
فيينا-)د ب �أ(:

 ق���ال ممثلو �الدع���اء يف فيينا �إن وزير 

بلومل  جرن���وت  �لنم�س���اوي  �ملالي���ة 

يخ�سع حاليا للتحقيق كم�ستبه به يف 

ق�سية ف�ساد تتعلق ب�رشكة للمقامرة. 

و�أكد �لوزي���ر �ملحافظ �أن منزله تعر�ض 

للتفتي����ض �إال �أنه نف���ى �أن يكون حزب 

�ل�سع���ب �ملحافظ �ل���ذي يتزعمه تلقى 

تربعات من �رشكة نوفوماتيك �لنم�ساوية 

�لكبرية �لتي ت�س���در تكنولوجيا �ألعاب 

�لقمار وتدير كازينوهات.

 وقال مكتب �لنيابة �لعامة �لنم�ساوية 

للف�ساد �إنه ي�ستب���ه يف �أن مدير �أعمال 

قم���ار ق���دم تربع���ات حل���زب �سيا�سي 

ليح�سل على م�ساع���دة من �مل�سوؤولون 

�حلكوميني ل�رشكته يف ق�سية �رشيبية 

�أجنبية.

 وق���ال بلوم���ل يف بيان ل���ه " �ساأفعل 

كل �س���يء لتو�سيح ه���ذ� �الأمر ب�رشعة 

ولدح�ض �الدعاء�ت �لكاذبة " .

وقال هار�ل���د نيومان ، �ل���ذي ��ستقال 

م���ن من�سب���ه كرئي�ض تنفي���ذي ل�رشكة 

نوفوماتيك �لع���ام �ملا�سي ، من خالل 

حماميه �إنه " مل يعد �أو يعر�ض �أو ي�رش 

�إىل ت���ربع حمتمل " �إىل ح���زب �ل�سعب 

فيما يتعلق بهذه �لق�سية .

�صنعاء-)د ب �أ(:

 �أف���اد �جلي�ض �ليمني �ملو�يل للحكومة �ل�رشعية، 

�م�ض �خلمي�ض، مبقتل ما ال يقل عن 26 عن�رش� من 

�مللي�سيا �حلوثي���ة و�إ�سابة �لع�رش�ت، يف معارك 

مبحافظة �جلوف، �سمايل �لبالد.

وق���ال �ملركز �الإعالمي للقو�ت �مل�سلحة يف بيان 

�سحف���ي :«�إن معارك عنيف���ة �ندلعت بني قو�ت 

�جلي�ض، و ملي�سيا �حلوث���ي �النقالبية �ملدعومة 

من �إير�ن، يف جبهات �لقتال �رشق مدينة �حلزم«.

و�أ�ساف �لبيان، �أن �ملعارك �لتي خا�سها �جلي�ض 

و�ملقاومة خ���الل �ل�ساعات �ملا�سية، �أ�سفرت عن 

مقت���ل ما ال يقل ع���ن 26 عن�رش� م���ن �مللي�سيا 

�حلوثية �إىل جانب ع�رش�ت �جلرحى، فيما ��ستعاد 

�جلي�ض �سيارت���ي دورية بعتادهم���ا، �إ�سافة �إىل 

�أ�سلحة �أخ���رى متو�سطة وخفيف���ة وكميات من 

�لذخائر �ملتنوعة«.

اأبوظبي-وام:

 متا�سي���ًا م���ع ��سرت�تيجيتها 

�لر�مي���ة �إىل تعزيز �لقطاعات 

�لثقافي���ة و�ل�سحي���ة وقطاع 

�لبحث و�لتطوي���ر و�لعقار�ت، 

�أعلن���ت حكوم���ة �أبوظبي عن 

�إط���الق برنام���ج جديد حتت 

�سع���ار "�زده���ر يف �أبوظبي" 

�الأف���ر�د  ت�سجي���ع  به���دف 

�ملهني���ني  م���ن  �ملوهوب���ني 

�الأعم���ال  ورو�د  و�لط���الب 

و�مل�ستثمرين وعائالتهم على 

�ال�ستق���ر�ر يف �الإمارة و�لعمل 

يف قطاعاتها �حليوية.

"�زدهر يف  برنام���ج  وي�سعى 

�أبوظبي" �إىل زي���ادة �لتوعية 

بت�ساريح �الإقامة طويلة �الأمد 

و�سبل �حل�سول على �جلن�سية، 

�لذي���ن  �ملقيم���ني  لتمك���ني 

ويدر�سون  ويبتكرون  يعملون 

�لرئي�سية من  �لقطاع���ات  يف 

�ال�ستقر�ر مع عائالتهم

الخرطوم-وكاالت:

 �أ�سدرت جلنة ت�سفية ح���زب �ملوؤمتر �لوطني �ملحلول 

بال�سود�ن �أم���ر� على نطاق و��سع ملقا�ساة فلول �حلزب 

�حلاكم �سابقا يف �لبالد بعد �أيام من �حتجاجات عنيفة 

يف �أنحاء �ل�سود�ن.

ويوجه بي���ان للجنة تفكيك نظ���ام �لثالثني من يونيو 

1989 و��سرتد�د �الأمو�ل �لعامة، �سدر يف وقت مبكر يوم 

�خلمي�ض، والة واليات �ل�سود�ن، باتخاذ �إجر�ء�ت جنائية 

بو��سطة �لنيابة �لعامة يف مو�جهة "كافة رموز )حزب( 

�ملوؤمت���ر �لوطني �ملحل���ول وك���و�دره �لن�سطة وقياد�ت 

و�جهاته يف �ملركز و�لواليات".

ويتوىل لو�ء�ت من �جلي����ض، �أطاحو� بالب�سري يف �أبريل 

ني�سان 2019، �حلك���م �الآن عرب جمل�ض �نتقايل و�أحز�ب 

�سيا�سية كانت جزء� من �النتفا�سة عليه.

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

�لريا����ض-)د ب �أ(:  �أعلن���ت هيئة �لرقاب���ة ومكافحة �لف�ساد 

�ل�سعودي���ة �م�ض �خلمي�ض توقيف 65 �سعوديا ومقيما  بتهمة 

�لر�سوة و��ستغالل �لنفوذ .

و�أعلنت �لهيئ���ة ، يف بيان �سحفي �م�ض، » عن مبا�رشتها ما 

ال يقل عن 490 جولة تفتي�سية، �نتهت بفتح حتقيق مع 411 

متهًما يف ق�سايا جنائية و�إد�رية«.

و�أك���دت �لهيئة » �إيقاف 65 �سعودًيا ومقيًما، منهم 48 موظًفا 

م���ن وز�ر�ت �لدف���اع، و�لد�خلية، و�لعدل، و�ل�س���وؤون �لبلدية 

و�لقروية و�الإ�سكان، و�لتعليم، و�لبيئة و�ملياه و�لزر�عة، �إ�سافة 

�إىل رئا�سة �أمن �لدولة، و�لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء، و�لهيئة 

�لعامة لالأر�ساد وحماية �لبيئة«.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة  �لفجر 5.40 �لظهر 12.39   �لع�رش 3.51  �ملغرب 6.18 �لع�ساء 7.33

طرابل�س-)د ب اأ(:

 �أجرى رئي����ض �ملجل�ض �لرئا�سي �لليبي 

�جلديد حممد �ملنفي �م�ض �خلمي�ض زيارة 

�إىل مدينة بنغ���ازي يف �رشق �لبالد  هي 

�الأوىل ل���ه بعد �نتخابه رئي�سا للمجل�ض 

من قبل ملتقى �حلو�ر �ل�سيا�سي �لليبي.

وقال �ملنف���ي ، يف تغريدة على ح�سابه 

�لر�سمي مبوقع "تويرت" �م�ض :" ب�سم �هلل 

نبد�أ رحلة �لعمل من �أجل �لوطن ووحدته 

و�سالمة �أر��سي���ه ومل �سمل �أهلنا يف كل 

ربوع ليبيا". و�أ�ساف :"نحل �ليوم �سيوفا 

على مدينتن���ا بنغ���ازي،  هدفنا وحدة 

�لبالد و�مل�ساحلة �حلقيقية و�لتعاون مع 

�جلميع لرفع �ملعاناة عن �ملو�طن".

بتحم���ل  �جلمي���ع  �ملنف���ي  وطال���ب 

م�سوؤولياتهم و�الرتقاء مل�ستوى �لتحديات 

و�لتطلعات.

المنفي يزور بنغازي 
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�لدوحة-)د ب �أ(:

 ح�سل �الأهلي �مل�رشي على �ملركز �لثالث و�مليد�لية �لربونزية 

ببطولة كاأ�ض �لعامل لالأندية لكرة �لقدم، �ملقامة حاليا يف قطر 

عق���ب فوزه 3 / 2 بركالت �لرتجي���ح على باملري��ض �لرب�زيلي 

�م�ض �خلمي�ض يف مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع. كان 

�لوق���ت �الأ�سلي قد �نتهى بالتعادل �ل�سلب���ي، ليلجاأ �لفريقان 

�إىل ركالت �لرتجيح، �لتي �بت�سمت يف �لنهاية لنادي �لقرن يف 

�أفريقي���ا وحامل لقب دوري �أبط���ال �أفريقيا يف �لعام �ملا�سي، 

على ح�ساب بطل قارة �أمريكا �جلنوبية.

وبذلك، عادل �الأهلي �إجنازه �لتاريخي عندما ح�سل على �ملركز 

ذ�ته يف ن�سخة �لبطولة �لتي �أقيمت باليابان عام 2006.

كما تعد هذه هي �مليد�لي���ة �لثالثة �لتي حت�سل عليها �لكرة 

�مل�رشي���ة يف تاريخ م�ساركاتها بالبط���والت �لتي تقام حتت 

رعاية �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا(، عقب ح�سوله منتخب 

�ل�سباب �مل�رشي على �مليد�لية �لربونزية �أي�سا يف كاأ�ض �لعامل 

حتت 19 �سن���ة باالأرجنتني عام 2001، وفوز �الأهلي بربونزية 

مونديال �الأندية يف 2006.

الأهلي الم�صري يحرز برونزية ك�أ�س 

العالم للأندية
اإجراءات �ص��ارمة  ال�ص��ودان يتخذ 

�صد فلول حزب الب�صير

توقيف 65 �صعوديً� ومقيمً� بتهمة الف�ص�د 
وا�صتغالل النفوذ

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

محمد بن را�ضد ياأمر بتمديد مهلة البناء لأرا�ضي 

المنح للمواطنين

بيروت-)د ب اأ(:

 �أقيم���ت �م�ض �خلمي�ض مر��س���م ت�سييع جثمان 

�لنا�س���ط �للبناين لقمان �سلي���م بح�سور �سفر�ء 

و�سخ�سي���ات �سيا�سي���ة و�عالمي���ة ودينية من 

خمتلف �لطو�ئف و�أفر�د �لعائلة و�ال�سدقاء.

و�ألقت �سلمى مر�ساق و�لدة  �لنا�سط لقمان ، �لذي 

�غتيل �الأ�سب���وع �ملا�سي ، كلمة  خالل �ملر��سم  

�أوردتها �لوكالة �لوطني���ة لالعالم �م�ض ، دعت 

فيها �ل�سب���اب �للبناين �إىل �ال�ستمر�ر باملبادىء 

�لتي �غتيل لقمان من �أجلها وتقبل فكرة �حلو�ر 

ومنطق �لعقل خللق وطن ي�ستحقه.

ت�صييع جثم�ن الن��صط اللبن�ني لقم�ن �صليم 
بح�صور دبلوم��صي و�صي��صي وديني

الجي�س اليمني: مقتل 26 من الحوثيين 
في مع�رك بمح�فظة الجوف

هناأوا اإمبراطور اليابان بيوم التاأ�ضي�س الوطني وجه باإطالق ا�ضم »الحبارى« على نفق م�ضار الدراجات بدبي

�أبوظبي 17/24 دبي 16/25 �ل�سارقة 14/25 عجمان 24 /17 �أم �لقيوين 25 /14 ر�أ�ض �خليمة 24 /16 �لفجرية 19/26 �لعني 16/28 ليو� 15/27  �ل�سلع 15/22 

»طالع �ص3« »طالع �ص3«

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئي�س الهند 

في �ضحايا انهيار الكتلة الجليدية

ت�ص�ريح الإق�مة طويلة الأمد تمّكن المقيمين 
من حط رح�لهم في الإم�رة 

دبي-وام:

 �أمر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد �آل مكتوم نائ���ب رئي�ض �لدولة 

رئي�ض جمل����ض �ل���وزر�ء حاكم دبي 

"رع���اه �هلل" ، بتمديد �ملهلة �ملحددة 
للبن���اء على قطع �الأر��سي �ملمنوحة 

للمو�طنني من حكومة دبي الأغر��ض 

�ل�سك���ن �خلا����ض، وذلك مل���دة ثالث 

�سنو�ت �إ�سافية تبد�أ من �ليوم �لتايل 

لتاريخ �نتهاء �مُلهلة �ل�سابقة.

وُتعد هذه �ملهل���ة �لثانية �لتي ياأمر 

به���ا �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد �آل مكتوم، لتمديد فرتة �ل�سماح 

للمو�طن���ني لبناء �الأر��سي �ملمنوحة 

لهم الأغر��ض �ل�سك���ن �خلا�ض، حيث 

كان �سم���وه قد �أم���ر يف �لعام 2018 

بتمدي���د مهل���ة �لبن���اء مل���دة ثالث 

�سنو�ت، 

اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�ض �لدولة "حفظه �هلل" برقية 

تعزية �إىل فخام���ة ر�م ناث كوفيند رئي�ض 

جمهورية �لهند وذل���ك يف �سحايا �نهيار 

�لكتلة �جلليدية �سمايل �لهند.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��س���د �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض 

جمل�ض �ل���وزر�ء حاكم دب���ي "رعاه �هلل" 

و�ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 

للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني 

�إىل فخامة رئي�ض جمهورية �لهند.

وبع���ث �ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن 

ر��س���د �آل مكتوم و�ساح���ب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد ب���ن ز�يد �آل نهي���ان برقيتي تعزية 

مماثلتني �إىل دول���ة ناريندر� مودي رئي�ض 

وزر�ء جمهورية �لهند.

اإطالق برنامج »ازدهر في اأبوظبي« ال�ضتقطاب المواهب 

عجمان-وام:

 �عتمد  فريق �إد�رة �لطو�رئ و�الأزمات 

و�لكو�رث يف عجمان حزمة جديدة 

من �الإج���ر�ء�ت �لوقائية للحد من 

�نت�سار فريو�ض كورونا، وذلك دعما 

جلهود حكوم���ة دولة �الإمار�ت يف 

تعزيز جودة �حلياة و�حلفاظ على 

�سالمة و�سحة �أفر�د �ملجتمع.

�لوقائي���ة  �الإج���ر�ء�ت   و�سمل���ت 

�جلدي���دة �إيقاف �حلفالت �لغنائية 

 و�ملو�سيقية،  و�لفعاليات �ملختلفة، 

و�لتقي���د بع���دد 10 �أ�سخا�ض يف 

 عقد �لق���ر�آن و�ملنا�سبات �لعائلية 

بعدد  �لتقي���د  �الأخ���رى،  وكذل���ك 

20 �سخ�س���ا يف ت�سيي���ع �جلنائز 

و�ل�سالة عليها.

