاهني  يف  ال��ربي  رف��ح 
الثالثاء". اليوم  من  ابتداء 

وق�����ال�����ت ال�������ص���ف���ارة 
القاهرة  يف  الفل�صطينية 
املعرب  فتح  اإج���راءات  اإن 
مباحثات  ن��ت��اج  "تاأتي 
حثيثة  ثنائية  وات�صالت 
امل�رصية  القيادتني  ب��ني 
لت�صهيل  والفل�صطينية 
امل��واط��ن��ني  وع���ودة  �صفر 
واإىل  م��ن  الفل�صطينيني 

غزة". قطاع 

بريوت -وكالت 
بحثت ال�صفرية الأمريكية يف بريوت، دوروثى �صيا، مع وزيرة العدل 
مطالبة  �صليم،  لقمان  اغتيال  ق�صية  جنم،  كلود  ماري  اللبنانية، 
بالك�صف عن القتلة دون اأى تاأخري وحما�صبة املتورطني يف اجلرمية.
�صليم،  عائلة  اإىل  تعازي  بتقدمي خال�ض  اأبداأ  اأن  "اأريد  �صيا:  وقالت 
وكل من تاأثر بخرب وفاته املفجع، اإنه لغتيال بربري. لقد قال لقمان 
�صليم �رصا وعالنية اأنه كانت هناك تهديدات حلياته، ومع ذلك ا�صتمر 
يف  القانون  و�صيادة  وامل�صاءلة  العدالة  اأجل  من  بالدفع  ب�صجاعة 

لبنان".
يكن  مل  الغتيال  "هذا  اأن  ب��ريوت  يف  الأمريكية  ال�صفرية  وراأت 
جمرد اعتداء وح�صي على فرد، بل كان هجوما جبانا على مبادئ 
الدميقراطية وحرية التعبري وامل�صاركة املدنية. اإنه اأي�صا هجوم على 

لبنان نف�صه".

ال�شفيرة 
الأمريكية في 
بيروت ت�شدد 
على �شرورة 

محا�شبة قتلة 
لقمان �شليم
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�أخبار وتقارير
 الوكالة   

الأمريكية 
للتنمية تقدم 

9,7 مليون دولر 
لدعم اإجراء 

النتخابات في 
العراق

 

 
 

بغداد -وكالت 
مع  متويل  ات��ف��اق  املتحدة،  الأمم  وقعت 
لتقدمي  الدولية،  للتنمية  الأمريكية  الوكالة 
9.7 مليون دولر لدعم امل�ساعدة النتخابية 

التي تقدمها الأمم املتحدة للعراق.
يف   - بالعراق  الأممية  البعثة  واأو�سحت 
العراقية  الوطنية  الوكالة  اأوردت���ه  بيان 
الأمم  بعثة  عن  نيابة  اأنه   - الإثنني  يوم   ،
وقع  )يونامي(،  العراق  مل�ساعدة  املتحدة 
 )UNDP( الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
اتفاقًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
)USAID( مب�ساهمة تبلغ 9.7 مليون دولر 
مل�رشوع  الأمريكية  الوكالة  قدمتها  والتي 
تقوده الأمم املتحدة لتقدمي الدعم وامل�ساعدة 
امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  قدرات  بناء  يف 

لالنتخابات يف العراق.
دعم  يف  كذلك  ي�سهم  التمويل  اأن  واأ�سافت، 
النتخابيني  امل�ست�سارين  ن�رش  عملية 
التابعني لالأمم املتحدة على امل�ستويات دون 
ري فيه مفو�سية  الوطنية، يف الوقت الذي تجُ
لتنظيم  الالزمة  التح�سريات  النتخابات 
النتخابات العامة املبكرة يف اأكتوبر 2021.

الأمريكية  الوكالة  مدير  قال  جانبه،  من 
للتنمية الدولية يف العراق جون كاردينا�س، 
اإن الوليات املتحدة ملتزمة بال�ستماع اإىل 
خم�س�س  دعم  وتقدمي  العراق  احتياجات 
اأن  م�سيفا  وا�ستقراره،  العراق  �سيادة  يعزز 
متويل الوكالة الأمريكية �سي�سمن قدرة بعثة 
)يونامي(  العراق  مل�ساعدة  املتحدة  الأمم 
النتخابية  لأن�سطتها  الفعال  التنفيذ  على 
لالنتخابات  ا�ستعداًدا  وذلك  اأهمية،  الأكرث 

الربملانية العراقية املقبلة يف عام 2021.

 

ا�صتحداث واإ�صالح الأنظمة التي تحفظ الحقوق

ولي العهد ال�سعودي  يعلن عن تطوير منظومة الت�سريعات 
المتخ�س�سة

الريا�ض -وكالت 
حممد  الأم��ري  ال�سعودي،  العهد  وىل  اأك��د   
ت�سري  ال�سعودية  اململكة  اأن  �سلمان،  بن 
الأخرية  ال�سنوات  يف  جاّدة  خطوات  وفق 
خالل  من  الت�رشيعية،  البيئة  تطوير  نحو 
حتفظ  التي  الأنظمة  واإ�سالح  ا�ستحداث 
العدالة وال�سفافية  خ مبادئ  ر�سِّ احلقوق وتجُ
التنمية  وحتّقق  الإن�سان  حقوق  وحماية 
عاملًيا  اململكة  تناف�سية  وتعزّز  ال�ساملة، 
اإجرائيٍة  موؤ�س�سية  مرجعياٍت  خالل  من 

ومو�سوعيٍة وا�سحٍة وحمددٍة .
لوكالة  وفًقا   - ال�سعودي  العهد  ويل  قال 
اإنَّ   - الإثنني  "وا�س"   ال�سعودية  الأنباء 
الذي  ال�سخ�سية  الأح��وال  نظام  م�رشوع 
اأربعة  اأحد  عدُّ  يجُ درا�سته  ا�ستكمال  يجري 
م�رشوعات اأنظمة تعمل اجلهات ذات العالقة 
�ستجُحال  "اأنها  مو�سحا  اإعدادها"،  على 
لدرا�ستها  واأجهزته؛  ال��وزراء  جمل�س  اإىل 
ومراجعتها وفق الأ�سول الت�رشيعية؛ متهيًدا 
لإحالتها اإىل جمل�س ال�سورى وفًقا لنظامه، 
النظامية  لالأ�سول  وفقًا  اإ�سدارها  ثم  ومن 

املتبعة يف هذا ال�ساأن".
م�رشوع  "اأن  ال�سعودي:  العهد  ويل  واأعلن 
نظام  وم�رشوع  ال�سخ�سية،  الأحوال  نظام 
النظام  وم�����رشوع  امل��دن��ي��ة،  امل��ع��ام��الت 
وم�رشوع  التعزيرية،  للعقوبات  اجلزائي 
من  جديدة  موجة  مثِّلجُ  �ستجُ الإثبات،  نظام 
اإمكانية  يف  �سهم  �ستجُ التي  الإ�سالحات، 
النزاهة  م�ستوى  ورف��ع  بالأحكام  التنبوؤ 
وزي��ادة  العدلية  الأج��ه��زة  اأداء  وك��ف��اءة 
موثوقية الإجراءات واآليات الرقابة، كونها 
ركيزة اأ�سا�سية لتحقيق مبادئ العدالة التي 

تفر�س و�سوَح حدود امل�سئولية، وا�ستقرار 
الفردية  من  يحّد  مبا  النظامية  املرجعية 

يف اإ�سدار الأحكام ".
واأ�سار حممد بن �سلمان، اإىل اأن "عدم وجود 
هذه الت�رشيعات اأّدى اإىل تبايٍن يف الأحكام 
وعدم و�سوح يف القواعد احلاكمة للوقائع 
التقا�سي  اأمد  لطول  اأّدى  ما  واملمار�سات، 
نظامية،  ن�سو�س  اإىل  ي�ستند  ل  ال��ذي 
عدم  م��ن  ذل��ك  بهجُ  �سبَّ م��ا  على  ع���الوة 
وجود اإطار قانوين وا�سح لالأفراد وقطاع 

مو�سًحا  التزاماتهم"،  بناء  يف  الأعمال 
الأفراد  من  للعديد  موؤمًلا  ذلك  كان  "لقد 
البع�س  ومّكن  للمراأة،  �سيما  ل  والأ���رش، 
الذي  الأمر  م�سئولياته،  من  التن�سل  من 
لن يتكرر يف حال اإقرار هذه الأنظمة وفق 

النظامية". الإجراءات 
ما  �سنوات  قبل  اأجُِع��دَّ  قد  "اأنه  واأ���س��اف 
الأحكام  مدونة  )م�����رشوع  با�سم  ع��رف 
ل  اأنها  الدرا�سة  بعد  وات�سح  الق�سائية(، 
وتطلعاته"،  املجتمع  باحتياجات  تفي 

الأنظمة  تلك  اإعداد م�رشوعات  ئي  "رجُ ولذا 
الأربعة، مع الأخذ فيها باأحدث التوجهات 
الدولية  الق�سائية  القانونية واملمار�سات 
الأحكام  مع  يتعار�س  ل  مبا  احلديثة، 
التزامات اململكة فيما  ال�رشعية، ويراعي 
يخ�سُّ املواثيق والتفاقيات الدولية التي 
عملية  اأن  اإىل"  م�سرياً  اإليها،"  ان�سمت 
م�ستمرة  الت�رشيعية  املنظومة  تطوير 
الت�رشيعات  هذه  و�ست�سدر  اململكة،  يف 

تباًعا خالل هذا العام".

المبعوث الأممي يعبر عن قلقه اإزاء ا�ستئناف الحوثيين 
»للأعمال العدائية« �سرقي اليمن

�سنعاء )د ب اأ(-
اخلا�س  املبعوث  جريفيث،  مارتن  عرب   
اليمن،   اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 
جماعة  ا�ستئناف  اإزاء  قلقه  عن  الثالثاء، 
"العدائية"  لالأعمال  احلوثية  اهلل  اأن�سار 

يف حمافظة ماأرب �رشقي البالد.
موقع  على  ح�سابه  يف  جريفيث،  وق��ال 
للغاية  :"قلق  تويرت  الجتماعي  التوا�سل 
لالأعمال  احلوثى   اأن�سار  ا�ستئناف  من 
خ�سو�سا  م��اأرب،  حمافظة  يف  العدائية 
ونحن ن�سهد تبلور زخم دبلوما�سي لإنهاء 
العملية  وا�ستئناف  اليمن  يف  احل��رب 

ال�سيا�سية".
ت�سوية  اإىل  "التو�سل  اأن  جريفيث  واأك��د 
تلبي  التفاو�س  طريق  ع��ن  �سيا�سية 
تطلعات ال�سعب اليمني هو احلل الوحيد 

لإنهاء ال�رشاع".
وكثف احلوثيون هجماتهم امل�سلحة على 
مواقع "اجلي�س اليمني"، املوايل للرئي�س 
منذ  م��اأرب  يف  ه��ادي،  من�سور  ربه  عبد 
الأحد املا�سي، ما اأ�سفر عن �سقوط قتلى 
اأكد  ما  ح�سب  مدنيون،  بينهم  وجرحى 

اجلي�س يف بيان �سابق.
اأجزاء  اجلي�س على معظم  قوات  وت�سيطر 

حمافظة ماأرب،
الأمريكية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  اأفاد 
وا�سنطن  ب��اأن  الث��ن��ني،  ب��راي�����س،   نيد 
احلوثيني  قيادة  على  ال�سغط  �ستوا�سل 

يف اليمن.
اإن  �سحفي  موؤمتر  خ��الل  براي�س  وق��ال 
جعلتنا  اليمن  يف  الإن�سانية  "الأزمة 
ت�سنيف  يف  النظر  اإع��ادة  اأولوية  نقدم 
اأننا �سنوا�سل  احلوثيني"، م�سيفا: "اأعتقد 

ال�سغط على قيادة... احلركة".
املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  براي�س  ولفت 
"لكن  اليمن،  يف  للعمليات  دعمها  اأنهت 
القرار ل ينطبق على عملياتنا �سد تنظيم 

القاعدة".
اأبلغ  اأن  بعد  براي�س  ت�رشيحات  وتاأتي 
وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن الكونغر�س 
الرتاجع عن ت�سنيف احلوثيني  اأنه ينوي 

منظمة اإرهابية.
يف  دع��ت  الأمريكية  اخلارجية  وكانت 
اليمنية   " احلوثى  "اأن�سار  جماعة  بيان 
�سد  فورا  هجماتهم  وقف  اإىل  )احلوثيني( 
باأعمال  القيام  عن  والمتناع  ال�سعودية 

ع�سكرية داخل اليمن.
املتحدة  "الوليات  اأن  البيان  يف  وجاء 
احلوثيني  موا�سلة  م��ن  ج��دا  منزعجة 
هجماتهم  لوقف  وتدعوهم  لهجماتهم، 
فورا �سد املن�ساآت املدنية يف ال�سعودية، 
ع�سكرية  باأعمال  القيام  عن  والمتناع 
جديدة داخل اليمن، التي بدورها ل توؤدي 

اإل ملزيد من معاناة ال�سعب اليمني".

ال�سيادة  تاأييد  عن  تمتنع  الأمريكية  الخارجية 
الإ�سرائيلية على الجولن

وا�سنطن -وكالت 
ام��ت��ن��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
عن  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي 
الرئي�س  اإدارة  اعرتاف  تاأييد 
ال�����س��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب 
ب�سيادة اإ�رشائيل على ه�سبة 
اجلولن املحتلة، م�سريا بدًل 
املنطقة  اأهمية  اإىل  ذلك  من 

لأمن اإ�رشائيل.
الناحية  "من  بلينكن:  وقال 
ال�سيطرة  اأن  اأعتقد  العملية، 
على اجلولن يف هذا الو�سع 
تظل لها اأهمية حقيقية لأمن 
القانونية  الأ�سئلة  اإ�رشائيل.. 
الوقت  ومب���رور  اآخ���ر  ���س��يء 
�سوريا،  يف  الو�سع  تغري  اإذا 
لكننا  نبحثه،  �سيء  فهذا 
باأي  ذلك  من  قريبني  ل�سنا 
"احلرة"  لقناة  وفقا  حال"، 

الأمريكية، الثالثاء.
واأكد وزير اخلارجية الأمريكي 
الرئي�س  اإدارة  التزام  اأي�سا 
بايدن بالإبقاء على ال�سفارة 
بعد  القد�س،  يف  الأمريكية 
ترامب  اإدارة  اع��رتف��ت  اأن 
لإ�رشائيل،  عا�سمة  باملدينة 

ال�سيا�سة  ع��ن  ت��راج��ع  يف 
وب�سوؤاله  ال�سابقة.  الأمريكية 
بايدن  عدم حتدث  �سبب  عن 
مع نتنياهو، قال بلينكن "اأنا 
متاأكد من اأنه �سيكون لديهما 
فر�سة للتحدث يف امل�ستقبل 

القريب".
النظام  حكومة  اأن  واأ�ساف 
وجود  على  ع��الوة  ال�سوري 
املدعومة  امل�سلحة  الف�سائل 
"تهديدا  ت�سكل  اإي���ران  م��ن 
اأمنيا كبريا" لإ�رشائيل. ومنح 

دون��ال��د  ال�سابق  الرئي�س 
ترامب اعرتافا اأمريكيا ر�سميا 
ب�سيادة اإ�رشائيل على اجلولن 
يف عام 2019، يف حتول كبري 
عن �سيا�سة اتبعتها الوليات 

املتحدة لع�رشات ال�سنني.
واحتلت اإ�رشائيل اجلولن من 
 1967 عام  حرب  يف  �سوريا 
و�سمتها عام 1981 يف خطوة 

غري معرتف بها دوليا.
ال��وزراء  رئي�س  مكتب  قال  و 
نتنياهو  بنيامني  الإ�رشائيلي 

"�ستظل  اجلولن  اإن  الثالثاء 
ج���زءا م��ن دول���ة اإ���رشائ��ي��ل 
وزير  على  ردا  وذلك  لالأبد"، 
اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية 
ترددا يف  اأبدى  الذي  بلينكن 
الرئي�س  اإدارة  بقرار  العرتاف 
دونالد  ال�سابق  الأم��ري��ك��ي 
الع��رتاف   2019 ع��ام  ترامب 

باملنطقة جزءا من اإ�رشائيل.
"يديعوت  �سحيفة  ونقلت 
اأحرونوت" عن مكتب نتنياهو 
من  اإ�رشائيل  :"موقف  القول 
وا�سح- ه�سبة  الق�سية  هذه 
اجلولن �ستظل اإ�رشائيلية يف 

اأي �سيناريو حمتمل".
اأم�����س  ق���ال  بلينكن  وك���ان 
"�سي.اإن.اإن"  ل�����س��ب��ك��ة 
:"من  الأمريكية  الإخبارية 
اأن  اأعتقد  العملية،  الناحية 
يف  اجل��ولن  على  ال�سيطرة 
هذا الو�سع له اأهمية حقيقية 
الأمور  اأما   ... اإ�رشائيل  لأمن 
واإذا  اآخ��ر،  ف�سيء  القانونية 
مع  �سورية  يف  الو�سع  تغري 
مرور الوقت، فهذا اأمر �سننظر 
ل�سنا قريبني من  لكننا  اإليه، 

ذلك"

 4 حالت وفاة بال�صعودية  و 353 اإ�صابة جديدة 

لبنان ي�سجل 61 وفاة و2063 اإ�سابة جديدة بفيرو�ض 
كورونا

بريوت -وكالت 
اأعلنت وزارة ال�سحة اللبنانية عن ت�سجيل 61 
كورونا،  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و2063  وفاة 
يف ال�24 �ساعة الأخرية. واأو�سحت الوزارة يف 
تقريرها اليومي اأن اإجمايل عدد الوفيات جراء 
الفريو�س يف البالد و�سل اإىل 3677، فيما و�سل 

اإجمايل عدد الإ�سابات اإىل 321980.
عن  ال�سابق  اليوم  يف  اأعلنت  الوزارة  وكانت 

ت�سجيل 54 وفاة و2081 اإ�سابة بالفريو�س.
اللبنانية  الأعمال  ت�رشيف  حكومة  وب��داأت 
املفرو�س  ال�سارم  الإغالق  اإجراءات  بتخفيف 
اأربع  على  تدريجيا  كورونا  فريو�س  ب�سبب 

مراحل مدتها اأ�سبوعان، بدءا من يوم الثنني.
ح�سان  الأعمال  ت�رشيف  حكومة  رئي�س  وقال 
"�سن�ستمر  اجلمعة:  يوم  له،  بيان  يف  دياب 
قبل  ما  اإىل  العودة  متنع  اإج��راءات  بتطبيق 
الإقفال العام" واأعلنت وزارة ال�سحة امل�رشية، 
جديدة  اإ�سابة   567 ت�سجيل  الث��ن��ني،  ي��وم 
بفريو�س كورونا و48 حالة وفاة، مقارنة مع 

534 اإ�سابة و47 وفاة يف اليوم ال�سابق.
وقال خالد جماهد املتحدث با�سم الوزارة يف 
بيان اإن "اإجمايل العدد الذي مت ت�سجيله يف 
م�رش بفريو�س كورونا امل�ستجد حتى الثنني 
هو 170207 حالت من �سمنهم 132698 حالة 
مت �سفاوؤها و9699 حالة وفاة". وكان م�ست�سار 
حممد  ال�سحية  لل�سوؤون  امل�رشي  الرئي�س 
اإ�سابات  ر�سد  مت  اأنه  اأكد  الدين،  تاج  عو�س 

بكورونا،  قبل  من  اأ�سيبوا  لأ�سخا�س  متكررة 
فرتة  مرور  بعد  وذلك  اأق��ل،  مب�ساعفات  لكن 
زمنية. واأ�سار اإىل اأن جميع اللقاحات اخلا�سة 
وجميعها  الغر�س  نف�س  ت��وؤدي  بالفريو�س 
مت�سابهة يف تكوين اأج�سام مناعية للحد من 
ال�سحة  وزارة  واأعلنت  الفريو�س.  م�ساعفات 
اإ�سابة   1002 ت�سجيل   الثالثاء  يوم  الكويتية 
)كوفيد 19(  جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
اإجمايل  لريتفع  املا�سية  �ساعة  ال�24  خالل 
عدد احلالت امل�سجلة يف البالد اإىل  172996 
لريتفع  وف��اة  ح��الت   6 ت�سجيل  يف حني مت 

اإجمايل الوفيات اإىل 975 حالة.
الدكتور  الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 
عبداهلل ال�سند يف البيان ال�سحفي اليومي اإن 
حالة   96 املركزة  العناية  يف  احل��الت  عدد 

تتلقى الرعاية ال�سحية .
�سفاء  حالة   591 ت�سجيل  مت  اأن��ه  واأو���س��ح   
جديدة من امل�سابني بالفريو�س لريتفع بذلك 
البالد  لل�سفاء يف  التي متاثلت  احلالت  عدد 

اإىل 162711 حالة.
  واأعلنت وزارة ال�سحة ال�سعودية يوم الثالثاء 
ت�سجيل 353 اإ�سابة جديدة بكورونا خالل ال� 

24 �ساعة املا�سية.
اإجمايل  ارتفاع  بيان،  يف  ال��وزارة،  واأعلنت 

الإ�سابات بفريو�س كورونا اإىل 370987 حالة.
ومت ت�سجيل 249 حالة تعاٍف جديدة، لرتتفع 
احلالت الإجمالية للتعايف اإىل 362062 حالة 

)98% من اإجمايل الإ�سابات امل�سجلة(.

الأمم المتحدة تحث 57 دولة على ا�ستعادة 
رعاياها من المخيمات ال�سورية

جنيف -وكالت 
ح����ث خ�������رباء مب���ج���ال 
ن�������س���ان ف��ى  ح���ق���وق الإ
ي��وم  امل���ت���ح���دة،  الأمم 
على  دول��ة،   57 ث��ن��ني،  الإ
اآلف   10 نحو  ا�ستعادة 
بينهم  رع���اي���اه���ا،  م���ن 
�سلة  على  واأطفال  ن�ساء 
داع�س  تنظيم  مبقاتلي 
يف  يعي�سون  ره��اب��ى،  الإ
�رشق  ب�سمال  خميمات 
"غري  ظ��روف  يف  �سوريا 
غطاء  دون  ن�سانية"  اإ

نى نو قا
هذه  اإن  خ���رباء،  وي��ق��ول 
ال����دول ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��زام 
القانون  وفق  باإعادتهم 
ال���������دوىل وحم���اك���م���ة 
ال��ب��ال��غ��ني م��ن��ه��م ع��ن 
جرائم  اأو  ح��رب  ج��رائ��م 
حم��اك��م��ات  يف  اأخ�����رى 
ع����ادل����ة مب��ح��اك��م��ه��ا 
توفر  ح��ال  يف  املحلية 

الالزمة. دلة  الأ
وق���ال���ت ف���ي���ون���ول ن��ى 
الأمم  م���ق���ررة  ول������ني،  اأ

امل����ت����ح����دة امل��ع��ن��ي��ة 
ن�سان  الإ حقوق  بحماية 
فى  ره���اب  الإ �سياق  يف 
بعد  ���س��ح��ف��ي��ة  ف�����ادة  اإ
للخرباء  م�����س��رتك  ب��ي��ان 
باملنظمة  امل�����س��ت��ق��ل��ني 
م���ر  الأ "هذا  ال��دول��ي��ة 
وو�سفت  للغاية".  ملح 
 57 ت�سم  التي  القائمة 
بريطانيا  بينها  من  دولة، 
ورو�سيا  وفرن�سا  وال�سني 
الحت���ادي���ة وال���ولي���ات 
العار"  "بقائمة  املتحدة 
"بنهج  ن������ددت  ك���م���ا 
اجلن�سية"  من  التجريد 
غري  م��ر  اأ ن��ه  اأ اإىل  م�سرية 
ن�����س��ان  ق��ان��ون��ى ت��رك الإ

جن�سية. بدون 
الن�ساء  "هوؤلء  وق��ال��ت 
فى  يعي�سون  والأط��ف��ال 
نها  ظروف ل تو�سف اإل باأ
 .. ن�سانية. اإ وغري  مروعة 
الأو������س�����اع ف����ى ه���ذه 
ت�سل  رمب���ا  امل��خ��ي��م��ات 
واملعاملة  التعذيب  حلد 
واملهينة  دم��ي��ة  الآ غ��ري 
الدوىل".  ال��ق��ان��ون  وف��ق 

ب��ع�����س  اأن  ����س���اف���ت  واأ
"تزويجهن  مت  الن�ساء 
كعرائ�س  الإنرتنت"  عرب 
مل���ق���ات���ل���ي ال��ت��ن��ظ��ي��م 
م��ا الأط��ف��ال  ره��اب��ى، اأ الإ
يف  ل���ه���م  ح��ي��ل��ة  "فال 
وقالت  هنا".  اإىل  قدومهم 
ال�سهر  يف  املتحدة  الأمم 
تلقت  ن��ه��ا  اإ امل��ا���س��ي، 
 12 مبقتل  تفيد  تقارير 
والعراقيني  ال�سوريني  من 
من  الأول  الن�سف  خالل 
الذى  الهول  مبخيم  يناير 
وعائالت  نازحني  ي�سم 

التنظيم. ملقاتلي 
كندا  اإن  اأولني،  وقالت ين 
وف��ن��ل��ن��دا وق��ازاخ�����س��ت��ان 
رعاياها  بع�س  ا�ستعادت 
الهزيلة".  "الأعداد  لكن 
"الحتجاز  بني  وقارنت 
وب��ني  القانونى"  غ��ري 
الوليات  حتتجزهم  من 
ة  م��ن�����س��اأ يف  امل��ت��ح��دة 
�سنوات  منذ  جوانتانامو 
اأمنيا  فيهم  لال�ستباه 
ات��ه��ام��ات  ت��وج��ي��ه  دون 

. لهم

اخلرطوم -وكالت 
الذي  الأوروب��ي،  الحتاد  وفد  زار 
اإفريقيا،  �رشق  يف  بجولة  يقوم 
خم��ي��م ال��الج��ئ��ني الإث��ي��وب��ي��ني 
بال�سودان  راكوبة  مع�سكر   يف 
وحاجياتهم،  اأو�ساعهم  ملعاينة 
ال�سودانيني  امل�سوؤولني  برفقة 
وتفقد  املتحدة.  لالأمم  وممثلني 
برئا�سة  الأوروب��ي  الحت��اد  وفد 

اأحوال  الفنلندي  اخلارجية  وزير 
مع�سكر  الإثيوبيني يف  الالجئني 
ممثلني  مب�ساركة  راك��وب��ة  اأم 
ل��وزارت��ي اخل��ارج��ي��ة وال��دف��اع 
املكان.  عني  من  ال�سودانيتني،  
باأن  �سحفى  مرا�سل   واأ���س��اف 
»مبمثلني  التقى  الأوروبي  الوفد 
عددهم  ي��ق��در  ال��ذي��ن  لالجئني 
األفا« وحتادث معهم  بحواىل 20 
»عن الأو�ساع الداخلية للمع�سكر 

الأمن،  اإىل  الأ�سا�سية  وحاجتهم 
نظراً اإىل قرب املع�سكر من احلدود 
ت�سلل  من  وتخوفهم  الإثيوبية 
الإثيوبي  النظام  م��ن  عنا�رش 
عرب  اللقاء،  ه��ذا  خ��الل  اإل��ي��ه«. 
الالجئون الإثيوبيون، الذين فروا 
النزاع  ان��دلع  اإث��ر  بالدهم  من 
احلكومة  بني  ال��دام��ي  امل�سلح 
الإثيوبية ومتمردي اإقليم تيغراي، 
عن  تخللته،  ال��ت��ي  وامل��ج��ازر 

ت�سميم  »اإمكانية  من  خماوفهم 
طرف  م��ن  ق�سد«  ع��ن  امل��ي��اه 
عنا�رش جمندين من طرف اأدي�س 
اأبابا. كما عربوا عن حاجتهم »اإىل 
اإ�سافية، وف�سول مدر�سية،  خيام 
وخدمات �سحية، ورعاية نف�سية، 
الذين  بالأطفال  الهتمام  واإىل 
وذوي  اأ�رشهم،  رفقة  دون  و�سلوا 
والن�ساء  اخلا�سة،  الحتياجات 
الالتي يتعر�سن لعنف اأ�رشي«، .

وفد من التحاد 
الأوروبي في ال�صودان 
يتفقد اأحوال الالجئين 

الإثيوبيين 



دبي-الوحدة:

توجه الدكت���ور عي�س���ى الب�ستكي رئي�س 

جامعة دبي بالتهنئة اإىل اأ�سحاب ال�سمو 

ح���كام الإم���ارات و�سعب دول���ة الإمارات 

وال�سع���وب العربية بالإجن���از التاريخي 

ال���ذي حتق���ق باإجناز العديد م���ن مراحل 

م�سبار الأم���ل وو�سوله اإىل م���دار كوكب 

املريخ والذي ميثل نقلة ح�سارية هائلة.

 وق���ال اإن  الكوك���ب الأحم���ر كوكب مهم 

للدرا�س���ات العلمي���ة نظ���را لت�سابهه مع 

كوكب الأر�س ومن هذه الدرا�سات �سنتعرف 

عل���ى اأ�سباب حتول كوكب املريخ اإىل هذه 

احلال���ة من رقة الغ���اف اجلوي وهل هذا 

الو�سع �سينطب���ق على كوكبنا اإ�سافة اإىل 

اأن هذه الدرا�سات وال�ستك�سافات �ست�سيف 

اإىل العل���وم الإن�سانية علوم���ا ت�ساعدنا 

على فه���م كوكب املريخ وعل���ى اإمكانية 

ا�ستخدامها كم�ستوطنات ل�سكان الأر�س.

 وهنا حتققت روؤية ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهي���ان »طيب اهلل ث���راه« باين نه�سة 

هذا الوطن لتحقيق التقدم العلمي املبني 

عل���ى اأ�سا�س متني من جامع���ات وطنية 

ترفد املجتمع بالعلوم واخلريجني وراأ�س 

املال الب�رشي.. فكان التعليم من اأولويات 

ا�سرتاتيجي���ة الدولة منذ ن�ساأتها ل�ستباق 

الزم���ن والرتقاء باملجتم���ع اإىل م�ساف 

الدول املتقدمة.. وجامعة دبي ت�ساهم يف 

هذا الدور من خ���ال تخريج كوادر قادرة 

على حتقيق هذه الروؤى وكذلك تقدمي خدمة 

البحث العلمي التطبيق���ي للدولة ونتاج 

هذه امل�ساعي ه���و تاأ�سي�س الدولة مراكز 

الإ�سرتاتيجية،  الأهداف  بحثية تخدم هذه 

واأثمر التعاون بني جامعة دبي من خال 

خمت���ر بحوث الف�س���اء ومركز حممد بن 

را�س���د للف�ساء ع���ن اإجن���از 20 م�رشوعا 

بحثيا ت�ساهم يف تطوي���ر جمال الف�ساء 

يف املركز.  