 كما ق���رر �لفريق حتدي���د �لطاقة 

�ال�ستيعابي���ة بن�سبة 50 يف �ملئة 

بدور �ل�سينما و�ل�ساالت �لريا�سية 

 و�حلد�ئ���ق و�ل�سو�ط���ئ �خلا�س���ة 

بالفن���ادق ومر�كز �للياقة �لبدنية، 

مع �لت�سديد عل���ى �اللتز�م بكافة 

�الج���ر�ء�ت �لوقائي���ة و�الحرت�زية 

ولب����ض �لكمام���ات و�حلفاظ على 

م�ساف���ة �لتباعد �جل�س���دي، وذلك 

�عتبار� من �خلمي����ض �ملو�فق 11 

فرب�ير �حلايل.

تحويل الدرا�صة ب�ل�ص�رقة اإلى التعليم 
عن بعد بن�صبة %100

عجم�ن تعتمد حزمة من الإجراءات الوق�ئية 
الجديدة للحد من انت�ص�ر »كورونا«

ال�ضارقة-وام:

 �أ�س���در �لفري���ق �ملحل���ي الإد�رة 

و�لكو�رث يف  و�الأزم���ات  �لطو�رئ 

�ل�سارق���ة بالتع���اون م���ع وز�رة 

�لرتبية و�لتعليم، وهيئة �ل�سارقة 

�خلمي�ض  �م�ض  �خلا����ض  للتعليم 

قر�ر� بتحويل �لدر��سة يف �ملد�ر�ض 

ودور �حل�سان���ة عل���ى �لنط���اق 

�حلكومي و�خلا����ض باالإمارة من 

نظام �لتعليم �لتقليدي �حل�سوري 

�إىل نظام �لتعليم عن بعد بن�سبة 

100 باملائة لفئ���ة �لطلبة وذلك 

حتى نهاية �سهر فرب�ير �جلاري مع 

مر�قبة  �آخر �لتطور�ت  و�مل�ستجد�ت 

�لو�سع  موؤ����رش�ت  نتائج   وتقييم 

�ل�سحي يف �الإمارة.

و�أو�س���ح �لفريق �ملحل���ي �أن قر�ر 

تعلي���ق �لدر��سة ياأت���ي ��ستمر�ر� 

الهتمام �لقيادة �لر�سيدة باأبنائها 

�لطلبة و�لطالبات، وحر�سها على 

�سحتهم و�سالمتهم، وتوفري �لبد�ئل 

�لتعليم عن  ال�ستم���ر�ر  �ملنا�سبة 

ُبعد ل�سمان �الأمن �ل�سحي �ل�سامل.

تفتي�س منزل وزير 
الم�لية النم�ص�وي في 

تحقيق ب�ص�أن ف�ص�د

�أبوظبي-�لوحدة:

قدم �ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد 

�أبوظب���ي نائب �لقائ���د �الأعلى للقو�ت �مل�سلح���ة، �لتهاين �إىل 

�ل�سعب �ل�سيني مبنا�سبة حلول �ل�سنة �ل�سينية �جلديدة.

وقال �سموه  يف تغريدة عرب �سفحته �لر�سمية يف موقع تويرت: 

خال����ض �لتهاين لل�سع���ب �ل�سيني �ل�سدي���ق مبنا�سبة حلول 

�ل�سنة �ل�سيني���ة �جلديدة، مع متنياتنا ب���اأن تكون �سنة خري 

و�سالم و�زدهار على �جلميع.

محمد بن زايد يهنئ ال�ضعب ال�ضيني بمنا�ضبة 

ال�ضنة ال�ضينية الجديدة
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øWƒdG QÉÑNCG2

 kÉZÓH 4836 ™e πeÉ©àJ zábQÉ°ûdG á«YÉªàLG{

ø«æWGƒªdG QÉÑµd 19 ó«aƒc º«©£J Ö∏£d

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 ábQÉ°ûdG  ‘ á«YÉªàL’G  äÉeóÿG  IôFGO  â∏eÉ©J

 ,19 ó«aƒc ìÉ`≤∏d ‹õæŸG º«©£à∏d ÉÑ∏W 4836 ™e

 Ú«°ùØædG  ≈°VôŸGh  ÚbÉ©ŸGh  ÚæWGƒŸG  QÉÑµd

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG iƒà°ùe ≈∏Y ∫RÉæŸG ‘ º¡jhPh

 áeóN ÒaƒJ ≈∏Y á«YÉªàL’G äÉeóÿG IôFGO πª©Jh

 ∫ÓN øe ,ø°ùdG QÉÑc äÉeóN õcôe ÈY ìÉ≤∏dG Ëó≤J

 ≥jôØdG É¡H Ωƒ≤j »àdG á«eƒ«dG á«dõæŸG äGQÉjõdG

 ,ábQÉ°ûdG ¿óe ÜƒŒ á∏≤æàe IóMh 35 ÈY »Ñ£dG

 ,ójòdGh ,ájôª◊Gh ,AÉÑ∏ch ,ø°ü◊G ÉHOh ,¿ÉµaQƒNh

 100  ‹GƒM  ™bGƒH  ,áë«∏eh  ,íFÉ£ÑdGh  ,ΩGóŸGh

.É«eƒj IQÉjR

 QÉÑc  äÉeóN õcôe  Iôjóe  ,»∏Y  ∫BG  Oƒ∏N äócCGh

 äÉZÓH øe ÒÑµdG Oó©dG ™e ÜhÉéàdG áYöS ;ø°ùdG

 ºàj å«M ;‹õæŸG º«©£àdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äÉÑ∏W

 §£î∏d  kÉ≤ah  áHƒ∏£ŸG  áYöùdÉH  É¡©e  πeÉ©àdG

 ¤EG ìÉ≤∏dG Ëó≤J π«Ñ°S ‘ â©°V oh »àdG äGAGôLE’Gh

 »JCÉJ á∏ª◊G ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,™ªàéŸG øe áÄØdG √òg

 áë°U õjõ©J ≈∏Y É¡°UôMh IôFGódG »©°S QÉWEG ‘

 ¿Éª°Vh º«©£àdG ¤EG áLÉM äÉÄØdG ÌcCG áeÓ°Sh

.ÉfhQƒc ¢ShÒØd ¢Vô©àdG øe á«aÉc ájÉªëH º¡©à“

:ΩGh-»HO

 ‘ IÉàØdGh  ICGôª∏d  ‹hódG  Ωƒ«dÉH  ’ÉØàMG  

 »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ¿hÉ©àj  ..Ωƒ∏©dG  ¿Gó«e

 ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ™e

 º∏©dGh  á«HÎ∏d  IóëàŸG  ·C’G  áª¶æeh

 IóëàŸG ·C’G Öàµeh ,"ƒµ°ùfƒ«dG" áaÉ≤ãdGh

 IGhÉ°ùŸG  õjõ©àd  »LQÉÿG  AÉ°†ØdG  ¿hDƒ°ûd

.Ωƒ∏©dG ä’É› ‘ Ú°ùæ÷G ÚH

 äGQÉeE’G  ádhO  ΩGõàdG  ¿hÉ©àdG  Gòg  ó q°ùéjh

 ƒÑ°ùcEG  ΩGõàdG  ó«cCÉàd  »JCÉjh  ,IGhÉ°ùŸÉH

 øjOÉ«e  ‘  ICGôŸG  ácQÉ°ûe  õjõ©àH  2020

 ‘ ,äÉ«°VÉjôdGh á°Sóæ¡dGh á«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG

 ájƒªæàdGh  ájQÉµàH’G  ìhôdG  Òî°ùJ  Aƒ°V

 Æƒ∏H  øe  ΩÉjCG  á©°†H  ó©H  ,äGQÉeE’G  ádhód

 RÉ‚EG  ƒgh  -  ïjôŸG  QGóe  πeC’G  QÉÑ°ùe

.AÉ°ùædG √Oƒ≤J ≥jôa ¬≤≤M »îjQÉJ

 ™ªLCG  ⁄É©dG  »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ™ªéjh

 äÉ«àØdGh AÉ°ùædG  á«ªgCG  ≈∏Y Aƒ°†dG  »≤∏«d

 äGOÉ«≤dÉH »Øàë«°S å«M ,Ωƒ∏©dG ¿Gó«e ‘

 äÉcGöT  º«≤jh  ,∫ÉéŸG  Gòg  ‘  á«FÉ°ùædG

 á«FÉ°ùædG  äÉcQÉ°ûŸG  ¢Uôa  Rõ©jh  ,IójóL

.´ƒæàdGh AGÌdÉH º°ùàj äÉ«dÉ©a èeÉfôH ÈY

 »ª°TÉ¡dG  º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  âdÉbh

 ôjóŸG , ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh

 πLCG  øe  "  ..»HO  2020  ƒÑ°ùcE’  ΩÉ©dG

 êÉàëj ,Ió≤©ŸG á«dÉ◊G äÉjóëàdG á¡LGƒe

 ¤EG êÉàëj √QhóH º∏©dGh ,º∏©dG ¤EG ⁄É©dG

 √òg  ™e  ¿hÉ©àdG  ÈY  .äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG

 ‹hódG  Ωƒ«dG  ó¡°û«°S  ,Iõ«ªàŸG  äÉ¡÷G

 π«©ØJ  Ωƒ∏©dG  ¿Gó«e  ‘  IÉàØdGh  ICGôª∏d

 πÑ°ùd ≥ªYCG Éª¡a Rõ©j »µd ¬›GôH ƒÑ°ùcEG

 á©«∏W  ‘  äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  áfÉµe  ºYO

."ájOÉ°üàb’Gh á«ª∏©dG á«ªæàdG

 ,¬°ùØf  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ÖfÉL  ¤EGh

 ,ΩÉY  πc  øe  ôjGÈa  11  Ωƒj  ΩÉ≤j  …òdG

 17  øe  AÉ°†ØdG  ´ƒÑ°SCG  ƒÑ°ùcEG  ∞«°†à°ùj

 ádÉch  ™e ¿hÉ©àdÉH  .2021 ôHƒàcCG  23  ¤EG

 ójó©dG  ´ƒÑ°SC’G  ™ªéjh  ,AÉ°†Ø∏d  äGQÉeE’G

 ICGôŸG QhO ‘ ô¶æ∏d á«FÉ°ùædG äGƒ°UC’G øe

 ≥«Ñ£àdGh AÉ°†Ø∏d ΩGóà°ùŸG ±É°ûµà°S’G ‘

 ìƒªW ¤EG AÉ°†ØdG õeôj ∞«ch ,¬d …QÉéàdG

.ádhóc äGQÉeE’G

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

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

 Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ,AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch IQGOEG

 ¿EG ..Ωƒ∏©dG ¿Gó«e ‘ IÉàØdGh ICGôª∏d ‹hódG

 Úµ“ ≈∏Y â°UôM äGQÉeE’G ádhO áeƒµM"
 ä’É› ∞∏àfl ‘ É¡àcQÉ°ûe õjõ©Jh ICGôŸG

 ΩÉ¡°SEÓd  á∏eÉµdG  á°UôØdG  É¡ëæeh  πª©dG

 Égó¡°ûJ  »àdG  ôjƒ£àdGh  AÉæÑdG  IÒ°ùe  ‘

 âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S øe ºYóHh ,ádhódG

 á°ù«FQ ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’G á°ù«FQ ∑QÉÑe

 á°ù«FôdG ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 âYÉ£à°SG , ájöSC’G á«ªæàdG á°ù°SDƒŸ ≈∏YC’G

 ájƒ«M Ö°UÉæe ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«JGQÉeE’G ICGôŸG

 ≥≤ëàd  á«dÉY  IAÉØµH  É¡JOÉb  iÈc  ΩÉ¡eh

 äRõY »àdG Ö°SÉµŸGh äGRÉ‚E’G øe ÒãµdG

."á«ŸÉ©dG ádhódG IOÉjQ

 ôHƒàcCG  1  øe  2020 ƒÑ°ùcEG  §∏°ùj  ∂dP  ¤G

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  ,2022  ¢SQÉe  31  ¤EG  2021

 á«£ªædG  ÖdGƒ≤dG  øª£M  »JGƒ∏dG  AÉ°ùædG

 ,Ú°ùæ÷G ÚH äGQó≤dG ‘ ¥hôØdÉH á£ÑJôŸG

 …òdG  ÒKCÉàdGh  ø¡JGRÉ‚EG  ¢Vô©à°ùj  PEG

 Éæà≤£æe  ‘h  ,ø¡JÉ©ªà›  ‘  ¬æKóMCG

 äGöû©dÉH ‹hódG çó◊G ÖMÒ°Sh .⁄É©dGh

 øe  á«dÉ©dG  äGQÉ¡ŸG  äÉÑMÉ°U  AÉ°ùædG  øe

 RhÉéàJ  »JGƒ∏dGh  ,⁄É©dG  QÉ£bCG  ∞∏àfl

 Ωƒ∏©dG  ä’ÉéÃ  ø¡eGõàdGh  ø¡JGQÉµàHG

 ,Éæ¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ÈcCG  ¢†©H  πM

 AÉ°ùædG  ΩÉ¡dEGh  øµªŸG  õLGƒM  º«£–  ¤EG

.ä’ÉéŸG √òg ¢Vƒÿ äÉjôNC’G

 èeÉfôH  iôNC’G  ƒÑ°ùcEG  äGQOÉÑe  πª°ûJ

 ¬›ÉfôH  ÈY  ƒYój  …òdG  ,¢SQGóª∏d  ƒÑ°ùcEG

 ‘ áÑ∏£dG ™«ªL ,"QÉ¨°üdG ƒÑ°ùcEG hôµàÑe"
 ¥ÓWEG ¤EG ,¿É«àah äÉ«àa øe ,äGQÉeE’G ádhO