 واأ�سار اإىل اأن الف�ساء والفلك �سغف وعلم 

منذ القدم عند الع���رب وامل�سلمني ولذلك 

برع���وا يف عل���وم الفلك حت���ى اأ�سبحوا 

روادا يف الق���رون املا�سي���ة وبداي���ة من 

�سدر الإ�س���ام ولكن بعد غي���اب العلوم 

والعلم���اء العرب من ال�ساح���ة العاملية 

ب���داأت دولة الإم���ارات ت�س���ق طريقها اإىل 

الف�ساء لك���ي تتحدى الع���امل وتثبت اأن 

الع���رب وامل�سلمني ق���ادرون على اخرتاق 

الف�ساء بعقولهم وعلومهم و�سبابهم ومن 

هنا جاء دور ري���ادة الإمارات يف حتقيق 

حل���م كل عربي يري���د اأن يكت�سف الف�ساء 

بالعقول العربية ... وبداأت الدولة م�سريتها 

باإط���اق اأقم���ار ا�سطناعية م���ن �سناعة 

اإماراتي���ة اإىل الف�ساء وه���ي دبي �سات 1 

ودبي �سات 2 وخليفة �سات ثم انتقلت اإىل 

مرحلة ا�ستك�ساف الف�س���اء بروادها الذي 

حتقق بو�سول ه���زاع املن�سوري اأول رائد 

ف�ساء اإماراتي اإىل املحطة الف�سائية وهذه 

كانت البداية لنطاقة وا�سعة لتخطي كل 

التحديات العلمية والإن�سانية.

 واأك���د اأن  اآمال العرب وامل�سلمني حتلقت 

عالي���ا مب�سب���ار الأم���ل ليخو����س اأقطار 

ال�سماوات والف�س���اء ال�سا�سع حتى ي�سل 

اإىل املري���خ اأو الكوك���ب الأحم���ر .. هذه 

الرحلة هي علمي���ة بحتة قام بها علماء 

اإماراتي���ون وبت�سمي���م اإمارات���ي لتحقق 

ال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة لابت���كار التي 

اأطلقها �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

يف اكتوب���ر عام 2014 والت���ي تهدف اإىل 

حتقيق البتكار يف �سبعة قطاعات ويعتر 

قط���اع الف�ساء اأحد اأهم ه���ذه القطاعات، 

وانطاق���ا م���ن روؤي���ة قيادتن���ا الر�سيدة 

وحتقيقا لأهداف هذه ال�سرتاتيجية اهتمت 

القيادة بالأفكار البتكارية لرتتقي بجودة 

احلياة للمجتم���ع الإماراتي والتي ترتكز 

على عنا����رش رئي�سة لابتكار اأهمها راأ�س 

والتكنولوجيا،  واملعرف���ة  الب�رشي،  املال 

التحتية،  والبنية  وال�ستثم���ار،  والتمويل 

والبيئة التناف�سي���ة، واملوؤ�س�سات والبيئة 

واخلدم���ات  واملنتج���ات  التنظيمي���ة، 

البتكارية.

  واأ�س���اف اأنه كان من ال�رشوري الهتمام 

الف�س���اء  قط���اع  يف  العنا����رش  به���ذه 

وا�ستك�س���اف ما بعد كوك���ب الأر�س وكان 

ذل���ك مق�سورا على ال���دول املتقدمة فقط، 

ولذل���ك كان من املنطق���ي اأن تبداأ الدولة 

مرحل���ة جدي���دة ل�ستك�س���اف الف�س���اء 

وملحقاته لتكون ممثلة للعرب وامل�سلمني 

يف حتقيق هذا الإجناز التاريخي.

وانطاقا من هذا املبداأ وحتقيقا لاقت�ساد 

امل�ستدام ما بعد النفط اأخذت الدولة على 

عاتقها تنوي���ع م�س���ادر الدخل وحتقيق 

اقت�س���اد م�ست���دام ي�ساند م�س���در النفط 

كدخل ا�سرتاتيجي للدولة، ويف هذا الإطار 

�سعت الدولة لتحقيق مبداأ اإنتاج املعرفة 

و�سناع���ة املنتج���ات املتط���ورة حمليا 

وبيعها عامليا.
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حاكم ال�شارقة: 

 وق���د اأثبت اأبنائه���ا وبناتها اأن رهان الق���ادة املوؤ�س�سني 

رحمهم اهلل بهم كان يف حمله، فها هم اليوم يرفعون راية 

الدولة والعرب اإىل الف�س���اء وينق�سون ا�سم دولة الإمارات 

العربية املتحدة يف تاريخ الف�ساء كاأول دولة عربية ت�سل 

اإىل الكوك���ب الأحمر. وقال �سم���وه » اإننا لنفخر بو�سول 

م�سبار الأمل لكوكب املريخ، كونه �سي�سكل منعطفا تاريخيا 

هاما يف م�سرية العلوم واملعارف العاملية ويقدم خدمات 

جليلة للب�رشي���ة والعلماء والباحث���ني وطلبة العلم من 

خمتلف اأقطار العامل«

وبهذه املنا�سبة نتق���دم باأ�سمى اآيات التهاين والتريكات 

اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة »حفظه اهلل«، و�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�س���د اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلح���ة ، واإخوانه���م اأ�سحاب ال�سم���و اأع�ساء املجل�س 

الأعلى ح���كام الإمارات، و�سعب دول���ة الإمارات و�سعوب 

الأمتني العربية والإ�سامية«.

حاكم اأم القيوين: 

وقال �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين يف ت�رشيح له بهذه 

املنا�سب���ة : »م�سبار الأمل« حقق حلم املغفور له ال�سيخ 

زاي���د بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« بالو�سول اإىل 

الف�ساء، حيث قام���ت القيادة الر�سيدة بال�سري على خطى 

ال�سي���خ زايد وعمل���ت على تاأهيل الك���وادر الوطنية التي 

اأ�رشف���ت على تخطيط واإدارة وتنفيذ م�رشوع م�سبار الأمل، 

والذي ي�سكل ترجمة حقيقية لروؤية قادة الدولة باأن ل �سيء 

م�ستحيا، هذا ال�سعار الذي حمله امل�سبار معه اإىل الف�ساء 

اخلارجي. واأكد �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين اأن م�رشوع 

»م�سبار الأمل« يعد حمطة م�سيئة يف �سجل اإجنازات دولة 

الإمارات التي متيزت بها عر ال�سنوات املا�سية يف خمتلف 

القطاعات.

حاكم عجمان: 

والدخول اإىل عامل من الكت�سافات العلمية وامل�ساهمة يف 

خدم���ة الب�رشية مما ير�سخ مكان���ة دولتنا عامليا ويدعم 

م�سرية التطوير والتنمية التي ت�سهدها على كافة ال�سعد.

ويف مايلي كلم���ة �ساحب ال�سمو حاكم عجمان مبنا�سبة 

و�سول م�سبار الأمل اإىل مدار املريخ..

ت�سهد دول���ة الإمارات العربية املتح���دة مرحلة تاريخية 

فريدة ت�سجل فيها اإجنازات وطنية جليلة وجناحات علمية 

وعملية تبهر العامل وترهن على جدية ال�سعب الإماراتي 

واأبنائ���ه وبناته يف الرتقاء عاليا با�سم الوطن يف جمال 

العلوم والف�ساء وخمتلف املجالت الأخرى.

وي�رشن���ا يف هذا اليوم التاريخي التا�سع من فراير 2021 

اأن نبدي للعامل فرحتنا وفخرنا وابتهاجنا باإجناز اأبنائنا 

وبناتن���ا و�سواعده���م الوطنية املبارك���ة يف العمل على 

و�سول م�سبار الأمل بنجاح اإىل مدار املريخ لت�سبح دولة 

الإمارات العربية املتحدة خام�س دولة يف العامل ت�سل اإىل 

هذه النقطة العلمية التاريخية وت�سجل يف �سجل الب�رشية 

اإجن���ازا عربيا علميا تفخر به اأمتن���ا العربية والإ�سامية 

و�سعبنا العزيز.

اخت�س اهلل تعاىل دولتنا احلبيبة بقيادة ر�سيدة متلك روؤية 

�سديدة وتطلعات وجيه���ة يف ال�ستثمار بالقوى الب�رشية 

والعقول الوطني���ة والأفكار العميقة، ويطيب لنا مبنا�سبة 

و�س���ول م�سبار الأم���ل اإىل مدار املري���خ وانطاقه يف اأداء 

مهام���ه املطلوبة اأن نقدم اأ�سم���ى التهاين والتريكات اإىل 

�ساحب ال�سم���و ال�سيخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن 

را�س���د اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة ، واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى اإخواين 

حكام الإمارات، وجمي���ع املواطنني واملقيمني على اأر�س 

الوطن.

حاكم الفجيرة:

ل نحاي���د احلقيقة ان قلنا ان القل���ق كان يرافقنا يف هذه 

املهمة ال�سعبة ول نبالغ حتما اذ نوؤكد اننا كنا واثقون من 

النج���اح ..لن رجال الوطن هم من خططوا، و�سباب الوطن 

هم من نف���ذوا، وهانحن نقدم لاجي���ال املقبلة عناوين 

كبرية للنجاح وامل�ستقب���ل ...جنعلهم يفخرون بانتمائهم 

اىل ه���ذه الر�س الطيبة التي ا�ستثمرت بالن�سان فخرجت 

للعامل بابهى العقول واأعظم الجنازات .واأ�ساف : النجاح 

ل يتج���زاأ ؛ والن�رش مل يكن وليد حلظة او بال�سدفة .... انه 

تراكم �سنوات من العمل واملثابرة والتقان واليوم ن�ستذكر 

ذاك احللم الذي راود املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان طيب اهلل ثراه باين نه�سة المارات و�سانع جمدها 

وكيف حتقق هذا احللم ..كما كل الحام الخرى التي راهن 

عليها رحمه اهلل واح�سن مثواه . واأكد �سموه : اليوم ربحت 

المارات امام عيون العامل ؛ فهنيئا ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« هذا 

الجن���از الكبري وهنيئا ل�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

»التربية« تعزز المهارات والقدرات 

االحترافية في الت�سوير الفوتوغرافي 

للطلبة الموهوبين

دبي-وام:

 انهت اإدارة الت�سال 

احلكوم���ي والعام 

وزارة  الرتب���وي يف 

والتعليم  الرتبي���ة 

مكث���ف  تدريب���ا 

طلبة  من  ملجموعة 

الإماراتية  املدر�سة 

يف  واجلامع���ات، 

الت�سوير  فن  جمال 

 ، يف ا غ���ر تو لفو ا

لتعزي���ز مهاراتهم وقدراته���م الحرتافية، متهيداً 

مل�ساركته���م يف املهرجان ال���دويل للت�سوير /

الت�سوي���ر  ف���ن  يف  املتخ�س����س  اك�سبوج���ر/ 

الفوتوغ���رايف، وال���ذي يق���ام يف ال�سارقة، غدا 

الأربعاء .

و�سارك 196 طالبا وطالبة �سمن مبادرة اأطلقتها 

الإدارة لت�سليط ال�سوء على اإبداعاتهم يف جمال 

الت�سوير، حي���ث مت عر�س �سورهم الفوتوغرافية 

يف من�سة املركز الإعام���ي الرتبوي، ومت انتقاء 

اأف�سل 9 �س���ور، لعر�سه���ا يف املهرجان الدويل 

للت�سوير /اك�سبوجر/ .

وتهدف وزارة الرتبية والتعليم من امل�ساركة اإىل 

حتقيق جمموعة من النواجت والأهداف الطموحة، 

منها ن����رش اأف�سل املب���ادرات يف قطاعات وزارة 

الرتبي���ة والتعليم من خال �س���ور وفيديوهات 

موثقة، والعمل على تنمية هوايات الطلبة مثل /

هواية الت�سوير / واإف�ساح املجال اأمام املتميزين 

منه���م للم�ساركة يف ه���ذه الفعالي���ات املهمة 

والبارزة، واطاع امليدان الرتبوي على خمرجات 

واأعم���ال املرك���ز العامي الرتب���وي، ف�سًا عن 

توفري م�ساحة لتبادل اخلرات واكت�ساب مهارات 

جديدة، والتعري���ف مبنتج���ات الإدارة النوعية، 

وال�سع���ي لتحقي���ق �سبق الفوز م���ن خال هذه 

امل�ساركات والت���ي بدورها تكون حافزا للتجويد 

يف خمرجات العمل الإعام���ي الرتبوي، حتقيقًا 

لروؤي���ة وزارة الرتبي���ة، وعمًا باأجن���دة الدولة 

وم�ستهدفاتها امل�ستقبلية 2071 ، وكذلك احلر�س 

على تكوين عاقات ا�سرتاتيجية و�رشاكات فاعلة 

م���ع املكاتب الإعامي���ة يف احلكومات املحلية 

لتعزيز العمل امل�سرتك مب���ا يعود يف املح�سلة 

النهائية باملنفعة على املجتمع املدر�سي.

واأكد �سعادة املهند�س عبدالرحمن احلمادي، وكيل 

وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، اأن الهتمام ب�رشيحة 

الطلب���ة الذين ميتلكون مواهب متميزة يف جمال 

الإعام مبختل���ف جمالته، ومن �سمنه الت�سوير 

الفوتوغ���رايف، والعمل على تنميته���ا واإظهارها 

للعلن، ي�س���كل اأحد اأبرز اأولوي���ات الوزارة، التي 

ت�سخر يف �سبيل ذلك اإمكاناتها وكوادرها الب�رشية 

الكفوؤة خلدمة هذه الأهداف.

مبادرة »اأمن المدار�س« ت�سجل انخفا�ساً 
بن�سبة 33% في البالغات الجنائية  

دبي-وام:

 �سجلت القيادة العامة ل�رشطة دبي انخفا�سا يف موؤ�رش 

الباغ���ات اجلنائية واملرورية ع���ر تطبيقها ملبادرة 

"اأمن املدار�س" خ���ال العام املا�سي، حيث انخف�ست 
ن�سبة الباغات اجلنائية اإىل 33 % والباغات املرورية 

اإىل 78 %، وذل���ك يف املناطق املحيطة باملدار�س على 

م�ستوى اإمارة دبي.

وتهدف مبادرة "اأمن املدار�س" التي يتم تطبيقها للعام 

الثالث على التوايل اإىل بناء حلقة توا�سل مع القطاع 

التعليم���ي يف الإم���ارة، للتعرف عل���ى احتياجاتهم 

وتهيئة بيئة مدر�سي���ة اآمنة و�سعيدة معززة بالثقافة 

املرورية واجلنائية وال�سحي���ة ل�سمان تاأهيل اأجيال 

واعية بحقوقهم وواجباتهم جتاه جمتمعهم ووطنهم.

 وت�ساهم يف تر�سيخ ون�رش مفهوم ال�رشطة املجتمعية 

ما بني جميع امل�ستويات التعليمية والهيئة التدري�سية 

والعامل���ني يف ال�سلك التعليمي واأولي���اء الأمور اإىل 

جان���ب تر�سيخ الوعي بالقوان���ني والت�رشيعات التي 

تتعلق بالطلبة ك� "قانون الطفل ودمية".

د. عي�سى الب�ستكي:و�سول م�سبار االأمل اإلى كوكب المريخ 

نقلة ح�سارية واإنجاز تاريخي
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نموذج اإعالن الن�شر نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

ال�سارقة-وام:

 اأبرمت هيئة الأوراق املالي���ة وال�سلع وجامعة ال�سارقة 

مذك���رة تفاه���م وتعاون م�س���رتك بينهما به���دف تطوير 

وتنمية الكف���اءات يف جمال التمويل الإ�سامي، و�سناعة 

اخلدمات املالية يف الأ�سواق املالية، والعمل على و�سع 

خطط وبرامج التنمية امل�سرتكة ب�ساأن الرامج التعليمية 

اخلا�سة بالتمويل الإ�سامي يف اأ�سواق راأ�س املال.

وقع املذكرة كل من �سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئي�س 

التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سعادة الدكتور 

حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة.

واأعرب �سعادة الدكت���ور عبيد �سيف الزعابي عن اعتزازه 

بالدور الري���ادي جلامعة ال�سارقة واملكان���ة الأكادميية 

املتميزة التي حتتلها بني كافة موؤ�س�سات التعليم العايل 

حمليًا واإقليميا ودوليًا.

واأو�سح اأن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ال�سارقة ي�سع 

اإطار عمل يتيح تطوير وتنمية الكفاءات يف جمال التمويل 

الإ�سام���ي و�سناعة اخلدمات املالية يف الأ�سواق املالية 

بالدولة، وذلك انطاقًا من رغبة الطرفني يف و�سع خطط 

وبرامج تنمي���ة م�سرتكة ب�ساأن الرام���ج التعليمية ذات 

ال�سلة بنطاق عمل املذكرة، ومبا ي�سهم يف تعزيز وتطوير 

املعاي���ري املهني���ة للعاملني يف قط���اع الأوراق املالية 

وتنمية الوعي ال�ستثماري لدى املتعاملني وامل�ستثمرين 

واملهتمني عمومًا.

ولف���ت الرئي�س التنفيذي للهيئ���ة اإىل اأنه ووفقا للمذكرة 

�سيق���وم اخل���راء والك���وادر الفني���ة والأكادميية يف كا 

اجلهت���ني باإع���داد مناه���ج وبرام���ج تعليمي���ة خا�سة 

بال�ستثم���ار يف املنتج���ات والأدوات املالية الإ�سامية، 

ويت���م التن�سي���ق والتع���اون بينهما لأجل عق���د برامج 

ودورات مهني���ة تدريبي���ة يف جمال التموي���ل الإ�سامي 

يف اأ�س���واق راأ�س املال و�سناع���ة اخلدمات املالية بهدف 

تطوي���ر امل�ستويات املهنية والرتقاء بها وزيادة التوعية 

باملنتجات والأدوات املالية املتداولة بالأ�سواق املالية.

من جانبه اأك���د �سعادة الدكتور حمي���د جمول النعيمي 

اأن التعاون بني جامع���ة ال�سارقة وهيئة الأوراق املالية 

وال�سل���ع، وب�سفة خا�سة يف املجالت القت�سادية واإدارة 

الأعم���ال �سوف ي�ساهم ب�سكل كب���ري يف توفري العديد من 

الفر�س���ة التدريبية لطلبة اجلامع���ة ب�سفة عامة وكلية 

اإدارة الأعمال ب�سفة خا�سة.

وج���رت مرا�سم التوقيع مبقر اجلامع���ة بح�سور الدكتور 

�رشيف �سدقي نائب مدي���ر اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية، 

والدكتور �ساح طاهر احلاج نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون 

املجتمع، والدكتور دميا جمايل عميد كلية اإدارة الأعمال، 

والدكتور اإبراهيم املن�سوري مدير مركز ال�سارقة الإ�سامي 

لدرا�سات القت�ساد والتمويل بجامعة ال�سارقة .. كما ح�رش 

التوقيع من هيئ���ة الأوراق املالية حممد النواخذا رئي�س 

ق�سم العاقات الدولية واملنظمات، وعبد العزيز الطنيجي 

رئي�س ق�سم الت�سال املوؤ�س�سي و�سعادة املتعاملني.

وطبق���ًا ملا مت التف���اق عليه يف مذك���رة التفاهم �سيتم 

التعاون املتب���ادل بني الطرفني فيم���ا يتعلق بالتدريب 

والتوعية وتبادل املعرفة واخل���رات يف جمال التمويل 

الإ�سامي يف اأ�سواق راأ�س املال و�سناعة اخلدمات املالية، 

واإعداد مناهج وبرامج تعليمي���ة خا�سة بال�ستثمار يف 

املنتج���ات والأدوات املالية الإ�سامي���ة، وتنظيم برامج 

مهني���ة تدريبية يف جمال التموي���ل الإ�سامي يف اأ�سواق 

راأ�س امل���ال، و�سناع���ة اخلدمات املالية به���دف تطوير 

وحت�س���ني امل�ستويات املهنية، وزيادة الوعي باملنتجات 

والأدوات املالية املتداولة بالأ�سواق املالية. وال�ستفادة 

م���ن املعلوم���ات والإح�سائي���ات، والرام���ج التدريبية 

واملهنية والأن�سطة والفعاليات واملوؤمترات التي ينظمها 

كل من الطرفني، وذلك م���ن خال ت�سهيل م�ساركة ممثلي 

كا الطرف���ني فيه���ا، وكذلك يف جم���ال الدرا�سات العليا 

والبحث العلمي.

»االأوراق المالية وال�سلع« و»جامعة ال�سارقة« تعززان التعاون في 

مجال الخدمات المالية والتدريب

را�س���د اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل« راعي هذا امل�رشوع ال�سخم وهنيئا 

ل�ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائ���د الأعلى للقوات امل�سلحة رمز الوطن 

وهنيئا ل�سح���اب ال�سمو حكام المارات ول�سعب المارات 

املعطاء ...والقادم اجمل واكرث تالق���ا ...والتاريخ ي�سنعه 

رجال وعدوا �سعوبهم و�سدقوا وان اهلل مع ال�سادقني .

حاكم راأ�س الخيمة: 

واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانه اأ�سحاب 

ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإمارات.

وقال �سموه: »خط���وة عماقة اأخرى تخطوها دولة الإمارات 

نحو تعزيز ح�سورها املميز يف م�ساف الدول الرائدة يف قطاع 

الف�ساء واإنه ملدعاة فخر لنا جميعا اأن تكون الإمارات رائدة 

يف اإر�س���ال اأول م�سبار عربي واإ�سامي ل�ستك�ساف املريخ و 

الن�سمام اإىل قائمة ت�سم ت�سع دول فقط على م�ستوى العامل 

يف هذا املجال .. اإنه اإجناز نوعي ي�ساف اإىل �سل�سلة النجاحات 

الت���ي حققتها دولتنا والتي كان من بينها اإر�سال رائد ف�ساء 

اإماراتي اإىل حمطة الف�ساء الدولية«. واأ�ساف �سموه: »جتني 

الإمارات اليوم ثمرة عقود طويلة من التخطيط ال�سرتاتيجي 

وا�ست�رشاف امل�ستقبل، وال�ستثمار املمنهج يف ت�سخري مواردها 

وطاقاتها والهتمام بتعليم اأبنائها وت�سجيعهم على اكت�ساب 

العلوم و املعارف و املهارات.. وهذه الرحلة اليوم هي مدعاة 

فخر كونها جت�سد تطورا منطقيا واإثباتا ملا ا�ستطاع الإن�سان 

الإماراتي حتقيقه خال فرتة وجيزة من عمر الحتاد«.وقال 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س 

الأعلى حاك���م راأ�س اخليمة: »بوركت �سواع���د وعقول اأبناء 

الإم���ارات وهم يحققون اليوم حلم زاي���د و الآباء املوؤ�س�سني 

عر دخول التاريخ من اأو�س���ع اأبوابه.. ومبارك �سعيهم وهم 

ي�سابق���ون اأقرانهم من خمتلف ال�سعوب يف �سناعة احلا�رش 

البهي و امل�ستقبل الأف�سل لأجيالنا القادمة م�ستندين يف ذلك 

كل���ه اإىل اإميان قوي ورا�س���خ بقدرتهم على جتاوز التحديات 

وامتاك زمام املبادرة والقرار  والنطاق بطموحهم نحو اآفاق 

ل تعرف احلدود اأو امل�ستحيل«.
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ال�سركات االأكثر �سعوداً
ا�سم ال�سركة

 اأبوظبي الوطنية للتكافل

 اأبو ظبي االأول

 اأبوظبي االإ�سالمي
 اأبوظبي التجاري

�سعر االغالق

 0.625         

  6.73 
تغير)٪(

 بنك ال�سارقة

 المتو�سط ال�سعري 
لخامات اأوبك يوا�سل 
ال�سعود اإلى 57.36 

دوالر خالل �سهر فبراير
اأبوظبي ـ وام: 

 رفعت منظمة �لدول �لم�صدرة للنفط "�أوبك" 
من �لمتو�صط �ل�صعري ل�صلة خاماتها خالل 
�صهر فبر�ير 2021 �إلى 57.36 دوالر للبرميل 
متو�صط  مع  مقارنة   %5.5 ن�صبتها  بزيادة 
�لعام  من  يناير  �صهر  في  �لم�صجل  �ل�صعر 

ذ�ته .
خام  �صعر  في  �لجديدة  �لقفزة  وج��اءت 
"�أوبك" بعدما ك�صر �صعر خام برنت م�صتوى 
60 دوالر� للبرميل في نهاية جل�صة تعامالت 
�أم�س �الإثنين وذلك بالتز�من مع �رتفاع �صعر 
 57.61 �إل��ى  �الأمريكي  تك�صا�س  غرب  خام 

دوالر للبرميل.
�إنتاج  معدالت  عن  �الإع���الن  ع��دم  وبرغم 
�الأع�صاء �ل� 13 في �لمنظمة حتى �الآن �إال �أن 
جميع �لتوقعات ت�صير �إلى �نخفا�س م�صتوى 
�الإنتاج خالل �صهر فبر�ير �إلى م�صتويات �أقل 

من تلك �لم�صجلة في �الأ�صهر �ل�صابقة .
بدء  مع  متز�منة  �لتوقعات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
بخف�س  �لطوعي  قر�رها  تنفيذ  �ل�صعودية 
يوميا  نفط  برميل  مليون  بمقد�ر  �إنتاجها 
�لعام  م��ن  وم��ار���س  فبر�ير  �صهري  خ��الل 
في  �لتو�زن  ��صتمر�ر  ل�صمان  وذلك  �لجاري 

�ل�صوق �لنفطي.
وكان �لطلب على �لذهب �الأ�صود �صهد تح�صنا 
كبير� خالل �الأ�صابيع �لما�صية و�صط تر�جع 
�ل�صلعة  ه��ذه  من  �لعالمي  �لمخزون  في 
باآثاره  �نعك�س  �لذي  �الأم��ر  �ال�صتر�تيجية، 
�الإيجابية على �الأ�صعار �لتي ال ز�لت تو��صل 

تحقيق �لمكا�صب منذ بد�ية �لعام �لجاري.
ي�صار �إلى �أن �رتفاع �لمتو�صط �ل�صهري ل�صعر 
خام �أوبك خالل فبر�ير �لجاري بح�صب �أحدث 
في  �صاهم  �لمنظمة  عن  �ل�صادرة  �لتوقعات 
�لعام 2021  �ل�صنوي خالل  �لمتو�صط  �رتفاع 
قدرها  بزيادة  للبرميل  دوالر   54.98 �إل��ى 
 %32.6 ن�صبته  وبنمو  للبرميل  دوالر   13.5
في  �لم�صجل  �ل�صنوي  �لمتو�صط  مع  مقارنة 

عام 2020 .

 

»االتحادية لل�سرائب« : ت�سجيل �سريبي واحد لل�سخ�ص الطبيعي 
وموؤ�س�ساته الفردية

اأبوظبي ـ وام: 
�التحادية  �لهيئة  �أو���ص��ح��ت   
�لطبيعي  �ل�صخ�س  �أن  لل�صر�ئب 
�لذي يمتلك عدد�ً من �لموؤ�ص�صات 
على  �لح�صول  عليه  �لفردية 
فقط  و�ح���د  �صريبي  ت�صجيل 
لكافة  �لم�صافة  �لقيمة  ل�صريبة 
ولي�س  �ل��ف��ردي��ة،  موؤ�ص�صاته 
من�صاأة  لكل  منف�صاًل  ت�صجياًل 

على حدة.
و�أ�صارت �لهيئة �إلى �أن �لموؤ�ص�صة 
�الأ�صكال  من  �صكاًل  تعد  �لفردية 
تكون  �لتي  لالأعمال  �لقانونية 
بن�صبة  طبيعي  ل�صخ�س  مملوكة 
للموؤ�ص�صة  ي��ك��ون  وال   ،%100
�عتبارية  �صخ�صية  �ل��ف��ردي��ة 
م�صتقلة عن مالكها، حيث تعتبر 
ومالكها  �ل��ف��ردي��ة  �لموؤ�ص�صة 

�صخ�صًا و�حد�ً.
جاء ذلك في تو�صيح جديد حول 
�لفردية"  "�لموؤ�ص�صات  ت�صجيل 
الأغر��س �صريبة �لقيمة �لم�صافة 
"�لتو�صيحات  خدمة  �إط��ار  في 
�لموقع  عبر  �لمقدمة  �لعامة" 
�التحادية  للهيئة  �الإلكتروني 
لتعريف  تهدف  �لتي  لل�صر�ئب 
�ل�صريبية  بالجو�نب  �الأ�صخا�س 
تف�صيلي  ل�صرح  تحتاج  �لتي 
لتب�صيطها ولتمكينهم من تطبيق 
�لمبادئ �ل�صريبية بدقة وكفاءة.

�لتو�صيح  هذ�  �أن  �لهيئة  وذكرت 
�صركة  على  ينطبق  ال  �ل��ع��ام 
�أو  /ذ.م.م./،  �لو�حد  �ل�صخ�س 

�لمماثلة  �لكيانات  من  غيرها 
�لتي ينظر �إليها ك�صخ�س �عتباري 
مالكها  ع��ن  وم�صتقل  منف�صل 
�ل�صارية  �لت�صريعات  تكن  "مالم 
و�ل�صخ�س  �لكيان  ه��ذ�  تعامل 
�ل�صخ�س  �أنهما  على  �لطبيعي 
لتفادي  �أن���ه  م��وؤك��دة   .." ذ�ت���ه 
ل�صخ�صية  يمكن  ال  فاإنه  �ل�صك 
�عتبارية "مثل �صركة" �أن تمتلك 

موؤ�ص�صة فردية. و�أو�صحت �لهيئة 
تقوم  معينة  ح��االت  ف��ي  �أن��ه��ا 
بمر�جعة �لت�صجيل �ل�صريبي من 
فيما  لل�صريبة  �لخا�صعين  قبل 
�لفردية،  بالموؤ�ص�صات  يتعلق 
ب��االإج��ر�ء�ت  بتبليغهم  وتقوم 
�لت�صحيحية �لو�جب �تخاذها �إذ� 
�لهيئة  و�أكدت  �لحاجة.  ��صتدعت 
�أن �لتوريد�ت �لخا�صعة لل�صريبة 

�لطبيعي،  �ل�صخ�س  يقدمها  �لتي 
�إ�صافة �إلى موؤ�ص�صته / موؤ�ص�صاته 
بعين  توؤخذ  �أن  يجب  �لفردية، 
�العتبار مجتمعة الأغر��س تحديد 
حد  تخطى  �ل�صخ�س  كان  �إذ�  ما 
ل�صريبة  �الل��ز�م��ي  �لت�صجيل 
 375،000 �لبالغ  �لم�صافة  �لقيمة 
�أنه  �إل��ى  �لهيئة  ونوهت  دره��م. 
ل �إبالغها عن  يجب على �أي م�صجِّ

�أي �صريبة مخرجات غير م�صرَّح 
ت�صريح  تقديم  خالل  من  عنها 
بالقانون  ورد  لما  وفقًا  طوعي 
 2017 ل�صنة   7 رق��م  �الت��ح��ادي 
�ل�صريبية  �الإج���ر�ء�ت  �صاأن  في 
في  �لمثال،  �صبيل  على  وذل��ك، 
من  �أي  ل  �لم�صجِّ تجاهل  ح��ال 
توريد�ته  �أو  �لفردية  موؤ�ص�صاته 
تتم  �لتي  لل�صريبة  �لخا�صعة 
الأغ��ر����س  �ل�صخ�صية  ب�صفته 

�صريبة �لقيمة �لم�صافة ..
لم  �لتي  �لحاالت  ه��ذ�  وي�صمل 
لل�صريبة  �ل�صخ�س  فيها  ي�صجل 
حد  ت��ج��اوز  ع��دم  �أ�صا�س  على 
ل�صريبة  �الل��ز�م��ي  �لت�صجيل 
قبل  م��ن  �ل��م�����ص��اف��ة  �ل��ق��ي��م��ة 
�أو  �لطبيعي  �ل�صخ�س  ذل��ك 
�لفردية  موؤ�ص�صته/موؤ�ص�صاته 

وم�صتقل. منف�صل  ب�صكل 
يجب  �أن��ه  �لهيئة  و�أو���ص��ح��ت 
�لطبيعي  �ل�����ص��خ�����س  ع��ل��ى 
قيامه  عدم  حال  في  �إبالغها 
�لقيمة  ل�صريبة  بالت�صجيل 
�الإج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �لم�صافة 
�ل��ت�����ص��ح��ي��ح��ي��ة �ل��م��ن��ا���ص��ب��ة 
�لقيمة  ���ص��ري��ب��ة  الح��ت�����ص��اب 
جاوزت  �إذ�  �لم�صتحقة  �لم�صافة 
�أجر�ها  �لتي  �لتوريد�ت  قيمة 
�لفردية  موؤ�ص�صاته   / وموؤ�ص�صته 
�لبالغ  �الإل��ز�م��ي  �لت�صجيل  حد 
�لمن�صو�س عليها  375،000 درهم 
�تحادي  بقانون  �لمر�صوم  في 
رقم 8 ل�صنة 2017 ب�صاأن �صريبة 

�لقيمة �لم�صافة.