 äGQÉµàHG  ¤EG  π°UƒàdGh  º¡dÉ«ÿ  ¿Éæ©dG

 πª©«°S  Éª«a  ,⁄É©dG  ¬Lh  Ò«¨J  É¡æµÁ

 QhódG  RGôHEG  ≈∏Y  ƒÑ°ùcEG  ‘  ICGôŸG  ìÉæL

 Aƒ°V ‘ ,äÉYÉ£≤dG ≈à°T ‘ AÉ°ùæ∏d …ƒ«◊G

 ‘ Ú°ùæ÷G ÚH DƒaÉµàdG á«ªgCG ≈∏Y √õ«côJ

 ™≤J »àdG ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤–

.2020 ƒÑ°ùcEG ΩÉªàgG IQDƒH ‘

 ‹hO ƒÑ°ùcEG ∫hCG ƒgh ,2020 ƒÑ°ùcEG ÖMôjh

 É«≤jôaCGh  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘  ΩÉ≤j

 ,ácQÉ°ûe á¡L 200 øe ÌcCÉH ,É«°SBG ÜƒæLh

 IOó©àe  äÉª¶æeh  äÉcöTh  ∫hO  É¡æ«H

.á«ª«∏©J äÉ°ù°SDƒeh ±GôWC’G

:ΩGh  ̀»HO

 CIPS Middle IõFÉéH »HO ájó∏H äRÉa

 East Supply Management
 É¡ª¶æJ  »àdGh  áeÉ©dG  äÉjÎ°ûŸG  áÄa  øY

 Chartered Institute of áª¶æe

.Procurement & Supply
 Oƒ≤©dG  ‘  ábÉ°TôdG"  IQOÉÑe  äRÉa  ó≤a

 »àdGh  "áªFGO  áª«b  πLCG  øe  äÉjÎ°ûŸGh

 πM  h  AÓª©dG  áHôŒ  Ú°ù–  ¤EG  ±ó¡J

 IOÉYEGh  ºgÉ°VQ  áÑ°ùf  ™aQh  º¡JÉ¶MÓe

 ÉÃ É¡ª«ª°üJh ájóbÉ©àdG äÉ«∏ª©dG á°Sóæg

 πãe  »HO  áeƒµM äÉ«é«JGÎ°SG  ™e  ≥aGƒàj

 ∂dPh á«bQhÓdG  äÓeÉ©ŸGh »ªbôdG  ∫ƒëàdG

 πNóàdG  π«∏≤Jh  áª¶fC’G  ôjƒ£J  ∫ÓN  øe

 .äÉeóÿG Ëó≤Jh äÉ«∏ª©dG ò«ØæJ ‘ …öûÑdG

 âbƒdG  π«∏≤J  ≈∏Y  IõFÉØdG  IQOÉÑŸG  äõcQh

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh øjOQƒŸG ™e ájóbÉ©àdG á∏Mô∏d

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬JGP âbƒdG ‘ á«∏ª©dG IOƒL

 ΩÉ“E’ áeóîà°ùŸG á«dÉ◊G äÉ«∏ª©dG ójó–

 äÉ«∏ªY Ú°ù– ≈∏Y õ«cÎdGh áeóÿG Oƒ≤Y

 ÖfÉL ¤EG á°üàîŸG ¿Éé∏dG ‘ QGô≤dG PÉîJG

 äÉjÎ°ûŸG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  πª©dG

 .ISO BS95005 áeÉ©dG

 RÉ‚E’G  Gòg  ∫ÓN  øe  »HO  ájó∏H  âØæ°Uh

 äGQÉeE’G ádhO ‘ á«eƒµM á¡L ∫hCÉc óFGôdG

 å«M  OÉªàY’G  øe  ´ƒædG  Gòg  ≈∏Y  π°ü–

 ≈∏Y  ´höûŸG  Gòg  ‘  QÉµàH’G  öüà≤j  ⁄

 á«ªgCG  RôHCG  πH  §≤a  ∞«dÉµàdG  hCG  äÉeóÿG

 º«≤dGh  ábÓÿG  QÉµaC’Gh  ÚØXƒŸG  ºYO

 äÉLÉ«àM’ ≥«bódG º¡ØdG ÈY ∂dPh ájOÉ«≤dG

 äÉLÉ«àM’G ∂∏J á«Ñ∏J ±Gó¡à°SGh Ú«æ©ŸG

 π°†aCG  èFÉàf  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d  äÉÑ≤©dG  π«dòJh

 áeGóà°SG  ≈∏Y  »HO  ájó∏H  ¢UôM  øY  Ó°†a

 øe ÌcCG  ò«ØæJ ” å«M ôjƒ£àdG  πÑ°S ó°UQ

 ¿Éª°V ±ó¡H á«æ«°ùëàdG äÉ°SQÉªŸG øe 33

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH πª©dG ±GógC’ äÉjÎ°ûŸG á«Ñ∏J

 OÉéjEG  ¤EG  ±ó¡J  á«∏«∏– á°SGQO  20  AGôLEG

 π«∏≤J ¤EG iOCG É‡ IôµàÑŸGh ádÉ q©ØdG ∫ƒ∏◊G

 Éeƒj 33 ¤EG Éeƒj 210 øe ó≤©dG IQhO Ióe

 82  ∫OÉ©j  ÉÃ  á£ÑJôŸG  äÉ≤ØædG  ó«°TôJh

.kÉjƒæ°S ºgQO ¿ƒ«∏e

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 3 RôHCG ‘ Ó«°UCG GAõL á«JGQÉeE’G ICGôŸG â∏µ°T

 á«°VÉŸG IÎØdG ‘ äGQÉeE’G É¡à≤≤M äGRÉ‚EG

 ¤EG "πeC’G QÉÑ°ùe" ∫ƒ°Uh ‘ â∏ã“ »àdGh

 íLÉædG π«¨°ûàdG ájGóHh ïjôŸG Öcƒc QGóe

 ájhƒædG ábÉ£∏d ácGôH äÉ£fi ¤hC’ øeC’Gh

 á«ŸÉ©dG É¡JOÉjQh É¡MÉ‚ ÖfÉL ¤EG ,á«ª∏°ùdG

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØd  …ó°üàdG  Oƒ¡L  ∫É›  ‘

 ¿É«Y ógÉ°T çÓãdG äGRÉ‚E’G ó©Jh .óéà°ùŸG

 áæHG ¬∏é°ùJ …òdG πYÉØdG Qƒ°†◊G ºéM ≈∏Y

 å«M  áeó≤àŸG  Ωƒ∏©dG  ¿Gó«e  ‘  äGQÉeE’G

 »àdG  äGAÉØµdGh  äGQó≤dG  ºéM  ≈∏Y  âægôH

 ΩÉ¡ŸG ºgCG IQGOEGh IOÉ«b ‹ƒàd É¡∏gDƒJ âJÉH

 Ωƒ∏©dG  äÉYÉ£b  ‘  ájƒ«◊G  ™jQÉ°ûŸGh

 .áë°üdGh ábÉ£dGh AÉ°†ØdGh áeó≤àŸG

 ‘ äÉ«àØdGh AÉ°ùæ∏d ‹hódG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃh

 πc øe ôjGÈa 11 ±OÉ°üj …òdG Ωƒ∏©dG ∫É›

 ‘ "ΩGh" äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch ¢Vô©à°ùJ ΩÉY

 ‘ äGQÉeE’G áæHG äÉeÉ¡°SEG RôHCG ‹ÉàdG ôjô≤àdG

.áeó≤àŸG Ωƒ∏©dG ¿Gó«e

..πeC’G QÉÑ°ùe

 ´höûe ‘ á«JGQÉeE’G ICGôŸG ácQÉ°ûe â∏°Uh

 ,πª©dG ≥jôa øe áÄŸÉH 34 ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe

 ïjQÉàdG  áYÉæ°üd  Iƒ≤H  IöVÉM âfÉc  å«M

 áÄŸÉH 80 ICGôŸG â∏µ°T Éªc ,ádhó∏d ójó÷G

 …òdG  QÉÑ°ùŸÉH  ¢UÉÿG  »ª∏©dG  ≥jôØdG  øe

 øY  á∏eÉ°T  á°SGQO  ∫hCG  ájöûÑ∏d  Ωó≤«°S

 …ƒ÷G ¬aÓZ äÉ≤ÑWh ôªMC’G ÖcƒµdG ñÉæe

 Gójôa  Ééjõe  ∂dP  ‘  Éeóîà°ùe  áØ∏àîŸG

 âªª°U »àdG  IQƒ£àŸG á«ª∏©dG  Iõ¡LC’G  øe

.áª¡ŸG √ò¡d É°ü«°üN

.."ácGôH äÉ£"
 á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  âªgÉ°S  ∂dP  IGRGƒe  ‘h

 èeÉfÈdG ∫É› ‘ »îjQÉàdG RÉ‚E’G Ò£°ùJ

 ájGóH ‘ πã“ …òdGh »JGQÉeE’G »ª∏°ùdG …hƒædG

 ácGôH äÉ£fi ¤hC’ íLÉædGh øeB’G π«¨°ûàdG

 á«∏ªY  ∫Éªµà°SGh  á«ª∏°ùdG  ájhƒædG  ábÉ£∏d

 ádhó∏d á«°ù«FôdG AÉHô¡µdG áµÑ°ûH πYÉØŸG §HQ

 á≤jó°üdG AÉHô¡µdG øe •GhÉ¨«e ∫hCG ∫ƒ°Uhh

.ájQÉéàdG äÉYÉ£≤dGh ∫RÉæŸG ¤EG áÄ«Ñ∏d

 øe  IÒÑc  áÑ°ùf  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  â∏ãeh

 áaô©ŸÉH  âë∏°ùJ  »àdG  äGAÉØµdGh  ∫ƒ≤©dG

 áHGôb â∏µ°T å«M …óëàdG Gòg QÉªZ ¢Vƒÿ

 á°ù°SDƒe  »ØXƒe ´ƒª› øe áFÉŸG  ‘ 20

 á©HÉàdG  äÉcöûdGh  ájhƒædG  ábÉ£∏d äGQÉeE’G

 ¤hC’G ácGôH ácöTh ábÉ£∏d IGƒf ácöT É¡d

 ájhƒædG ábÉ£dG ´É£b ‘ Ö°ùædG ≈∏YCG øe »gh

 AÉ°ùædG áÑ°ùf π°üJ Éªæ«H ..⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

 ƒëf ¤EG  ácGôH äÉ£fi ™bƒe ‘ äÓeÉ©dG

 ΩGõàdG  π°†ØH  ≥≤–  Ée  ƒgh  áFÉŸG  ‘  10

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ò«ØæàH á°ù°SDƒŸG

 á«JGQÉeE’G  äGAÉØµdG  ôjƒ£J ájƒdhCÉH  á°UÉÿG

.ICGôŸG Úµ“h

.."ÉfhQƒc"
 QÉ°ûàfG ájGóH òæe á«JGQÉeE’G ICGôŸG QhO πµ°T

 ’ GAõL "19 ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ôaÉ°†àJ ∑Î°ûe »æWh πªY áeƒ¶æe øe CGõéàj

 äÉ«YGóJ AGƒàMG πLCG øe ,Oƒ¡÷G ™«ªL ¬«a

 ±ƒØ°U ‘ õ«ªàŸG ÉgQhO âàÑKCG å«M ,AÉHƒdG

 âÑ©dh ¢ShÒØdG á¡LGƒŸ ∫hC’G ´ÉaódG §N

 øY  πª©dG  áeƒ¶æe  ìÉ‚ ‘ ÉjQƒfi GQhO

 ájÉYQh ájÉªM ‘ Oƒ¡÷G iQÉ°üb âdòHh ,ó© oH

.áeRC’G √òg ∫ÓN É¡JöSCG OGôaCG ™«ªL

 ‘  âaÓdG  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  Qƒ°†M  RôHh

 QÉ°ûàfG  ájGóH  òæe  »Yƒ£àdG  πª©dG  ¿Gó«e

 ºYódG  Ëó≤J  ‘  âªgÉ°S  å«M  ,¢ShÒØdG

 äöUCGh IQö†àŸG äÉÄØdG ™«ª÷ IófÉ°ùŸGh

 »æWƒdG  πª©dG  Gòg  øe  kGAõL ¿ƒµJ  ¿CG  ≈∏Y

.á°ü∏îŸG Oƒ¡÷G áaÉc ôaÉ°†àH ≈¶ëj …òdG

:IóMƒdG-»HO 

 ¿ÉªàF’ OÉ–’G ácöTh ábQÉ°ûdG á©eÉL â©bh

 ¿ÉªàF’G  ájÉªM  ácöT  »gh  ,äGQOÉ°üdG

 ,äGQÉeE’G  ádhóH  ájOÉ–’G  áeƒµë∏d  á©HÉàdG

 äGQÉ¡e  õjõ©J  πLCG  øe  ∂dPh  ºgÉØJ  Iôcòe

 ∫É› ‘ º¡ÑjQóJh ,ájOÉ«≤dG á©eÉ÷G áÑ∏W

 .º¡Ø«XƒJh …QÉéàdG ¿ÉªàF’G ájÉªM

 PÉà°SC’G  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  øY  IôcòŸG  ™bh

 á©eÉL  ôjóe  ÖFÉf  ,»bó°U  ∞jöT  QƒàcódG

 ÖfÉL  øeh  ,á«ÁOÉcC’G  ¿hDƒ°û∏d  ábQÉ°ûdG

 ,Êƒ«°ùdÉa ƒª«°SÉe äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’ OÉ–’G

 QƒàcódG  Qƒ°†ëH  ,ácöû∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 á©eÉ÷G  ôjóe  ÖFÉf  ,êÉ◊G  ôgÉW  ìÓ°U

 øe  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóYh  ,™ªàéŸG  ¿hDƒ°ûd

.ÚÑfÉ÷G

 ¿Éaô£dG  ¿hÉ©à«°S  ºgÉØàdG  Iôcòe  ÖLƒÃh

 ÜqQóàdG á°Uôa º¡FÉ£YEGh ÜÓ£dG π«gCÉJ ≈∏Y

 Rõ©j …òdG ôeC’G ,äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’ OÉ–’G ‘

.á«∏ª©dG IÉ«◊G ‘ º¡JGÈNh º¡JGQób

 ICGôª∏d »dhódG Ωƒ«dÉH πØàëj »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

Ωƒ∏©dG ¿Gó«e »a IÉàØdGh

äÉjôà°ûªdGh Oƒ≤©dG ∫Éée »a ájOÉjQ IõFÉéH RƒØJ »HO ájó∏H

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 çƒëÑ∏d  ábQÉ°ûdG  ™ª›  "  ∞°ûc

 õFÉØdG  øY  QÉµàHE’Gh  É«LƒdƒæµàdGh

 »°VGÎa’G  ábQÉ°ûdG  ´öùe  IõFÉéH

 ´öùe/ áeó≤àŸG áYÉæ°ü∏d »ŸÉ©dG

 ≥∏£j Éeh / "4^0 Industry"
. /SAIA/ ¬«∏Y

 Electric ÉØjEG ácöT äRÉa ó≤a

 Visionary Aircrafts
 á«ŸÉ©dG äÉcöûdG áÄa øY //EVA
 áæjóe ‘ É¡°ù«°SCÉJ ” »àdG áÄ°TÉædG

 ≈∏Y  π°üëà°Sh  á«µjôeC’G  ∑Qƒjƒ«f

 ó©H  Q’hO  100000  áª«≤H  IõFÉL

 Éªæ«H ábQÉ°ûdG ¤EG  É¡JÉ«∏ªY ∫É≤àfG

 ≈∏Y  ¿hôNB’G  ¿ƒ∏gCÉàŸG  π°üëj

 áª«≤H  áaÉ°†e  áª«b  äGP  äÉeóN

 º¡dƒ∏M ¥É£f ™«°Sƒàd Q’hO 50000

 äGQÉeE’G ¥ƒ°S ‘ º¡dÉªYCGh á«æ≤àdG

.IóëàŸG á«Hô©dG

 äÉ≤«Ñ£àd Úµ“ IGOCG  ó©J  " ÉØjEG  "
 ≈∏Y πª©J  PEG  QÉ«W ¿hóH  äGôFÉ£dG

 AÉ°ûfEG ∫ÓN øe ¿Gó∏ÑdGh ¿óŸG §HQ

 øë°ûdGh ºµëàdG äÉ£fi øe áµÑ°T

. QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£∏d

 ¿hóH äGôFÉ£∏d á«àëàdG á«æÑdG √ògh

 É¡æe IOÉØà°S’G øµÁ ÉØjE’ É≤ah QÉ«W

 º«∏°ùJh »Ñ£dG OGóeE’G πãe ΩÉ¡e ‘

 , çQGƒµdG ä’ÉM ‘ áKÉZE’Gh Ohô£dG

 á«æÑdG ¢üëah á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh

 øe  ÉgÒZh  Ö∏£dG  óæY  á«àëàdG

.äÉeóÿGh äÉeGóîà°S’G

 »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ¢SQÉe ô¡°T ‘h

 IõFÉL QÉµàHÓd ábQÉ°ûdG ™ª› ≥∏WCG

 áYÉæ°ü∏d  »ŸÉ©dG  ábQÉ°ûdG  ´öùe

 äÉcöûdG  ÜòL  ±ó¡H  áeó≤àŸG

 á«æ≤J  ’ƒ∏M  ôaƒJ  »àdG  áÄ°TÉædG

 á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ≥aGƒJ  IôµàÑe

 Gòg  ´öùŸG  Ö£≤à°ù«d  á©HGôdG

 âYƒæJ  »àdG  äÉcöûdG  øe  Oó©dG

 äÉYÉ£b  ‘h  É¡JÉ°UÉ°üàNG

 ,áeó≤àŸG  äÉYÉæ°üdG  É¡æe  áØ∏àfl

 ,á«còdG ¿óŸGh ,™«æ°üàdG É«LƒdƒæµJh

 É«LƒdƒæµJh  ,ΩGóà°ùŸG  º«ª°üàdGh

 äGôFÉ£dGh ,á«còdG OGƒŸGh ,äGAÉ°ûfE’G

 AÉcòdGh  ,äÉJƒHhôdGh  ,QÉ«W  ¿hóH

 äÉ«æ≤àdG øe ∂dP ÒZh »YÉæ£°U’G

 ¤EG  èeÉfÈdG  »eôjh  .  á«YÉæ°üdG

 á«ŸÉ©dG  áÄ°TÉædG  äÉcöûdG  ºYO

 ‘  ™°Sƒààd  Égƒ‰  πMGôe  ∫ÓN

 Ió©°UC’G ∞∏àfl ≈∏Y É¡JÉ«æ≤J öûf

 ÉØjEG ácöT ¤EG áaÉ°VE’ÉHh .á«ª«∏bE’G

 øe  GOóY  á«FÉ¡ædG  áªFÉ≤dG  âª°V

.Iõ«ªŸG á«ŸÉ©dG áÄ°TÉædG äÉcöûdG

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG - ¿ÉªéY

 …ójƒ°ùdG  »∏Y  óªfi  ó«ª©dG  ó¡°T

 ‘   ÊóŸG  ´ÉaódG  õcGôe  IQGOEG  ôjóe

 πØM  ¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¿ÉªéY

 …ó– ádƒ£H »HQóe OGóYEG IQhO èjôîJ

 ô≤e  ‘  äó≤Y  »àdG  AÉØWE’G  ∫ÉLQ

 ¿Éªé©H ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G

 OÉ–G É¡ª¶fh ,´ƒÑ°SCG  Ióe äôªà°SGh

 IOÉ«≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH »°VÉjôdG áWöûdG

 áeÉ©dG IQGOE’Gh ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG

.á«∏NGódG IQGRƒH äGAÉØµ∏d

 øe  kÉHQóàe  26  IQhódG  ‘  ∑QÉ°T

 ,ádhódÉH  áWöû∏d  áeÉ©dG  äGOÉ«≤dG

 áÄ«gh ,ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dGh

 äGQGOE’Gh  ,»ÑXƒHCÉH  ÊóŸG  ´ÉaódG

 å«M ádhódÉH ÊóŸG ´Éaó∏d á«ª«∏bE’G

 ájô¶f äÉÑjQóJ É¡dÓN ¿ƒHQóàŸG ≈≤∏J

 á«ÑjQóJ èeGôH º«ª°üJ á«Ø«ch ,á«∏ªYh

.ÚÑ°ùàæŸG iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd

 ÚHQóŸG Oƒ¡L …ójƒ°ùdG ó«ª©dG øªKh

 ¤EG áeƒ∏©ŸG π«°UƒJ ‘ âªgÉ°S »àdG

 ‘ º¡°SCG É‡ ,öùjh ádƒ¡°ùH ÚHQóàŸG

 IAÉØch äGQÉ¡e õjõ©Jh äGQób ôjƒ£J

 ΩÉb ΩÉàÿG ‘h .ÊóŸG ´ÉaódG ∫ÉLQ

 º°ùb ¢ù«FQ ¿GOôØdG ˆGóÑY óªMG óFGôdG

 áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G

 kGôjó≤J ÚHQóŸG ËôµàH ÊóŸG ´Éaó∏d

 ,IQhódG ìÉ‚E’ ÉgƒdòH »àdG ºgOƒ¡÷

 áKÓãdG  õcGôŸÉH  øjõFÉØdG  Ëôc  Éªc

 ΩÉµM OGóYEG IQhO èjôîJ ” Éªc .¤hC’G

 OÉ–G É¡ª¶f »àdG ájôµ°ù©dG ájÉeôdG

 IOÉ«≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH »°VÉjôdG áWöûdG

 áeÉ©dG IQGOE’Gh ábQÉ°ûdG áWöûd áeÉ©dG

 ô≤e ‘ äó≤Y »àdGh äGAÉØµdG ôjƒ£àd

.ábQÉ°ûdÉH á«WöûdG Ωƒ∏©dG á«ÁOÉcCG

 kGOGó©à°SG  IQhódG  √òg  èjôîJ  »JCÉjh

 ºbQ ájÉeô∏d ájƒæ°ùdG áWöûdG ádƒ£Ñd

 ¿Gó«e ‘ πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ΩÉ≤J »àdG 39

.ábQÉ°ûdG ‘ IÒ°†ÿÉH ájÉeôdG

áeó≤àªdG áYÉæ°üdG äÉ«æ≤àd ábQÉ°ûdG ´ô°ùe IõFÉéH õFÉØdG øY ∞°ûµdG

ábQÉ°ûdG »a ájôµ°ù©dG ájÉeôdG ΩÉµM OGóYEGh ¿ÉªéY »a AÉØWE’G ∫ÉLQ …óëJ ádƒ£H »HQóe OGóYEG »JQhO èjôîJ

 »a πYÉØdG äGQÉeE’G áæHG Qƒ°†M âàÑKCG äGRÉéfEG 3

áeó≤àªdG Ωƒ∏©dG ¿Gó«e

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«©ª÷G  ¢ù«FQ  „ƒ«H  ∑QÉH  ‹É©e  QGR  

 …òdG á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ‘ á«æWƒdG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód á«ª°SQ IQÉjõH Ωƒ≤j

 »æWƒdG  º∏©ŸG áeGôµdG  áMGh ¢ùeG  IóëàŸG

 ”  …òdG  »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  ‘  …QÉ°†◊Gh

 äGQÉeE’G  AGó¡°T  ä’ƒ£Ñd  kGó«∏îJ  √ó««°ûJ

 øWƒdG  øY  ´ÉaódG  π«Ñ°S  ‘  º¡JÉ«ë°†Jh

.¬JGõéæeh ¬JÉÑ°ùàµe ájÉªMh

 áMGh ™bƒe ¤EG ¬dƒ°Uh iód ¬dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ∫ƒ¨dG  ó«ÑY  IOÉ©°S  áeGôµdG

. …OÉ–’G »æWƒdG

 ±öûdG ¢SôM º°SGôe „ƒ«H ‹É©e ¢Vô©à°SGh

 ó«¡°ûdG Ö°üf ΩÉeCG QƒgõdG øe Ó«∏cEG ™°Vh ºK

 É¡æe  πc  óæà°ùj  kÉMƒd  31  øe  ¿ƒµàj  …òdG

 øeÉ°†àdGh ∞JÉµàdGh IóMƒ∏d õeôc ôNB’G ≈∏Y

 ÉgOƒæLh É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G ádhO IOÉ«b ÚH

.∫É£HC’G

 áMGƒdG  áëæLCG  ∞∏àfl  ‘  ∞«°†dG  ∫ƒŒh

 áeGôµdG  áMGh øY π°üØe ìöT ¤EG  ™ªà°SGh

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

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

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

 „ƒ«H  ∑QÉH  ‹É©e  ΩÉb  ádƒ÷G  ΩÉàN  ‘h

 ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ‘ á«æWƒdG á«©ª÷G ¢ù«FQ

 øY É¡«a ÈY QGhõdG πé°S ‘ áª∏c øjhóàH

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

 Qhõj á«HƒæédG ÉjQƒc »a á«æWƒdG á«©ªédG ¢ù«FQ

áeGôµdG áMGh

áeGôµdG áMGh ¬JQÉjR ∫ÓN  á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ‘ á«æWƒdG á«©ª÷G ¢ù«FQ

ºgÉØJ Iôcòe ¿É©bƒJ äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’ OÉëJ’Gh ábQÉ°ûdG á©eÉL

 ¢Vô©à°ùj äGQóîªdG áëaÉµe ¢ù∏ée

êÓ©dGh ájÉbƒdG äGQOÉÑe

:ΩGh  ̀»ÑXƒHG

 iƒà°ùe  ≈∏Y  äGQóîŸG  áëaÉµe  ¢ù∏›  ™∏WG

 á«côª÷G  äÉ«£Ñ°†dG  äÉ«FÉ°üMG  ≈∏Y  ádhódG

 áÄ«¡dG É¡JóYCG »àdG ,2020 áæ°ùd äGQóîŸG ÉjÉ°†≤d

 QÉWE’G IQOÉÑe èFÉàf ¢ûbÉfh ,∑QÉªé∏d ájOÉ–’G

 á«∏NGódG IQGRh É¡«a ∑Î°ûJ »àdGh ,Ω2020 ∑Î°ûŸG

 ájƒ«◊G äBÉ°ûæŸG ájÉªM RÉ¡Lh ájOÉ–’G ∑QÉª÷Gh

 ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SG Éª«a πMGƒ°ùdGh Ohó◊G ¢SôMh

 ádhódÉH äGQóîŸG áëaÉµe äGQGOEG äÉaó¡à°ùe èFÉàf

 áæ°S  äÉaó¡à°ùe  ójó–h  ,Ω2020»°VÉŸG  ΩÉ©∏d

 Öjô¡àdG ™æÃ á°UÉÿG á«côª÷G äGAGôL’Gh ,2021

.™jöùdG øë°ûdGh ójÈdG ÈY

 »còdG  ≥«Ñ£àdG  á«dBG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WG  Éªc

 IQóîŸG OGƒŸÉH ≥∏©àj Éª«a áë°üdG IQGRƒH ¢UÉÿG

 èeÉfôHh ,á«FÉ«ª«µdG ∞FÓ°ùdGh á«∏≤©dG äGôKDƒŸGh

 øe GOóY ¢ûbÉfh ,äGQóîŸG øe ájÉbƒ∏d "AGƒàMG"
 ,¬dÉªYCG  ∫hóL ≈∏Y áLQóŸG áeÉ¡dG  äÉYƒ°VƒŸG

.É¡fCÉ°ûH áeRÓdG äÉ«°UƒàdG òîJGh

 øY ¢ù∏éŸG √ó≤Y iòdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL

 »MÉ°V  ≥jôØdG  ‹É©e  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó©H

 ‘ ΩÉ©dG øeC’Gh áWöûdG ¢ù«FQ ÖFÉf ,º«“ ¿ÉØ∏N

 iƒà°ùe ≈∏Y äGQóîŸG áëaÉµe ¢ù∏› ¢ù«FQ ,»HO

 ôjóe …ójƒ°ùdG ˆGóÑY ó«©°S ó«ª©dG Qƒ°†ëH,ádhódG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ájOÉ–’G  äGQóîŸG  áëaÉµe  ΩÉY

 á≤ãÑæŸG É«∏©dG á«æWƒdG ¿Éé∏dG AÉ°SDhQh ,¢ù∏éŸG

 •ÉÑ°†dG QÉÑch ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ,¢ù∏éŸG øe

.ádhódÉH äGQóîŸG áëaÉµe …ôjóeh

 IOÉ©°S  øe  πc  ´ÉªàL’G  øe  ÉÑfÉL  ö†M  Éªc

 ,»HO  ºcÉfi  ΩÉY  ôjóe  ,…Qƒ°üæŸG  ó«Y  ¢TQÉW

 ´É£≤d ΩÉ©dG ÚeC’G óYÉ°ùe ,¿GÒe á°ûFÉY IOÉ©°Sh

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸÉH áªcƒ◊Gh á«é«JGÎ°S’G IQGO’G

.»HO áeƒµ◊

 á£∏°ùdG Qhód √ôjó≤J ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e ócCGh

 »Lhôeh  QÉŒ  á¡LGƒÃ  ádhódG  ‘  á«FÉ°†≤dG

 »≤∏àH ÖZôj …òdG »WÉ©àŸG ó«H òNC’Gh äGQóîŸG

.¿ÉeO’G øe êÓ©dG
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 ∫ÉÑ≤à°S’ •ô°T zPCR{ áë°ùe

  »HO áWô°T »fÉÑe »a ø«∏eÉ©àªdG

 ≥∏£j »eƒµëdG QÉµàHÓd ó°TGQ øH óªëe õcôe

 ¢ü°übh IôµàÑªdG ÜQÉéàdÉH »ØàëJ IõFÉL

z19 - ó«aƒc{ á¡LGƒe »a ìÉéædG

:ΩGh-»HO

 ‘ á∏ã‡ »HO áWöT ‘ áeÉ©dG IOÉ«≤dG äóªàYG 

 äGAGôLE’G øe GOóY ,çQGƒµdGh äÉeRC’G IQGOEG  ≥jôa

 áeÓ°ùdG  õjõ©àd  É¡æe  É«©°S  Iójó÷G  ájRGÎM’G

 ÈY ∂dPh ,"ÉfhQƒc" ¢ShÒa øe ájÉbƒ∏d áeÉ©dG

 iód "PCR" ∞fC’G áë°ùe IOÉ¡°T OƒLh •GÎ°TG

 áeÉ©dG IOÉ«≤dG ≈æÑe IQÉjR ‘ ÚÑZGôdG Ú∏eÉ©àŸG

 OÉ©°SEG  õcGôeh  áWöûdG  õcGôeh  áeÉ©dG  äGQGOE’Gh

 ,»HO  áWöûd  á©HÉàdG  ≥aGôŸG  áaÉch  Ú∏eÉ©àŸG

 Éª«a  ,IQÉjõdG  óYƒe  øe  áYÉ°S  48  πÑb  IPƒNCÉe

 ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G Ú∏eÉ©àŸG •öûdG Gòg øe ≈æãà°ùj

.ìÉ≤∏dG »àYôL

 Gòg  ¿CG  »HO  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  âë°VhCGh

 øe GQÉÑàYG ¬H πª©dG AóH ºà«°S …RGÎM’G AGôLE’G

 ‘ »JCÉjh ,2021 ôjGÈa 13 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG óZ Ωƒj