»المركزي«: عودة قوية للنمو في الناتج المحلي 
االإجمالي لالإمارات خالل 2021

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
�لمركزي،  �الإمار�ت  م�صرف  محافظ  توقع 
عبد �لحميد محمد �صعيد �الأحمدي، عودة 
قوية للنمو في �لناتج �لمحلي �الإجمالي 

لدولة �الإمار�ت في عام 2021.
�لحالة  فيها  ��صتعر�س  كلمة  في  ودعا 
ودولة  �لعالم  بها  مر  �لتي  �القت�صادية 
�الأعمال  مجتمع   ،2020 خالل  �الإم��ار�ت 
جديد  ع�صر  في  للم�صاركة  و�لم�صارف، 
لبدء دورة �ال�صتثمار، و�لعمل على زيادة 
�لمتعاملين  ودع��م  �الئتمانية،  �لقدرة 
طريق«  »خارطة  و�صياغة  �لمت�صررين، 

مختلفة عما �صبق.
�لموؤ�صر�ت  من  عدد  �إلى  �الأحمدي  ولفت 
عن  كا�صفًا  للغاية،  �لم�صجعة  �الإيجابية 
ت�صلم »�لمركزي« في نهاية 2020، طلبات 
من �لبنوك للمو�فقة على توزيعات �أرباح 
وو�فق  درهم،  مليار   15 عن  تزيد  بقيمة 

عليها مبا�صرة.
�الإمار�ت  م�صرف  محافظ  قال  وتف�صياًل، 
�صعيد  محمد  عبد�لحميد  �ل��م��رك��زي، 
مليئة  فترة  مّثل   2020 عام  �إن  �الأحمدي، 
بتحديات و��صتثناء�ت، �أقل ما يقال عنها 
�أ�صا�صي  �أنها غير م�صبوقة، تمثلت ب�صكل 
وتد�عياتها  »كوفيد-19«  جائحة  في 
و�لقطاع  �ل�صركات  على  �أث���رت  �لتي 

�لحكومي و�لخا�س و�لجميع عمومًا.
و�أو�صح في كلمة ��صتعر�س فيها �لحالة 
ودولة  �لعالم  بها  مر  �لتي  �القت�صادية 
�الإمار�ت خالل 2020، و�لنظرة �لم�صتقبلية، 
�أنه في �لوقت �لذي نظر فيه �لبع�س �إلى 
�لو�صع على �أنه نهاية �لعالم، فقد كانت 
وتتطلع  �الأعمال  تبا�صر  �الإم��ار�ت  دولة 
�إلى �لم�صتقبل بمزيد من �لتفاوؤل، لوجود 
�لعديد من �لفر�س �لمتاحة �صمن �لنظام 

�لعالمي �لمتطور.
و�أ�صاف: »في حين ننتظر �الأرقام �لنهائية 
�لعالمي،  �الإجمالي  �لمحلي  للناتج 
و�لناتج �لمحلي �الإجمالي لدولة �الإمار�ت 
يكون  �أن  �لمتوقع  من  فاإن   ،2020 لعام 
و%6   %3.5 ح��دود  في  �نخفا�س  هناك 
حالة  هناك  �أن  هو  �لمب�صر  لكن  تقريبًا. 

في  �لنمو  عودة  �إلى  ت�صير  �لتفاوؤل  من 
عام 2021«، الفتًا �إلى عالمات مبكرة لهذ� 
�لثاني من عام  �لن�صف  �أو�خر  في  �لنمو 
�لتجارة  �نتعا�س  وتيرة  عودة  مع   ،2020
في  �لحماية  عو�ئق  وتال�صي  �لعالمية، 

�لتنقالت.
و�أكد �أن �الأد�ء �الإيجابي لل�صين، و�لجهود 
جميع  في  �لحكومات  قبل  من  �لمن�صقة 
�الأمور ت�صير في  �أن  �لعالم، تعني  �أنحاء 
�إلى  �لطريق �ل�صحيح نحو عودة �لحياة 

طبيعتها.
�لمالية  �لبيانات  �أن  �الأحمدي  �أكد  كما 
في  �الأخرى  �لمالية  و�لموؤ�ص�صات  للبنوك 
�الإمار�ت، لل�صنة �لمنتهية في 31 دي�صمبر 
�لمرونة  وتظهر  للغاية،  م�صجعة   2020
بمرور  �لم�صرفي  �لنظام  بناها  �لتي 
�لوقت، �إذ �زد�د �إجمالي �الأ�صول و�لود�ئع 
و�الإقر��س للنظام �لم�صرفي، و�إن كان ذلك 
ب�صكل طفيف، كما �أن معدالت كفاية ر�أ�س 
�لمطلوبة  �لم�صتويات  من  �أعلى  �لمال 
�الأول  �ل�صق  كفاية  وم��ع��دل   %18.2(
تبلغ  ما  في   ،)%17.1 �لمال  ر�أ���س  من 
م�صتويات  وجود  مع   ،%18.4 �ل�صيولة 
تعني  �لمخ�ص�صات  من  وكافية  مالئمة 

في  �لمالية  و�لموؤ�ص�صات  �لبنوك  �أن 
دولة �الإمار�ت �أظهرت �صالبة وثبات في 

مو�جهة �الأزمة.
�لبنوك  بع�س  �أرب��اح  »�صهدت  وتابع: 
طبيعية  نتيجة  ذلك  �أن  �إال  �نخفا�صًا، 
�الأرب��اح  و�نخفا�س  ��صتثنائي،  لعام 
باأعمال  �لقيام  في  �لرغبة  من  �أف�صل 
على  �أ�صا�صي  ب�صكل  توؤثر  مدرو�صة  غير 

�لمالءة �لمالية للبنوك«.
و�أكد �الأحمدي �أنه كان لم�صرف �الإمار�ت 
�لمركزي دور�ً �أ�صا�صيًا في ��صتقر�ر �لنظام 
�لنقدي و�لمالي و�لم�صرفي بالدولة خالل 
في  �ل�صريع  �لتدخل  طريق  عن  �الأزم��ة، 
�لدعم  �لمنا�صب، من خالل خطة  �لوقت 
و�لعديد  �لموجهة،  �ل�صاملة  �القت�صادي 
�لتي  �الأخرى  �لتنظيمية  �لت�صهيالت  من 
�لبنوك  و�صاعدت  �ل��الزم،  �لدعم  وفرت 
فعالية  �أكثر  ب�صكل  دوره��ا  �أد�ء  على 
�صعبة  �أوق��ات  خالل  �صغوطات  ودون 
�إلى  الفتًا  بالتحديات،  ومليئة  للغاية 
�أن حكومة دولة �الإمار�ت �تخذت �لعديد 
من �لتد�بير �لناجحة، لت�صهيل ممار�صة 
�الأعمال �لتجارية و�لتخفيف من �لر�صوم 
و�لتكاليف ل�صمان ��صتمر�ر زخم �لن�صاط 

�لتجاري.
�لدعم  خطة  من  �ال�صتفادة  �إن  وق��ال 
و�لتي  �لموجهة  �ل�صاملة  �القت�صادي 
وقت  من   %50 نحو  �إلى  �الآن  �نخف�صت 
�أن �لبنوك  قويًا على  �لذروة، تعدموؤ�صر�ً 
�إل��ى  وب�صال�صة  تدريجيًا  �الآن  تعود 
محافظها  الإد�رة  وقدرتها  �إمكاناتها 
�الئتمانية، وتحديد �أهد�فها �لم�صتقبلية.

نهاية  في  )�لمركزي(  »ت�صلم  و�أ�صاف: 
للمو�فقة  �لبنوك  من  طلبات   ،2020 عام 
عن  تزيد  بقيمة  �أرب��اح  توزيعات  على 
�لتز�م  �لتاأكد من  15 مليار درهم، وبعد 
تلك �لبنوك بالمتطلبات �ال�صر�فية، تمت 
�لمو�فقة مبا�صرًة على توزيعات �الأرباح، 
�ل�صوق  في  نقدية  �صيولة  �صيوفر  ما 
هيئات  كانو�  �صو�ء  �الأ�صهم،  الأ�صحاب 
�أفر�د�ً،  �أو  وخا�صة  حكومية  وموؤ�ص�صات 
وبالتالي تحفيز �لمزيد من �ال�صتثمار�ت، 

وزيادة دورة �الإنفاق في �لدولة«.

موؤ�سر مديري الم�ستريات في دبي فوق م�ستوى 
النمو لل�سهر الثاني على التوالي

دبي ـ وام: 
 ����ص��ت��م��ر م��وؤ���ص��ر م��دي��ري 
فوق  دب��ي  في  �لم�صتريات 
 %50.6 عند  �لنمو  م�صتوى 
�لعام  من  يناير  �صهر  خالل 
�لثاني  لل�صهر  وذل��ك   2021
موؤ�صر  بح�صب  �لتو�لي  على 
�ل�صادر  �لم�صتريات  م��در�ء 
�إ�س  �إت�س  �آي   " عن مجموعة 

ماركيت " .
قطاع  �أن  �لموؤ�صر  ويظهر 
في  �لنفطي  غير  �الأع��م��ال 
�لن�صاط  في  نمو�  حقق  دبي 
�لثاني على  لل�صهر  �لتجاري 
�لتو�لي خالل يناير �لما�صي 

وذلك رغم �الإجر�ء�ت �لوقائية 
 " فيرو�س  �نت�صار  من  للحد 
كورونا " . كذلك فقد �أظهرت 
دبي  ف��ي  �لتوظيف  �أرق���ام 
�الأولى  للمرة  طفيفا  �رتفاعا 
وباأ�صرع  ع��ام،  حو�لي  منذ 
حيث  �صهر�   14 ف��ي  وت��ي��رة 
�أعربت �ل�صركات عن تفاوؤلها 

تجاه �الأعمال �لم�صتقبلية .
�لمحلل  �وي��ن  ديفيد  وق��ال 
�إت�س  "�آي  ف��ي  �القت�صادي 
نمت  لقد   "  : ماركيت"  �إ���س 
في  �لنفطية  غير  �ل�صركات 
على  �لثاني  لل�صهر  دب��ي 
و�زد�دت  يناير،  في  �لتو�لي 

�أي�صا   2021 ع��ام  في  �لثقة 
�للقاحات  �صجل  ب�صبب 

�ل�صريع في دولة �الإمار�ت.
�أن  �لمجموعة  تقرير  ويوؤكد 
دبي  في  �لقطاعات  جميع 
�صجلت تقريبا نمو� ملحوظا، 
�لجملة  ق��ط��اع  ب���اأن  علما 
من  �الأف�صل  كان  و�لتجزئة 
حيث �الأد�ء خالل �صهر يناير 
�لرئي�صي  و�لمحرك  �لما�صي 

لخلق فر�س �لعمل.
و�أكدت بع�س �ل�صركات زيادة 
وك��ان  �ل��ع��م��الء،  طلب  ف��ي 
�لتفاوؤل عند �أعلى م�صتوياته 

منذ �صبتمبر �لما�صي.

اأبوظبي ـ وام: 
�لتعامالت  على  �لفائدة  �أ�صعار  �صجلت   
بالدرهم بين �لبنوك /�الإيبور/، �لمزيد من 
�لتر�جع مما ز�د من جاذبية �صوق �الإقر��س 

في دولة �الإمار�ت منذ بد�ية �لعام 2021.
وتظهر �أحدث �لبيانات �ل�صادرة عن م�صرف 
�نخفا�س  �لثالثاء  يوم  �لمركزي  �الإم��ار�ت 
�الآجال وفي  /�الإيبور/ على جميع  �أ�صعار 

�لى  باالإ�صافة  عام  لمدة  �الأجل  مقدمتها 
على  �نخف�صت  حيث  �أ�صهر،   6 لمد  �الأجل 
�لثاني  وعلى   %0.497 م�صتوى  �إلى  �الأول 
�أ�صعار  و�صع  كان  كذلك   ،  %  0.436 �إلى 
بح�صب  وذلك  �الآج��ال  بقية  على  �لفائدة 
�لم�صرف  عن  �ل�صادرة  �لن�صرة  تظهره  ما 

�لمركزي.
الأ�صعار  �لمتو��صل  �لتر�جع  ظ��ل  وف��ي 
"�اليبور" في �لدولة، باتت �لبنوك �لمحلية 

و�لموؤ�ص�صات  لالأفر�د  مغرية  عرو�صا  تقدم 
على   %2.5 �إل��ى  ت�صل  ف��ائ��دة  وبن�صبة 

�لقرو�س �لمقدمة لبع�س �صر�ئح �لعمالء .
�لفو�ئد  من  �لمغرية  �لن�صب  هذه  وتعد 
على �لقرو�س �الأكثر جاذبية على م�صتوى 
دول �لخليج �لعربي و�ل�صرق �الأو�صط، مما 
يعك�س توفر فائ�س كبير من �ل�صيولة لدى 
ُي�صنف  و�لذي  �الإمار�تي  �لم�صرفي  �لجهاز 
بكونه �الأقوى من حيث �لمالءة �لمالية في 

�لمنطقة.
ي�صار �إلى �أن ��صتمر�ر تر�جع �أ�صعار �لفائدة 
جاء  "�اليبور"  بالدرهم  �لتعامالت  على 
بعد �لقر�ر �لذي �تخذه �لفيدر�لي �الأمريكي 
في وقت �صابق باالإبقاء على �أ�صعار �لفائدة 
�لذي  �الأم��ر  تغيير،  دون  م�صتوياتها  عند 
لمحاكاة  �لمركزي  �الإم��ار�ت  م�صرف  دفع 
هذه �لقر�ر وذلك نظر� الرتباط �صعر �صرف 

�لدرهم بالدوالر.

في  جاذبية  االأكثر  االإمارات  في  القرو�ص  على  الفائدة  اأ�سعار 
المنطقة
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 منتدى "�أ�سبوع دبي يف 
�إفريقيا ـ كينيا" ينطلق 15 

فرب�ير �فرت��سيَا  
دبي ـ و�م: 

 ي�ضت�ضيف مركز الإمارات التجاري بالتعاون 
مع دائرة التنمية القت�ضادية بدبي منتدى 
"اأ�ضبوع دبي في اإفريقيا – كينيا" في الفترة 
تقنيات  الجاري عبر  فبراير   18 اإلى   15 من 
الت�ضال المرئي "افترا�ضيا" بم�ضاركة وزراء 

وم�ضوؤولين من الإمارات وكينيا.
وم�ضوؤولين  لوزراء  كلمات  المنتدى  يت�ضمن 
حوارية  وجل�ضات  البلدين  من  حكوميين 
تعزز  ال��ت��ي  ال��م��ح��اور  م��ن  ع���ددا  تناق�ش 
ال�ضراكة بين الإمارات وكينيا في العديد من 
الت�ضدير والتجارة  القطاعات الحيوية مثل 
والتجارة  الحرة  والمناطق  وال�ضتثمارات 

اللكترونية والقت�ضاد الإ�ضالمي.
اإفريقيا  في  دبي  "اأ�ضبوع  منتدى  ويهدف 
التعاون  فر�ش  ا�ضتك�ضاف  اإلى  كينيا"   –
ال�ضركات  و���ض��ول  ودع���م  الم�ضتقبلية 
البلدين  اأ�ضواق  اإل��ى  والكينية  الإماراتية 
للقطاعين  اأف�ضل  تجارية  فر�ش  وتوفير 
المنتدى  يدعم  فيما  والخا�ش  الحكومي 
كافة  ف��ي  الخا�ضة  ال�ضركات  م�ضاركة 
المالية  الم�ضارف والخدمات  المجالت من 
البناء  و�ضركات  الم�ضنعين  اإل��ى  اإ�ضافة 
والطاقة  والم�ضروبات  والأغذية  والتغليف 
حارب  وليد  وقال  اللوج�ضتية.  والخدمات 
الإم��ارات  لمركز  التنفيذي  المدير  الفالحي 
تزخران  وكينيا  الإم����ارات  اإن  التجاري 
بالعديد من المقومات والفر�ش ال�ضتثمارية 
مجالت  تفتح  اأن  �ضاأنها  من  التي  الواعدة 
البلدين  بين  الم�ضتقبلي  للتعاون  اأو�ضع 
ظل  في  وذلك  ال�ضتراتيجية  القطاعات  في 
القت�ضادية بين مجتمعي  العالقات  تنامي 
الأعمال. واأ�ضاف الفالحي اأن منتدى "اأ�ضبوع 
اإلى  يهدف  كينيا"   – اأفريقيا  في  دب��ي 
وال�ضتثمارية  القت�ضادية  العالقات  تعزيز 
وكينيا  دبي  اإمارة  بين  المثمرة  والتجارية 
عالميا  الرائدة  دبي  مكانة  من  وال�ضتفادة 
دعم  في  ودورها  وتجاريا  اقت�ضاديا  مركزا 
وجذب  الوطنية  وال�ضادرات  ال�ضناعات 
وتبادل ال�ضتثمارات التي تعزز م�ضيرة بناء 

القت�ضاد الم�ضتدام.
التجاري  الإم��ارات  لمركز  التنفيذي  واأ�ضار 
ل�ضتعرا�ش  من�ضة  يوفر  المنتدى  اأن  اإلى 
اإمارة  بين  الم�ضتركة  ال�ضتثمارية  الفر�ش 
الخا�ش على  القطاع  دبي وكينيا وتعريف 
الفر�ش المجزية في القطاعات الواعدة بما 
يخدم م�ضلحة مجتمع الأعمال في البلدين 
لتعزيز دخول  انطالق  نقطة  تمثل كينيا  اإذ 
الم�ضتثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال اإلى 

الأ�ضواق الإقليمية في �ضرق اإفريقيا.

»ويز �إير �أبوظبي«ت�سير رحالتها �إلى �لإ�سكندرية في 22 فبر�ير
�أبوظبي  ـ و�م: 

 اأعلنت "ويز اإير اأبوظبي" عن بدء 
اإلى  اأبوظبي  من  رحالتها  ت�ضيير 
الإ�ضكندرية اعتباراً من 22 فبراير 
للم�ضافرين  تتيح  والتي  الجاري 
فر�ضة �ضراء التذاكر عبر موقعها 
 wizzair.com الإلكتروني 
الهاتف  تطبيق  ج��ان��ب  اإل���ى 

المتحرك الخا�ش بال�ضركة.
المدير  �ضايك،  فان  كي�ش  وق��ال 
اأبوظبي":  اإير  العام ل�ضركة "ويز 
بين  تربط  رحالت  اإطالق  ي�ضرنا 
المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة 
ال��ع��رب��ي��ة،  م�ضر  وج��م��ه��وري��ة 
ال�ضفر  للم�ضافرين  نتيح  حيث 
باأ�ضعار  الإ�ضكندرية  واإل��ى  من 
الترحيب  اإلى  ونتطلع  تناف�ضية، 
رحالتنا  �ضبكة  عبر  بالم�ضافرين 

من اأبوظبي.
الإ�ضكندرية هي  اأن  جدير بالذكر 
جمهورية  في  مدينة  اأكبر  ثاني 
اقت�ضادي  ومركز  العربية  م�ضر 
وال�ضناعة  لل�ضياحة  رئي�ضي 

طول  على  المدينة  وتمتد   ..
لجمهورية  ال�ضمالي  ال�ضاحل 
م�ضر العربية المطل على البحر 
الأبي�ش المتو�ضط لم�ضافة 40 كم.
كما ت�ضتهر ال�ضكندرية بع�ضورها 
ومنارة  فارو�ش  كجزيرة  القديمة 
واحدة  تعتبر  التي  الإ�ضكندرية 
في  ال�ضبع  الدنيا  عجائب  من 
اإلى  بالإ�ضافة  القديم  العالم 
معبد �ضيرابيوم الأثري الذي يعد 
من المعالم ال�ضياحية المهمة في 

المدينة.
اإير  "ويز  طائرات  اأ�ضطول  وي�ضم 
طراز  من  ط��ائ��رات   4 اأبوظبي" 
الجديدة   A321neo اإيربا�ش 
اأقل  لل�ضركة  تتيح  التي  كليا، 
مقارنة  ممكنة  بيئية  ب�ضمة 

بمناف�ضيها في المنطقة.
وت��ت��ب��ن��ى ال�����ض��رك��ة اأف�����ض��ل 
التعقيم  مجال  في  الممار�ضات 
التدابير  خالل  من  �ضبكتها،  عبر 
الوقائية المعززة التي ت�ضمن من 
خاللها �ضحة و�ضالمة الم�ضافرين 

واأفراد طاقمها.

تعاون بين»�لمالية �لمركزية«و»�ل�سارقة �لإ�سالمي« لت�سريع 
�ل�سترد�د �لنقدي �لآلي

�ل�سارقة ـ و�م: 
بال�ضارقة  المركزية  المالية  دائرة  وقعت   
ال�ضارقة  م�ضرف  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية 
النقدي  ال�ضترداد  خدمة  لتقديم  الإ�ضالمي 
في  وذلك  الرقمية  المحفظة  لر�ضيد  الآلي 
على  والتي�ضير  الإج���راءات  ت�ضريع  اإط��ار 

المتعاملين.
الدائرة  بمقر  التعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
من جانب عائ�ضة عبداهلل الحو�ضني مدير 
المالية  بدائرة  الم�ضاندة  الخدمات  اإدارة 
المركزية بال�ضارقة ووليد العمودي رئي�ش 
بم�ضرف  الرقمية  الم�ضرفية  الخدمات 
اليا�ضي  هدى  بح�ضور  الإ�ضالمي  ال�ضارقة 
العوي�ش  واأروى  المالي  النظام  اإدارة  مدير 

مدير اإدارة الح�ضابات في الدائرة .
للمحفظة  الجديدة  التفاقية  تت�ضمن 
المحفظة  لر�ضيد  الآلي  ال�ضترداد  الرقمية 
الرقمية بنظام الإي�ضال الذكي – تح�ضيل 

لعميل  المعتمد  البنكي  الح�ضاب  اإل��ى 
الخطط  مبا�ضرة  و�ضتتم  ال�ضارقة  حكومة 
الم�ضتقبلية مع م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي 
للجهات  الأمانات  ا�ضترداد  معالجة  في 

الحكومية والإ�ضترداد النقدي .
هذه  اإط���الق  اإن  العوي�ش  اأروى  وق��ال��ت 
كفاءة  تعزيز  في  ي�ضهم  الجديدة  الخدمة 
النظام المالي لحكومة ال�ضارقة والت�ضهيل 
والموؤ�ض�ضات  الأفراد  من  المتعاملين  على 
الح�ضول على خدمات جديدة مثل خدمة 
بطريقة  و  اآل��ي  ب�ضكل  النقدي  ال�ضترداد 
�ضهلة ومبتكرة ومتاحة على مدار ال�ضاعة .
م�ضرف  اإن  العمودي  وليد  قال  من جانبه 
ال�ضارقة الإ�ضالمي ي�ضعى دائمًا اإلى تعزيز 
المحلية  الحكومية  الجهات  مع  �ضراكاته 
المالية  دائ���رة  فيها  بما  والت��ح��ادي��ة 
على  الت�ضهيل  بهدف  بال�ضارقة  المركزية 
اأكبر  مرونة  توفير  خالل  من  المتعاملين 

في اآليات الدفع وال�ضترداد النقدي.

»�قت�سادية عجمان«: �إغالق مقهى وتغريمه 60 �ألف 
درهم لمخالفتة �لإجر�ء�ت �لحتر�زية

بعجمان ـ )�لوحدة(:
�ضمن �ضل�ضلة الجهود المتوا�ضلة 
فيرو�ش  ان��ت�����ض��ار  م��ن  للحد 
الم�ضتجد، اغلقت دائرة  كورونا 
مع  مقهى  القت�ضادية  التنمية 
لقرار  مخالفته  لعادة  تغريمه 
الحترازية  والإج��راءات  الغلق 
الدولة  تتبعها  التي  والوقائية 

للحد من انت�ضار الفيرو�ش.
بن  �ضلطان  ال�ضيخ  اللواء  وقال 
عام  قائد  النعيمي  اهلل  عبد 
�ضرطة عجمان، رئي�ش فريق اإدارة 
اأن  الطوارئ والكوارث والأزمات 
من  ج��اء  المقهى  اإغ��الق  ق��رار 
المن�ضاآت  التزام  متابعة  خالل 
بقرار  والقت�ضادية  التجارية 
 12 ال�ضاعة  بعد  المن�ضاآت  غلق 
المقهى  �ضوهد  حيث  �ضباحًا، 
ال�ضاعة  حتى  ن�ضاطه  يمار�ش 
2 �ضباحًا، كما تبين اأن المقهى 
لم يلتزم بالإجراءات الحترازية 
مخالفته  وتمت  والوقائية، 
بالتعاون  �ضهر  لمدة  واإغالقه 
القت�ضادية،  التنمية  دائرة  مع 

باإزالة  قام  المقهى  اأن  واأ�ضاف 
من  المعتمد  الأق��ف��ال  مل�ضق 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  قبل 
ب�ضكل  ن�ضاطه  لممار�ضة  وعاد 
طبيعي دون اإذن م�ضبق، وتمت 
مخالفته ب� 10 اآلف درهم لإزالة 
لعدم  درهم  و50.000  المل�ضق، 

الحترازية  بالإجراءات  اللتزام 
وال��وق��ائ��ي��ة ال��م��ح��ددة، وت��م 
اإغالقه مرة اأخرى. ودعا رئي�ش 
والأزمات  الطوارئ  اإدارة  فريق 
اأهمية  اإلى  بعجمان  والكوارث 
التزام كافة المن�ضاآت في اإمارة 
الحترازية  بالإجراءات  عجمان 

على  والمحافظة  والوقائية 
مع  العامة،  ال�ضحة  ا�ضتراطات 
الخت�ضا�ش  جهات  اأن  التاأكيد 
لن تتهاون مع كل من ل يلتزم 
ب��ال���ض��ت��راط��ات والإج�����راءات 
ال�ضحة  متمنيًا  ال��م��ح��ددة، 

وال�ضالمة للجميع.

�لذهب يرتفع مع ��ستمر�ر تر�جع �لدولر 
ونمو �آمال �لتحفيز �لأمريكي

نيويورك ـ )وكالت(:
الذهب  اأ���ض��ع��ار  ارتفعت 
لها  م�ضتوى  اأع��ل��ى  ق��رب 
الثالثاء  يوم  اأ�ضبوع  في 
وتعزز  ال���دولر  تعثر  مع 
�ضيتم  ب��اأن��ه  ال��ت��وق��ع��ات 
مالي  تحفيز  تمرير  قريبا 
لإنعا�ش  �ضخم  اأمريكي 
العالم،  في  اقت�ضاد  اأكبر 

وفقا ل�"رويترز".
ارت����ف����ع ال����ذه����ب ف��ي 
 0.5 الفورية  المعامالت 
 1839.02 اإلى  المائة  في 
)الأون�ضة( لالأوقية  دولر 

ال�ضاعة  بحلول  الثالثاء 
جرينت�ش  بتوقيت   0536
بعد اأن و�ضل اإلى 1843.04 
�ضابق  وق���ت  ف��ي  دولر 
اأعلى  وه��و  الجل�ضة،  من 
الثالث من  م�ضتوياته منذ 
حين  في  الجاري،  فبراير 
الآجلة  العقود  ارتفعت 
في   0.5 للذهب  الأمريكية 
المائة اإلى 1842.60 دولر.

لنجفورد  مايكل  وق���ال 

ال���م���دي���ر ل����دى ���ض��رك��ة 
جايد  اإي���ر  ال�ضت�ضارات 
للذهب  الرئي�ضي  "المحرك 
م�ضروع  حيال  الثقة  هو 
ق���ان���ون الإغ���اث���ة ال���ذي 
الأمريكي  الرئي�ش  قدمه 
المزيد  وتوقع  بايدن  جو 
ال��دولر  في  ال�ضعف  من 
�ضياأتي  وال��ذي  الأمريكي 

نتيجة للم�ضاعدة".
اأدنى  اإلى  الدولر  انخف�ش 
من  اأكثر  في  له  م�ضتوى 
العمالت  مقابل  اأ�ضبوع 
يقل�ش  مما  المناف�ضة، 

لحائزي  ال��ذه��ب  تكلفة 
العمالت الأخرى.

يمرر  اأن  ال��م��ت��وق��ع  م��ن 
بايدن  حزمة  الكونجر�ش 
جائحة  تداعيات  لتخفيف 
وال��ب��ال��غ��ة 1.9  ك��ورون��ا 
 15 قبل  دولر  تريليون 
دعم  ب��دون  حتى  م��ار���ش 

الجمهوريين.
تحوطا  ال��ذه��ب  وُيعتبر 
وانخفا�ش  الت�ضخم  من 
على  الناجمين  العملة، 
الأرجح من التحفيز وا�ضع 

النطاق.