 Ú©LGôŸGh ÚØXƒª∏d áeÉ©dG áeÓ°ùdG õjõ©J QÉWEG

.AGƒ°S óM ≈∏Y

 ΩGóîà°SG Ú∏eÉ©àŸG ™«ªéH áeÉ©dG IOÉ«≤dG Ö«¡ oJh

 ,ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  ≈∏Y »còdG  »HO  áWöT ≥«Ñ£J

 áaÉc  º¡d  ¿Gôaƒj  øjò∏dG  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸGh

 ,á∏¡°Sh á£«°ùH á≤jô£Hh öù ojh ádƒ¡°ùH äÉeóÿG

 »àdG  "  SPS"  á«còdG  áWöûdG  õcGôe  ΩGóîà°SGh

 πNóJ …CG ¿hOh á«cP ≥jô£H º¡d äÉeóÿG É¡eó≤J

 ÖfÉL ¤EG ,Ωƒ«dG ‘ áYÉ°S 24 QGóe ≈∏Y …öûH

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d 901 ∫É°üJ’G õcôe ≈∏Y ∫É°üJ’G

.äGQÉ°ùØà°S’G Ëó≤Jh á«WöûdG äÉeóÿG

:ΩGh-»HO

 »eƒµ◊G  QÉµàHÓd  ó°TGQ  øH  óªfi  õcôe  ø∏YCG  

 ºLÎJ »àdG ,"ôµàÑJ äGQÉeE’G IõFÉL" ¥ÓWEG  øY

 QÉµaC’G  ºYO  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM  äÉ¡LƒJ

 »àdG  äGQÉµàH’ÉH  »Øà–h  ,É¡≤«Ñ£Jh  IôµàÑŸG

 äÉ©ÑJ á¡LGƒŸ ádhódG Oƒ¡L õjõ©J ‘ âª¡°SCG

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

 äÉ«dÉ©a øª°V É¡«a øjõFÉØdG ËôµJ ºà«°S »àdGh

 ‘  ó≤©j  …òdG  "2021  ôµàÑJ  äGQÉeE’G"  ô“Dƒe

 ôjGÈa 25 ¢ù«ªÿG Ωƒj "»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" ™bƒe

.…QÉ÷G

 …òdG »°VGÎa’G »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN ,∂dP AÉL

 ÈY »eƒµ◊G QÉµàHÓd ó°TGQ øH óªfi õcôe √ó≤Y

 »≤°ùæe øe 100 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ,"ΩhR" á°üæe

 ¢ùdÉéŸG  ‘  2021  ôµàÑJ  äGQÉeE’G  äÉ«dÉ©a

 Újò«ØæàdG AÉ°SDhôdGh ,ádhódG äGQÉeEG ‘ ájò«ØæàdG

 ,á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  »∏ã‡h  QÉµàHÓd

 ∞ë°üdG  øe  Ú«eÓYE’G  øe  áÑîf  ¤EG  áaÉ°VEG

 ∞jô©à∏d ,á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸGh

 ,"2021 ôµàÑJ äGQÉeE’G" äGQOÉÑeh äÉ«dÉ©a RôHCÉH

 äGQÉeE’G ádhO iƒà°ùe ≈∏Y É¡ª«¶æJ ºà«°S »àdG

 ácQÉ°ûÃ ,‹É◊G ôjGÈa 27 ¤EG 21 øe IÎØdG ‘

 ´É£≤dGh  á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

 »æWh çóM ‘ ,á«ÁOÉcC’G  äÉ°ù°SDƒŸGh ¢UÉÿG

 õjõ©Jh  ,QÉµàH’G  áaÉ≤K  öûfh  ï«°SôJ  ¤EG  ±ó¡j

 ÜQÉéàdG ôjƒ£Jh º«ª°üJ ‘ á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG

 ä’ÉØàM’G  ™e  øeGõàjh  ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  äGQOÉÑŸGh

.äGQÉeE’G ádhO ¢ù«°SCÉàd Ú°ùªÿG iôcòdÉH

 QÉµàH’Gh á«é«JGÎ°S’G ¢ù«FQ »ª°TÉ¡dG ióg äócCGh

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG ,äGQÉeE’G ádhO áeƒµ◊ »eƒµ◊G

 ∞∏àfl ‘ πªY Üƒ∏°SCGh kÉé¡æe QÉµàH’G ≈æÑàJ

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd kGó«°ùŒ ä’ÉéŸG

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

 ∞«XƒJ ‘ ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ¢SÉædG IÉ«M Ú°ùëàd ábÓÿG QÉµaC’Gh äGQÉµàH’G

.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd π°†aCG πÑ≤à°ùe AÉæHh

 Ö°ùàµJ ,"2021 ôµàÑJ äGQÉeE’G" äÉ«dÉ©a ¿EG âdÉbh

 ä’ÉØàMG  ™e  É¡æeGõàd  iÈc  á«ªgCG  ΩÉ©dG  Gòg

 IójóL á∏MôŸ OGó©à°S’Gh »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ádhódG

 k’ƒ°Uh  πÑ≤à°ùŸG  ¤EG  QƒÑ©∏d  ádhódG  ïjQÉJ  øe

 õjõ©J  á«ªgCG  IócDƒe  ,2071  äGQÉeE’G  ájƒÄe  ¤EG

 ,á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ∞∏àfl ÚH ¿hÉ©àdG

 ‘ ™ªàéŸG OGôaCGh äÉÄa ∞∏àfl ácQÉ°ûe õ«Ø–h

 ∫ƒ∏M  OÉéjE’  äÉMÎ≤eh  QÉµaCGh  äGQÉµàHG  ìôW

 ádhódG  ‘  á«ªæàdG  IÒ°ùe  ºYóJ  á«∏YÉa  äGP

 QÉµaC’Gh áaô©ª∏d GQó°üe á«ŸÉ©dG É¡àfÉµe ï°SôJh

 ¢ShÒa áëFÉL ¿CG  âaÉ°VCGh .ábÓÿG äGQÉµàH’Gh

 ÉæJÉYÉæb âî°SQ ,"19 – ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ôjƒ£àd ,QÉµàH’G ä’É› ‘ ÉæJGQób õjõ©J á«ªgCÉH

 ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉjóëàdG  ∞∏àîŸ á«bÉÑà°SG  ∫ƒ∏M

 "ôµàÑJ  äGQÉeE’G"  IõFÉL  ¥ÓWEG  ¿CG  ¤EG  IÒ°ûe

 äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM  ΩÉªàgG  ¢ùµ©j  ΩÉ©dG  Gòg

 »àdG IôµàÑŸG QÉµaC’G ºYO ‘ á∏°UGƒàŸG ÉgOƒ¡Lh

 ≈∏Y  É¡°UôMh  ,¢SÉædG  IÉ«M  Ú°ù–  ‘  º¡°ùJ

 ∫ƒ∏◊Gh ,á«YGóHE’G QÉµaC’Gh ∫ƒ≤©dG ÜÉë°UCG ËôµJ

 »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ âªgÉ°S »àdG IôµàÑŸG

 πµ°ûH ÉgQÉKBG øe ∞«ØîàdGh ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa

.¢SÉædG IÉ«M ≈∏Y kÉHÉéjEG ¢ùµ©fG

 äÉÄa ™HQCG "2021 ôµàÑJ äGQÉeE’G" IõFÉL øª°†àJh

 ”  »àdG  á«eƒµ◊G  äGQÉµàH’ÉH  »Øà–  á«°ù«FQ

 øª°†j ÉÃ ,á«∏ëŸGh ájOÉ–’G äÉ¡÷G ‘ É¡≤«Ñ£J

 ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  ,∫ÉªYC’G  ájQGôªà°SG  õjõ©J

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àflh º«∏©àdGh

:ΩGh-»HO

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  

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

 âæ∏YCG , zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 º°SG  ¥ÓWEG  »HO  ‘ äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g

 äÉLGQódG QÉ°ùŸ ójó÷G ≥ØædG ≈∏Y ziQÉÑ◊G{

 IQó≤dG á≤£æÃ º∏°ùdG í«°S ´QÉ°T πØ°SCG á«FGƒ¡dG

.zIQó≤dG âjõcEG â°S’{ øe Üô≤dÉH

 ΩÉ©dG ôjóŸG ,ôjÉ£dG óªfi ô£e ‹É©e í°VhCGh

 ¥ô£dG  áÄ«g  ‘  øjôjóŸG  ¢ù∏›  ¢ù«FQh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ¿CG äÓ°UGƒŸGh

 ziQÉÑ◊G{ º°SG ¥ÓWEÉH Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 á«Ä«ÑdG IÉ«◊ÉH √ƒª°S ΩÉªàgG ¢ùµ©j ≥ØædG ≈∏Y

 ≈∏Y ôªà°ùŸG √ƒª°S ¢UôMh ,äGQÉeE’G ádhO ‘

 ,É¡JÉfƒµe ∞∏àfl á«ªgCÉH ™ªàéŸG »Yh õjõ©J

 áÄ«ÑdÉH §ÑJQG ÉŸÉW …òdG iQÉÑ◊G ôFÉW Éª«°S’

 ≈¶– »àdG Qƒ«£dG øe ó©jh ,á«JGQÉeE’G áaÉ≤ãdGh

 √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  Aƒ°V  ‘ »HO  ‘ ájÉYôdÉH

 á«©«Ñ£dG  äÉ«ªëŸG  ‘  ÉgQÉãcEGh  É¡æ«WƒàH

 ™ªàéŸG ∑GöTE’ kÉ«©°Sh ,IQÉeE’G ‘ IóLGƒàŸG

 õ«“ »àdG ájÈdG áÄ«ÑdGh IÉ«◊G ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘

 .IQó≤dG á≤£æe

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

 πª©dG ™bƒe Ò«¨àH ≥HÉ°S âbh ‘ ôeCG Ωƒàµe

 ôNBG ±ôW ¤EG ≥ØædG ´höûe ò«ØæJ á∏Môe ∫ÓN

 ,iQÉÑ◊G ôFÉ£d ¢TÉ°ûYCG OƒLh ÖÑ°ùH ™bƒŸG øe

 ,´höûŸG ‘ πª©dG Ò°ùd √ƒª°S ó≤ØJ ™e ∂dPh

 ∂dPh  ,≥ØædG  ™bƒe  Ò«¨àH  É¡æ«M  ¬ qLh  å«M

.¢TÉ°ûYC’ÉH ¢SÉ°ùŸG ΩóY ≈∏Y kÉ°UôM

 öUÉæY óMCG iQÉÑ◊G ≥Øf ó©j { ¬«dÉ©e ∫Ébh

 á≤£æe ‘ äÉLGQódG QÉ°ùe ‘ á«àëàdG á«æÑdG

 ácôM ≥ØædG ôaƒjh ,IQó≤dG ´QÉ°Th º∏°ùdG í«°S

 äÉLGQódG  QÉ°ùe  »eóîà°ùŸ  ÚgÉŒ’ÉH  IôM

 í«°S ´QÉ°T πØ°SCG øe QhôŸG ∫ÓN øe á«FGƒ¡dG

 á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  QÉ°ùe  ∂dòH  §HÒd  ,º∏°ùdG

 äÉLGQódG  QÉ°ùÃ  º∏°ùdG  í«°S  ´QÉ°ûd  …RGƒŸG

 ò«ØæJ  ”h  ,IQó≤dG  ´QÉ°ûd  …RGƒŸG  á«FGƒ¡dG

 ÒjÉ©eh á«æØdG äÉØ°UGƒŸG π°†aC’ kÉ≤ah ≥ØædG

 »eóîà°ùŸ ¬æeBG áÄ«H Òaƒàd ájQhôŸG áeÓ°ùdG

 πªà°ûjh  ,á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  á°VÉjQ  ‹hGõeh

 ÒLCÉàd  äÓfih  ,áeÉY  ≥aGôe  ≈∏Y  QÉª°†ŸG

 á≤∏©àŸG ¢ùHÓŸGh äGhOC’Gh á«FGƒ¡dG äÉLGQódG

 á∏eÉµàe á«ÑW IOÉ«Y ÖfÉL ¤EG ,á°VÉjôdG √ò¡H

.zõ«¡éàdG

 IQó≤dG  QÉ°ùe  OGóàeG  ≈∏Y  iQÉÑ◊G  ≥Øf  ™≤jh

 135 ¤EG ¬dƒW π°üj …òdGh á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d

 ‘ á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÒeÉ°†e ºgCG øe ó©jh ºc

 º∏°ùdG í«°S á≤£æe QÉ°ùŸG Ωóîjh ,»HO IQÉeEG

 á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ¤EG  k’ƒ°Uh  IQó≤dG  á≤£æeh

 äÉWÉ°ûf ádhGõe QÉ°ùŸG í«àjh ,…QGÈdG á≤£æeh

 á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ‘ á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ΩGóîà°SG

 äÉLGQódG IOÉ«≤H íª°ùJ äÉØ°UGƒÃh »HO IQÉeE’

 .äÉYöùdG ∞∏àîÃ á«FGƒ¡dG

 á°ü°üîŸG  äGQÉ°ùŸG  ∫GƒWCG  ‹ÉªLEG  ¿CG  ôcòj

 ΩÉY  ájÉ¡f  ≈àM  IòØæŸG  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó∏d

 Ωõà©J  ÚM  ‘  ,kGÎeƒ∏«c  425  ≠∏H  2020

 äGQÉ°ùe ∫GƒWCG IOÉjR äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g

.2025 ΩÉY ∫ƒ∏ëH kGÎeƒ∏«c 668 ¤EG äÉLGQódG

 ájƒ«M ÌcC’G ≥WÉæŸG §HQ ¤EG áÄ«¡dG ≈©°ùJh

 áeÉ©dG äÓ°UGƒŸG πFÉ°Sh äÉ£ëÃ IQÉeE’G ‘

 äÉLGQódG äGQÉ°ùe ò«ØæJ »JCÉj Éª«a ,áØ∏àîŸG

 á≤jó°U áæjóe »HO π©÷ áÄ«¡dG Oƒ¡L QÉWEG ‘

 áÑ°SÉæŸG πFGóÑdG ÒaƒJ ÈY ,á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d

 ÜƒcQ  á°VÉjQ  á°SQÉ‡ ≈∏Y  ¿Éµ°ùdG  ™«é°ûàd

 ,2021 »HO ájDhôd  kÉ≤«≤– ,á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG

 ¢û«©∏d  π°†ØŸG  ¿ÉµŸG  »HO  π©÷  á«eGôdG

.øjôFGõ∏d π q°†ØŸG ó°ü≤ŸGh ,πª©dGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ájõ©J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ óæ«aƒc çÉf ΩGQ áeÉîa ¤EG

 ájó«∏÷G á∏àµdG QÉ«¡fG ÉjÉë°V ‘ ∂dPh óæ¡dG

.óæ¡dG ‹Éª°T

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

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

 ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

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

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

 ¢ù«FQ  áeÉîa  ¤EG  Úà∏KÉ‡  ájõ©J  »à«bôH

.óæ¡dG ájQƒ¡ªL

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

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

 ádhO  ¤EG  Úà∏KÉ‡ ájõ©J  »à«bôH  ¿É«¡f  ∫BG

.óæ¡dG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ …Oƒe GQóæjQÉf

iôNCG á«MÉf øe

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

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

 QƒWGÈeEG ƒà«ghQÉf QƒWGÈeE’G ádÓL ¤EG áÄæ¡J

.»æWƒdG ¢ù«°SCÉàdG Ωƒj áÑ°SÉæÃ ¿ÉHÉ«dG

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

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

 ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

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

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

 QƒWGÈeE’G ádÓL ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH

.ƒà«ghQÉf

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

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

 ádhO ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f ∫BG ójGR

.¿ÉHÉ«dG AGQRh ¢ù«FQ ÉZƒ°S …ó«¡«°Tƒj

:ΩGh-»HO

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

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

 IOóëŸG á∏¡ŸG ójóªàH , "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ÚæWGƒª∏d áMƒæªŸG »°VGQC’G ™£b ≈∏Y AÉæÑ∏d

 ∂dPh ,¢UÉÿG øµ°ùdG ¢VGôZC’ »HO áeƒµM øe

 ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe CGóÑJ á«aÉ°VEG äGƒæ°S çÓK IóŸ

.á≤HÉ°ùdG á∏¡ oŸG AÉ¡àfG ïjQÉàd

 ÖMÉ°U É¡H ôeCÉj »àdG á«fÉãdG á∏¡ŸG √òg ó© oJh

 ójóªàd ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 áMƒæªŸG »°VGQC’G AÉæÑd ÚæWGƒª∏d ìÉª°ùdG IÎa

 ób √ƒª°S ¿Éc å«M ,¢UÉÿG øµ°ùdG ¢VGôZC’ º¡d

 çÓK IóŸ AÉæÑdG á∏¡e ójóªàH 2018 ΩÉ©dG ‘ ôeCG

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¢UôM ¢ùµ©j Ée ƒgh ,äGƒæ°S

 ÚæWGƒª∏d  áMGôdG  äÉeƒ≤e  áaÉc  ÒaƒJ  ≈∏Y

 ’  Üƒ∏°SCÉH  º¡JÉeGõàdÉH  AÉaƒdG  øe  º¡æ«µ“h

 õjõ©J ≈∏Y º¡æ«©jh º¡∏gÉc ≈∏Y kÉWƒ¨°V ™°†j

.»©ªàéŸGh …öSC’G ºgQGô≤à°SG

 ÚæWGƒª∏d á°UôØdG á∏¡ŸG ójó“ √ƒª°S QGôb í«àjh

 πØµj Ö°SÉæe Üƒ∏°SCÉH á°UÉÿG º¡æcÉ°ùe ó««°ûàd

 QÉWEG ‘ ,áMGôdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ºgöSC’h º¡d

 »àdG äÉeƒ≤ŸG áaÉc ÒaƒàH áªFGódG √ƒª°S ájÉæY

 π°†aCG  º¡d  πØµJh  IOÉ©°ùdG  ÚæWGƒª∏d  øª°†J

 OhhGO  ¢Sóæ¡ŸG  ócCGh  .áÁôµdG  IÉ«◊G  ∫Éµ°TCG

 CGóÑà°S ájó∏ÑdG ¿CG »HO ájó∏H ΩÉY ôjóe ,…ôLÉ¡dG

 óªfi ï«°ûdG qƒª°ùdG ÖMÉ°U QGôb ò«ØæJ QƒØdG ≈∏Y

 ÉæJOÉ«b â∏ªY ÉŸÉ£d " ..∫Ébh ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 á∏«ØµdG äÉ«£©ŸG ÒaƒJh OÉéjEG ≈∏Y Ió«°TôdG

 º¡æ«©j Ée πc áMÉJEGh øWƒdG AÉæHCG IOÉ©°S õjõ©àH

 øªµJh ,º¡JÓFÉY πÑ≤à°ùeh º¡∏Ñ≤à°ùe AÉæH ≈∏Y

 øjó«Øà°ùŸG  »£©«°S  ¬fCG  ‘ QGô≤dG  Gòg á«ªgCG

 º¡æcÉ°ùe AÉæH äGAGôLEG Ö«JÎd âbƒdG øe É©°ùàe

 ºgöSCG  QGô≤à°S’ kÉfÉæª°V á«ëjQCG  πµH á°UÉÿG

.»YÉªàL’Gh »°ùØædG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 áæ÷ ´ÉªàLG ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ÈY - äGQÉeE’G ádhód »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ∫ÉØàM’G

 áî«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH - »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J

 ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi âæH Ëôe

.áæé∏dG

 QhôÃ  ∫ÉØàM’G  IóæLCG  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉfh

 äGQÉeE’G ádhO OÉ–G ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ÉeÉY Ú°ùªN

 ≥«Kh  πµ°ûH  É¡WÉÑJQG  á«ªgCGh  É¡à«é«JGÎ°SGh

 IÒ°ùÃ  ÉªFGO  §ÑJQG  …òdG  »°ù«FôdG  ±ó¡dÉH

 áaÉ°VE’ÉH ¿É°ùf’G AÉæH ‘ QÉªãà°S’G ƒgh OÉ–’G

 Ú°ùªÿG ∫ÓN â≤≤– »àdG äGRÉ‚E’G RGôHG ¤EG

 á∏jƒW á«∏Ñ≤à°ùŸG ±GógC’G ∂dòch á«°VÉŸG ÉeÉY

.á∏Ñ≤ŸG Ú°ùªî∏d ióŸG

 πª©dG  èeGôH  äGóéà°ùe  ´ÉªàL’G  åëH  Éªc

 áæé∏d  ÒNC’G  ´ÉªàL’G  òæe  RÉ‚E’G  ºéMh

 åëH ¤EG áaÉ°VE’ÉH 2020 ¢SQÉe ‘ ó≤Y …òdG

 á«é«JGÎ°SGh ájöüÑdG ájƒ¡dG á«é«JGÎ°SG §£N

 äÉ«dÉ©ØdG  ¢†©H  ¢VGô©à°SG  ”  Éªc  ∫É°üJ’G

 ΩÉeCG  áMÉàŸG  ¢UôØdGh  á«°ù«FôdG  á£°ûfC’Gh

.É¡«a ácQÉ°ûŸG πLCG øe äÉÄ«¡dG

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ™aQh

 ∫ÉØàM’G áæ÷ ¢ù«FQ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 ™«ªL º°SÉHh äGQÉeE’G ádhód »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH

 äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG áæé∏dG AÉ°†YCG

 Ö©°Th áeƒµM ¤EGh ádhó∏d Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¤EG

 ìÉ‚  áÑ°SÉæÃ  á«Hô©dG  áeC’G  ¤EGh  äGQÉeE’G

.ïjôŸG Öcƒc ∫ƒM √QGóe ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°Uh

 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

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

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

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

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh

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

 É¡JÒ°ùe  ∫ÓN  ±ó¡à°ùJ  ...  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 á«ŸÉY äGRÉ‚EG ≥«≤– á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY Ú°ùªî∏d

 áeC’G äÉMƒªW ºYO á∏°UGƒeh Iójôah á«FÉæãà°SG

 QÉgOR’Gh á«ªæàdG ‘ »Hô©dG ÜÉÑ°ûdGh á«Hô©dG

.AÉNôdGh

 ≥«≤– ™e äGQÉeE’G ádhO ¿CG  ¤EG  √ƒª°S QÉ°TCGh

 ïjôŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdÉH É©«ªL Üô©dG º∏Mh É¡ª∏M

 AÉæH  ÉgQƒfi ájƒªæJ  ájDhQ  QÉªK  Ωƒ«dG  »æŒ

 ájDhôdG  ∂∏J  ..  öûÑdG  ‘  QÉªãà°S’Gh  ¿É°ùfE’G

 É¡fCG  ΩGhódG  ≈∏Y  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  ócDƒJ  »àdG

 á«é«JGÎ°S’G  Éæ££N áaÉµd  »°ù«FôdG  ∑ôëŸG

 ¤EG  ÉfOƒ≤à°S  »àdGh  πÑ≤à°ùª∏d  á«aGöûà°S’Gh

 á«ŸÉ©dG  äGRÉ‚E’G  ÜhQO  ‘  Éeób  »°†ŸG

.áaÉc ä’ÉéŸÉH

 ¤EG  RGõàYGh  ôjó≤Jh  ôîa  á«–  √ƒª°S  ¬Lhh

 πeC’G QÉÑ°ùe πªY ≥jôa AÉ°†YCG äGQÉeE’G ÜÉÑ°T

 »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d Éª¡∏e ÉLPƒ‰ Gƒeób º¡fCG GócDƒe

 RhÉŒ ≈∏Y IQó≤dGh ó∏÷Gh IOGQE’Gh ìƒª£dG ‘

 ±óg ≥«≤ëàd º¡«©°S ‘ âª¶Y Éª¡e äÉjóëàdG

 πH  Ö°ùëa  º¡æWƒd  ¢ù«d  óFGQ  RÉ‚EGh  »eÉ°S

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∫hódG ™«ª÷

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

 OÉ–Ód »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ä’ÉØàM’G ¿ƒµJ ¿CG

 »c  ádhódG  äGRÉ‚EÉc  á∏gòeh  Iójôah  áª«¶Y

 øWh IÒ°ùe ™ªLCG ⁄É©dG ™dÉ£jh É©e ö†ëà°ùf

 πÑ≤à°ùe ±öûà°ùfh ¬FÉæHCG óYGƒ°ùH óéŸG ÆÉ°U

 ¥Ó£f’G  ‘  áÑZôdGh  áÁõ©dGh  ìƒª£dG  √Dƒ∏e

 ä’ÉéŸG ‘ á«ŸÉ©dG IOÉjôdG ó©≤e AƒÑJ ƒëf

 øH óªfi ‹É©e áæé∏dG  ´ÉªàLG ö†M .áaÉc

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¿hDƒ°T  ôjRh  …hÉbô≤dG  ˆGóÑY

 ôjRh  ¢ùjƒ©dG  óªfi  øH  øªMôdGóÑY  ‹É©eh

 ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©eh ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH

 IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©eh áeó≤àŸG

 øH π«¡°S âæH Éª°T ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG

 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  »YhQõŸG  ¢SQÉa

 IôFGO  ¢ù«FQ  ∑QÉÑŸG  áØ«∏N  óªfi  ‹É©eh

 óªfi ‹É©eh »ÑXƒHCG  ‘ áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG

 IQGRƒH á«°SÉFôdG º°SGôŸG ¢ù«FQ »Ñ«æ÷G ˆGóÑY

 ô£©dG  óªfi  ó«©°S  IOÉ©°Sh  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T

 áeÉ©dG á«°SÉeƒ∏HódG Öàµe ΩÉY ôjóe ÊÉëæ¶dG

 IôFGód ΩÉ©dG ôjóŸG …ôŸG ó«©°S ∫Óg IOÉ©°Sh

 ËQ IOÉ©°Sh »HóH …QÉéàdG ≥jƒ°ùàdGh áMÉ«°ùdG

 ΩÓYE’G ¿hDƒ°ûd ájò«ØæàdG IôjóŸG …ôª°ûdG ∞°Sƒj

 IOÉ©°Sh ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L »é«JGÎ°S’G

 á«°SÉFôdG º°SGôŸG π«ch »ã«eôdG ó°Tôe IÒª°S

.á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRƒH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e åëH 

 ô≤e ‘ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ,…OÉ–’G »æWƒdG

 ≠fƒ«H ∑QÉH ‹É©e ¢ùeG »ÑXƒHCÉH ¢ù∏éŸG

 ájQƒ¡ª÷ á«æWƒdG  á«©ª÷G  ¢ù«FQ  ∑ƒ°S

 ≥aGôŸG óaƒdGh "¿ÉŸÈdG" á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

 á«fÉŸÈdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J πÑ°S ..¬d

 ≥«°ùæàdG õjõ©Jh äGQÉjõdG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe ,

 äGP  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl  ∫É«M  QhÉ°ûàdGh

 iód  ájƒdhCG  πµ°ûJh  ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G

 ºYOh π«©ØJ ó«©°U ≈∏Y Éª«°S ’ ,øjó∏ÑdG

 ó°ùéj ÉÃ ÚÑfÉ÷G ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 øjó∏ÑdG »Ñ©°Th »JOÉ«b äÉ©∏£Jh ¢UôM

 äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ≥«°ùæàdG Rõ©jh ,Ú≤jó°üdG

 äÉ«dÉ©ØdG  ‘ ácQÉ°ûŸG  ∫ÓN á«fÉŸÈdG

.á«dhódG á«fÉŸÈdG

 á«©ª÷G ¢ù«FôH ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ÖMQh

 Éæªãe ,¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ájQƒµdG á«æWƒdG

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  áæ«àŸG  äÉbÓ©dG

 ∞∏àfl ≈∏Y á«Hƒæ÷G  ÉjQƒc  ájQƒ¡ªLh

 ‹É©Ÿ áÄæ¡àdG ¬«dÉ©e Ωóbh .äÉjƒà°ùŸG

 ¬HÉîàfG  áÑ°SÉæÃ  ∑ƒ°S  ≠fƒ«H  ∑QÉH

 ÉjQƒc ájQƒ¡ª÷ á«æWƒdG á«©ªé∏d É°ù«FQ

 ≥«aƒàdGh ìÉéædÉH ¬d ¬JÉ«æ“h á«Hƒæ÷G

 ¬©∏£J  øY  ÉHô©e  ,á«fÉŸÈdG  ΩÉ¡ŸG  ‘

 äÉbÓY ºYód  á«FÉæãdG  äGQÉjõdG  ôØ°ùJ  ¿CG

 ΩÉY  â°ù°SCÉJ  »àdGh  ,É¡à«ªæJh  øjó∏ÑdG

. 1980

 äGP ÉjÉ°†≤dGh äÉYƒ°VƒŸG ¤EG AÉ≤∏dG ¥ô£Jh

 ÉjQƒch äGQÉeE’G ádhO ÚH ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

 á«fÉŸÈdG ä’ÉéŸG ‘ á°UÉN ,á«Hƒæ÷G

 áæé∏dG ∫ÓN øe ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdGh

 »àdGh ,øjó∏ÑdG ÚH ácÎ°ûŸG ájOÉ°üàb’G

 …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ¤EG  ±ó¡J

 É¡ªgCG  øeh  ,  á«ªgC’G  äGP  ä’ÉéŸG  ‘

 ™jQÉ°ûŸG ´É£b ºYOh QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdG

 ,áMÉ«°ùdGh ¿GÒ£dGh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 »YÉæ°üdG Ωó≤àdGh ,á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dGh