»غرفة عجمان« تبحث �آليات �لرتقاء بالقطاع �ل�سياحي 
ومن�ساآت تنظيم �لمنا�سبات

عجمان ـ و�م: 
و�ضناعة  تجارة  غرفة  بحثت   
بالقطاع  الرتقاء  �ضبل  عجمان 
ال�ضياحي في الإمارة واإ�ضت�ضراف 
المقترحات  لر�ضد  الم�ضتقبل 
والتو�ضيات، خالل لقاء م�ضترك 
ال�ضياحة  ع��م��ل  لمجموعة 
التابعة للغرفة وذلك بالتعاون 
مع دائرتي التنمية ال�ضياحية و 

التنمية القت�ضادية.
�ضعادة  ُبعد،  عن  اللقاء  ح�ضر 
عام  م��دي��ر  ال�����ض��وي��دي  �ضالم 
الظفري  ونا�ضر  عجمان،  غرفة 
المدير التنفيذي لقطاع الت�ضال 
ودع����م الع�����ض��اء وع��ب��داهلل 
مدير  النعيمي  عبدالمح�ضن 
الع�ضاء  ودعم  عالقات  مكتب 
وممثلو  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة  ف��ي 
دائرة التنمية ال�ضياحية ودائرة 
والمن�ضاآت  القت�ضادية  التنمية 
تنظيم  ومن�ضاآت  ال�ضياحية 

المنا�ضبات في الإمارة.
ال�ضويدي  �ضالم  �ضعادة  واأك��د 
اأهمية اللقاء و دوره في توفير 
بين  مبا�ضرة  ت��وا���ض��ل  ق��ن��اة 
وممثلي  الحكومية  الجهات 
ومن�ضاآت  ال�ضياحي  القطاع 

لإ�ضتعرا�ش  المنا�ضبات  تنظيم 
القادمة  المرحلة  متطلبات 
اأع�ضاء  لدعم  الم�ضترك  والعمل 
بالقطاع  العاملين  من  الغرفة 
بلورة  خ��الل  م��ن  ال�ضياحي 

المقترحات والتو�ضيات ورفعها 
واأو���ض��ح  ال��ق��رار.  �ضناع  اإل��ى 
عجمان  غ��رف��ة  اأن  ال�ضويدي 
م�ضاركة  تعزيز  على  حري�ضة 
لها  التابعة  العمل  مجموعات 
ويلبي  الأعمال  نمو  يدعم  بما 
في  وي�ضب  الأع�ضاء  تطلعات 
تحقيق اأهداف الغرفة، الأمر الذي 
مبا�ضرة  توا�ضل  قنوات  يفتح 
القطاع  ومن�ضاآت  الغرفة  بين 
والأع�ضاء  جهة  من  الخا�ش 
بع�ضهم ببع�ش من جهة اأخرى. 
واأ�ضاد الح�ضور بمدى الإ�ضتفادة 

القت�ضادية  ال��م��ح��ف��زات  م��ن 
ال�ضياحي  القطاع  من�ضاآت  على 
بها  وجهت  والتي  الإم��ارة  في 
لمواجهة  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
واأو�ضوا  كوفيد�19،  تداعيات 
ب�ضرورة تكاتف الجهود لتنظيم 
م�ضتقبلية  �ضياحية  فعاليات 
ال�ضائحين  اأع��داد  زيادة  بهدف 
الداخلية  ال�ضياحة  وج���ذب 
الدولة  ومقيمي  مواطني  من 
بين  وال�ضراكة  بالتعاون  وذلك 
المعنية  الحكومية  الجهات 

ومن�ضاآت القطاع ال�ضياحي.

»برنت« يتجاوز 61 دولر�ً لأول مرة في 
�أكثر من عام

فيينا ـ )وكالت(:
لأقرب  برنت  خام  عقود  اأ�ضعار  ارتفعت 
في   0.8 بن�ضبة  الثالثاء،  يوم  اإ�ضتحقاق، 
المائة لتتداول عند 61.2 دولر للبرميل.

النفط  فيها  يتجاوز  مرة  اأول  هذه  وتعد 
 2020 يناير   24 منذ  دولرا   61 م�ضتوى 
عندما �ضجل 62.46 دولرا. بينما �ضعدت 
 WTI اأ�ضعار خام غرب تك�ضا�ش الو�ضيط
 0.95 بنحو  اإ�ضتحقاق،  لأقرب  )الأمريكي( 
دولر   58.5 عند  لتتداول  المائة  ف��ي 
خالل  ارتفاعا  الأ�ضعار  �ضهدت  للبرميل. 
الفترة الأخيرة بفعل تخفي�ش طوعي من 
برميل  مليون  بواقع  لإنتاجها  ال�ضعودية 

خالل �ضهري فبراير ومار�ش 2021.
ك��ان��ت الأ���ض��ع��ار ق��د ارت��ف��ع��ت م��ع بدء 
فيرو�ش  من  الوقاية  للقاحات  الترخي�ش 
تمديد  على  "اأوبك+"  وتوافق  كورونا، 

اتفاق خف�ش النتاج حتى نهاية العام.
الطاقة  وزي��ر  قال  الما�ضي،  يوليو  و15 
�ضلمان،  بن  عبدالعزيز  الأمير  ال�ضعودي 
اإن تخفي�ضات الإنتاج الفعلية لمجموعة 
"اأوبك+"، التي �ضتبداأ مطلع اآب ) اأغ�ضط�ش(، 
�ضتبلغ 7.7 مليون برميل يوميا وترتفع 
اإلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد اإ�ضافة 
اأقل امتثال  تعوي�ضات الدول، التي كانت 
في ال�ضهور الما�ضية. و6 يونيو الما�ضي، 
النتاج  بخف�ش  اأوب��ك+  اتفاق  تمديد  تم 
حتى  يوميا  برميل  مليون   9.7 بواقع 
الرتفاعات  موجة  المقبل.  يوليو  نهاية 

مع  الطلب  بتح�ضن  مدفوعة  الأخ��ي��رة 
حول  لالقت�ضادات  التدريجي  الفتح  بدء 
العالم وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، 
اإعالن  مع  المعرو�ش  تقل�ش  اإلى  اإ�ضافة 
بمقدار  ال�ضعودية  من  طوعية  تخفي�ضات 

مليون برميل يوميا.
اأرامكو  �ضركة  الطاقة،  وزارة  ووجهت 
ال�ضعودية بتخفي�ش اإنتاجها من البترول 
الخام، ل�ضهر يونيو القادم، بكمية اإ�ضافيٍة 
طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا، ُت�ضاف 
المملكة  به  التزمت  الذي  التخفي�ش  اإلى 
في اتفاقية اأوبك بل�ش الأخيرة، في الثاني 

ع�ضر من اإبريل 2020.
الذي  التخفي�ش  حجم  �ضيكون  وبهذا 
معدل  على  قيا�ضًا  المملكة،  به  �ضتلتزم 
اإنتاجها في �ضهر اإبريل الما�ضي، نحو 4.8 
�ضيكون  وبالتالي  يوميًا.  برميل  مليون 
الخف�ضين  بعد  يونيو،  ل�ضهر  اإنتاجها 
الأ�ضا�ش والطوعي، نحو 7.5 مليون برميل 
يوميًا. كما وّجهت وزارة الطاقة، ال�ضركة 
اإلى ال�ضعي لخف�ش اإنتاجها في �ضهر مايو 
وهو  الم�ضتهدف  الم�ضتوى  عن  الجاري، 
بالتوافق  يوميًا،  برميل  نحو 8.5 مليون 
الخف�ش  هذا  من  وت�ضتهدف  مع عمالئها. 
في  الم�ضاركة  ال��دول  تحفيز  الإ�ضافي 
اتفاق اأوبك بل�ش، والدول المنتجة الأخرى، 
لاللتزام بن�ضب الخف�ش التي التزمت بها، 
اإنتاجها،  في  الخف�ش  من  المزيد  وتقديم 
الأ�ضواق  ا�ضتقرار  لدعم  منها  �ضعًيا  وذلك 

البترولية العالمية.
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 تداوالت ن�سطة 
ترفع �سيولة 

االأ�سواق المالية 
اإلى 3.4 مليار 
درهم خالل 3 

جل�سات

 

 اأبوظبي ـ وام: 
املال  اأ�سواق  يف  التداوالت  قيمة  قفزت   
درهم  مليار   3.4 من  اأكرث  اإىل  االإماراتية 
يظهره  ما  بح�سب  جل�سات  ثللاث  خللال 
ا�ستمرار  و�سط  للتعامات  اليومي  الر�سد 
تدفق �سيولة املحافظ املحلية واالأجنبية 

على قاعات التداول.
وخال جل�سة يوم الثاثاء توا�سل التح�سن 
يف  العامة  املوؤ�رشات  وجنحت  االأداء  يف 
باالإغاق  املاليني  ودبي  اأبوظبي  �سوقي 
عمليات  من  بدعم  االأخ�رش  املربع  على 
التجميع امل�ستمرة على اأ�سهم �رشيحة من 

االأ�سهم القيادية.
وكان املوؤ�رش العام ل�سوق اأبوظبي لاأوراق 
عند  مغلقا   %0.12 بن�سبة  ارتفع  املالية 
م�ستوى 5662 نقطة فيما بلغ املوؤ�رش العام 
نقطة   2647 م�ستوى  املللايل  دبللي  ل�سوق 
باليوم  مقارنة   %0.15 ن�سبتها  بزيادة 

ال�سابق.
و�رشكة  االأول  اأبوظبي  بنك  �سهما  ووا�سل 
الن�سيب  على  اال�ستحواذ  العقارية  الدار 
بلغت  حيث  التداوالت  �سيولة  من  االأكللر 
نحو  االأول  على  املرمة  ال�سفقات  قيمة 
276 مليون درهم فيما و�سلت على الثاين 

270 مليون درهم تقريبا.
االجمالية  ال�سيولة  قيمة  وجتللللاوزت 
درهم  مليار  العا�سمة  �سوق  املتداولة يف 
 172 املتداولة  االأ�سهم  عللدد  و�سل  فيما 

مليون �سهم نفذت من خال 3284 �سفقة.
وعلى م�ستوى احلركة يف �سوق دبي املايل 
 3.84 اإىل  املرتفع  اإعمار  �سهم  عاد  فقد 
درهم لقيادة الن�ساط يف ال�سوق وذلك اإىل 
الوطني  دبي  االإمللارات  بنك  �سهم  جانب 
العربية  املغلق عند 11.60 درهم وطريان 

1.24 درهم .
دبي  �سوق  يف  الللتللداوالت  قيمة  وبلغت 
وعدد  تقريبا  درهللم  مليون   182 املللايل 
نفذت  �سهم  مليون   131 املتداولة  االأ�سهم 

من خال 2828 �سفقة.

الدائري  لالقت�ساد  االإمارات  مجل�س  اعتماد   : النعيمي  بلحيف 
يعزز تطبيق اآليات االإدارة الم�ستدامة لالقت�ساد

دبي ـ وام: 
عبداهلل  الدكتور  معايل  اأكللد   
النعيمي  بلحيف  حممد  بللن 
والبيئة  املناخي  التغري  وزير 
جمل�س  ت�سكيل  اعللتللمللاد  اأن 
الدائري  لاقت�ساد  االإملللارات 
والتن�سيق  التعاون  �سيعزز 
االإمللارات  دولللة  م�ستوى  على 
واآليات  معايري  تطبيق  لت�رشيع 
مبا  الدائري  االقت�ساد  منظومة 
وبرامج  ت�رشيعات  من  ت�سمله 
ب�سكل  ومللبللادرات  وم�ساريع 
حتقيق  يف  ي�ساهم  مللا  كبري، 
وتوجهاته  الدولة  م�ستهدفات 
االأخ�رش  االقت�ساد  للتحول نحو 

االأخ�رش. التعايف  وحتقيق 
اعتماد  مبنا�سبة  ذلللك  جللاء 
لت�سكيل جمل�س  الوزراء  جمل�س 
الدائري  لاقت�ساد  االإملللارات 
عبداهلل  الدكتور  معايل  برئا�سة 
التغري  وزير  النعيمي  بلحيف 
وع�سوية  والبيئة،  املناخي 
وزير  طوق  بن  عبداهلل  معايل 
بن  عمر  ومللعللايل  االقللتلل�للسللاد، 
دولللة  وزيللر  العلماء  �سلطان 
واالقت�ساد  اال�سطناعي  للذكاء 
عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
بن  ثاين  الدكتور  ومعايل  بعد، 
الدولة  وزيللر  الللزيللودي،  اأحمد 
وممثلني  اخلارجية،  للتجارة 
والبنية  الطاقة  وزارات  عللن 
ال�سناعة  ووزارة  التحتية، 
والللتللكللنللولللوجلليللا املللتللقللدمللة، 

الوزراء. و�سوؤون جمل�س 
كما ي�سم املجل�س يف ع�سويته 
بن  �سلطان  بنت  �سما  ال�سيخة 
الرئي�س  نللهلليللان  اآل  خليفة 
من  التحالف  ل�رشكة  التنفيذي 
اأجل اال�ستدامة العاملية، ورزان 
لهيئة  املنتدب  الع�سو  املبارك 
و�سعادة  اأبوظبي،   - البيئة 
مدير  الهاجري  داود  املهند�س 
واملهند�س  دبللي،  بلدية  عللام 
مركز  عام  مدير  الكعبي  �سامل 
الللنللفللايللات،  الإدارة  اأبللوظللبللي 
اآخرين  اأع�ساء   8 اإىل  باالإ�سافة 

من جهات حكومية وخا�سة.
اال�للرشاف  املجل�س  و�سيتوىل 
�سيا�سة  اآلية تطبيق  اإعداد  على 

لاقت�ساد  االملللللارات  دوللللة 
كافة  مع  بالتن�سيق  الللدائللري 
ومتابعة  املعنية،  اجلللهللات 
التطبيق  اآلية  متطلبات  تنفيذ 

لكل  املحددة  املبادرات  لتنفيذ 
االأداء  موؤ�رشات  واعتماد  قطاع، 
اخلا�سة مبتابعة التقدم املحرز 
حتديد  مع  ال�سيا�سة  لتنفيذ 

وموائمة  طموحة،  م�ستهدفات 
اال�للسللراتلليللجلليللات االحتللاديللة 
متطلبات  ملللع  املللحللللليللة  و 
االأ�س�س  واقلللراح  ال�سيا�سة، 

امل�ساريع  و  للخطط  العامة 
املتعلقة  القطاعية  و  العامة 
بتطبيق نهج و مبادئ االقت�ساد 
م�ساركة  وتللعللزيللز  اللللدائلللري، 
امل�ساريع  يف  اخلا�س  القطاع 
ذات  الللرامللج  و  املللبللادرات  و 
و  الدائري  باالقت�ساد  ال�سلة 
بني  ال�رشاكة  م�ساريع  ت�سجيع 
اخلا�س،  و  احلكومي  القطاعني 
و  الدرا�سات  تطوير  و  وتعزيز 
املجاالت  يف  العلمية  البحوث 
الدائري،  ال�سلة باالقت�ساد  ذات 
وتللعللزيللز الللتللعللاون اللللدويل 
وال�رشاكات الدولية فيما يخ�س 
على  الدائري  االقت�ساد  تطبيق 

. العاملي  امل�ستوى 
وكللللان جمللللل�للس الللللللوزراء قد 
االإمللارات  دولة  �سيا�سة  اعتمد 
 2021 اللللدائلللري  لللاقللتلل�للسللاد 
اإطلللاراً  متثل  والللتللي   ،2031  –
ال�سبل  اأف�سل  لتحديد  عامًا 
التحول  تدعم  التي  واملعايري 
عر  الللدائللري،  االقت�ساد  نحو 
واإنتاج  ا�ستهاك  اأمناط  تطبيق 
ا�ستدامة  ت�سمن  م�ستدامة 
والنظم  الطبيعية  املللللوارد 
توجهات  من  وتعزز  البيئية، 
تعايف  حتقيق  نللحللو  الللدولللة 
بعد  ما  ملرحلة  م�ستدام  اخ�رش 

كورونا.
بالتعاون  ال�سيا�سة  اإعللداد  ومت 
املناخي  التغري  وزارة  بللني 
االقت�ساد،  ووزارة  والبيئة 
اال�سطناعي  الللذكللاء  ومكتب 
وتطبيقات  الرقمي  واالقت�ساد 
�سوؤون  ووزارة  بعد،  عن  العمل 
وت�ستهدف   .. اللللوزراء  جمل�س 
امل�ستدامة  االإدارة  حتقيق 
الفعال  واال�ستخدام  لاقت�ساد 
والبيئية،  الطبيعية  للموارد 
وتعزيز االقت�ساد الدائري واأمناط 
امل�ستدامني  واالإنتاج  اال�ستهاك 
البيئي  االإجهاد  من  تقلل  التي 
االأ�سا�سية،  باالحتياجات  وتفي 
على  اخلا�س  القطاع  وت�سجيع 
وتقنيات  اأ�ساليب  اإىل  التحول 
االأنللظللف  ال�سناعي  االإنللتللاج 
الذكاء  ا�ستخدام  ذلللك  يف  مبا 
االأخرى  والتقنيات  اال�سطناعي 

الرابعة. ال�سناعية  للثورة 

»اقت�سادية ال�سارقة«توؤكد الحر�س على تذليل 
اأية عقبات اأمام الم�ستثمرين

ال�سارقة ـ وام: 
 اأكدت دائرة التنمية االقت�سادية 
الدائم على  بال�سارقة حر�سها 
االقت�سادية  االأو�ساع  درا�سة 
من  مبا�رش  ب�سكل  ومتابعتها 
اللقاءات  تنفيذ عدد من  خال 
مع امل�ستثمرين بهدف االطاع 
عقبات  من  يواجههم  ما  على 

وتذليلها لهم .
تعريفي  عر�س  يف  ذلك  جاء 
لقاء  خللال  الللدائللرة  قدمته 
�سعادة �سلطان عبداهلل بن هده 
ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية 
اأم�س  بال�سارقة  االقت�سادية 
مبقر الدائرة مع �سعادة �سيف 
جلنة  رئي�س  املللدفللع  حممد 
واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون 
باملجل�س  واللل�للسللنللاعلليللة 
ال�سارقة  الإمللارة  اال�ست�ساري 

واأع�ساء اللجنة .
وبللحللث اللللللقللاء تللعللزيللز اأطللر 
امل�سرك  والتعاون  التن�سيق 
وامل�ساهمة  اجلللانللبللني  بللني 
التنمية  حتقيق  يف  البناءة 
الإمارة  امل�ستدامة  االقت�سادية 
باال�ستخدام  وذلللك  ال�سارقة 
لب�رشية  ا  للللللمللوارد  االأمللثللل 
والتقنية وتوفري كافة اخلدمات 

وت�سهيلها على امل�ستثمرين.
دائلللرة  اإن  اللل�للسللويللدي  وقلللال 
بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية 
ت�ستلهم من روؤية وفكر �ساحب 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بللن 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
والتطويرية  التنموية  اأهدافها 
وم�سمونًا  �سكًا  تن�سجم  التي 
االإمارات التي تهدف  مع روؤية 
من  ال�سارقة  تللكللون  اأن  اإىل 
امل�ستويني  على  املدن  اأف�سل 
وا�ستجابة  والللدويل  االإقليمي 
التي  االقت�سادية  للمتغريات 
املحلية  ال�ساحة  ت�سهدها 
الوثيق  التعاون  والتي تتطلب 
بني كافة املعنيني من اجلهات 
التطورات  ملواكبة  احلكومية 
توا�سل  منظومة  واإنلل�للسللاء 
وفقًا  حتتية  وبنى  جمتمعي 
مما  الكفاءة  درجللات  الأعلى 
اأعمال  بيئة  بناء  يف  ي�سهم 

م�ستدامة يف االإمارة.
اأهللم  االجللتللمللاع  وا�ستعر�س 
لاإمارة  االقت�سادية  املوؤ�رشات 

تعريفي  عللر�للس  خلللال  مللن 
حتليًا  تناول  الدائرة  قدمته 
البيانات  الآخلللر  اقت�ساديًا 
وامللل�للسللتللجللدات الللتللجللاريللة 
وفقًا  االإمللارة  يف  وال�سناعية 
كما  االقت�سادية.  للقطاعات 
التي  تناول العر�س املبادرات 
للم�ستثمرين  الدائرة  تقدمها 
يف  التو�سع  على  لتحفيزهم 
م�ساريعهم وحتقيق ا�ستدامتها 
وجلذب املزيد من امل�ستثمرين 
االإ�للسللارة  جانب  اىل  لللاإمللارة 
وا�ستثمارها  الدائرة  الإجنازات 
املا�سية  ال�سنوات  مدار  على 
رقمية  بنية  تاأ�سي�س  يف 
يف  �ساهم  مللا  وهللو  متطورة 
االأعللمللال  �سري  على  احلللفللاظ 
الظروف  هللذه  يف  واخلللدمللات 
اال�ستثنائية حيث بلغت ن�سبة 
خدمات  يف  الرقمي  التحول 

الدائرة  وتقدم   %  100 الدائرة 
ي�ستفيد  رقمية  خدمة   102
والقطاع  امل�ستثمرون  منها 
وال�رشكاء  واخلا�س  احلكومي 
االإ�للسللراتلليللجلليللني وذللللك من 
على  االإجللراءات  تب�سيط  اأجل 
العديد  وتوفري  امل�ستثمرين 
القنوات الإجناز املعامات  من 
اأجل  من  ممكن  وقللت  باأ�رشع 
املحلي  االقللتلل�للسللاد  خللدمللة 
اال�ستثمارات  حركة  وتعزيز 
اقت�سادية  تنمية  وحتقيق 

م�ستدامة يف االإمارة.
التنمية  دائلللللرة  وتلل�للسللعللى 
م�ستمر  ب�سكل  االإقت�سادية 
مع  االإلكروين  الربط  لتفعيل 
ذات  احلكومية  اجلهات  جميع 
االإجلللراءات  لت�سهيل  العاقة 
ي�سهم  مما  امل�ستثمرين  على 
ب�سكل كبري يف جذب اال�ستثمار 
الدائرة  لروؤية  لاإمارة حتقيقًا 
ال�ساملة  التنمية  بالريادة يف 
تناف�سي  اقت�ساد  لتحقيق 
املعرفة  على  قللائللم  متنوع 
واالبتكار. واأكد �سعادة �سلطان 
اأن  ال�سويدي  هده  بن  عبداهلل 
التن�سيق  يف  م�ستمرة  الدائرة 
املالية  اللل�للسللوؤون  جلنة  مللع 
وال�سناعية  واالقللتلل�للسللاديللة 
الإمارة  اال�ست�ساري  باملجل�س 
اإطاعها  خللال  من  ال�سارقة 
علللللى اآخلللللر امللل�للسللتللجللدات 
والللتللطللورات احلللا�للسلللللة يف 

ال�ساحة االقت�سادية لاإمارة.

»ديلويت« تنظم ندوة افترا�سية حول �سهادة 
القيمة المحلية الم�سافة بالدولة

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
مللوؤخللراً،  ديلللللويللت،  نظمت 
املجل�س  مللع  وبالتعاون 
واملهنيني  لاأعمال  الهندي 
نللللدوة  اأبللللوظللللبللللي،  يف 
برنامج  حللول  افرا�سية 
امل�سافة،  املحلية  القيمة 
جميع  توعية  زيادة  بهدف 
املللوؤ�للسلل�للسللات واللل�للرشكللات 
االأعمال  قطاع  يف  العاملة 
يف االإمارات برنامج القيمة 

املحلية امل�سافة.
بع�س  الندوة  يف  و�ساركت 
اجلهات املعنية مثل �رشكة 
الوطنية  اأبللوظللبللي  بللرول 
)اأدنللللللوك( و�للرشكللة اللللدار 
اإىل  باالإ�سافة  العقارية، 
ل�سهادة  املانحة  اجلهات 
امل�سافة،  املحلية  القيمة 
وهللمللا ديلللللويللت و�للرشكللة 

اآردينت.
احلديثة  اللوائح  وبلللداأت 
النافذة يف االإمارات ت�سرط 
علللللى جللملليللع املللنلل�للسللاآت 
الللتللي حتمل  الللقللانللونلليللة 
اأو جتارية  رخ�سة �سناعية 
احل�سول  املفعول  �سارية 
على �سهادة القيمة املحلية 
م�سبق  كلل�للرشط  امل�سافة 
املناق�سات  يف  للم�ساركة 

احلكومية العامة.
وتظل هذه ال�سهادة �ساحلة 
من  اعتباراً  �سهراً   14 ملدة 
تاريخ تقرير التدقيق املايل 
هذه  ومبوجب  للموؤ�س�سة. 

اإحدى  رغبت  اإذا  اللوائح، 
يف  بامل�ساركة  املن�ساآت 
مناق�سة حكومية با�ستخدام 
املالية  ك�سوفاتها  نف�س 
فيها  �ساركت  التي  املدققة 
فاإنها  �سابقة،  مبناق�سة 
ا�ست�سدار  اإعللادة  ت�ستطيع 
املحلية  القيمة  �سهادة 
امل�سافة خال فرة �رشيان 
اأن  دون  االأ�سلية  �سهادتها 
�رشيان  فللرة  على  حت�سل 
 14 فللرة  تظل  بل  جللديللدة، 
منذ  �سارية  االأوىل  �سهراً 

اإ�سدار ال�سهادة ال�سابقة.
اآ�ساريا،  بادمانابها  واأكللد 
اللل�للرشيللك امللل�للسللوؤول عن 
خدمات التدقيق يف ديلويت 
املجل�س  ورئي�س  االإمللارات 
اأدار  الذي  لاأعمال،  الهندي 
اأهمية  على  الللنللدوة،  هللذه 
املحلية  القيمة  برنامج 
نظراً  بللاالإمللارات،  امل�سافة 
الفر�س  مللن  �سيزيد  الأنلله 
املوؤ�س�سات  اأمام  التجارية 

يف  العاملة  واللل�للرشكللات 
و�سيخلق  االإملللارات،  دولللة 
للمواطنني  توظيف  فر�س 
الندوة  و�سهدت  االإماراتيني. 
حمد  قدمه  تقدمييًا  عر�سًا 
القيمة  جلنة  رئي�س  �سيف، 
ومدير  امل�سافة،  املحلية 
املحلية  القيمة  تطوير 
اأدنلللللوك،  يف  امللل�للسللافللة 
م�سرية  فيها  ا�ستعر�س 
ال�سهادة منذ برنامج اأدنوك 
امل�سافة  املحلية  للقيمة 
الرنامج  وحتى   2017 عام 
املحلية  للقيمة  املللوحللد 
امل�سافة، واأعاد التاأكيد فيها 
الرنامج،  هذا  اأهداف  على 
االإجنلللازات  اإىل  باالإ�سافة 
منذ  الرنامج  حققها  التي 
خلق  اأبرزها  ومن  اإن�سائها 
عمل  فر�سة   2،000 من  اأكرث 
يف  االإماراتيني  للمواطنني 
واإعلللادة  اخلللا�للس،  القطاع 
يف  درهللم  مليار   76 �سخ 

االقت�ساد االإماراتي.

»طيران االإمارات« ت�ستاأنف رحالتها من دبي اإلى 
�ساو باولو في 11 فبراير

دبي ـ )الوحدة(:
اأعلنت طريان االإمارات، عن ا�ستئناف خدمات 
الركاب من دبي اإىل �ساو باولو يف الرازيل 
 ،"261 EK" يف 11 فراير 2021 على رحلة
باولو  �ساو  مع  العماء  �سفر  قبول  و�سيتم 

كوجهتهم اعتبارا من هذا التاريخ.
على  ن�رشته  حتديث  يف  الناقلة  وذكللرت 
موقعها االإلكروين: "�ستظل خدمات الركاب 
 28 حتى  معلقة  دبي  اإىل  باولو  �ساو  من 
فراير 2021.. ولن يتم قبول امل�سافرين من 

�ساو باولو لل�سفر قبل هذا التاريخ".
خدمات  علقت  قد  االإمللارات  طريان  وكانت 
الركاب بني دبي و�ساو باولو من 1 وحتى 
جائحة  لتطورات  نظراً   2021 فراير   10

"كوفيد-19".
من  ويرجى  لللاإزعللاج..  "ناأ�سف  وتابعت: 
بوكاء  االت�سال  املتاأثرين  عمائنا  جميع 
اتلل�للسللال طللريان  اأو مبللراكللز  حللجللوزاتللهللم 

االإمارات".

بنك الريا�س ينتهي من طرح �سكوك محلية 
بـ3 مليارات ريال

الريا�س – )د ب اأ(:
عن  الللريللا�للس  بنك  اأعلللللن   
�سكوك  اإ�سدار  طرح  انتهاء 
ال�رشيحة  مللن  مللال  راأ�لللس 
بالريال  مقومة  الثانية 

ال�سعودي يف ال�سعودية.
وقال البنك، يف بيان لل�سوق 
املالية ال�سعودية “تداول”، 
قيمة  اإن  الللثللاثللاء،  يلللوم 
الطرح بلغت ثاثة مليارات 
75ر3  ي�ساوي  )الللدوالر  ريال 
ثاثة  اإجمايل  بعدد  ريللال(، 
القيمة  وبلغت  �سك.  اآالف 
اال�سمية لل�سك مليون ريال، 
بينما عائد ال�سك يتمثل يف 
البنوك  بني  الفائدة  �سعر 
ملدة  “�سايبور”  ال�سعودية 
اإىل  باالإ�سافة  اأ�سهر،  �ستة 
هام�س ربح بواقع 150 نقطة 
ال�سك  مللدة  وتبلغ  اأ�سا�س. 
ع�رش �سنوات قابلة لا�سرداد 

وفقًا  اخلام�سة  ال�سنة  يف 
ال�سكوك.  واأحللكللام  ل�رشوط 
تاريخ  يف  ال�سكوك  وت�سرد 
ا�ستحقاقها. ومع ذلك، يجوز 
لل�سكوك  املبكر  اال�للسللرداد 
ا�ستحقاقها  تللاريللخ  قللبللل 
والتي  معينة  حلللاالت  يف 
راأ�سمايل  حدث  وقوع  ت�سمل 
وقوع  اأو  �رشيبي  حدث  اأو 
على  بناء  اأو  اإخللال  حالة 
ل�رشوط  وفقًا  البنك،  خيار 

واأحللكللام اللل�للسللكللوك. وقللام 
البنك بتعيني �رشكة الريا�س 
ومتعامل  كمن�سق  املالية 
الطرح  يخ�س  فيما  منفرد 
بنك  وبداأ  لل�سكوك.  اخلا�س 
راأ�س  �سكوك  طرح  الريا�س 
الثانية  ال�رشيحة  من  مال 
ال�سعودي  بالريال  مقومة 
يف ال�سعودية اعتبارا من 20 
املا�سي  ثان/يناير  كانون 

وحتى اليوم.



اأبوظبي ـ الوحدة:

يتجدد اللقاء بني اأ�شعار �شمو ال�شيخ نهّيان بن زايد 

اآل نهّيان و�ش���وت �شعادة الفن���ان ح�شني اجل�شمي 

"ال�شف���ر املفّو�ض ف���وق العادة" من خ���ال اأغنية 
جدي���دة حتمل عن���وان »ِملِف���ت االنظار«من اأحلان 

اجل�شم���ي نف�شه، وم���ن توزيع زيد ع���ادل ومك�شاج 

وما�شرت م.جا�شم حممد.