 πjƒªàdGh  ,ôjƒ£àdGh  »ª∏©dG  åëÑdG  ÈY

 ájÉYôdG  äÉeóNh  ,áeÉ©dG  äÉeóÿGh

 ócCGh .‘É≤ãdG ∫OÉÑàdGh º«∏©àdGh ,á«ë°üdG

 äGQÉjõdG QGôªà°SG á«ªgCG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e

 á°UÉN øjó∏ÑdG ÚH á«°SÉeƒ∏HódGh á«ª°SôdG

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ájQƒ¡ªLh äGQÉe’G ádhO ¿G

 Éª¡dh  á«é«JGÎ°SG  äÉbÓ©H  ¿É£ÑJôJ

 iƒà°ùe ≈∏Y á«LPƒ‰h áëLÉf ™jQÉ°ûe

 ájhƒædG ábÉ£dG ó«dƒàd äÉ£fi ‘ á≤£æŸG

 ábÉ£∏d ´höûe ÈcG ƒgh "ácGôH" ´höûªc

.⁄É©dG ‘ á«ª∏°ùdG ájhƒædG

 äÉbÓ©dG  ôjƒ£J  á«ªgCG  ¬«dÉ©e  ócCG  Éªc

 ájQƒ¡ª÷ á«æWƒdG á«©ª÷G ™e á«fÉŸÈdG

 ábGó°U ¿É÷ ó≤Y ∫ÓN øe ,á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

 á«bÉØJG  π«©Øàd  ÚÑfÉ÷G  ÚH  ácÎ°ûe

 á©bƒŸG  á«fÉŸÈdG  ºgÉØàdGh  ¿hÉ©àdG

 äGQÉjõdG  ∫OÉÑJ  á«ªgCGh  ,Ú°ù∏éŸG  ÚH

 iƒà°ùe ≈∏Y ±QÉ©ŸGh äGÈÿGh á«fÉŸÈdG

 ‘  Úaô£dG  ÚH  ≥«°ùæàdGh  ,äÉ©jöûàdG

 OÉ–’G  πãe  á«dhódG  á«fÉŸÈdG  πaÉëŸG

 á«fÉŸÈdG  á«©ª÷Gh  ,‹hódG  ÊÉŸÈdG

 á«©ª÷G  ¢ù«FQ  ¬«dÉ©e  ôµ°Th  .ájƒ«°SB’G

 ácQÉ°ûe  ó«cCÉJ  ≈∏Y  ájQƒµdG  á«æWƒdG

 2020 ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e ‘ …QƒµdG  ÖfÉ÷G

 …QƒµdG ÖfÉ÷G ácQÉ°ûe ¿CG ≈∏Y GOó°ûe »HO

 É¡àaÉ≤Kh ájQƒµdG ájDhôdG ≥«≤– ‘ º¡°ùj

.´GóHC’Gh QÉµàH’G ‘ É¡MÉ‚h

 ≥«°ùæàdGh  π°UGƒàdG  á«ªgCG  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh

 äÉbÓ©dG  AGôKEG  ‘  º¡°ùj  ÉÃ  ÊÉŸÈdG

 Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ÚH Iõ«ªàŸG

 √òg á«°Uƒ°üNh ≥ªY ó°ùéjh Rõ©j ÉÃh

 »àdG  ácÎ°ûŸG  §HGhôdG  õjõ©Jh  äÉbÓ©dG

 ∞bGƒŸG  IóMhh iDhôdG  »bÓJ  ≈∏Y õµJôJ

 áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘  á«eÉæàŸG  ácGöûdGh

 øjó∏ÑdG  »JOÉ«b  äÉ¡LƒJ  ºLÎj  ÉÃh

 äÉbÓ©dG  √òg  ôjƒ£J  ≈∏Y  Úà°üjô◊G

 ¬ÑfÉL øe .ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ É¡ª«YóJh

 á«©ª÷G ¢ù«FQ ∑ƒ°S ≠fƒ«H ∑QÉH ‹É©e ócCG

 ¢UôM á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ájQƒ¡ª÷ á«æWƒdG

 ¿hÉ©àdG äÉbÓY ôjƒ£Jh õjõ©J ≈∏Y √OÓH

 ™e á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG ≥«≤–h ∑Î°ûŸG

 É°Uƒ°üN ,áaÉc ä’ÉéŸG ‘ äGQÉeE’G ádhO

 ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉªãà°S’G  ä’ÉéŸG  ‘

 ∫OÉÑJ  á«ªgCG  ¤EG  GÒ°ûe  ,á«MÉ«°ùdGh

 πLCG øe ÚÑfÉ÷G ÚH á«fÉŸÈdG äGQÉjõdG

 ó«MƒJh iDhôdG ≥«°ùæJh ∑Î°ûe ¿hÉ©J ≥∏N

.á«fÉŸÈdG äÉ«∏YÉØdG ∞∏àfl ‘ Oƒ¡÷G

 áeƒµMh IOÉ«b äGQÉe’G ádhO ¬«dÉ©e CÉægh

 QÉÑ°ùe"  ∫ƒ°Uh  ìÉ‚  áÑ°SÉæÃ  ÉÑ©°Th

 Èà©j …òdGh ïjôŸG Öcƒc QGóe ‹G "πeC’G

.á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY Ú°ùªî∏d OGó©à°SÓd ábÓ£fG

 ¤G ájQƒµdG á«æWƒdG á«©ª÷G ¢ù«FQ QÉ°TCGh

 øjó∏ÑdG  ÚH  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY

 ábÉ£dGh ábÉ£dGh AÉ°ûf’G ∫É› ‘ á°UÉN

 á«ªgCG  GócDƒe  ,áYGQõdGh  áë°üdGh  ájhƒædG

 πª°ûàd  äÉbÓ©dG  √òg  õjõ©Jh  ôjƒ£J

 ™jƒæàdG  ∫É› ‘ IójóL iôNG  ä’É›

 á°UÉN  áaô©ŸG  OÉ°üàbG  AÉæHh  »YÉæ°üdG

 ‘ …DhQh äGÈN É¡jód äGQÉe’G ádhO ¿CGh

 äGQÉe’G ájƒÄeh 2030 ájDhôc ∫ÉéŸG Gòg

. 7071

..ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«LƒàH

IQó≤dG á≤£æªH º∏°ùdG í«°S »a äÉLGQódG QÉ°ùe ≥Øf ≈∏Y ziQÉÑëdG{ º°SG ¥ÓWEG

»æWƒdG ¢ù«°SCÉàdG Ωƒ«H ¿ÉHÉ«dG QƒWGôÑeEG GhCÉæg..…ô°SC’G ºgQGô≤à°SG ≥«≤ëJh ø«æWGƒªdG OÉ©°SEG ≈∏Y k É°UôM

 »a óæ¡dG ¢ù«FQ ¿hõ©j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

ájó«∏édG á∏àµdG QÉ«¡fG ÉjÉë°V

 »°VGQC’ AÉæÑdG á∏¡e ójóªàH ôeCÉj ó°TGQ øH óªëe

ø«æWGƒª∏d í næ pªdG

ádhó∏d »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ∫ÉØàM’G áæéd ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH ˆGóÑY

á«fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J ájQƒµdG á«æWƒdG á«©ªédG ¢ù«FQ ™e åëÑj ¢TÉÑZ ô≤°U
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اأخبار الوطن

 تاأجيل موعد انطالق 
»القافلة الوردية«حتى 
الربع الأخير من 2021

محمد  لمهرجان  الختامي  اليوم  ي�سهد  القيوين  اأم  حاكم 
بن زايد ل�سباقات الهجن العربية الأ�سيلة ومزاينة الإبل

اأم القيوين-وام:
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد   
الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن 
اليوم  مناف�سات   ، القيوين  اأم  حاكم 
احلول  لفئة  رم��وز  واأرب��ع��ة  اخلتامي 
ال�سمو  �ساحب  ملهرجان  وال��زم��ول، 
ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ 
الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
الهجن  ل�سباقات  امل�سلحة  للقوات 
الإبل مبنطقة  الأ�سيلة ومزاينة  العربية 

القيوين. اأم  باإمارة  اللب�سة 
بن  ماجد  ال�سيخ  ال�سباق  �سهد  كما 
دائرة  رئي�س  املعال  را�سد  بن  �سعود 
عبداهلل  وال�سيخ  والآث���ار  ال�سياحة 
رئي�س  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن 
حمبي  من  غفري  وجمع  املالية،  دائرة 
اأبناء  من  الهجن  �سباقات  ومتابعي 
الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
�سهيل  حممد  مالكها  "الو�سل"  واهدت 
الأول يف  املركز  العامري  عوي�سان  بن 
احلول  �سيف  وحترز  الأ�سواط  اإنطالقة 
املفتوح + 3 مليون درهم بعد اأن انهت 
وجاءت   ،12:32:8 قدره  بزمن  امل�سافة 
ل�سعيد حممد  "جنال"  الثاين  املركز  يف 
بالذويب العامري وبزمن قدره 12:36:7، 
بن  علي  ل��ف��رج  "ب�ساير"  وو���س��ل��ت 
حمودة يف املركز الثالث بتوقيت قدره 
الثاين  الرئي�سي  ال�سوط  ويف   ،12:42:5
 2  + بندقية  واجلائزة  املفتوح  للزمول 
"كيفان"  مع  املوعد  كان  درهم  مليون 
بلغ  وبزمن  الكتبي  غدير  را�سد  حلمد 
13:02:1، وجاء يف املركز الثاين "رعد" 
قدره  بزمن  الكتبي  غدير  را�سد  حلمد 
"م�سيح"  الثالث  املركز  ويف   ،13:02:3
بزمن  العامري  مبارك  �ساملني  ملحمد 

قدره 13:03:4 .
احل��ول  و�سيف  الثالث  ال�سوط  ويف 
درهم  ون�سف  مليون   2  + املحليات 
حمودة  بن  لفرج  "ميا�سة"  اأنت�رصت 

والنامو�س  الأول  باملركز  الظاهري 
قدره  بزن  ال�سوط  م�سافة  انهت  اأن  بعد 
الثاين  امل��رك��ز  يف  وج���اءت   ،12:37:5
النيادي  �سعيد  حلميد  "الكايدة" 
و"ال�سهامة"   ،12:38:9 ق��دره  بتوقيت 
املركز  يف  قنزول  بن  م�سلم  ملحمد 
اآخر  ويف   ،12:39:6 بلغ  بزمن  الثالث 
على  والتناف�س  املهرجان  اأ���س��واط 
مليون   1  + املحليات  الزمول  بندقية 
ل�سويد  "�ساهني"  فاز  دره��م  ون�سف 
باملركز  امل��ن�����س��وري  ق���ران  م�سيعد 
قدره  بتوقيت  ال�سوط  ونامو�س  الأول 
�سعيد  حلميد  "خمالب"  وجاء   ،12:53:9
قدره  بزمن  الثاين  املركز  يف  النيادي 
حمودة  بن  لعلي  و"لبيب"   ،13:01:01

الظاهري يف املركز الثالث بزمن قدره 
اخلا�سة  احلول  اأ�سواط  ويف   .  13:02:0
"وطن"  فازت  الإبل  مزاينة  مب�سابقة 
بنامو�س  املحرمي  ال�سيد  �سعيد  حلميد 
ال�سوط الأول واخلا�س باحلول ال�رصايا 
بعد  مفتوح  حمليات  القبائل  لأبناء 
يف  وج���اءت   ،%95 ن�سبة  حتقيقها 
كرامة  ل�سعيد  "�رصط"  الثاين  املركز 
ويف   ،%94 وبن�سبة  العامري  �سعيد 
لعبدالعزيز  "ميا�سة"  الثالث  املركز 
بن�سبة  ال��ق��ح��ط��اين  ع��اي�����س  حم��م��د 
للحول  ال��ث��اين  ال�����س��وط  ويف   ،%93
ك�سبت  مفتوح  القبائل  اأبناء  �رصايا 
لتهدي  التحكيم  جلنة  اآراء  "ت�رصيف" 
املن�سوري  �سقر  نا�رص  �سامل  مالكها 

يف  وجاءت   ،%94 بن�سبة  الأول  املركز 
م�سبح  لعامر  "زمط"  الثاين  املركز 
بن�سبة  املن�سوري  حويرب  بن  عامر 
اختيار  كان  الثالث  املركز  ويف   ،%93
عو�س  لعمر  "�سف"  مع  التحكيم  جلنة 
 ،%92 وبن�سبة  العامري  قا�سم  عبداهلل 
ويف ال�سوط الثالث حول �رصايا لأبناء 
التي  املناطق  باأبناء  واخلا�س  القبائل 
"بنت  ك�سبت  املهرجان  ت�ست�سيف 
اخلاطري  را�سد  لعادل حممد  �سوغان" 

 ،%90 وبن�سبة  الأول  املركز 
مطر  عبيد  ل�سيف  "�سواهني"  وجاءت 
 ،%88 الثاين بن�سبة  اآل علي يف املركز 
ل�سامل  "هملولة"  الثالث  املركز  ويف 

.%86 بن�سبة  الزمر  ماجد  عبداهلل 

�سلطان بن اأحمد القا�سمي: ال�سورة لغة تدوين 
الواقع عبر التاريخ

ال�سارقة-وام:
اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  قال   
جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي 
مبنا�سبة   - لالإعالم  ال�سارقة 
املهرجان  فعاليات  اإن��ط��الق 
اأك�سبوجر  للت�سوير"  ال��دويل 
اأك�سبو  م��رك��ز  يف   "  2021
اأول  هي  ال�سورة  اأن  ال�سارقة.. 
لغة تدوين م�سرتكة بني الأفراد 
واجلماعات وبني حقبة زمنية 
واأخرى ومل تبداأ كتابة التاريخ 
الب�رصي بالأقالم اأو الكلمات بل 
الإن�سان  خطها  التي  بال�سورة 
الكهوف  ج��دران  على  القدمي 
و���س��خ��ور اجل��ب��ال وح��ج��ارة 

الأر�س.
واأ�ساف اإن ال�سورة هي باكورة 
التعبري  يف  الب�رص  حم��اولت 
الكون  لكت�ساف  ده�ستهم  عن 
اللغات  تطور  ومع  وظواهره 
وتغريها  التعبري  وو���س��ائ��ل 
بقيت  ال��زم��ن  ع��ر  اجل����ذري 
تتغري  ول  تتطور  ال�����س��ورة 
لتوؤدي  جديدة  اأدوات  ت�ستدخل 
وظائفها القدمية وهي التوثيق 
يف  امل�سرتكة  القيم  و�سناعة 

الوعي الإن�ساين.
التاريخية  العراقة  اأن  واأو�سح 
لل�سورة  ت��وؤم��ن  ل  وح��ده��ا 
احلماية الكافية يف ع�رص تعدد 
وو�سائل  والو�سائط  الفنون 
واحلديث  والتقنيات  التعبري 
يتعلق  ل  هنا  احلماية  ع��ن 
اأو  امل�ستخدمة  بالتقنيات 
غريها  اأو  واحلرفية  باجلودة 
بل  الت�سوير  فن  �سكليات  من 
والر�سالة  بالوظيفة  تتعلق 
وتتعلق  الإن�سانية  واجلمالية 
توثيق  ك��اأول  مبكانتها  اأي�سا 

اإبداعي تاريخي.
وقال " لهذا نحن الأن بحاجة 
اأكرث من اأي وقت م�سى ملظالت 
ومن�سات  امل�سورين  جتمع 
تنقل للعامل اإبداعاتهم وحتدث 

فيها  وما  ق�س�سهم  عن  النا�س 
م��ن ج��م��ال��ي��ات واح��ت��م��الت 
ولأن  امل�ستقبل  على  مفتوحة 
مكانتها  اخ��ت��ارت  ال�سارقة 
ل�سناع  حا�سنة  البدايات  منذ 
الآداب  مقدمتها  ويف  الثقافة 
وظيفة  تعي  والعلوم  والفنون 
الإبداعات والفنون يف الرتقاء 
الب�رص ف�ساءات  باحلياة ومنح 
للفرح والتاأمل وتغذية الوجدان 
والتفاعل امل�سرتك مع ق�سة اأو 
وياأتي  نبيلة  فكرة  اأو  ق�سية 
 - للت�سوير  الدويل  املهرجان 
اك�سبوجر - ليوؤكد على املكانة 
ومينح  الت�سوير  لفن  الكبرية 
ترتجم  من�سة  امل�����س��وري��ن 
�سورهم اإىل حكايات وتدجمها 
بكل  الجتماعية  الثقافة  مع 
باأبعادها التنموية والإن�سانية 