واأظهرت كلمات اأغنية "ِملِفت االنظار" لل�شاعر نهّيان 

ب���ن زايد م�شاع���ر ع�شق فرح���ه ومو�شوفه باحل�شن 

واجلمال، والذي قال بني اأبياتها:

في��ه ال�و�شوف ت�َع��ّدي

�ش���يد امل�ها يل ذار 

ف�اي�ج وِح����شن��ه َف���ردي

�شم�ض ال���نهار تغ�ار

وقد حل���ن اجل�شمي االأغنية بلح���ن رومان�شي جميل 

مبقام "الكرد" احل�شا�ض، وامتزجت بها االآالت الغربية 

واجليت���ارات والبيانو م���ع اآلة الع���ود واالإيقاعات 

اخلليجي���ة، لتكّون اأغنية جميل���ة وراقية يف اللحن 

واالأداء والتوزي���ع املو�شيق���ي الع����ري، حيث قام 

بعزف العود �شادق جعفر واالإيقاعات �شمر القطان 

واجليتارات �ريف فهمي، وبيز جيتار اأحمد نظمي.

هذا وقد ُطرحت اأغنية "ِملِفت االنظار" من خال قناة 

ح�شني اجل�شمي الر�شمية يف موقع YouTube اىل 

جانب جميع االإذاع���ات اخلليجية والعربية وجميع 

املكتب���ات املو�شيقية االإلكرتوني���ة املتخ�ش�شة يف 

عر�ض االأغنيات. 

ال�شارقة � وام:

حتتف���ي هيئة ال�شارق���ة للمتاحف، ب���� »م�شبار 

االأمل«م���ن خ���ال ر�شم لوحة ب�ري���ة يف غاية 

االإب���داع على واجه���ة متحف ال�شارق���ة العلمي 

باألوان حمراء على مدى خم�شة اأيام .

وميك���ن للزوار والراغبني، م�شاه���دة هذه اللوحة 

الب�رية املذهلة على واجهة اأول متحف تفاعلي 

وعلم���ي يف الدولة، وامل�شارك���ة يف فرحة جناح 

م�شب���ار االأمل املنج���ز التاريخي، ال���ذي �شيقدم 

للب�ري���ة بحوثًا ودرا�ش���ات علمية، حول طبقات 

الغاف اجلوي للمريخ، على مدى عام كامل، كما 

ميكن لل���زوار التعرف على الف�ش���اء واأ�راره من 

خال زيارة متحف ال�شارقة العلمي.

وللتعرُّف على تاريخ الكواكب والنجوم واملجرات 

الكونية، ميكن زيارة التحفة الفلكية التي ت�شكلها 

القب���ة ال�شماوي���ة باملتحف، يف رحل���ة ف�شائية 

ممتع���ة، يتم يف نهايته���ا االإجابة عل���ى الكثر 

م���ن الت�شاوؤالت، ومنها التعري���ف مباهية ال�شهب 

والنجوم والنيازك ومواقع والدتها.

وت�شكل القبة نقطة جذب هامة نظراً ملا تقدمه من 

عرو�ٍض حية للطلبة واأخ���رى خا�شة بالعائات، 

وتتميز بقدرتها على اإ�شعار املتواجدين اأنهم اأمام 

�شم���اء حقيقة، ال �شيما عند ا�شتعرا�ض املجموعة 

ال�شم�شية التي ت�شم 8 كواكب، وتت�شع القبة ل� 40 

�شخ�شًا من الكبار و60 من االأطفال.
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ال�سارقة ـ وام:

الن�شخ���ة  فعالي���ات  الي���وم  تنطل���ق 

اخلام�شة م���ن املهرجان الدويل للت�شوير 

"اإك�شبوجر" الذي ينظمه املكتب االإعامي 
ال�شارق���ة مب�شاركة 400 م�شور  حلكومة 

عرب���ّي واأجنب���ّي يعر�ش���ون نحو 1558 

واإبداعات  الت�شوير  �شورة حمتفيا بف���ن 

نخبة من امل�شورين منهم 51 م�شورا من 

اأملع م�شوري العامل.

وينّظ���م احلدث - ال���ذي ي�شتمر حتى 13 

فرباير اجل���اري يف مركز اك�شبو ال�شارقة - 

هذا العام 54 معر�شًا منها 41 معر�شًا فرديًا 

و13 جماعيًا فيما تعقد 21 جل�شة نقا�شية 

ملهم���ة و14 ور�ش���ة عم���ل و10 جل�شات 

نقا�ض جماعي���ة و14 جل�شة تقييم لل�شر 

الفنية بينما �شيتم اإط���اق جائزة خا�شة 

للم�شورين ال�شحفيني املحرتفني املعتمدين 

يف خمتل���ف اأنحاء الع���امل يف وقت تلقى 

املهرجان يف ن�شخت���ه اخلام�شة اأكرب عدد 

م�ش���اركات يف تاريخ جوائ���زه و�شلت اإىل 

33187 م�شارك���ة من 125 دولة اإىل جانب 

اإط���اق Gallery X ومنتجات جتارية 

خا�شة باملعر�ض.

وي�شت�شي���ف املهرجان ه���ذا العام نخبة 

من اأملع م�ش���وري العامل منه���م امل�شور 

الربيط���اين اأنت���وين الم و م�ش���ور ال�شارع 

الهندي اأ�ش���وك ڤرما وامل�شور الباك�شتاين 

عاط���ف �شعيد والرحال���ة برايان هودجيز 

خبر توثيق اال�شف���ار والت�شوير للمجات 

وامل�شور الهولندي كري�ض دي بود وامل�شورة 

ال�شحفي���ة الربيطاني���ة كل���ر توما����ض 

الرو�ش���ي دانييل  وامل�ش���ور وامل�شتك�شف 

فران�شي�شكو  االإيط���ايل  وامل�ش���ور  كوردان 

اإبراهيم  زيزوال وامل�شور البحريني عي�شى 

وامل�ش���ورة الكندي���ة ج���ودي ماكدونالد 

وامل�ش���ور الكولومبي خوان بابلو رامريز 

و امل�شور حممد املحي�شن و�شهيل كرماين 

وامل�ش���ور الرو�شي �شرج���ي بونوماريف 

وامل�شور امل�ري حممد كمال .

انطالق »اك�سبوجر 2021« بن�سخته الخام�سة اليوم

متحف ال�سارقة العلمي 

يكت�سي باللون الأحمر احتفاء 

بـ»م�سبار الأمل« 

ح�سين الج�سمي: »ِملِفت النظار« 

باأ�سعار نهّيان بن زايد اآل نهيان

اأبوظبي ـ وام:

نظم���ت االأمانة العامة جلائزة خليفة 

الدولي���ة لنخي���ل التم���ر واالبت���كار 

الزراعي م�ش���اء اأم�ض االأول حما�رة 

علمي���ة افرتا�شي���ة بعن���وان "تقرير 

جائزة خليف���ة جت�شر احلدود" وذلك 

بتوجيه���ات مع���ايل ال�شي���خ نهيان 

ب���ن مبارك اآل نهيان وزي���ر الت�شامح 

اأمناء  رئي����ض جمل����ض  والتعاي����ض 

اجلائزة.

ق���دم املحا����رة االأ�شت���اذ الدكتور 

عبدالوهاب زايد، اأم���ني عام اجلائزة 

بح�ش���ور الربوفي�شور هاري�شون هيوز 

كب���ر خ���رباء النخيل بالع���امل من 

اأمريكا وم�شاركة 54 خبراً هم نخبة 

من اخل���رباء واالأكادمييني املخت�شني 

بزراع���ة النخي���ل واإنت���اج وت�شنيع 

التمور ميثلون 19 دولة حول العامل.

تاأت���ي املحا����رة يف اإط���ار التزام 

العلمية  املعرف���ة  بن����ر  اجلائ���زة 

الزراعي���ة  باملمار�ش���ات  والتوعي���ة 

اجلي���دة للنخيل لتمك���ني املزارعني 

وحت�شني جودة التمور.

وق���ال الدكتور عبد الوه���اب زايد اإن 

عام 2021 ميث���ل بداية حقبة جديدة 

لا�شتدامة وهو الع���ام الذي بداأ فيه 

عقد االأمم املتح���دة ال�شتعادة النظام 

البيئي /2021 - 2030/.

واأ�شاف : هناك فر�شة عظيمة للعامل 

الإع���ادة البناء ب�شكل اأف�شل مع و�شع 

التعايف االأخ�ر يف االعتبار يف ظل 

تغر املناخ اإىل ج���دول اأعمال اأغلب 

دول الع���امل وعندما تبداأ االقت�شادات 

يف اإع���ادة الت�شغيل يج���ب اأن تكون 

البيئة مركزية لتفكر اجلميع.

وق���ال : ينبغ���ي للبل���دان اأن ترك���ز 

املبادرات  االقت�شادي حول  انتعا�شها 

اأن هناك  اخل����راء فم���ن الوا�ش���ح 

اإمكانات اقت�شادية كبرة ونخيل التمر 

هو خر مث���ال على ذلك حيث تتمتع 

الاحقة  ومنتجاتها  النخي���ل  اأ�شجار 

اإعادة بناء االقت�شادات  بالقدرة على 

وتن�شيطه���ا بينما ت�شاع���د اأي�شًا يف 

احل���د ب�ش���كل كب���ر م���ن انبعاثات 

الكرب���ون وعك�ض اآث���ار الت�شحر مما 

يوؤدي اإىل تدهور النظام البيئي ..موؤكدا 

اأنها �شناعة ميكن اأن ت�شاعد يف خلق 

عامل اأكرث �شحة وثراء وا�شتدامة.

واأو�ش���ح الدكت���ور زاي���د اأن نخي���ل 

التمر ميك���ن اأن يلع���ب دوراً رئي�شيًا 

يف املعرك���ة �شد تغر املن���اخ نظراً 

الأن اأ�شج���ار النخي���ل ميكن اأن متت�ض 

تركي���زات �شخم���ة من ث���اين اأك�شيد 

الكربون .. وقال : ميكن لكل �شجرة اأن 

متت�ض 200 كيلوغرام من ثاين اأك�شيد 

الكربون كل ع���ام وهذا يعني اأنه يف 

منطقة ال�رق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 

وحدها ميك���ن اأن متت�ض 100 مليون 

نخلة 28.7 ميجا طن من ثاين اأك�شيد 

الكربون �شنويًا مما �شي�شاعد ذلك يف 

احلفاظ على م�شتوي���ات ثاين اأك�شيد 

الكربون منخف�شة ووقف تغر املناخ.

واأ�ش���اف : اأن نخيل التمر ي�شاهم يف 

�شح���ة اأولئك الذي���ن ي�شكنون كوكب 

االأر�ض اأي�شا ..م�شرا اإىل اأن املنتجات 

امل�شنوع���ة من التم���ور ت�شمل دب�ض 

التمر ومعج���ون التمر والتمر املفروم 

والت���ي تتمتع جميعها بفوائد �شحية 

كبرة.

ولف���ت اإىل اأن نخي���ل التم���ر �شحي 

للغاي���ة ومليء بالعنا����ر الغذائية 

مثل االألياف وم�شادات االأك�شدة والتي 

ميكن اأن حت�شن اله�شم وتقلل من خطر 

االإ�شاب���ة باالأمرا�ض لذلك ..م�شرا اإىل 

اأن زراعة نخيل التم���ر باالإ�شافة اإىل 

تعزيزها االقت�شادات العاملية ميكنها 

اأن ت�شجع احلياة ال�شحية اأي�شًا.

واأك���د الدكتور زاي���د اأن �شجرة نخيل 

التمر هي �شم���ان ملعي�شة م�شتدامة 

من خال احلفاظ على اأ�شجار النخيل 

ومنوها ميكننا التغلب على التحديات 

البيئية واالجتماعية واالقت�شادية.

وق���ال : نح���ن ر�شمي���ًا يف عقد االأمم 

املتح���دة ال�شتعادة النظ���ام البيئي 

للكوك���ب /2021-2030/ يف ح���ني 

اأن الوب���اء امل�شتمر قد يحد من بع�ض 

املبادرات موؤقتا، فمن االأهمية مبكان 

اأن نبداأ يف عك�ض اآثار الت�شحر واالآثار 

االأخ���رى لتغ���ر املناخ الت���ي تدمر 

اجلوه���ر وهذا التقرير يقدم لنا فر�شة 

واقت�شاداتنا  بناء جمتمعن���ا  الإعادة 

فهو اأكرث من جمرد ب�شي�ض من االأمل.

»جائزة خليفة« ت�ستعر�ض تقريرها العلمي الدولي

»ال�سارقة للتمكين الجتماعي« تلبي احتياجات 1028 اأ�سرة
ال�سارقةـ  وام:

قدمت موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني االجتماعي 

�شمن مبادراتها، العديد من م�شاريع الدعم 

التكافل���ي الت���ي تقع حتت مظل���ة برامج 

التمكني االقت�شادي، وت�شم الربامج الداعمة 

وامللبية الحتياجات االأ�ر ال�رورية، بهدف 

تاأمني احلياة الكرمية لهم.

و�شمت م�شاريع الدعم التكافلي العديد من 

املبادرات التي تدعم االأيتام واأ�رهم مالًيا، 

وتتن���وع هذه امل�شاري���ع لت�شمل : م�روع 

"كاف���ل يتيم" الذي مت���ت من خاله كفالة 
1842 يتيما، وم����روع "كافل اأ�رة" الذي 

ان�شمت له 183 اأ�رة، فيما بلغ عدد االأيتام 

املكفولني يف م����روع "علم بالقلم" منذ 

اإطاقه يف 2018 / 1015/ طالبا .

ويلع���ب اأف���راد املجتم���ع دورا ب���ارزا يف 

امل�شاهم���ة الفاعل���ة لكفال���ة االأيتام، فقد 

جنحت املوؤ�ش�شة بدورها الي�شال اأكرب دعم 

له���ذه االأ�ر عرب م�شاريع بناءة ترتقي بهم 

لتحقيق حياة كرمية لهم.

وقالت مرمي اخلليفة م�شوؤول �شوؤون الكفاالت 

املكلف : ترعى املوؤ�ش�شة 1028 اأ�رة ت�شم 

2458 يتيما من خال تغطية احتياجاتهم 

املادية واملعنوية ..م�شرة اإىل اأن املوؤ�ش�شة 

تنظم م�شاريع الكفالة الداعمة لاأيتام من 

ثواب���ت رئي�شية مهمة تق���وم على �رورة 

امل�شاهمة املجتمعية لرفع م�شتوى االإهتمام 

بهذه الفئة املهمة يف املجتمع .

وحتر����ض املوؤ�ش�شة عل���ى ا�شتحداث كافة 

امل�شاريع التي ت�شمن حتقيق االإكتفاء الذاتي 

الأ�ر االأيتام والنهو�ض مب�شتواهم املعي�شي 

واالقت�شادي بهدف رفع االأعباء املالية يف 

ظل االأو�ش���اع املعي�شية لكل اأ�رة، وتقدمي 

الدع���م الذي يحق���ق متكينه���م اقت�شاديًا، 

وامل�شاهمة يف تن�شئة اليتيم تن�شئة �شليمة 

ليكون لبنة �شاحلة فاعلة يف بناء وتنمية 

نف�شه وجمتمعه ووطنه واأمته .
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

الكاتب العدل العام قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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�إعــــالن

�إعــــالن
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�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 

CN - 1337159 باالسم التجاري النور للمحاماة واالستشارات 

القانونية ذ.م.م. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقاً.

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN - 1337159 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3790393 :رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ايفا للمقاوالت 
والصيانة العامة

رخصة رقم CN - 3788375 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك سيف عىل  احمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الصالحى )100%(
احمد  عبدالله  هارون  حذف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

صالح جعيول
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.

لولو  صيدلية  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الفوعة ذ م م

رخصة رقم CN - 1197609 قد تقدموا إلينا بطلب:
ولد  خليفه  سامل  ماجد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الطويله السويدى )51%(
عبود  عىل  سعيد  عىل  حذف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

الكعبى
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.

برانتون  رشكة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للتجارة العامة ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1190467 قد تقدموا إلينا بطلب:
 BRANTON GENERAL م��ن/  تجاري  إس��م  تعديل 
برانتون  رشك��ة   -  TRADING COMPANY L.L.C
 A B S INTERNATIONAL إىل  ذ.م.م  العامة  للتجارة 
رشكة   -  GENERAL TRADING COMPANY L.L.C

ايه يب اس انرتناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م
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.

اكس  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

دريس للمالبس النسائية

رخصة رقم CN - 2802916 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.

منازف  السادة: صالون  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للرجال

رخصة رقم CN - 1010307 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالعزيز ابراهيم حسن 

حسني البلوىش )100%(
محمد  عزيز  محمد  حذف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

خلفان العزيزى
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.

للمقاوالت  الغربية  رؤية  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
والصيانة العامة

رخصة رقم CN - 1164578 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خلفان راشد احمد راشد املنصورى 

)30%(
زايد راشد عبدالله مرزوق املحريىب  تنازل وبيع/ إضافة  تعديل الرشكاء 

)40%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بطى راشد عبدالله مرزوق املحريىب 

)30%(
تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف خلفان راشد احمد راشد املنصورى
تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف زايد راشد عبدالله مرزوق املحريىب

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.

لخدمات  نوفز  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
التموين ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1246419 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة يوسف توفيق قسيس )49%(

حمد  سلطان  محمد  خليفه  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
العامرى )51%(

مفرح  جابر  سحمى  ظافر  حذف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 
االحباىب

تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف سام غيث
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.

الشخص  - رشكة  العامة  للصيانة  الهجني  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ م م

رخصة رقم CN - 3822686 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شهاب احمد حسن عبدالله عبدالصمد )٥٠٪(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد عوض عبدالله عمر بن عمرو من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ محمد عوض عبدالله عمر بن عمرو من ١٠٠٪ إىل ٥٠٪

تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ م م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 HYBRID FOR GENERAL MAINTENANCE من/  تجاري  إسم  تعديل 

الشخص  رشكة   - العامة  للصيانة  الهجني   -  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ م م إىل HYBRID FOR GENERAL MAINTENANCE L.L.C - الهجني 

للصيانة العامة 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.

كيوب  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتخليص املعامالت

رخصة رقم CN - 2925985 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: ورشة نيو ستار 
سيدان الصالح السيارات

رخصة رقم CN - 2599303 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله نارص سعيد عمر 

بن سميدع )100%(
تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف محمد عجالن عىل مرشد 

املريخى
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: مطعم برايت

رخصة رقم CN - 1076704 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة هيه مبخوت عىل مبارك 

الراشدى )100%(

تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف زايد مسلم سهيل مسعود 

العامرى

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.

معهد  ال��س��ادة:  ب��أن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
ريتشمينديل للتدريب والتعليم ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2615109 قد تقدموا إلينا بطلب:
احمد  عىل  سامل  معتز  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الهاشمى )51%(
لتمثيل  ال��ك��ون  ح��ذف  وب��ي��ع/  وت��ن��ازل  ال��رشك��اء  تعديل 
 COSMOHUB REPRESENTATION OF الرشكات 

COMPANIES
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: ورشة بن شاهني 
للخراطة والحدادة

رخصة رقم CN - 1029688 قد تقدموا إلينا بطلب:
شاهني  راشد  مسفر  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

القصيىل املنصورى )100%(
تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف هادف سعيد فالح سعيد 

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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: فليم كافيه

رخصة رقم CN - 2629769 قد تقدموا إلينا بطلب:

محمد  احمد عىل  خالد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدى )100%(

هويدن  سلطان  ذياب  حذف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

ذيبان الكتبى

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.

التنمية االقتصادية بأن/ السادة: جبال الصحراء للمقاوالت  تعلن دائرة 

العامة ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2033126 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة موزه راشد مبارك الهاجرى )50%(

الهاجرى  عىل  سعيد  راشد  مبارك  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)25%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عىل راشد سعيد عىل الهاجرى )25%(

تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف مبارك راشد سعيد عىل الهاجرى

تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف عىل راشد سعيد عىل الهاجرى

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: رشكة املىك للهندسة 
والخدمات الفنية - ذ م م

رخصة رقم CN - 1037369 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سعيد عبدالله عىل بن شيبان 

املهريى )51%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سانتيش جوفندان )49%(

تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف سعيد عبدالله عىل بن شيبان 
املهريى

تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف سانتيش جوفندان
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كنرتول ملعدات السالمة واطفاء الحريق

رخصة رقم CN - 2129480 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اىب ابراهام ابراهام )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ مياده راشد عىل النقبى من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ مياده راشد عىل النقبى من ١٠٠٪ إىل ٥١٪

تعديل رأس املال/ من NULL إىل ١٥٠٠٠٠

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 -  CONTROL SAFETY & FIRE EQUIPMENT من/  تجاري  إسم  تعديل 

 CONTROL SAFETY & FIRE إىل  الحريق  وإطفاء  السالمة  ملعدات  كنرتول 

EQUIPMENT L.L.C - كنرتول ملعدات السالمة واطفاء الحريق ذ.م.م

تعديل نشاط/ إضافة استرياد )٤٦١٠٠٠٨(

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.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 
الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

من الطرف األول: سيف محمد عىل النابوده السويدي - الجنسية: 
االمارات

إىل الطرف الثاين: حبيب محمد حبيب ادريس - الجنسية: الهند
والحديدية(  املعدنية  ألعامل  ال  النابودة  )سيف  التجاري  باسم 
ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة 

)٩٨٦٣٦( واملسجلة بغرفة تجارة صناعة عجامن.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

الأربعاء 10 فرباير 2021-العـدد 14666

اإعالن تنازل عن رخ�صة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

الأربعاء 10 فرباير 2021-العـدد 14666

الكاتب العدل
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 اسم الرشكة: حناين للهواتف )ش.ذ.م.م(
العنوان: محل ١٢ ملك مركز قرقاش - ديرة - السبخة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ٥٤٨٢٠

رقم الرخصة: ٥١٩٤٤٣
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني سامرت فيجن ملراجعة الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٢
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٢

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
- فاكس:   التجاري هاتف رقم:  الخليج   - بر ديب   - باي مركز االعامل ذ.م.م  بلو  رقم ٥٠-٢٠١ ملك 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: كونسبتس للتجارة العامة ش.ذ.م.م
الكرامة   - ديب  بر   - راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  ملك  ميزانني  طابق  مكتب  العنوان: 

B استدامة
الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٣٩٦٤

رقم الرخصة: ٧١٦٨٤٥
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٦
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٦

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم:  هاتف  بورسعيد   - ديرة   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   ٩١٤ رقم 
٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: الجبال لتجارة املواد الغذائية ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ١٠١ - ملك التميمي انفستمنتس ليمتد - الحبية االوىل

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٦١٠٥١

رقم الرخصة: ٨٥٩٩٩٠
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى الجريودي للتدقيق واملحاسبة للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٨

العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
الفاكس:   - الهاتف: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢١  العنز  الشعايل - ديرة - هور  مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبدالله 
٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن.

الرخصة  العامة )ش.ذ.م.م.( رقم  للتجارة  انتيجريتد اسبرييشانز    : اسم الرشكة وعنوانها 
778075 /

الشكل القانوين :   رشكة ذات مسئولية محدودة. 
رقم القيد بالسجل التجاري : 1275018

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
للرشكة  العمومية  الجمعية  قرار  مبوجب  وذلك  أعاله  املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 
بتاريخ  رق��م/2021/1/22737(  تحت  العدل  الكاتب  لدي  واملوثق  بتاريخ 2021/01/31 
2021/01/31 وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة حسب قرار الجمعية 

العمومية املوثق لدي الكاتب العدل.
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – 
ديرة – بورسعيد – ت /2955248 ص ب/8540، مصطحبا معة كافة املستندات واالوراق 

الثبوتية، وذلك خالل )45( يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.  

 اسم الرشكة: امياك للتجارة العامة ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم )١٠٢( ملك مؤسسة محمد بن راشد لالعامل الخريية واالنسانية - ديره - املمزر

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٠٧٦٣

رقم الرخصة: ٦٤٠٨١٧
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٧
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٧

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم ١- ٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان - املركز التجاري االول هاتف رقم: 
٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ - فاكس: ٩٧١٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٥٠-٢٠١ ملك بلو باي مركز االعامل ذ.م.م - بر ديب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بإنحالل رشكة: حناين للهواتف )ش.ذ.م.م(

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٢
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٢

يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
العنوان أعاله الهاتف:  - الفاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة 

- بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: كونسبتس للتجارة العامة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٦

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٦
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: الجريودي للتدقيق واملحاسبة
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بإنحالل رشكة: الجبال لتجارة املواد الغذائية ش.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 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢١  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفي وعنوانه : سفيان االغا ورشكاه – محاسبون قانونيون.
اسم الرشكة وعنوانها : انتيجريتد اسبرييشانز للتجارة العامة )ش.ذ.م.م.( رقم الرخصة /778075

العنوان: مكتب رقم )301-302-303-304-305( ملك  محمد الزبري عىل – الحليج التجاري استدامه 
. A

الشكل القانوين : رشكة ذات مسئولية محدودة.
رقم القيد بالسجل التجاري : 1275018

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وذلك مبوجب قرار الجمعية العمومية للرشكة بتاريخ 2021/01/31 واملوثق 
املصفي  وبتعيني  بتاريخ 2021/01/31   املحرر    2021/1/22737  رقم  العدل تحت  الكاتب  لدي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة حسب قرار الجمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل.
 – ديرة   – يف  الكائنة  مكاتبة  يف  املعيني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
بورسعيد – مكتب رقم/204 – الطابق الثاين - بناية الغانم الجديدة – ت: 2955248 – ص ب : 8540 

مصطحبا معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 اسم املصفى: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ١- ٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان - املركز التجاري 

االول
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: امياك للتجارة العامة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٧

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٧
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان أعاله 
الهاتف: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ - الفاكس: ٩٧١٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

�إعالنات

اإعالن فقدان جواز �سفر

رايدهان  حكيم  املدعو/  فقد 

الجنسية، جواز سفره  باكستان 

ال��رج��اء   AJ6350421 رق��م 

ألقرب  تسليمه  يجده  ممن 

مركز رشطة أو سفارة باكستان 

مشكوراً.
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املخطرة: بروبرىت كورب )ش ذ م م(
املخطر إليها: ام ف يب لتجارة الخضار والفواكه ش ذ م م

)مجهولة محل اإلقامة(
- املوضوع تعلم املخطر إليها أنها تشغل الشقة رقم )٥٠٢( باملبنى رقم )ايه ١٢( - املدينة العاملية - 
ورسان االويل - الحي الصيني - امارة ديب، مبوجب عقد إيجار مربم مع املخطرة للمدة من ٢٠٢٠/٧/١٥ 
إىل ٢٠٢٠/١٠/٣٠ نظري بدل إيجار قدره )١٣٫٩٠٧( درهم وتعذر التواصل معها، وملا كان املخطر إليها 
مل تلتزم بسداد القيمة اإليجارية دون مسوغ قانوىن أو عذر، إخالالً بااللتزام، وإرضاراً باملخطرة، وخرقاً 

لحكم القانون.
- لذلك/ سداد قيمة األجرة واملتأخرات وسداد كافة فواتري املياه والكهرباء والرسوم األخرى والغرامات 
املنصوص عليها يف عقد اإليجار وكامل مستحقات املنذرة حتى تاريخه يف مدة أقصاها )٣٠( يوم ثالثون 

يوم من تاريخ تسلم هذا اإلخطار.
الكفيلة بحفظ كافة حقوق املخطرة مبا يف ذلك  القانونية  وإال سوف نضطر آسفني التخاذ اإلجراءات 

اإلخالء.
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الكاتب العدل

إعالن بالنرش
رقم )٢٠٢١/١٥٩(
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 3 اختبارات لفيرو�س كورونا 
للقادمين اإلى بريطانيا

لندن ـ )د ب ا( :
�أم�س ب�أنه �سوف يطلب من   �أف�دت تق�رير   
بريط�ني�  دخول  يف  �لر�غبني  �مل�س�فرين 
فريو�س  �ختب�ر�ت  لثالثة  �خل�سوع  قريبً� 
ملدة  �ل�سحي  �حلجر  يف  و�ملكوث  كورون� 
�حلكومة  تعلن  �أن  �ملتوقع  ومن  �أي���م.   10
عن �خلطط يف وقت الحق من �ليوم، �لتي 
�مل�س�فرين  على  يتعني  �سوف  مبوجبه� 
قبل  ك��ورون���  ف��ريو���س  الختب�ر  �خل�سوع 
بعد  الختب�رتني  و�خل�����س��وع  �مل��غ���درة، 
�لث�ين و�لث�من خالل  �ليومني  �لو�سول يف 

فرتة �حلجر �ل�سحي ملدة 10 �أي�م.
هذه  �إن  �لربيط�نية  �ل�سحة  وز�رة  وق�لت 
تعقب  من  �ل�سلط�ت  متكن  �سوف  �خلطوة 
�حل�الت �جلديدة ب�سورة �أكرث فع�لية، وذلك 
بح�سب م� ذكرته هيئة �الذ�عة �لربيط�نية " 

بي بي �سي".
فقط   ٌي�سمح  ف�إنه  �حل�لية،  للقو�عد  ووفق� 
�ملو�طنني  �أو  للمقيمني  بريط�ني�   بدخول 
�لع�ئدين لربيط�ني� �أو �لذين لديهم " �سبب 

م�سموح به ق�نونيً� " لدخول �لبالد.
�إظه�ر نتيجة �ختب�ر يثبت  ويتعني عليهم 
�سلبية �إ�س�بتهم بفريو�س كورون�، قبل ثالثة 
�أي�م من �سفرهم، وبعد ذلك �سوف يخ�سعون 

للحجر �ل�سحي ملدة 10 �أي�م.
�قرت�ب  مع  �جلديدة  �لقو�عد  هذه  وت�أتي 
�سب�ط/  15 �رص�مة يف  �أكرث  قو�عد  تطبيق 
ع�لية  للدول  ب�لن�سبة  �جل����ري،  فرب�ير 
�خلطورة يف جنوب �أفريقي� �أو �لدول �لو�قعة 
على  يتعني  �سوف  حيث  �لق�رة،  بجنوب 
حكومية  فن�دق  يف  �ملكوث  �مل�س�فرين 

خم�س�سة للحجر �ل�سحي.
�مل�س�بة  �حل���الت  زي���دة  بعد  �أن��ه  ويذكر 
كورون�،  فريو�س  من  �جلديدة  ب�ل�سالالت 
ح��ددت  �أفريقي�،  جنوب  �ساللة  وت�سمل 
للم�س�فرين  �رص�مة  �أكرث  �إجر�ء�ت  �حلكومة 

�لق�دمني لربيط�ني�.

حاملتا طائرات اأمريكيتان تجريان تدريبات ع�سكرية في بحر 
ال�سين الجنوبي

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :
ع�سكرية  تدريب�ت  �أمريكيت�ن  ط�ئر�ت  ح�ملت�  �أجرت 
�لرئي�س  �أن  �إىل  �إ�س�رة  �جلنوبي، يف  �ل�سني  بحر  يف 
�الأمريكي، جو ب�يدن، و�إد�رته، ب�سدد �تخ�ذ موقف قوي 
لالعرت��س على مط�لب�ت �ل�سني ب�ل�سي�دة يف �ملي�ه 

�ملتن�زع عليه�.
�أم�س عن �لبحرية   ونقلت وك�لة "بلومربج" لالنب�ء 
�لط�ئر�ت  �إن ح�ملتي  له�،  بي�ن  قوله� يف  �الأمريكية 
"ثيودور روزفلت" و"نيميتز"، ق�مت� �أم�س ب� "�لعديد 
من �لتدريب�ت �لتي تهدف �إىل زي�دة �إمك�نية �لت�سغيل 
�لقي�دة  ق��در�ت  �إىل  ب�ال�س�فة  �لقطع،  بني  �مل�سرتك 

و�لتحكم".
و�أ�س�رت �إىل �أن �لتدريب�ت مت ��ستخد�مه� الإثب�ت قدرة 
تت�سم  بيئ�ت  �لعمل يف ظل  �المريكية على  �لبحرية 
�لوالي�ت  فيه�  �أج��رت  مرة  �آخر  وك�نت  ب�ل�سعوبة. 
�ملتحدة عملية ثن�ئية يف بحر �ل�سني �جلنوبي، يف 

متوز/يوليو �مل��سي.

مزدوجة«  باتخاذ»معايير  الماليزية  الحكومة  اتهام 
ب�سبب اإعفاء الوزراء من الحجر ال�سحي

بانكوك ـ )د ب اأ( :
ب�تخ�ذ  �مل�ليزية  �حلكومة  ُتَتهم   
مع�يري مزدوجة، ب�سبب �إعف�ء �لوزر�ء 
�إلز�مي،  �سحي  حلجر  �خل�سوع  من 
بينم� تقوم �ل�سلط�ت ب�عتق�ل مو�طنني 
من  �ملفرو�سة  �لقيود  �آخرين خلرقهم 
كورون�  فريو�س  تف�سي  مو�جهة  �أجل 

�مل�ستجد.
ودخل �الإعف�ء حيز �لتنفيذ �أم�س، مم� 
يخ�سعون  �سوف  �ل���وزر�ء  �أن  يعني 
للمر�قبة ملدة ثالثة �أي�م لدى عودتهم 
من �خل�رج، بداًل من خ�سوعهم حلجر 

�سحي مدته 10 �أي�م.
�إجن،  ج��و�ن  ليم  ق���ل  ج�نبه،  وم��ن 
�لدميقر�طي"  �لعمل  "حزب  زعيم 
�إن  �ل�س�بق،  �مل�لية  ووزير  �ملع�ر�س 
�لتن�ق�س يرقى �إىل م�ستوى "�ملع�يري 
�ل��وزر�ء  رئي�س  و�نتقد  �ملزدوجة". 
�الأ�سبق جنيب عبد �لرز�ق، �لن�ئب عن 
�ملاليوية  �لوطنية  "�ملنظمة  حزب 
�حلجر  من  �ل��وزر�ء  �إعف�ء  �ملتحدة"، 

خطر�ً  ي�سكل  ب�أنه  وو�سفه  �ل�سحي، 
�أنه من �ملحتمل  �ل�سحة، حيث  على 
�أن "ينقل �لوزر�ء �لعدوى من �خل�رج".

وك�نت �حلكومة �مل�ليزية فر�ست يف 
�ل�سهر �مل��سي �إغالقً� ث�نيً� ملك�فحة 
�أع��د�د  �رتف�ع  ب�سبب  �لوب�ء،  تف�سي 
�لبالد  �سجلت  �الإ�س�بة، حيث  ح�الت 

بني  �جلديدة  �ال�س�بة  ح�الت  معظم 
�آ�سي�  منطقة  يف  �سخ�س  مليون  كل 

و�ملحيط �له�دئ.
�لطو�رئ،  ح�لة  �حلكومة  فر�ست  كم� 
�سهر  حتى  �ل��ربمل���ن  عمل  وعلقت 
�أحز�ب  ودفعت  �ملقبل،  �آب/�أغ�سط�س 

�ملع�ر�سة �إىل رفع دع�وى ق�س�ئية.

�سرطة ميانمار ت�ستخدم الذخيرة الحية �سد المتظاهرين 
وت�سيب امراأة

بنوم بنه ـ )د ب اأ( :
�إع��الم  لو�س�ئل  طبيب  ق���ل   
من  �م����ر�أة  �إن  م��ي���من���ر  يف 
ح�لة  يف  ترقد  �ملتظ�هرين 
�ل�رصطة  �أطلقت  �أن  بعد  حرجة 
�لن�ر عليه� خالل �حتج�ج يوم 
�ل�سلط�ت  جل�أت  بعدم�  �أم�س، 
�إىل �لعنف يف حم�ولة للق�س�ء 
�نقالب  �سد  �نتف��سة  على 
ع�سكري وقع يف �لبالد �الأ�سبوع 

�مل��سي.
�أطلقت  �ل�����رصط��ة  �أن  وت���ردد 
و�لر�س��س  �حل��ي��ة  �ل��ذخ��رية 
�مل��ط���ط��ي ع��ل��ى �حل�����س��ود، 
ب�الإ�س�فة �إىل ��ستخد�م خر�طيم 
للدموع،  �مل�سيل  و�لغ�ز  �ملي�ه 
�لر�بع  لليوم  عنيف  قمع  يف 
�جلم�هريية  �الحتج�ج�ت  من 
�لبالد،  �أنح�ء  ت�سهده�  �لتي 
�الأ�سخ��س  ع�رص�ت  �عتق�ل  مع 

و�إ�س�بة �لبع�س.
ُيعتقد  �لتي  �مل���ر�أة،  وك���ن��ت 
من  �لع�رصين�ت  �أو�ئل  يف  �أنه� 
�حتج�ج  يف  ت�س�رك  عمره�، 
عندم�  ن�يبيت�و  �لع��سمة  يف 
عليه�  �لن�ر  �ل�رصطة  �أطلقت 
وفق�  ر�أ�سه�،  يف  و�أ�س�بته� 
�إعالمية  من�س�ت  لتق�رير 

ن�و"  "مي�من�ر  بينه�  حملية، 
و"فرونتري مي�من�ر".

�أنح�ء  �ملتظ�هرون يف  وحتدى 
على  �ملفرو�س  �حلظر  �لبالد 
�أربعة  من  الأك��رث  �لتجمع�ت 
�أ�سدرته  و�ل���ذي  �أ�سخ��س- 
للتعبري  �أم�س   �أول  �ل�سلط�ت 
لالنقالب  مع�ر�ستهم  ع��ن 
و�مل��ط���ل��ب��ة ب����الإف���ر�ج عن 
�لزعيمة �ملدنية �أون �س�ن �سو 

�آخرين  كب�ر  وم�سوؤولني  ت�سي 
من �حلكومة �لتي مت �النقالب 
جي�س  ق�ئد  و��ستوىل  �سده�. 
مي�من�ر مني �أون هالينج على 
�الثنني  يوم  �ل�سلطة  مق�ليد 
لينهي  �مل��سي،  �الأ�سبوع  من 
�إىل  م�سطربة  �نتق�ل  ف��رتة 
حكم مدين جزئي، ��ستمرت 10 
�سنو�ت. و�ن�سم �آالف �ملوظفني 
ع�م  �إ�����رص�ب  �إىل  �مل��دن��ي��ني 

من  �لنظ�م  منع  �إىل  يهدف 
�لعمل ب�سكل �سحيح.

�س�ونك�،  موجن  �لن��سط  وق�ل 
ل��وك���ل��ة �الأن���ب����ء �الأمل���ن��ي��ة 
�إج���ر�ء  يف  "ن�أمل  )د.ب.�أ(: 
����س��ت��ف��ت���ء الإل���غ����ء د���س��ت��ور 
�لديكت�تورية  و�إن��ه���ء   2008
�إىل  �إ���س���رة  يف  �لع�سكرية"، 
ميث�ق �س�غه �جلي�س لرت�سيخ 

�سلطته.

ولية هامبورج الألمانية تعلن ا�ستمرار 
غلق المدار�س

هامبورج ـ )د ب اأ( :
�الأمل�نية  ه�مبورج  والية  حكومة  �أعلنت   
رف�سه� تخفيف قيود كورون� يف �مل�ستقبل 
غلق  على  �الإب��ق���ء  و�عتز�مه�  �ملنظور 

�ملد�ر�س يف �لوالية.
ب��سم  �ملتحدث  �سف�يت�رص،  م�ر�سيل  وق�ل 
حكومة �لوالية �لتي تقع يف �سم�ل �أمل�ني� 
،�أم�س �إن " معدل �الإ�س�ب�ت ينخف�س ببطء 
مرتفع  �ال�ستن�س�خ  معدل  �أن  كم�  �سديد، 
طفر�ت  و�نت�س�ر  �حل��د  ع��ن  ز�ئ��د  ب�سكل 

�لفريو�س ب�سكل �أقوى ال يز�ل ق�ئم�".
�خللفية،  هذه  ظل  يف  �سف�يت�رص:"  و�أ�س�ف 
موقفه�  �أي�سً�عند  �لوالية  حكومة  �ستظل 
�ملتمثل يف �أنن� ال ميكنن� �أن نعد ب�إجر�ء�ت 

تخفيف يف �لوقت �لر�هن".
وجتري �مل�ست�س�رة �الأمل�نية �أجنيال مريكل 

وروؤ�س�ء حكوم�ت �لوالي�ت �ليوم م�س�ور�ت 
مو�جهة  يف  �لالحق  �لتطور  حول  جديدة 

ج�ئحة كورون�.
والية  حلكومة  �ل�س�رم  �ملوقف  وي�رصي 
�رصح  �إذ  �ملد�ر�س  على  �أي�س�  ه�مبورج 
تي�س ر�به، وزير تعليم �لوالية، ب�أنه يتوقع 
" �أنن� �سنظل على �لو�سع �حل�يل )�الإغالق( 
�آذ�ر/م�ر�س �ملقبل م� مل يقرر  حتى عطلة 
موؤمتر روؤ�س�ء حكوم�ت �لوالي�ت �سيئ� غري 
معت�د مت�مً� ". جتدر �الإ�س�رة �إىل �أن والية 
�لتي متنح  �لوحيدة  �لوالية  ه�مبورج هي 
�آذ�ر/م�ر�س  �أول  من  تبد�أ  عطلة  مد�ر�سه� 

وت�ستمر ملدة �أ�سبوعني.
�لنظ�م  تنظيم  �إع����دة   " �إن  ر�ب��ه  وق���ل 
قبل  و�ح��د  �أ�سبوع  يف  ب�أكمله  �ملدر�سي 
�لعطلة هو مبث�بة حل منطقي على �لورق 

فقط ب�لن�سبة لكل �ملعنيني".

انطالق 
»مناورات 

اأتاتورك 2021« 
بين تركيا 
وباك�ستان

 اأنقرة ـ )د ب اأ( :
2021« بني  �أت�تورك  �أم�س »من�ور�ت  �نطلقت   
بختونخو�  خيرب  والية  يف  �آب�د  و�إ�سالم  �أنقرة 
يف  �ملن�ور�ت  وجتري  ب�ك�ست�ن.  غربي  �سم�ل 
منطقة ت�ربيال ب�لوالية، و�ست�ستمر ملدة ثالثة 
�لرتكية،  »�الأن��سول«  لوك�لة  ووفق�  �أ�س�بيع. 
�لرتكية  �ملن�ور�ت  جترى   1998 ع�م  منذ  ف�إنه 
ب�سكل  �خل��سة،  �لقو�ت  لوحد�ت  �لب�ك�ست�نية 
يكون  تركي�  �ملن�ور�ت يف  �إجر�ء  وعند  دوري. 
�إ�س�رة ملوؤ�س�س  ��سمه� »من�ور�ت جن�ح«، يف 
وعندم�  جن�ح،  علي  حممد  ب�ك�ست�ن  دول��ة 
جتري يف ب�ك�ست�ن ت�سمى »من�ور�ت �أت�تورك« 
يف �إ�س�رة ملوؤ�س�س �جلمهورية �لرتكية م�سطفى 

كم�ل �أت�تورك.

م�سلحون  يقتلون 4 
موظفين حكوميين في 

كابول
كابول ـ )د ب اأ( :

موظفني  �أرب��ع��ة  بقتل  �أم�����س،  جمهولون  م�سلحون  ق���م   
م�  بح�سب  ب�لر�س��س،  رميً�   ، ك�بول  غرب  يف  حكوميني 

�أعلنه م�سوؤولون.
�إن  ف�ر�م�رز،  فردو�س  ك�بول،  �رصطة  ب��سم  �ملتحدث  وق�ل 
و�لتنمية  �ال�ست�سالح  وز�رة  يف  يعملون  ك�نو�  �ل�سح�ي� 
�لريفية. و�أو�سح متحدث ب��سم �لوز�رة �إنهم ك�نو� يف طريقهم 
�أفغ�ن�ست�ن  �مل�سطرب يف و�سط  �إقليم "م�يد�ن و�رد�ك"  �إىل 

عندم� �أوقفهم �مل�سلحون وقتلوهم.
يف  �لتحقيق  بد�أ  م�سرتكً�  �أمنيً�  فريقً�  �إن  ف�ر�م�رز  وق�ل 

�لو�قعة، دون �لك�سف عن �ملزيد من �لتف��سيل.
وي�س�ر �إىل �أن عملي�ت �لقتل �مل�ستهدف و�لتفجري�ت بو��سطة 
�لقن�بل �ملغن�طي�سية، ز�دت يف ك�بول خالل �الأ�سهر �الأخرية، 
ون�سط�ء  حكوميني  م�سوؤولني  ت�ستهدف  م�  ع���دة  حيث 
و�سحفيني، بح�سب م� ورد يف تقرير ربع �سنوي �س�در عن 

�ملفت�س �لع�م �الأمريكي �خل��س ب�إع�دة �إعم�ر �أفغ�ن�ست�ن.
�أمنيون  �أعلن م�سوؤولون  �أم�س،  �آخر وقع �سب�ح  ويف ح�دث 
�إ�س�بة �سخ�س و�حد على �الأقل �إثر �نفج�ر قنبلة مغن�طي�سية.
�أغلب  عن  م�سوؤوليته�  عن  ب�العالن  جهة  �أي  تقوم  وال 

�لهجم�ت �لتي تقع يف �لع��سمة �الأفغ�نية.
�أن عن��رص ط�لب�ن وتنظيم د�ع�س ين�سطون يف  �إىل  وي�س�ر 

�لبالد.

هافانا ـ )د ب اأ( : 
خطوة  �لكوبية  �حلكومة  �تخذت 
من  كولومبي�  بتحذير  ع�دية  غري 
منظمة  قبل  م��ن  حمتمل  ه��ج��وم 
�لي�س�رية  �لوطني"  �لتحرير  "جي�س 

�ملتمردة.
وذكر وزير �لدف�ع �لكولومبى دييجو 
"�حلكومة  �أن  �الأول  �أم�س  موالنو 
تلقت �ت�س�اًل من �ل�سفري �لكوبى لدى 
له  خمطط  هجوم  ب�س�أن  كولومبي� 
ي�ستبه يف تنفيذه من ج�نب جي�س 

�لتحرير �لوطنى".
ي�س�ر �إىل �أن جي�س �لتحرير �لوطني 
هو جم�عة متمردة كولومبية ت�سم 
�أع�س�ء من  و�أق�م  �ألفي مق�تل.  نحو 

قي�دته� يف ه�ف�ن� ب�سكل متكرر.
�ل�سيوعية  �ل��ق��ي���دة  وتتع�طف 
�ملتمردين  مع  �الآن  حتى  �لكوبية 

�لكولومبيني.
�لكولومبية  �حل��ك��وم��ة  وت�سنف 
و�ل���والي����ت �مل��ت��ح��دة و�الحت�����د 
�لوطني  �لتحرير  جي�س  �الأوروب��ي 

على �أنه منظمة �إره�بية.

كوبا تحذر كولومبيا من هجوم محتمل من قبل مقاتلي 
»جي�س التحرير الوطني«
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ô°üe

ájOƒ©°ùdG

 kÉeób ™°†jh ô°üædG Ωõ¡j AÉÑ∏c OÉëJG

»Hô©dG è«∏îdG ¢SCÉc »FÉ¡f »a

 πÑ≤à°ùj »fGOƒ°ùdG ïjôªdG

¢ùcƒJÉe øjQGO »µjÉeÉédG

 ¢SCÉµd á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ‘ Éeób AÉÑ∏c OÉ–G ™°Vh

 ,Ωƒàµe ∫BG OÉà°S øe ¬LhôN ó©H ,»Hô©dG è«∏ÿG

 ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  AÉ°ùe  öüædG  ¬Ø«°†e  ≈∏Y  GõFÉa

.ádƒ£ÑdG »FÉ¡f πÑb ÜÉgP ‘ (1-2) áé«àæH

 2  Ωƒj  ¬Ñ©∏Ã  ÜÉjE’G  ‘  AÉÑ∏c  OÉ–G  »Øµjh

 IQÉ°ùÿG hCG ,áé«àf …CÉH ∫OÉ©àdG ,πÑ≤ŸG QGPBG/¢SQÉe

 êÉàëj Éªæ«H ,á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ¤EG πgCÉà∏d ,(1-0)

 ±óg ¥QÉØH RƒØdG hCG Úaóg ¥QÉØH RƒØdG ¤EG ,öüædG

  .»FÉ¡ædG ‘ Qƒ¡¶∏d (2-3) øe ájGóH

 AGõL á∏cQ ºµ◊G Ö°ùàMGh á«°SÉªM IGQÉÑŸG äCGóH

 á«æ≤J ¤EG IOƒ©dG ó©H ,4 á≤«bódG ‘ AÉÑ∏c OÉ–’

 ábÉ£ÑH ,öüædG ÖY’ …Rƒa óªfi OôWh ,ƒjó«ØdG

 ¿CG øe ÉH’Ée Iôc √ó«H ™æe Éeó©H ,IöTÉÑe AGôªM

 GRôfi ìÉéæH ,ÉH’Ée ÉgOó°Sh ,¬≤jôa ∑ÉÑ°T øµ°ùJ

.±ƒ«°†∏d Ωó≤àdG ±óg

 IóJôe áªég øeh ,…ƒ≤dG AGOC’G AÉÑ∏c OÉ–G π°UGhh

 ,ÉH’Ée ¤EG IôµdG â∏°Uh ,18 á≤«bódG ‘ á©jöS

 OôØæ«d ,…OÉ¡dG óÑY öUÉf ¤EG √QhóH Égôe …òdG

.¬≤jôØd ÊÉãdG ±ó¡dG Éæ∏©e ,∑ÉÑ°ûdG ‘ É¡©°†jh

 ‘  …RƒJ  ¬∏é°S  ±ó¡H  ,¥QÉØdG  öüædG  ¢ü∏bh

 IGQÉÑŸG ºµM É¡Ñ°ùàMG ,AGõL á∏cQ øe 38 á≤«bódG

 ¿ÉjQ  á∏bôY ÖÑ°ùH ,ƒjó«ØdG  á«æ≤àd  IOƒ©dG  ó©H

.AÉÑ∏c OÉ–G AGõL á≤£æe πNGO ,õjóæ«e

 ådÉK  ±óg  øe  É¡≤jôa  öüædG  á°VQÉY  äò≤fCGh

 Ωó≤H ,66 á≤«bódG ‘ á«NhQÉ°U Iójó°ùàd É¡jó°üàH

 ≈∏Y áé«àædG ≈≤Ñàd ,AÉÑ∏c OÉ–G ÖY’ ,ó°TGQ óLÉe

 ≥jôW ≈∏Y áª¡e Iƒ£N ±ƒ«°†dG ™£≤jh ,É¡dÉM

.á«FÉ¡ædG IGQÉÑª∏d ∫ƒ°UƒdG

 á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ,ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG πÑ≤à°SG

 øjQGO  »µjÉeÉ÷G  ºLÉ¡ŸG  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ôéa

 πØµJ »àdG äÉ≤Ø°üdG øe Èà©j …òdGh ,¢ùcƒJÉe

 øª°V ,…RÉàdG ¬W óªMCG ‘öûdG …OÉædG ¢ù«FQ É¡H

 ≥jôØdG  º«Yóàd  GôNDƒe  …OÉædG  É¡eôHCG  äÉ≤Ø°U

 ∫É£HCG  …QhóH  ácQÉ°ûª∏d  Gó«¡“  ájƒb  öUÉæ©H

.Ωó≤dG Iôµd É«≤jôaCG

 ÖYÓdGG ¢ùcƒJÉe ,»µjÉeÉ÷G ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 »JÉæ°ùæ«°S  ájófCÉH  »µjôeC’G  …QhódÉH  ≥HÉ°ùdG

 …OÉæd  áaÉ°VEG  RÈ“  …OÉfh  óàjÉfƒj  »°S  …Oh

 ôjóŸGh IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y ,¿hôcCG …OÉfh ôaƒµfÉa

 óªfi ¢Sóæ¡ŸGh ,ˆG  óÑY óªfi ôªY »°VÉjôdG

 áaÉ°VE’ÉH  ,¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  õjõ©dGóÑY  ≈Ø£°üŸG

.øjódGöüf ¢ùfCG IôµdG ôjóŸ

 iƒ°S ,¿GOƒ°ùdG êQÉN ïjôŸG äÉ≤Ø°U øe ≥Ñàj ⁄h

 QƒëŸG  ÖY’ ,ÊƒjƒjÉc  ó«©°S  …óæZhC’G  ‹hódG

 ´ƒÑ°SC’G  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG  å«M  ,ÖFGö†dG  ≥jôØH

 ÊƒJ  ≥HÉ°ùdG  ÊGƒ£àdG  Üô¨ŸG  ºLÉ¡e  »°VÉŸG

 ÊhÒeÉµdG ºLÉ¡ŸGh ,‹ójEG ™aGóŸG ¬æWGƒeh ,ƒLOCG

.»°SƒÑjEG ∫Éµ°SÉH

âjƒµdG

 π«MódG »JGQÉÑe øe IOÉØà°S’G Éæ«∏Y :»fÉª«°Sƒe

 »∏jRGôÑdG ¢SGô«ªdÉH ΩÉeCG ¿ôjÉHh

2006 ƒjQÉæ«°S QGôµJ øe Iƒ£N ó©H ≈∏Y »∏gC’G

á«àjƒµdG Iôµ∏d ôëf •É°ûædG ±É≤jEG :∞°Sƒ«dG

 ä’OÉ©àdG ádƒL »a π°†aC’G ó«Y ódÉN

…ô°üªdG …QhódÉH

¿ƒµjÉªd kGóYh ™£≤j ô°üædG¢UÉN èeÉfôÑH »Hôjó∏d ¬ªéf õ¡éj IóL »∏gCG

 …öüŸG »∏gCÓd ôjóŸG ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H ∞°ûc

 ¢SGÒŸÉH  á¡LGƒŸ  ôªMC’G  äGOGó©à°SG  øY

 ådÉãdG øjõcôŸG ójó– IGQÉÑe ‘ »∏jRGÈdG

.πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG ,ájófC’G ∫ÉjófƒÃ ™HGôdGh

 ¬fEG  Ωƒ«dG  ¬jOÉf  ™bƒŸ  ÊÉª«°Sƒe  ∫Ébh

 ¿ƒ°Uôë«°S  ,¿ƒÑYÓdGh  ¿hÉ©ŸG  √RÉ¡Lh

 äÉ«HÉéjEG á°SGQO ≈∏Y á∏Ñ≤ŸG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN

 ¿ôjÉHh  …ô£≤dG  π«MódG  »JGQÉÑe  äÉ«Ñ∏°Sh

.¢SGÒŸÉÑd GOGó©à°SG ÊÉŸC’G ïfƒ«e

 ådÉãdG  õcôŸG  ≥«≤ëàd  ™∏£àf"  :ócCGh  

 IOÉØà°S’G Éæ«∏Y ºK øeh ,ájõfhÈdG á«dGó«ŸGh

 ;ïfƒ«e  ¿ôjÉHh  π«MódG  »JGQÉÑe  øe

 øe á∏MôŸG √òg ‘ »≤ÑàŸG Éæaóg ≥«≤ëàd

."äÉ°ùaÉæŸG

 ≥jôØdG AGOCG ‘ äô¡X äÉ«Ñ∏°S ∑Éæg" :±ÎYGh

 πeÉ©à∏d ™∏£àæ°S ïfƒ«e ¿ôjÉHh π«MódG ΩÉeCG

 πª©dG  Éæ«∏Y  äÉ«HÉéjEG  ∑Éæg  É°†jCGh  ,É¡©e

."≥jôØdG ídÉ°üd É¡JOÉjR ≈∏Y

 ¢SGÒŸÉH á¡LGƒe ¿CG ≈∏Y ÊÉª«°Sƒe Oó°Th

 GóL õ«ªàe ≥jôa ¬fCGh É°Uƒ°üN áÑ©°U ¿ƒµà°S

 êÉà–h  iƒà°ùe  ≈∏YCG  ≈∏Y  ÚÑY’  º°†jh

.GóL ó«Lh ¢UÉN πµ°ûH OGó©à°SÓd

 IóMGh Iƒ£N ó© oH ≈∏Y …öüŸG »∏gC’G äÉH

 ≥≤M  ÚM  ,2006  ΩÉY  √RÉ‚EG  QGôµJ  øe

 ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc ‘ ájõfhÈdG á«dGó«ŸG

.¿ÉHÉ«dÉH

 øe  á«dÉ◊G  áî°ùædG  ‘  »∏gC’G  ∑QÉ°ûjh

 ájô£≤dG  áª°UÉ©dG  ‘  ΩÉ≤J  »àdG  ádƒ£ÑdG

 ¿ôjÉH ΩÉeCG »FÉ¡ædG ∞°üf ‘ öùNh ,áMhódG

 ¬LGƒ«d  áØ«¶f  á«FÉæãH  ∫hC’G  ¢ùeCG  ïfƒ«e

 ≈∏Y πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj »∏jRGÈdG ¢SGÒŸÉH

.ájõfhÈdG á«dGó«ŸG

 RƒØdÉH ádƒ£ÑdG ‘ √QGƒ°ûe CGóH »∏gC’G ¿Éch

.äÉë°ûdG Ú°ùM ±ó¡H …ô£≤dG π«MódG ≈∏Y

 ádƒ£ÑH  èjƒààdG  ‘  í‚  ób  »∏gC’G  ¿Éch

 IOÉ«b â– 2006 ΩÉY É«≤jôaCG  ∫É£HCG  …QhO

 Gòg ‘ »æØdG ôjóŸG ¬jRƒL πjƒfÉe ‹É¨JÈdG

.¿ÉHÉ«dÉH ∫ÉjófƒŸG ‘ ∑QÉ°û«d ,âbƒdG

 ádƒ£ÑdG  ‘  ¬JÉjQÉÑe  ¤hCG  »∏gC’G  ¢VÉNh

 QhódÉH …óæ∏jRƒ«ædG »à«°S ófÓchCG ≥jôa ΩÉeCG

 ≥jôW øY ÚØ«¶f Úaó¡H RÉah »FÉ¡ædG ™HQ

.áµjôJ ƒHCG óªfih ƒ«aÓa hOÉeCG ‹ƒ‚C’G

 ≥jôa √Ò¶f »∏gC’G ¬LGh »FÉ¡ædG ∞°üf ‘h

 áÁõg ≈≤∏J ¬fCG  ’EG  ,»∏jRGÈdG ∫Éfƒ«°SÉfÎfEG

 ≥jôØdG  ±óg  ƒ«aÓa  RôMCGh  ,2/1  áé«àæH

.ó«MƒdG …öüŸG

 ≥jôa  á¡LGƒe  ™e  óYƒe  ≈∏Y  »∏gC’G  ¿Éch

 ójó–  IGQÉÑe  ‘  ,»µ«°ùµŸG  ÉµjôeCG  Üƒ∏c

 RƒØdG ‘ í‚ å«M ,™HGôdGh ådÉãdG øjõcôŸG

 ƒHCG ÉgRôMCG á«FÉæãH ,óMGh ±óg πHÉ≤e Úaó¡H

 ádƒ£ÑdG  √òg ±Góg Ö≤∏H  êƒ oJ  …òdG  ,áµjôJ

.±GógCG çÓK ó«°UôH

 OÉ–’G  ¢ù«FQ  ∞°Sƒ«dG  óªMCG  ï«°ûdG  ócCG

 •É°ûædG  ±É≤jEG  QGôb  ¿CG  ,Ωó≤dG  Iôµd  »àjƒµdG

 .á«àjƒµdG Iôµ∏d ôëf áHÉãÃ »°VÉjôdG

 âjƒµdG IÉæb ÈY íjöüJ ‘ ∞°Sƒ«dG í°VhCGh

 äÉ¡÷G äGQGô≤H Ωõà∏e OÉ–’G ¿CG  á«°VÉjôdG

 .ÚæWGƒŸGh øWƒdG áeÓ°S ßØëj ÉÃ ,á«ë°üdG

 ‘ ô¶ædG  IOÉYEÉH  ÉæÑdÉW"  :∞°Sƒ«dG  ±É°VCGh

 Iôµ∏d  á©Lƒe  áHöV  øe  ¬∏ãÁ  ÉŸ  QGô≤dG

 øe  ∂dòch  »æØdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  á«àjƒµdG

 √ô¶àæJ ÖîàæŸG ¿CGh Éª«°S’ ,ájOÉŸG »MGƒædG

 äÉWÉÑJQG  ÖfÉL  ¤EG  ,áª¡e  äÉbÉ≤ëà°SG

 ∂dòch ÚaÎëŸG ÚÑYÓdG ™e ájOÉŸG ájófC’G

 É kYÉªàLG  ∑Éæg  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh   ."ÚHQóŸG

 AÉ©HQC’G Ωƒj ÜÉÑ°ûdG ôjRh ™e OÉ–’G ™ªé«°S

 øe Ωó≤dG Iôc AÉæãà°SG ¿CÉ°ûH QhÉ°ûà∏d ,πÑ≤ŸG

 .•É°ûædG ≥«∏©J QGôb

 äÉ°ùaÉæe  ≈∏Y  QÉà°ùdG  ∫ó°SCG

 …öüŸG  …Qhó∏d  12  ádƒ÷G

 8  äó¡°T  »àdGh  ,RÉàªŸG

 »∏gC’G AÉ≤d π«LCÉàd ,äÉjQÉÑe

 ≥jôØdG ∫É¨°ûf’ ,»∏«YÉª°SE’Gh

 ⁄É©dG  ¢SCÉc  ádƒ£ÑH  ôªMC’G

.ájófCÓd

 Ö≤d  ádƒ÷G  √òg  ≥ëà°ùJh

 ¿CG  ó©H  zä’OÉ©àdG  ádƒL{

 äÉ¡LGƒŸG  ∞°üf  âLôN

-1) áé«àædG ¢ùØæHh ∫OÉ©àdÉH

 13 π«é°ùJ ádƒ÷G äó¡°Th ,(1

 ‘ Úaóg øe πbCG ™bGƒH ,Éaóg

 É°†jCG äó¡°T ádƒ÷G .AÉ≤d πc

 ¥GRQ  Ö«°üf  øe  OôW  »àdÉM

 óªfih ,OÉ–’G º‚ ¬«°ù«°S

 Ö≤Y  ,™FÓ£dG  ÖY’  ∞°UÉf

 IõªM  ó«©°S  ºµ◊G  ™LGôJ

 óªëŸ  AGôª◊G  ábÉ£ÑdG  øY

 Éµ«eGÒ°S ÜÉ©dCG ™fÉ°U º«gGôHEG

.GôJÉHƒ«∏c

 ,AGõL äÉHöV 6 ÜÉ°ùàMG ”h

 ÖY’ Ú°ùM …OÉ°T É¡æe QógCGh

 AÉ≤d  ‘  GôJÉHƒ«∏c  Éµ«eGÒ°S

.á°UÉ≤ª∏d öüe

 ÜQóe  ó«Y  ódÉN  ≥ëà°ùjh

 ‘ π°†aC’G Ö≤d ,á∏ëŸG ∫õZ

 QÉ°üàf’G  ≥≤M Éeó©H ádƒ÷G

 ≈∏Y  ,‹GƒàdG  ≈∏Y  ÊÉãdG

.á∏LO …OGh ÜÉ°ùM

 óMGƒdG  óÑY  ∫Éªc  ôªY  ó©jh

 ÖY’  π°†aCG  ,…öüŸG  ìÉæL

 ¬≤dCÉJ π°UGh Éeó©H ,ádƒ÷G ‘

 AÉ≤d  ‘  RƒØdG  ±óg  πé°Sh

.¿ƒdhÉ≤ŸG

 á«dÉãŸG á∏«µ°ûàdG »∏j Éª«ah

:ádƒé∏d

 ¿ÉÑ©°T hôªY :≈eôŸG á°SGôM -

.zá∏ëŸG ∫õZ{

 ôHÉL  óªfi  :´ÉaódG  §N  -

 πFGh  …Dƒd  –  z¿Gƒ°SCG{

 ∫ÓL  áeÉ°SCG  –  záfƒ÷G{

 OGDƒa  Ëôc  -  zRó«eGÒH{

.z»ÑfEG{

 Qƒ°TÉY  ΩÉeEG  :§°SƒdG  §N  -

 ƒHGO  ∞jöT  –  z∂dÉeõdG{

 ∫Éªc  ôªY  -  zÉµ«eGÒ°S{

.z…öüŸG{

 ≈«ëj  √óÑY  :Ωƒé¡dG  §N  -

 øjódG ∞«°S – zá∏ëŸG ∫õZ{

 º°SÉH  –  z∂dÉeõdG{  …ôjõ÷G

.zá°UÉ≤ŸG{ »°Sôe

 ,…Oƒ©°ùdG  öüædG  …OÉf  IQGOEG  äóYh

 ÖY’  ∫ÉªYCG  π«ch  ƒJÉæjQ  »∏jRGÈdG

 øe AõL ™aóH ,GôjÒH ¿ƒµjÉe ≥jôØdG

 ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN IôNCÉàŸG ÖYÓdG ÖJGhQ

.…QÉ÷G

 "á«°VÉjôdG"  áØ«ë°U  äôcPh

 Úaô£dG ¿CG ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,ájOƒ©°ùdG

 ÖJGhôdG OóY ∫ƒM ºgÉØàdG á∏Môe ‘

 ≥jôØdG  É¡©aó«°S  »àdG  IôNCÉàŸG

.…Oƒ©°ùdG

 ,É«dÉM πjRGÈdG ‘ ¿ƒµjÉe óLGƒàjh

 ábÉ«∏dG  äÉÑjQóJ  ¢†©H  …ODƒj  å«M

.öüæ∏d ¬JOƒ©d Gó«¡“

 ÖYÓdG  ¿CG  É¡JGP  áØ«ë°üdG  â©HÉJh

 ™aO OôéÃ öüædG ±ƒØ°U ¤EG Oƒ©«°S

.IôNCÉàŸG ¬ÑJGhQ

 Ö∏W ób ¿Éc ¿ƒµjÉe ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh

 ≥HÉ°S  âbh  ‘  öüædG  IQGOEG  øe

 øe πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG 3 äÉÑJôe ΩÓà°SG

.ô¡°TCG 6 òæe IôNCÉàŸG ¬JÉ≤ëà°ùe

 ‘  ¢SOÉ°ùdG  õcôŸG  öüædG  πàëjh

 24  ó«°UôH  …Oƒ©°ùdG  …QhódG  Ö«JôJ

.á£≤f

 ¢ûà«aƒ∏«e  ¿GOÓa  »HöüdG  ™°Vh

 kÉ›ÉfôH IóL »∏gCG ≥jôØd »æØdG ôjóŸG

 ¿ƒµ«d ,ÉàjÎ«e ¬ÑY’ õ«¡éàd ,kÉ°UÉN

 »HôjO  IGQÉÑe  πÑb  ¬àbÉ«d  πeÉc  ‘

.IóL

 ¢ù«ªÿG  OÉ–’G  ó°V  »∏gC’G  Ö©∏jh

 ¢SCÉc …QhO øe 18 ádƒ÷G øª°V πÑ≤ŸG

.ÚaÎëª∏d ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G

 ≥jôØdG ÉàjÎ«e ò≤fCG ¿CG ó©H ∂dP »JCÉj

 ΩÉeCG  ∫OÉ©àdG  ïa  ‘  •ƒ≤°ùdG  øe

 ∫hCG ‘ ,á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ IóMƒdG

.áHÉ°UE’G øe IOƒ©dG ó©H ¬d Qƒ¡X

 ‘ ,ÉàjÎ«Ÿ π°†ØdÉH IóL »∏gCG øjójh

 IóMƒdG  ≈∏Y  ÚªãdGh  ¢†jô©dG  √Rƒa

 ÓjóH πNO ÉeóæY ,á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘

 πé°ùa ,70 á≤«bódG ‘ öTDƒŸG ¿Éª∏°ùd

 ôNBG ™æ°Uh (1+90) á≤«bódG ‘ Éaóg

 âfÉc  âbh  ‘  ,(3+90)  á≤«bódG  ‘

.2-2 ∫OÉ©J ¤EG ¬éàJ IGQÉÑŸG

 OÉ–G IGQÉÑe ≈∏Y GÒãc ¿GOÓa ∫ƒ©jh

 ‘ ¬≤jôa ®ƒ¶M ≈∏Y ®ÉØë∏d ,IóL

.IQGó°üdG ≈∏Y á°ùaÉæŸG

 ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG IóL »∏gCG πàëjh

ÉjQƒ°S

øjô°ûJ ™e …ôëH πÑ≤à°ùe Oó¡J äÉHÉ«¨dGƒæ«àfÉØfEG »≤à∏j …Qƒ°ùdG OÉëJ’G ¢ù«FQ
 øjöûàd »æØdG ôjóŸG ,…ôëH ôgÉe πÑ≤à°ùe äÉH

 ≥jôØdG ™bGh ÜQóŸG IógÉ°ûe ó©H kGOó¡e ,…Qƒ°ùdG

.Üôb øY

 IOƒY Úeƒj πÑb ø∏YCG  ,øjöûJ ¢ù∏› ¿Éch

.…hGOQ QGö†d ÉØ∏N ,≥jôØdG ÖjQóàd …ôëH ôgÉe

 ¿CG ™bƒàj ⁄ …ôëH ¿CG ¢UÉN Qó°üe øe Éæª∏Yh

 Ö«¨j å«M ,ájÉ¨∏d kÉÄ«°S ,≥jôØdG ™bGh ¿ƒµj

.ÉÑY’ 12 øe ÌcCG ≥jôØdG ±ƒØ°U øY

 QGòàY’ÉH ÉjóL ôµØj ,…ôëH ¿CG Qó°üŸG ∞°ûch

 Ωƒj ≥jôØdG äÉÑjQóàd ¬JOÉ«b ºZQ ,áª¡ŸG øY

 á¡LGƒŸ  á∏Ñ÷  ≥jôØdG  ™e  √ôØ°Sh  ,ÚæK’G

 øe 15 ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe øª°V ,Ωƒ«dG ,πMÉ°ùdG

.…QhódG

 ¢ù∏› ó©j ⁄ ,…ôëH ôgÉe ¿CG  Qó°üŸG ócCGh

 º°SƒŸG ¬àªgÉ°ùe ºZQ ,Ö≤d …CÉH …OÉædG IQGOEG

.…OÉædG ïjQÉJ ‘ áãdÉãdG áªéædÉH »°VÉŸG

 ,áeÓ°ùdG OQhh ‹GódG AÓY øjöûJ »ª‚ ¿CG ôcòj

 ±GÎMÓd ΩÉjCG πÑb »FÉ¡f πµ°ûH ≥jôØdG GQOÉZ

.ájOƒ©°ùdGh âjƒµdG ‘

 ÆÉÑ°üdG Ëóf πMÉ°ùdG IGQÉÑe øY Ö«¨j Éª«a

 ,…hÉëjQ ôªYh ∫ƒÑYO ôgÉeh QƒeôŸG óªfih

.¿Éeôë∏d

 ôgÉ°Th  ájGƒc  πeÉch  á°û«ªM  πeÉc  Ö«¨jh

 ≈Ø£°üe  π°SÉHh  ÖæjR  ƒHCG  ø°ùMh  ÚgÉ°T

.áHÉ°UEÓd …ôª©dG ÉjôcRh

 ,ôª°SC’G ¥GRôdG óÑY ácQÉ°ûŸ ∑ƒµ°T ∑Éæg Éª«a

.áHÉ°UE’G øe πeÉc πµ°ûH ±É©àj ⁄ å«M

 IGQÉÑe ‘ ,…ôëH ôgÉe êõj ¿CG ™bƒàŸG øeh

.ÜÉÑ°ûdG ÚÑYÓdG øe ÒÑc Oó©H πMÉ°ùdG

 ó«ª©dG ¬°ù«FQ ¿CG ,Ωó≤dG Iôµd …Qƒ°ùdG OÉ–’G ócCG

 …öùjƒ°ùdG ™e ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ™ªàLG ,ÖjÉ¨dG ”ÉM

 Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ¢ù«FQ ,ƒæ«àfÉØfEG ÊÉ«L

."ÉØ«a"
 ”ÉM ó«ª©dG ≈≤àdG" :»ª°SQ ¿É«H ‘ OÉ–’G ∫Ébh

 ∂dPh ,Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ¢ù«FQ ,ÖjÉ¨dG

 áeÉ≤ŸG ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H ¢ûeÉg ≈∏Y

 ÚH kGöûÑeh kÉjOh AÉ≤∏dG ¿Éc å«M ,ô£b ‘ É«dÉM

."Úaô£dG

 ÚH ™°Sƒe óYƒe ójó– ≈∏Y ¥ÉØJ’G ”" :™HÉJh

 åëÑ∏d ,áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN ,ÖjÉ¨dGh ƒæ«àfÉØfEG

 ∞∏e É¡ªgCG øe ,ájQƒ°ùdG IôµdG ¢üîJ QƒeCG IóY ‘

 ô¶◊G  ™aQ  ∞∏eh  ,ÉØ«ØdG  iód  IóªéŸG  ∫GƒeC’G

 ƒæ«àfÉØfEG  IƒYOh  ,ájQƒ°ùdG  ÖYÓŸG  øY »Fõ÷G

."ÉjQƒ°S IQÉjõd

 √Qƒ©°T  øY  ,ƒæ«àfÉØfEG  ÊÉ«L  …öùjƒ°ùdG  ÈYh

 ¬JÉ«æeCGh  ,…Qƒ°ùdG  Ö©°û∏d  ¬àÑfih  »HÉéjE’G

.2022 ô£b ∫Éjófƒe ‘ …Qƒ°ùdG ÖîàæŸG ájDhôH

¿GOƒ°ùdG



خ�رص الأهلي امل�رصي بنتيجة 2/0 

اأمام باي���رن ميون���خ الأملاين يف 

ن�صف نهائي كاأ�س العامل للأندية، 

يف املب���اراة الت���ي اأقيمت بينهما 

م�صاء اأم�س الأول الإثنني بالعا�صمة 

القطرية الدوحة.

ومل ت�صهد املباراة حالت حتكيمية 

جدلية، وهو ما اأكده وليد �ص���عبان 

احلكم الدويل امل�رصي ال�صابق،".

وقال �صعبان: "�صاهم اللعب النظيف 

ب���ني الفريق���ني يف جن���اح احلكم 

الإمارات���ي حممد عبد اهلل فى اإدارة 

املباراة لدرجة اأنه مل يعلن اإل عن 

9 خمالفات فى ال�صوط الأول، منها 

خطاأ واحد ارتكبه الفريق البافاري".

واأ�ص���اف: "الأمر مل يختلف كثرياً يف 

ال�صوط الثاين فقد اأعلن احلكم عن 11 

خمالف���ة، وذلك معدل له دللة على 

مهمة احلكم، فهو مل يجد اأي �صعوبة 

يف اإدارة املباراة، ومن ثم مل يتعر�س 

لأية مواق���ف حتكيمية، وجتلى ذلك 

يف اأنه مل ي�صهر البطاقات امللونة".

وتاب���ع: "كما اأنه مل يلج���اأ لتقنية 

الفيديو، وذلك موؤ�رص على عدم حدوث 

اأي لغط ح���ول قرارته، بالإ�صافة اإىل 

اأن مل يق���ع اأي حدث ي�صتدعي تدخل 

الف���ار، اأو حت���ى يدفع���ه ل�صتخدام 

العقوبات الن�صباطية".

واختت���م �صعبان: "ه���ذا لن مينعنا 

من الإ�ص���ادة باحلكم الإماراتي على 

م�صتوى التح���ركات اأو التمركز، فقد 

كان حا����رصاً وقريب���ًا م���ن منطقة 

اللع���ب، ولكن قدرات���ه احلقيقية قد 

تظهر يف مباريات اأقوى حتتوي على 

قدر عال من التناف�س وال�رصاع".

ق���ررت جلنة الن�صب���اط باحتاد 

الإمارات لكرة القدم، يف اجتماعها 

اأم����س الأول، برئا�ص���ة امل�صت�صار 

�صعي���د احلوط���ي، توجيه عقوبة 

لفت النظر لن���ادي عجمان لعدم 

اإدخاله التقارير اخلا�صة بلعبي 

املنتخبات على النظام الإلكرتوين 

يف الوقت املحدد.

كما وجهت العقوبة نف�صها لنادي 

بروتوكول  العروب���ة ملخالفت���ه 

عمليات املباري���ات يف م�صابقة 

دوري الدرج���ة الأوىل، ووجه���ت 

عقوبة الإنذار لن���ادي بني يا�س 

بروتوك���ول عمليات  ملخالفت���ه 

اخللي���ج  دوري  يف  املباري���ات 

العربي حتت 21 عامًا.

وفر�ص���ت اللجنة غرام���ة مالية 

قدره���ا 10 اآلف درهم على اأندية 

والو�صل،  الأهلي  و�صباب  الوحدة 

عمليات  بروتوك���ول  ملخالفتهم 

املباري���ات يف م�صابقت���ي دوري 

العرب���ي ودوري اخلليج  اخلليج 

العربي حتت 21 عامًا.

فيم���ا غرم���ت ن���ادي البطائ���ح 

األ���ف درهم، لع���دم اإدخاله اأطقم 

املباريات على النظام الإلكرتوين، 

وذلك يف م�صابق���ة دوري الدرجة 

الأوىل.
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الر�سيدي تتطلع لبلوغ بارالمبية 

طوكيو من بوابة بطولة فزاع

تنطلق يف دبي اليوم الأربعاء، مناف�صات بطولة 

ف���زاع الدولية ال���� 12 لألعاب الق���وى لأ�صحاب 

الهمم "اجلائزة الكربى"، برعاية ال�صيخ من�صور 

بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي 

الريا�صي.

ورف���ع الأبط���ال امل�صاركون يف ه���ذه الن�صخة 

ال�صتثنائية املهمة، �صع���ار الإعداد للو�صول اإىل 

من�صات التتويج للتاأهل اإىل باراملبية طوكيو.

واأعلنت اللجنة املنظم���ة تطبيق اأعلى املعايري 

الحرتازي���ة العاملية، يف ظل الإجراءات الوقائية 

التي اتخذتها الإم���ارات، وحكومة دبي، وجمل�س 

دبي الريا�صي. واأك���د لعبو الإمارات، جاهزيتهم 

خلو����س التحدي العامل���ي الأول، وف���ق النهج 

املر�صوم من اأجل حتقيق الأهداف املاأمولة.

واأعربت اللعبة �صه���ام الر�صيدي، امل�صاركة يف 

لعبة القر�س، عن تطلعها لتحقيق اإجناز يوؤهلها 

اإىل للظهور يف باراملبية طوكيو.

و�صبق للر�صيدي التواجد يف باراملبية لندن وريو 

دي جانريو عامي 2012 و2016.

وقالت: "رغ���م كل التحديات التي حدثت ب�صبب 

جائح���ة كورون���ا، واأدت اإىل خل���ط املع���ادلت 

التح�صريي���ة، فان فت���اة الإم���ارات جاهزة لهذا 

احلدث العاملي وفق النهج املر�صوم".

واأ�صاف���ت: "اأ�صحاب الهمم، كانوا و�صيبقون على 

ق���در امل�صوؤولية امللقاة عل���ى عاتقهم، من اأجل 

حتقي���ق النتائج الت���ي توؤهلهم لبل���وغ احلدث 

الباراملب���ي املرتقب يف طوكي���و". واأ�صارت اإىل 

اأن ريا�صة اأ�صح���اب الهمم، تقطف ثمار الهتمام 

الكبري التي ظلت حتظى به من قيادة الإمارات.

بينم���ا ت�صهد اأروق���ة البطول���ة، م�صاركة البطل 

الباراملبي البحريني ال�صابق، عادل �صامل املطوع، 

والذي يبلغ من العم���ر 50 عاما، وذلك كمتطوع 

يف ه���ذا احلدث العاملي الذي ف���از فيه من قبل 

مبيداليتني اأوملبيتني عل���ى الكرا�صي املتحركة 

عام���ي 84 و88. واأع���رب عن فخ���ره واعتزازه 

بالنخ���راط يف العمل التطوعي يف حدث بقيمة 

بطول���ة فزاع الدولية، والت���ي باتت اإحدى اأف�صل 

بطولت اأ�صحاب الهمم يف العامل.

واأك���د اأن تلك التجربة لها وقع خا�س يف نف�صه، 

واأنه مل يرتدد حلظة واحدة يف التواجد فيها.

ولفت اإىل اأن بطولت ف���زاع يف تطور من ن�صخة 

لأخرى، مما كان له املردود الإيجابي على قيمتها 

الفنية يف العامل، واأن اأكرب دليل على اأهميتها هو 

حر����س الدول على التواجد بها يف هذه الظروف 

ال�صتثنائية.

نادي ال�سارقة يطلب ا�ست�سافة مباريات مجموعته 

بدوري اأبطال اآ�سيا
ـ  وام:  ال�سارقة ـ 

اأعلنت �رصك���ة ال�صارقة لك���رة القدم عن 

تقدمها ر�صميًا بطلب ا�صت�صافة مناف�صات 

املجموعة الثانية م���ن دوري اأبطال اآ�صيا 

التي ت�صم فري���ق ال�صارقة اإىل جانب فرق 

باختك���ور الأوزبك���ي و تراكت���ور الإيراين 

والفائز من مباراة الوحدة ال�صعودي والقوة 

اجلوية العراقي وذلك ع���رب خطاب اأر�صل 

لحتاد كرة القدم الذي بدوره �صريفع الطلب 

للحتاد الآ�صيوي ز وكان الحتاد الآ�صيوي 

لك���رة القدم قد اأعلن عن فتح املجال اأمام 

الأندية امل�صاركة يف الن�صخة اجلديدة من 

امل�صابقة القارية الت���ي تنطلق يف اأبريل 

الق���ادم ل�صت�صافة مباري���ات املجموعة 

التي �صُتلعب بنظام التجمع نظراً لظروف 

جائحة كورون���ا "كوفيد-19" والإجراءات 

الحرتازية التي تتخذه���ا الدول وُت�صعب 

من مهمة �صفر وتنقل الفرق امل�صاركة.

وقدمت �رصكة ال�صارقة لك���رة القدم ملفًا 

متكام���ًل ح���ول طلبه���ا باإ�صت�صافة فرق 

املجموعة الثانية ت�صمن و�صفا تف�صيليا 

لكافة الإمكانات اللوج�صتية والفنية التي 

يتمتع بها ن���ادي ال�صارقة الريا�صي الذي 

ميتلك ا�صتادين لك���رة القدم على م�صافة 

قريب���ة ويتيح �صهولة التنقل فيما بينهما 

اإ�صافة لع���دد كبري من ملع���ب التدريب 

موزع���ة ب�ص���كل جيد كما تزخ���ر املدينة 

بع���دد كبري م���ن الفن���ادق ذات امل�صتوى 

العايل لإ�صت�صافة الفرق امل�صاركة والأطقم 

الإدارية الفنية اخلا�صة بالحتاد الآ�صيوي 

بجانب فرق العمل واملوارد الب�رصية ذات 

اخل���ربة والكفاءة واملوؤهلة لتنظيم واإدارة 

كربى الأحداث الريا�صية كما توفر من�صاآت 

النادي اأعل���ى معايري الأمن وال�صلمة من 

حيث اتباع الربوتوكولت املو�صوعة من 

قب���ل اجلهات العلي���ا اأو الحتاد الآ�صيوي 

للت�صدي جلائحة فايرو�س كورونا امل�صتجد 

"كوفيد 19".
وي�صتند مل���ف ال�صارقة يف اإ�صت�صافة فرق 

املجموع���ة والذي يفوق احل���د الأدنى من 

متطلبات الإحتاد الآ�صيوي على العديد من 

التجارب يف اإ�صت�صاف���ة الأحداث الكروية 

الدولي���ة حيث �صب���ق لإ�صت���اد ال�صارقة 

ا�صت�صافة اإح���دى جمموعات كاأ�س العامل 

لل�صباب 2003 وكاأ����س العامل للنا�صئني 

2013 وكان���ت اآخ���ر الإ�صت�صاف���ات هي 

مباريات كاأ����س اآ�صيا 2019 التي نظمتها 

الإم���ارات حيث نالت جمموع���ة ال�صارقة 

اإ�صادة جميع الدول التي خا�صت مبارياتها 

بها وهو ما وفر خربة كبرية للكادر الب�رصي 

الذي قام بكافة العمليات الفنية والإدارية 

ب�صورة اإحرتافية ت�صاعد ب�صكل وا�صح على 

اإ�صت�صافة مباريات املجموعة الثانية يف 

دوري اأبطال اآ�صيا.

تغريم الوحدة و�سباب الأهلي والو�سل

اأ�صاد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي، 

رئي�س احت���اد الإمارات لك���رة القدم، 

باأداء طاقم التحكيم الإماراتي الدويل، 

ال���ذي اأدار مب���اراة الأهل���ي امل�رصي 

وبايرن ميونخ الأمل���اين ، يف ن�صف 

نهائي كاأ�س العامل للأندية.

وع���رب ال�صي���خ را�صد ب���ن حميد، عن 

�صعادت���ه بالنجاح الكبري الذي حققه 

طاقم احلكام، بقي���ادة احلكم الدويل 

حممد عبد اهلل ح�صن، موؤكداً موا�صلة 

دعم جمل�س الإدارة لأ�رصة التحكيم.

احل���كام  جلن���ة  بعم���ل  واأ�ص���اد 

وا�صرتاتيجيته���ا يف الإع���داد وتهيئة 

ق�ص���اة امللعب للمهم���ات املحلية 

والقاري���ة والدولية، وق���ال اإن احلكم 

الإماراتي يوؤك���د يومًا بعد اآخر قدرته 

على اإدارة املباريات الدولية بنجاح.

 وجدد ثقته مبوؤهلت حكام الإمارات 

وقدرتهم على حتقي���ق اأعلى درجات 

التف���وق يف الأح���داث الكروية التي 

ي�صارك���ون فيها، وج���دد دعمه لأ�رصة 

التحكيم، موؤك���داً اأن الحتاد يوفر كل 

متطلبات النجاح للحكم الإماراتي.

و�ص���دد ال�صيخ را�صد ب���ن حميد، على 

الحتاد الإمارات���ي للكرة، ي�صعى يف 

الوقت نف�صه لتطوي���ر و�صقل مواهب 

احلكام اجلدد لكي ل حتدث فجوة بني 

اأجيال التحكيم.

را�سد بن حميد ي�سيد باأداء طاقم تحكيم 

مباراة الأهلي وبايرن

اللعب النظيف �سعار مباراة البايرن 

والأهلي

ذك���ر تقري���ر اإخباري،اأم�س الثلث���اء، اأن 

الحت���اد الإمارات���ي لكرة الق���دم يجري 

م�صاورات مع الأندية الإماراتية امل�صاركة 

يف دوري اأبط���ال اآ�صي���ا 2021، ب�ص���اأن 

املجموع���ات  ملباري���ات  ا�صت�صافته���ا 

امل�صاركة بها.

واأو�صحت �صحيفة "البيان" ، اأن الحتاد 

يجري لقاءات مع اأندية ال�صارقة و�صباب 

الأهل���ي والعني والوح���دة، وهي الأندية 

امل�صاركة يف البطولة من اأجل ال�صتقرار 

على املوق���ف النهائي لها من ا�صت�صافة 

املباريات.

وتابعت اأن نادي الوحدة، الذي �صيخو�س 

مباراة تاأهيلية ل���دور املجموعات اأمام 

الزوراء العراقي اأبدى ا�صتعداده ل�صت�صافة 

بالبطولة،  مباريات املجموعة اخلام�صة 

والتي ت�صم اإىل جانبه كل من بر�صبولي�س 

الإيراين والريان القط���ري وجوا الهندي، 

وذلك يف حال تاأهله اإىل املناف�صات.

اأن الحتاد الإماراتي �صيخاطب  واأ�صافت 

الحت���اد الآ�صي���وي مبوق���ف اأنديته من 

ا�صت�صافة املباري���ات، وذلك بعدما فتح 

الآ�صي���وي الباب اأمام جمي���ع الحتادات 

للتقدم بطلب ا�صت�صافة املباريات.

الوحدة م�ستعد ل�ست�سافة 
المجموعة الخام�سة

علمنا اأن الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم 

الآ�صيوية  الريا�صية  الحتادات  را�صل 

من اأجل اأخذ راأيها يف مقرتح بتاأجيل 

العامل  لكاأ�صي  املزدوجة  الت�صفيات 

2022 واآ�صي���ا 2023 وذل���ك ب�صبب 

اإج���راءات فريو�س كورونا يف البلدان 

املختلفة. 

واأ�ص���ارت امل�ص���ادر اإىل اأن مق���رتح 

الحتاد الآ�صيوي يتمحور حول اإقامة 

خلل  املجموعات  ل���كل  الت�صفيات 

�صهري مايو / اأيار املقبل اأو يونيو / 

حزيران 2021. 

واأكدت امل�صادر اأن املقرتح الرئي�صي 

هو ا�صت�صافة كل بلد ملجموعة معينة 

من املجموع���ات ال����8 للت�صفيات، 

حيث ينتظ���ر تاأكيد القرتاح من اأجل 

اإر�صال طلب���ات ا�صت�صافة للحتادات 

الراغبة با�صت�صافة جمموعاتها. 

وبح�ص���ب معلوم���ات ف���اإن العديد 

من الحتادات رحبت به���ذه الفكرة، 

الإغلق  اإج���راءات  و�صط  وخ�صو�صا 

التي ت�صهدها معظم احتادات القارة.

الآ�سيوي يتجه لتاأجيل الت�سفيات 

المزدوجة



اأبوظبي  / وام :

 اأعلن جمل����س اأبوظب���ي الريا�ضي عن 

توقيع اتفاقية �رشاكة مع �رشكة "مريال"، 

املطور الرائ���د للوجه���ات يف اأبوظبي، 

لتقدمي الرعاي���ة والدعم لثالث فعاليات 

اأبوظبي  ريا�ضي���ة عاملية ت�ضت�ضيفه���ا 

يف ع���ام 2021، وذل���ك يف اإطار اخلطط 

الطموحة وامل�ضاعي املتوا�ضلة لتج�ضيد 

املكانة  لتعزي���ز  الداعم���ة  ال����رشاكات 

اأبوظب���ي ودورها  املرموق���ة للعا�ضمة 

الريادي يف احلركة الريا�ضية العاملية.

وتن����س بن���ود االتفاقية عل���ى تقدمي 

"م���ريال" الرعاية والدع���م للفعاليات 

العاملي���ة املعتم���دة وه���ي : الن�ضخة 

الثالثة لطواف االإمارات 2021، وبطولة 

اأبوظبي العاملي���ة للرتايثلون، وبطولة 

العامل لل�ضباحة "فينا" /25 مرتاً/.

وقع اتفاقي���ة ال�رشاكة يف مقر �رشكة " 

م���ريال "، �ضعادة ع���ارف حمد العواين 

االأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�ضي، 

الرئي�س  الزعاب���ي  عب���داهلل  وحمم���د 

التنفيذي ل� �رشكة "مريال" .

واأ�ض���اد �ضع���ادة عارف حم���د العواين 

ودورها  بال�رشاكة املميزة مع "مريال" 

فعالي���ات   3 رعاي���ة  يف  االإيجاب���ي 

اأبوظبي  ريا�ضي���ة عاملية حتت�ضنه���ا 

يف ع���ام 2021، ما يوؤكد تناغم اخلطط 

والتطلع���ات بني املجل����س و"مريال"، 

وانعكا�ضه���ا الكب���ري لرت�ضي���خ ريادة 

اأبوظب���ي ودع���م م�ضريته���ا التنموية 

كواحدة من الوجه���ات املميزة عامليا 

يف الريا�ضة والرتفيه وال�ضياحة.

وق���ال: " اإن م���ريال تعد م���ن اجلهات 

املهم���ة وال�رشيكة يف جناح فعالياتنا 

املا�ضي���ة،  ال�ضن���وات  الريا�ضي���ة يف 

ونتطل���ع للعمل مع���ا لتعزيز ال�رشاكة 

املتينة من اأجل مزي���د من النجاحات 

لفعالياتن���ا الريا�ضي���ة القادمة، وكل 

ال�ضك���ر والتقدي���ر جلهوده���م ودورهم 

الفع���ال يف دع���م خططن���ا واأجن���دة 

فعالياتنا الطموحة".

من جانبه قال حممد عبد اهلل الزعابي 

: " ي�ضعدنا اأن تتاح لنا الفر�ضة لرعاية 
فعاليات دولية بهذا امل�ضتوى، ينظمها 

جمل�س اأبوظبي الريا�ضي الذي جتمعنا 

معه �رشاكة ا�ضرتاتيجية طويلة، وال �ضك 

اأن اختي���ار هذه الفعالي���ات الريا�ضية 

الدولية جلزيرة يا����س يعد دلياًل على 

كونها وجه���ة اآمن���ة ذات بنية حتتية 

ومراف���ق عاملية ممي���زة، حيث ت�ضاهم 

مثل ه���ذه الفعاليات يف حتقيق عوائد 

اقت�ضادية كبرية على اأبوظبي وجزيرة 

يا�س وهو اأمر جوهري ي�ضهم يف تعزيز 

مكانة اجلزيرة كوجهة عاملية للرتفيه 

واال�ضتجمام".
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دبي ــ وام :

 �ضارك���ت اللجنة االأوملبي���ة الوطنية يف اجتماع 

اجلمعية العمومية ال� 19 الحتاد اللجان االأوملبية 

العربية الذي عقد اأم����س  االأول«عن بعد«، وتقرر 

خالل���ه تاأجي���ل دورة االألع���اب العربي���ة املقرر 

اإقامته���ا يف بغداد 2021 ب�ضبب جائحة كورونا » 

كوفيد-19« على اأن يت���م ار�ضال تعميم اإىل كافة 

الدول االأع�ضاء ملن يرغب يف اأن يكون البلد البديل 

يف ح���ال تعذر ا�ضت�ضافة بغ���داد للدورة يف موعد 

اآخ���ر، ومت التاأكيد على اأهمية التوا�ضل مع جمل�س 

وزراء ال�ضباب والريا�ضة العرب بهذا اخل�ضو�س.

مثل االإم���ارات يف االجتماع �ضعادة املهند�ضة عزة 

بنت �ضليمان االأمني العام امل�ضاعد للجنة االأوملبية 

الوطنية لل�ضوؤون املالية واالإدارية، و�ضعادة اللواء 

/م/ اإ�ضماعي���ل القرقاوي ع�ض���و املكتب التنفيذي 

للجنة.

وبداأ اجتماع اجلمعي���ة العمومية بكلمة ترحيبية 

لالأمري طالل بن بدر بن �ضعود بن عبد العزيز رئي�س 

احتاد اللجان االأوملبية الوطنية العربية.

واعتمد االجتم���اع ت�ضمية ال�ضيخة حياة بنت عبد 

العزيز اآل خليفة نائبا لرئي�س احتاد اللجان االأوملبية 

الوطني���ة العربية تقدي���را لعطائه���ا واإ�ضهاماتها 

وخرباته���ا املتميزة يف دعم ريا�ض���ة املراأة عربيا 

وقاريا ودوليا. كما مت اعتماد جدول اأعمال املكتب 

التنفيذي رق���م 33 و34، واعتماد التقريرين املايل 

واالأدبي والتقرير املقدم من ال�ضيخة حياة بنت عبد 

العزيز اآل خليفة عن ريا�ضة املراأة.

دبي / وام : 

برعاي���ة �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد 

اآل مكت���وم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي، تنطلق 

الي���وم بدبي مناف�ض���ات بطولة ف���زاع الدولية 

الثانية ع�رشة الألع���اب القوى الأ�ضحاب الهمم " 

اجلائزة الكربى ".

ورف���ع االأبط���ال امل�ضاركون يف ه���ذه الن�ضخة 

اال�ضتثنائي���ة املهمة �ضعار الو�ضول اإىل من�ضات 

التتويج للتاأه���ل اإىل بارملبية طوكيو من خالل 

ترك ب�ضمة جديدة ت�ضم���ن لهم جتاوز حتديات 

فرتة التوقف االإجباري ب�ضبب جائحة "كورونا".

واأعلنت اللجن���ة املنظمة تطبيق اأعلى املعايري 

االحرتازي���ة العاملية يف ظل االإجراءات الوقائية 

التي اتخذتها الدولة �ضمن خطة مدرو�ضة تواكب 

القواع���د االإر�ضادي���ة التي اأو�ض���ت بها اجلهات 

املعنية وحكومة دبي وجمل�س دبي الريا�ضي.

ومت عقد االجتماع الفني لروؤ�ضاء الوفود افرتا�ضيا 

عرب تقنية االت�ضال املرئ���ي. اإىل ذلك اأكد العبو 

االإم���ارات جاهزيتهم خلو����س التحدي العاملي 

االأول بعد جائحة " كورونا " وفق النهج املر�ضوم 

من اأجل حتقيق االأهداف املاأمولة.

واأعرب���ت الالعبة �ضهام الر�ضي���دي التي ت�ضارك 

يف لعب���ة القر�س عن تطلعه���ا لتحقيق اإجناز 

يوؤهلها اإىل "احللم الثالث" من اأجل الظهور يف" 

باراملبية " طوكيو " بعد اأن �ضبق لها التواجد يف 

" باراملبية لندن 2012 وباراملبية ريو 2016.
وقال���ت الر�ضي���دي :" رغ���م كل التحديات التي 

حدثت ب�ضب���ب جائح���ة "كورون���ا"، واأدت اإىل 

خلط املع���ادالت التح�ضريية فان فتاة االإمارات 

جاهزة لهذا احلدث العاملي وفق النهج املر�ضوم، 

خ�ضو�ضا اأن " اأ�ضحاب الهمم " كانوا و�ضيبقون 

على قدر امل�ضوؤولية امللقاة على عاتقهم من اأجل 

حتقيق النتائج التي توؤهلهم للو�ضول اإىل احلدث 

الباراملبي املرتقب "طوكيو" .

واأ�ضارت اإىل اأن ريا�ضة " اأ�ضحاب الهمم " تقطف 

ثم���ار االهتمام الكبري الت���ي ظلت حتظى به من 

القي���ادة الر�ضيدة مما كان ل���ه املرود االإيجابي 

على م�ضرية كل منت�ضب لها وحتقيق حلمه ببلوغ 

من�ضات التتويج.

اكتمال اال�ستعدادات 

النطالق بطولة فزاع 

الدولية الأ�سحاب الهمم

دبي  / وام :

 �ضارك���ت هجن اأبناء القبائل �ضباح اأم�س الثالثاء 

يف حتديات �ضن الي���ذاع مل�ضافة �ضتة كيلومرتات 

والتي اأقيمت يف ميدان "املرموم" ل�ضباقات الهجن 

واإ�ضتملت على 20 �ضوطا جاءت قوية ومثرية .

وكان الف���وز يف التحدي الرئي�ض���ي لليذاع البكار 

املحليات من ن�ضيب �ضعار حممد �ضهيل عوي�ضان 

العامري والذي قدم "معرا�س" على ال�ضدارة بزمن 

بلغ 9:03:2 دقائق .

اأم���ا "بنت ال�ضنايف" فاأه���دت مالكها حممد حمد 

عل���ي اآل �ضافيه امل���ري نامو�س ث���اين االأ�ضواط 

لليذاع البكار املهجات وذلك بعد اأن قطعت رحلة 

ال�ضباق بتوقيت وقدره 9:03:4 دقائق .

هجن اأبناء القبائل ت�سارك 

في تحديات �سن اليذاع 

بميدان المرموم

تعاون بين »اأبوظبي الريا�سي« و »ميرال« لرعاية 

3 فعاليات عالمية

»االأولمبية العربية« تقرر تاأجيل األعاب 

بغداد 2021

اأبوظبي-الوحدة:

 حتت رعاي���ة �ضمو ال�ضي���خ مكتوم بن 

حممد بن را�ض���د اآل مكتوم نائب حاكم 

دبي تنطلق مناف�ضات بطولة كاأ�س ايفزا 

الذهبية 2021 للبولو يف ن�ضختها ال12 

يوم االحد املقب���ل املوافق الرابع ع�رش 

من �ضهر فرباير اجلاري على مالعب نادي 

ومنتج���ع احلبتور للبول���و والفرو�ضية 

وت�ضتم���ر حتى اخلام�س من �ضهر مار�س 

املقبل مب�ضاركة 8 فرق وبهانديكاب 18 

جول اي من امل�ضتويات العالية  .

جاء هذا يف املوؤمتر ال�ضحفي الذي عقد 

خ�ضي�ضا لالعالن عن تفا�ضيل البطولة 

و�ضهد اجراء مرا�ضم قرعة البطولة التي 

ا�ضفرت ع���ن وقوع فري���ق بنجا�س يف 

مواجه���ة فريق ايفزا مه���رة يف افتتاح 

البطول���ة عند ال�ضاع���ة الثانية من بعد 

ظهر يوم االحد املقبل املوافق 14 فرباير 

اجل���اري كما يلتق���ي يف الرابعة ع�رشا 

فريقي احلبت���ور وغنتوت يف لقاء فوق 

ال�ضحاب .

وقد ا�ضتهل املوؤمتر بكلمة بليغة القاها 

رجل االعم���ال حممد احلبت���ور ، نائب 

رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي 

ملجموع���ة احلبت���ور رئي����س اللجن���ة 

املنظم���ة ل�ضل�ضلة بط���والت كاأ�س دبي 

الذهبية قال فيه���ا :"ي�ضعدين ان ارحب 

بكم كما ي�ضع���دين ان اوجه ا�ضمى اآيات 

ال�ضكر والعرفان اىل �ضمو ال�ضيخ مكتوم 

بن حممد بن را�ضد اآل مكتم نائب حاكم 

دب���ي على رعايته الكرمية للبطولة مما 

اعطى لعا بعدا ر�ضميا ودوليا ".

ووجه ال�ضك���ر اىل �ضمو ال�ضيخ فالح بن 

زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت للبولو 

والفرو�ضي���ة على حر����س �ضموه على 

امل�ضارك���ة يف البطولة وال�ضكر اىل �ضمو 

ال�ضيخة ميث���اء بنت حممد بن را�ضد اآل 

مكتوم على م�ضاركتها وفريقها االمارات 

يف البطولة واىل فار�س اليبهوين وعمرو 

زيدان ورا�ضد احلبت���ور وحيدر بنجا�س 

وحبتور احلبتور .  

وقال حمم���د احلبتور انه ياأمل ان يرفع 

م�ضت���وى الهانديكاب الع���ام املقبل اىل 

20 او 22 ج���ول الأ�ضتقط���اب ف���رق من 

جن���وب افريقيا واأوروب���ا ولذلك ن�ضعى 

لبن���اء ملع���ب اآخر  لنحل���ق يف �ضماء 

البول���و العاملي وحدها معربا عن امله 

ان ت�ضي���ف الن�ضخ���ة احلالي���ة يف ظل 

االجراءات االحرتازية والتباعد جملة من 

النجاحات .

واختتم احلبت���ور كلمته بتوجيه ال�ضكر 

اىل هيئة املنطقة احلرة الدولية "ايفزا" 

عل���ى رعايته���ا الأن�ضطة ه���ذا املو�ضم 

كما وج���ه ال�ضكر اىل بنتل���ي االمارات 

الت���ي تدعم البطولة من���ذ ع�رش �ضنوات 

وهذا الدعم الكب���ري هو دليٌل على الثقة 

بالفريق انطالًقا من اجلهود الدوؤوبة التي 

نبذله���ا لتنظيم فعاليات عاملية الطراز 

يف املنطق���ة، ما ي�ض���ع دبي يف واجهة 

امل�ضهد الدويل يف ريا�ضة البولو".

من جانبهاعرب مارتن بيدر�ضن، رئي�س 

جمل����س اإدارة هيئ���ة املنطق���ة احلرة 

(اإيف���زا( عن �ضعادت���ه برعاية  الدولية 

�ضل�ضل���ة كاأ�س دب���ي الذهبية يف العام 

ال12 م�ض���ريا اىل ان اقامة هذه البطولة 

يف ظ���ل اجلائحة ويف خ�ضم التحديات 

العاملي���ة الراهنة  جت�ض���د  روح العزم 

وال�ضمود ل���دى ال�ضعب االإماراتي ورغم 

اأجواء احلذر ال�ضائدة ما زلنا ُنقِدم على 

خطوات جريئة. ونحن يف هيئة املنطقة 

الروح نف�ضها،  الدولية نت�ض���ارك  احلرة 

روح العزم وال�ضمود وال�ضجاعة.

بنجا�ش يواجه »مهرة« والحبتور مع »غنتوت« في افتتاح 

كاأ�ش ايفزا الذهبية

تنطلق الأحد المقبل بم�شاركة اأقوى نجوم البولو

اأبوظبي-الوحدة: 

عق���ب اطالق العد التن���ازىل والك�ضف 

على �ضعار االلعاب العاملية ال�ضتوية 

�ضتقام  والت���ى  اخلا�س  لالأوملبي���اد 

ف���ى الفرتة من 22 وحت���ى 28 يناير 

2022 بكازان الرو�ضي���ة وفى واحدة 

من ا�ضعب االلع���اب العاملية ب�ضبب 

جائحة كورونا ،

الريا�ضية  وتوقف جمي���ع االح���داث 

ح���ول العامل  حيث ي�ضعى االوملبياد 

اخلا�س ال���دوىل واللجنة املنظمة اىل 

توخي احلذر ال�ضديد من اجل احلفاظ 

االوملبياد اخلا�س  اأرواح العبى  على 

بعمل ف���رق عمل ملتابع���ة تطورات 

اجلائحة واالأم�ضال اخلا�ضة بها .

 وتع���د  م�ضارك���ة االوملبياد اخلا�س  

االمارات  فى تلك االلعاب هى ال�ضاد�ضة 

يف تاري���خ م�ضاركاته ف���ى االلعاب 

ال�ضتوية حيث كانت اأول م�ضاركة لها 

عام 2001 باال�ض���كا ، واآخر م�ضاركة 

له بالنم�ضا 2017 حيث �ضاركت باأكرب 

بعثة ف���ى املنطقة وكانت قوامها 36 

م�ضاركًا وت�ضمن���ت 24 العبًا والعبة، 

من ب���ني 289 م�ض���اركًا مثلوا برامج 

االأوملبي���اد اخلا�س يف منطقة ال�رشق 

االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

واحرزت االمارات 8  ميداليات متنوعة 

ف�ضي���ات وثالث  وث���الث  ذهبيت���ني 

برونزي���ات. و�ضه���دت تل���ك االلعاب 

ت�ضلم االمارات فى حفل اخلتام لعلم 

ابوظبى  ال�ضيفية  العاملي���ة  االلعاب 

2019 والذى حتول اىل حديث العامل 

حتى اليوم

 وحول اطالق �ضعار االلعاب العاملية 

ال�ضتوية يقول �ضعادة طالل الها�ضمي 

املدي���ر الوطني ملوؤ�ض�ض���ة االوملبياد 

اخلا�س االماراتي : "نتطلع لاللعاب

ال�ضتوية مبدينة كازان الرو�ضية مطلع 

ع���ام 2022 ومل�ضارك���ة العبينا يف 

مناف�ض���ات الريا�ض���ات ال�ضتوية بعد 

تاأهل عدة ف���رق للم�ضارك���ة ، حيث 

حر�ضن���ا موؤخ���راً على ان�ض���اء فرق 

متخ�ض�ض���ة يف االلع���اب الريا�ضية 

ال�ضتوي���ة و تنميتها ل���دى العبينا ، 

ونتمنى التوفي���ق لالوملبياد اخلا�س 

يف  املنظم���ة  واللجن���ة  الرو�ض���ي 

تنظيمهم للحدث املنتظر.

االإمارات ت�سعى للحفاظ على اإنجازها في ظل م�ساركتها 

ال�ساد�سة  فى تاريخها

الأولمبياد الخا�ص بكازان



�ضجلت اأملانيا العام املا�ضي 

دواف���ع  ذات  جرمي���ة   901

بح�ضب  لاإ�ض���ام،  معادي���ة 

رد وزارة الداخلي���ة الأملانية 

عل���ى طلب اإحاطة من الكتلة 

الربملانية حلزب "الي�ضار".

ال�ض����ؤون  خب���رة  وقال���ت 

الداخلية يف الكتلة الربملانية 

للحزب، اأول يلبكه، اأول اأم�س 

: "اإنن���ا نتعامل فقط مع قمة 
جبل جليد فيما يتعلق باجلرائم املبلغ 

عنها".
وذكرت يلبكه اأن العدي���د من الإهانات 

والتهديدات وحتى العتداءات اجل�ضدية 

الي�مية ل يتم الإب���اغ عنها حتى من 

قبل املت�رضرين بدافع اخلجل اأو ال�ضع�ر 

باخلزي.

وقالت يلبك���ه اإنه بالإباغ عن اأكرث من 

900 جرمية، فاإن جرائم الكراهية �ض���د 

امل�ض���لمني واأماكن ممار�ض���ة �ضعائرهم 

تزيد عما مت ت�ضجيلها عام 2019، وذلك 

عل���ى الرغم م���ن القي����د الهائلة على 

احلياة العامة ب�ضبب جائحة ك�رونا.

ويف عام 2019 ، مت ت�ضجيل 884 جرمية 

ُي�ضتبه يف اأنها تنم عن كراهية الإ�ضام.

"ن�ي���ه  ل�ضحيف���ة  ت�رضيح���ات  ويف 

الأملاني���ة  ت�ضايت����جن"  اأو�ضنابروك���ر 

ال�ض���ادرة اأول اأم�س دعت يلبكه اإىل �ضن 

"حتى  التمييز،  قان�ن فعال ملكافح���ة 

ل تظل مكافح���ة التمييز �ضد امل�ضلمني 

جمرد كام".

دمت اأم يف اأملانيا مبفاجاأة  �ضُ

غ���ر �ض���ارة بعدم���ا �ضمحت 

لبنه���ا البالغ م���ن العمر 7 

�ضن����ات مبمار�ضة لعبة على 

هاتفها املحم�ل.

واأنف���ق ال�ضبي نح���� 2750 

ي�رو يف عمليات �رضاء داخل 

لبيان �ضادر  وفق���ا  التطبيق، 

عن مركز ا�ضت�ضارات امل�ضتهلك 

يف ولي���ة �ضك�ض�نيا ال�ضفلى، 

مبنا�ضبة ي�م الإنرتنت الآمن.

ومت منح الطف���ل اإذنا للعب لعبة تل�ين 

عل���ى الإنرتن���ت، ومنحت���ه والدته حق 

ال��ض����ل اإىل ق�ضيم���ة مببلغ �ضغر من 

ح�ضاب الئتمان لإنفاقه. ما ن�ضيته الأم 

ه� اأن بطاقتها الئتمانية كانت مرتبطة 

باحل�ضاب.

وجاء يف البيان اأن ابنها وا�ضل ممار�ضة 

اللعبة دون علمها.

وقالت كاترين ك�ربر، اخلبرة القان�نية 

يف هيئة حماي���ة امل�ضتهلك احلك�مية، 

اإن القان�ن الأملاين ي�ضمح لاأطفال فقط 

باإجراء عمليات �رضاء دون اإذن ال�الدين 

يف حدود م�رضوف اجلي���ب - لذلك يف 

مثل ه���ذه احلالت، ميك���ن الطعن على 

الفات�رة.

ال�ضلط���ات  حظ���رت 

ال�ضيني���ة الدخ�ل اإىل 

 "Clubhouse" تطبيق 

وه���� تطبي���ق ي�ضمح 

للم�ضتخدمني مبناق�ضة 

مع  ح�ضا�ضة  م�ا�ضيع 

اأ�ضخا����س يف اخلارج، 

مب���ا يف ذل���ك تاي�ان، 

والتعامل م���ع الأقلية 

امل�ضلمة يف الباد.

وبح�ضب وكالة "اأ�ض��ضييتد بري�س"، ي�ضاف هذا التطبيق اإىل 

الآلف من م�اقع ال�يب وتطبيقات و�ضائل الت�ا�ضل الجتماعي 

التي مينع احلزب ال�ضي�عي احلاكم ال��ض�ل اإليها، يف حماولة 

لل�ضيطرة على ما يراه ويقراأه اجلمه�ر يف ال�ضني.

واأعطى تطبيق "Clubhouse" لفرتة م�ؤقتة للم�ضتخدمني 

ال�ضيني���ني منتدى غر خا�ضع للرقابة للحديث عن الق�ضايا 

احل�ضا�ضة �ضيا�ضيًا. وعلى عك�س العديد من تطبيقات ال��ضائط 

الجتماعية الأخرى، فاإنه ي�ضتخدم املحادثة ال�ضف�ية، والتي 

�ضمح���ت للم�ضتخدم���ني يف ال�ضني بالتح���دث مبا�رضة اإىل 

النا����س يف تاي�ان، و�ضملت م��ض�ع���ات املناق�ضات الأخرة 

منطقة �ضينجيانغ يف �ضمال غرب ال�ضني، حيث اعتقل احلزب 

ال�ضي�ع���ي اأكرث من ملي����ن م�ضلم ..وتتطل���ب اخلدمة دع�ة 

امل�ضتخدمني لان�ضمام واإعطاء اأ�ضمائهم واأرقام ه�اتفهم.

اأث���ارت �رضك���ة م�رضية ج���دًل كب���راً بعد 

رف�ضها طل���ب ا�ضتقالة م�ظف لديها، وقررت 

ال�رضك���ة عدم قب�ل ا�ضتقال���ة امل�ظف اأحمد 

عبدالعزي���ز بطريقة خمتلف���ة، وال�ضبب اأنه 

�ضعر بالختناق منهم.

حي���ث قالت ال�رضكة: »رد اإدارة م�ارد الإدارة 

الب�رضي���ة على طل���ب ا�ضتقال���ة اأ.اأحمد عبد 

العزي���ز، الأ�ضتاذ، مت رف�س طل���ب ا�ضتقالتك 

لأنك واجهة ال�رضكة وع���دم وج�دك هيفرق 

معانا«.

كم���ا اأ�ضافت ال�رضك���ة اأنه���ا مهتمة مبزاج 

امل�ظف، لذل���ك قررت زي���ادة الراتب %30، 

و�ضيتم �رضف ن�ع �ض�ك�لتة )ميلكا( ي�ميًا 

زيادة على اأن�اع )كيندر، كيت كات(«.

م�ض���ادر  ذك���رت 

تنزانيا  يف  طبي���ة 

اأن مر�ض���ًا غام�ضا 

تقي�ؤ  يف  يت�ضب���ب 

لل���دم  املر�ض���ى 

اإىل وف���اة 15  اأدى 

الأقل  على  �ضخ�ضا 

يف البلد الأفريقي.

�ضحيفة  واأف���ادت 

�ض���ن"  "ذي 
بنقل  الربيطاني���ة 

اأكرث من 50 �ضخ�ضًا 

امل�ضت�ضف���ى  اإىل 

يف تنزانيا ب�ضب���ب حالة غر معروفة 

ت�ضبب اأي�ضًا الغثيان لدى امل�ضابني.

وق���ال م�ض�ؤول���� ال�ضح���ة اإن بع����س 

املر�ضى، معظمهم م���ن الرجال، مات�ا 

يف غ�ض�ن �ضاعات من ظه�ر الأعرا�س 

عليهم يف منطقة مبيا.

ونقلت ال�ضحيفة عن فيلي�ضتا كي�ضاندو، 

كبرة امل�ض�ؤول���ني الطبيني يف منطقة 

ت�ض�ني���ا الريفية، اإنه مت ن�رض فريق من 

اخل���رباء لتقييم املر�ضى والتحقيق يف 

�ضبب تف�ضي املر�س.

واأ�ضافت امل�ض�ؤولة الطبية قائلة "هذه 

امل�ضكل���ة مل تنت�رض. لقد حدث ذلك يف 

جن���اح اإداري واحد فق���ط يف اإيف�مب� 

حيث يتقياأ النا�س دمًا ومي�ت�ن عندما 

ي�ضل�ن اإىل امل�ضت�ضفى".

�سركة ترف�ض ا�ستقالة موظف وتهتم مبزاجه 
طفل يكبد والدته 2700 يورو تكاليف 

لعبة على هاتفها املحمول

با�رضت ال�رضط���ة الأمريكية التحقيق يف مقتل معد مقالب عن 

طريق اأحد الأ�ضخا�س، حيث لقي معد املقالب م�رضعه، بعدما 

اأُطل���ق النار عليه خال اإعداده و�ضديق���ه مقلبًا يج�ضد عملية 

�ضط� بال�ضكاكني، يف ولية تيني�ضي الأمريكية.

ووق���ع احلادث يف مدينة نا�ضفيل، حيث ق���ام ال�ضاب تيم�ثي 

ويلك����س و�ضديقه بلعب مقلب عل���ى جمم�عة من الأ�ضخا�س 

يف �ضاحة انتظار ال�ضيارات ملحاكاة عملية �ضط� بال�ضكاكني، 

مل يقدر املت�اجدي���ن يف ال�ضاحة املقلب، واأخذ اأحدهم �ضاحًا 

واأطلق النار على ويلك�س.

جنا �ضائق �ضاحنة �ضغرة من طراز »بيك اأب« ب�ضكل 

ل ي�ض���دق عندما فقد ال�ضيط���رة عليها من ف�ق ج�رض 

عل����ي لته�ي ب�ضكل م�ضتقيم من ارتفاع يزيد على 21 

مرتh وت�ضقط على ج�رض اآخر.

واأظه���رت لقطات فيدي�، بثته���ا وزارة النقل يف ولية 

وي�ضك�ن�ض���ن الأمركية، اللحظ���ات التي �ضهدت فقدان 

ال�ضائق ال�ضيطرة عل���ى ال�ضاحنة يف تقاطع »حديقة 

احلي����ان« بالقرب م���ن ميل�وكي، ث���م حتليقها يف 

اله�اء و�ضق�طها على الطريق ال�رضيع 94 ي�م ال�ضبت 

املا�ضي.

وكانت ال�ضاحنة ال�ضغرة ت�ض���ر على التقاطع، الذي 

غطت الثل�ج اأجزاء منه، عندم���ا انزلق ال�ضائق فجاأة 

من املنح���در ال�رضقي، حيث ا�ضطدمت بح��س جليدي 

كان مكد�ض���ًا على اجلانب الأمين من الطريق، ثم ه�ت 

ب�ضكل م�ضتقيم.

و�ضاعد �ضخ�ض���ان يف اإخراج ال�ضائق من ال�ضاحنة اإىل 

اأن و�ضل رجال ال�رضطة اإىل مكان احلادث..

ك�ضفت بيانات جممعة عن ارتفاع عدد اإ�ضابات فرو�س ك�رونا 

امل�ضتجد لي�ضل اإىل 107 ماي���ني و7 اآلف و730 اإ�ضابة، حتى 

اي�م اأم�س.

واأو�ضحت البيانات اأن عدد حالت ال�فاة بلغت ملي�نني و336 

األفًا و337 حالة وفاة، وذكرت اأحدث الإح�ضائيات اأن عدد حالت 

ال�ضفاء من ال�باء العاملي بلغ حتى الآن 78 ملي�نًا و851 األفًا 

و588 حالة �ضفاء.

ومت ت�ضجيل اإ�ضابات بالفرو�س يف اأكرث من 210 دول ومناطق 

منذ اكت�ضاف اأوىل ح���الت الإ�ضابة يف ال�ضني يف كان�ن الأول 
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ً
 »Clubhouse« ال�شني حتظر ا�شتخدام تطبيق

للتوا�شل االجتماعي
»مر�ض غام�ض« يودي بحياة 15 �شخ�شا 

يف تنزانيا

ت�شريح خلرباء 

منظمة ال�شحة 

العاملية حول 

من�شاأ كورونا

اأعل���ن م�ق���ع في�ضب�ك تكثي���ف جه�ده 

امل�ضلّلة  املعل�م���ات  انت�ض���ار  لكب���ح 

ح�ل لقاحات ك�في���د-19 وتعزيز ن�رض 

احلقائ���ق، اإ�ضاف���ة اإىل ال�ضت���دلل على 

الفئات احلذرة من اأخذ اللقاح.

وت�ضمل اخلط����ة حظر املجم�عات التي 

تن����رض ب�ضكل متكرّر معل�م���ات م�ضلّلة 

ح�ل الفرو�س واللقاح���ات ب�ضكل عام. 

ومن���ذ اأ�ضهر يعمل في�ضب����ك على اإزالة 

والرتويج  امل�ضلّل���ة  ك�في���د  معل�مات 

للن�ضائح ال�ضحية ال�ضادرة عن منظمات 

م�ث�ق بها، وقد قام امل�قع الجتماعي 

اأول اأم�س بالت��ّضع يف هذه املبادرة.

وعمد في�ضب�ك اإىل حتديث قائمته للمزاعم 

الزائفة ح�ل الفرو�س واللقاحات، وذلك 

مب�ضاعدة من منظم���ة ال�ضحة العاملية.

وت�ضّمنت قائم���ة املعل�مات املحظ�رة 

املزاع���م ب���اأّن ك�فيد-19 م���ن �ضناعة 

اأ�ضخا����س والإ�ضابة به اأك���رث اأمانًا من 

اللق���اح، واأّن اللقاح���ات �ضاّم���ة اأو 

ت�ضّبب الت�ّحد.

مبادرة في�ضب����ك مل تكن كافيه 

لإقن���اع البع�س، اذ كتب “مركز 

مكافحة الكراهية الرقمية” على 

ت�ي���رت اأّن “في�ضب�ك وعد على 

مدار الع���ام املا�ضي باإجراءات 

املعل�م���ات  �ض���د  �ضارم���ة 

امل�ضللة ح����ل ك�فيد ومناه�ضة 

“يف كل  اأّنه  اللقاحات”، م�ضيف���ًا 

مرة يف�ضل يف اأن يقرن هذه الإعانات 

البارزة بالعمل”.

»في�شبوك« يتوعد مروجي االإ�شاعات حول كورونا   

 �رضح خرباء منظم���ة ال�ضحة العاملية 

بان البيانات املتاحة ل ت�ضمح بتحديد 

كيفية و�ض����ل عدوى »ك�فيد-19« اإىل 

�ض�ق ووهان، حيث اكت�ضف لأول مرة.

واني���ان، رئي�س جلنة  ليان���غ  واأعل���ن 

اخلرباء ال�ضينية لدرا�ضة الفرو�س، اأم�س 

، اأن حماولت حتديد الطريقة التي و�ضل 

من خالها فرو����س ك�رونا »ك�فيد – 

19« اإىل ال�ض�ق يف ووهان مل ت�ضفر عن 

نتائج بعد.

وقال العامل ال�ضيني يف م�ؤمتر �ضحفي 

يف ووهان: »من امل�ضتحيل الآن حتديد 

كيفية و�ض�له اإىل ال�ض�ق«. واأفاد العامل 

ال�ضيني باأن املتخ�ض�ضني ال�ضينيني مع 

زمائهم من منظم���ة ال�ضحة العاملية، 

تاأكدوا م���ن اأن ال�ض����ق »كان بها اآثار 

للفرو����س على الأ�ضط���ح. كان باإمكان 

النا�س اأو احلي�ان���ات )التي تعر�س يف 

ال�ض�ق للبيع( جلبها«. 

ويف ال�ض���اأن ذات���ه، اأ�ض���ار رئي�س بعثة 

منظمة ال�ضحة العاملية يف ووهان اإىل 

اأن النتقال من حي����ان اإىل اإن�ضان عرب 

و�ضي���ط تع���د الفر�ضية الأك���رث احتمال 

لأ�ضل الفرو�س التاجي.

عامليًا.. اأرقام كورونا توا�شل ارتفاعها  

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

اأملانيا ت�شجل نحو 900 جرمية معادية 

لالإ�شالم العام املا�شي
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