والأخالقية".
ولفت ال�سيخ �سلطان بن اأحمد 

القا�سمي اإىل اأن وظيفة ال�سورة 
ل  والتغيري  للتاأثري  ك���اأداة 
طريقها  وجدت  اإذا  اإل  تتحقق 
اجلمهور  من  وا�سعة  ل�رصائح 
ملتزمة  قاعدة  من  وانطلقت 
بجماليات فن الت�سوير وحريته 
وعفويته من ناحية واأخالقياته 
ور�سالته من ناحية اأخرى وهذا 
ينطبق اأي�سا على كافة الفنون 
فالإبداع  الإبداعية  واملهارات 
بدون  فقط  الإب���داع  اأج��ل  من 
اأو ر�سالة توثق  وظيفة �سامية 
عالقته باجلمهور ويالم�س من 
واأحالمهم  طموحاتهم  خاللها 
ال��رته��ل  اأو  ب���ال���زوال  م��ه��دد 
ال�ستغالل  خانة  يف  والوقوع 
من قبل فئات ل ت�سغلها �سوى 
امل�سالح الفئوية ال�سيقة ويف 
ول  يتطور  ل  الإب��داع  املقابل 
ي�ستمر اإذا قيد ب�سوابط جامدة 
اجلميلة  لعفويته  واعية  وغري 

هذه  ففي  العفوي  جماله  اأو 
الده�سة  عن�رص  �سيفقد  احلالة 
ال��وع��ي  و�ست�سع  والإل���ه���ام 
حالة  يف  ال�سائد  التقليدي 
التي  ال�سدمات  من  متوا�سلة 

توؤ�س�س لوعي وليد جديد.
حرية  ب��ني  اجل��م��ع  اأن  واأك���د 
الجتماعية  ووظيفته  الإب��داع 
هو مبثابة العودة اإىل البدايات 
لفن  اأ�س�ست  ال��ت��ي  ال��ري��ئ��ة 
تعبريا  ك��ان  عندما  الت�سوير 
الده�سة والكت�ساف  عفويا عن 
والتوا�سل  والتعلم  والتذوق 
الأ�سا�سية  مهمتنا  هي  وه��ذه 
كافة  ويف  "اك�سبوجر"  يف 
�سفة  حتمل  التي  الفعاليات 
الفن  يبقى  اأن  اإبداعية،  فنية 
واأن  خال�سا  واإن�سانيا  جماليا 
الفنون  من  النوع  ه��ذا  يلقى 
من  يحتاجه  ال��ذي  الدعم  كل 

اجلمهور والراأي العام.

»الأ�سغال ال�سارقة«تدر�س اآلية تنفيذ توجيهات �سلطان القا�سمي 
بخ�سو�س البيوت ال�سعبية في خورفكان

ال�سارقة-وام:
بال�سارقة  العامة  الأ�سغال  دائرة  اأكدت   
�ساحب  توجيهات  تنفيذ  على  حر�سها 
بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
توجيه  ورود  فور  ب��داأت  حيث  ال�سارقة 
الالزمة  اخل�سو�سية  ب��اإي��ج��اد  �سموه 
للبيوت ال�سعبية يف خورفكان وذلك عر 
بالت�ساميم  والبدء  البيوت  مواقع  زيارة 
الوقت  يف  تنفيذها  من  لالنتهاء  الالزمة 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  وك��ان  امل��ح��دد. 
يف  هاتفية  مداخلة  عر  وجه  ال�سارقة 
من  يبث  الذي  املبا�رص"  "اخلط  برنامج 
اأم�س الول  ال�سارقة  اإذاعة وتلفزيون  اأثري 
دائرة الأ�سغال العامة باإيجاد اخل�سو�سية 
املطلة  البنايات  جراء  ال�سعبية  للبيوت 
عر اإن�ساء مباين اإ�سافية داخل البيت من 
ناحية اجلدار املطل على البنيان الطويل 
بع�س  امل��ب��اين  ه��ذه  تت�سمن  اأن  على 
منا�سبة  ومرافق  املعمارية  املعاجلات 
�سابه  وما  لل�سيارة  م��راآب  مع  املخازن 
ذلك ومن ثم تقوم برفع هذا اجلدار دورا 
�ساتر  بناء  اأي  "دروة"  لي�سبح  اإ�سافيا 

للحفاظ على خ�سو�سية اأهل البيت.
وقال املهند�س علي بن �ساهني ال�سويدي 
رئي�س الدائرة " زرنا اليوم موقع البيوت 
عليها  املطلة  وال��ب��ن��اي��ات  ال�سعبية 

اجلهات  من  امل�سوؤولني  من  عدد  برفقة 
احلكومية واملهند�سني املخت�سني لدرا�سة 
املخططات  وف��ق  امل��راف��ق  و�سع  اآل��ي��ة 
على  الدائم  حر�سهم  موؤكدا  الهند�سية".. 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  تنفيذ 
منذ  ال��دائ��رة  ب��ا���رصت  حيث  ال�سارقة 
الالزمة  اخلطط  بو�سع  التوجيه  �سدور 
والذي  املحدد  بوقته  امل�رصوع  اإجناز  يف 
ل  التي  �سموه  مكارم  من  مكرمة  يعد 
تنتهي حر�سا منه على حتقيق ال�ستقرار 
ومتابعة  الالزمة  اخل�سو�سية  واإيجاد 
اأبنائه  لهموم  ومالم�سته  الدائمة  �سموه 
اأجل توفري احلياة الكرمية  املواطنني من 
بالنهو�س  امل�ستمر  �سموه  واهتمام  لهم 
املالئم  امل�سكن  وتوفري  التحتية  بالبنية 

املراعي خل�سو�سية اأفراد املجتمع.
بدرا�سة  ب���داأت  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ولفت 
مع  تنفيذها  واآل��ي��ات  �سموه  توجيهات 
حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  املخت�سة  اجلهات 
يف  البدء  مت  حيث  املو�سوعة  الأه��داف 
ترجمة  على  �ستعمل  التي  الفرق  ت�سكيل 
خطة  وفق  وجه  اأف�سل  على  التوجيهات 

مدرو�سة.
مبتابعة  �سيقوم  اأنه  ال�سويدي  واأو�سح 
اأدوار املهند�سني بالدقة الالزمة وبجميع 
الإدارات  جميع  وتوجيه  التفا�سيل 
املعنية بتقدمي الت�سهيالت الالزمة لإجناز 

امل�رصوع وب�رصعة قيا�سية.

ال�سارقة-وام:
 - الوردية  القافلة  فر�سان  م�سرية  اأعلنت   
مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  م��ب��ادرات  اإح��دى 
ب�رصطان  الوعي  بتعزيز  املعنية  ال�رصطان 
الثدي واأهمية الك�سف املبكر الدوري والذاتي 
ال�  انطالق دورتها  تاأجيل موعد  .. عن  عنه 
اجلاري  العام  من  الأخ��ري  الربع  حتى   11
وذلك حر�سا على �سالمة املجتمع املحلي 
الإج���راءات  مع  وان�سجاما   19 كوفيد  من 
الدولة  تتبعها  التي  والوقائية  الحرتازية 
وطبيعة الفعاليات التي تت�سمنها. ووجهت 
يف  تقام  اأن  املقرر  من  كان  التي  امل�سرية 
�سهر فراير اجلاري دعوة للمجتمع املحلي 
اأكدت فيها �رصورة تبني ممار�سات الفح�س 
ب�سكل  املر�س  عن  للك�سف  والذاتي  الدوري 
مبكر باعتباره ي�ساهم يف رفع ن�سبة ال�سفاء 
املر�س  ت�سخي�س  حال  يف  باملائة   98 اإىل 
العليا  اللجنة  وك�سفت  الأوىل.  مراحله  يف 
جهود  اأن  الوردية  القافلة  مل�سرية  املنظمة 
ور�سالة امل�سرية �ستتوا�سل ب�سل�سلة فعاليات 
املجتمع  اأف��راد  بتوعية  ت�ستهدف  خا�سة 
م�سرية   .. الثدي  �رصطان  مبر�س  الإم��ارات��ي 
اإىل اأن الإعالن عن الفعاليات �سيكون قريبا. 
وثمنت اللجنة املنظمة للم�سرية اخلطى التي 
الدولة نحو مرحلة التعايف من  مت�سي بها 
واأثر ت�سافر اجلهود املجتمعية  "كوفيد 19" 
واملوؤ�س�سية وكفاءة تعامل اجلهات الوطنية 
مع تداعيات اجلائحة متمنية اأن ي�سهد نهاية 
العام م�سرية نوعية لفر�سان القافلة الوردية 
اأهدافها.  واأن حتقق جميع  ال� 11  يف عامها 
ووفرت م�سرية القافلة الوردية منذ انطالقها 
األ��ف فح�س  اأك��رث من 75  اأع��وام  قبل ع�رصة 
للثدي  الإ�سعاعي  للت�سوير  دائمة  ووح��دة 
�رصطان  فح�س  مراكز  جتهيز  اإىل  بالإ�سافة 
الثدي يف املناطق البعيدة حول الدولة كما 
املجتمع  فئات  بني  التعاون  قيم  ر�سخت 
الإماراتي كافة على قاعدة مكافحة �رصطان 

الثدي وامل�ساهمة يف احلد من تداعياته.

 اأبوظبي-وام:
 متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة 
ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة 
الدولة  يف  الفحو�سات  نطاق 
وح�رص  املبكر  الكت�ساف  بهدف 
بفريو�س  امل�����س��اب��ة  احل����الت 
 "19  - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا 
اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخالطني 
الوزارة عن اإجراء 180،340 فح�سا 
 24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  جديدا 
خمتلفة  فئات  على  املا�سية 
اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
 و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي 
وتو�سيع  الدولة  يف  والفح�س 
م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق 
 3،525 عن  الك�سف  يف  ال��دول��ة 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا 
ح��الت  وجميعها  خم��ت��ل��ف��ة، 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 
يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�سحية 
امل�سجلة  احل����الت  جم��م��وع 

339،667 حالة.
 18 وفاة  عن  الوزارة  اأعلنت   كما 
حالة م�سابة وذلك من تداعيات 
الإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد، 

الوفيات يف الدولة 974 حالة.
ووقاية  ال�سحة  وزارة   واأعربت 
وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع 
ت��ع��ازي��ه��ا وم��وا���س��ات��ه��ا ل��ذوي 
بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني، 
امل�����س��اب��ني،  جلميع  ال��ع��اج��ل 
التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 
والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع 
بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات 
ل�سحة  ���س��م��ان��ًا  الج��ت��م��اع��ي 
اأعلنت  اجلميع.  كما  و�سالمة 
حالة   3،734 �سفاء  عن  ال��وزارة 
جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا 
امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام 
الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 
وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ 
ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون 

319،787 حالة.

اأبوظبي-وام:

ال�سحة  وزارة  اأعلنت   
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع عن 
جرعة   107،550 ت��ق��دمي 
 24 ال���  ال�ساعات  خ��الل 
يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية 

التي  اجل��رع��ات  جمموع 
ام�س  حتى  تقدميها  مت 
 4،792،208 اخل��م��ي�����س 
توزيع  وم��ع��دل  ج��رع��ات 
لكل  48.45 جرعة  اللقاح 

100 �سخ�س.
مع  متا�سيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 

لتوفري  ال�����وزارة  خ��ط��ة 
و�سعيًا  #كوفيد19  لقاح 
املناعة  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
عن  الناجتة  املكت�سبة 
�ست�ساعد  والتي  التطعيم 
احلالت  اأع��داد  تقليل  يف 
 " وال�سيطرة على فريو�س 

اإجمالي الجرعات حتى اليوم 4,792,208 جرعة

تقديم 107,550 جرعة من لقاح»كوفيد 
19« خالل 24 �ساعة 

»ال�سحة«:
تعافي 

3734 من 
كورونا 

وت�سجيل 
 3,525

اإ�سابة و18 
حالة وفاة 

الإمارات توؤكد اأهمية اأمن وا�ستقرار 
المنطقة  

اأثينا-وام:
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  اأك��دت   
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي 
الإمارات  اأن دولة  الدويل  التعاون 
يف  الأجنبية  التدخالت  ترف�س 
توؤكد  و  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
و  القانون  �سيادة  احرتام  اأهمية 
واأمن  الدولية،  باملواثيق  اللتزام 
البحر  ���رصق  منطقة  وا�ستقرار 
واملنطقة  املتو�سط  الأب��ي�����س 

العربية.
معاليها  م�ساركة  ذلك خالل  جاء 
يف فعاليات "منتدى فيليا 2021" 
الذي عقد يف العا�سمة اليونانية 
ال��ت��ط��ورات  لبحث  ام�����س  اأث��ي��ن��ا 
املنطقة  يف  الإقليمية  والق�سايا 

الأبي�س  البحر  �رصق  منطقة  ويف 
وزراء  م�ستوى  على  املتو�سط، 
العربية  اململكة  خارجية كل من 
البحرين  مملكة  و  ال�سعودية 
وج��م��ه��وري��ة م�����رص ال��ع��رب��ي��ة و 
وجمهورية  اليونان  جمهورية 

قر�س وجمهورية فرن�سا.
وقالت معاليها اإن الجتماع ياأتي 
التحديات  حجم  تزايد  ظل  يف 
املنطقتني  تواجه  التي  والأزم��ات 
جماعيًا  عماًل  ا  منَّ يتطلب  والذي 
ال��ت��ع��اون  ج����ادا  وزي������ادة يف 
معها  وال��ت��ع��ام��ل  والتن�سيق 
لإر�ساء  واتزان  وحكمة  بعقالنية 
وال�ستقرار  والأمن  التنمية  اأ�س�س 
وال�سالم مبا يحقق اآمال وتطلعات 

�سعوبنا.



العني ـ وام:

ح���ازت واحة الع���ن عل���ى امليدالية 

الف�ضية ل� " جائزة املنتزهات احل�رضية 

الدولية الكب���رة 2020 " التي تقدمها 

املنظمة الدولي���ة للمنتزهات احل�رضية 

 ..  "  World Urban Parks"
كما ح�ضل منتزه املبزرة اخل�رضاء على 

الإ�ض���ادة الفخرية م���ن اللجنة املنظمة 

للجائ���زة كمنتجع معتنى به جيًدا يقع 

يف حممية طبيعية.

���ن جائ���زة املتنزه���ات احل�رضية  ِكّ وتمُ

الدولي���ة الكب���رة امل���دن يف جمي���ع 

اأنحاء العامل م���ن قيا�س اأدائها ومعرفة 

اإجراء التح�ضينات  املجالت التي ميكن 

عليها يف ه���ذه املنتزهات لدعم تطوير 

احلدائق وامل�ضاحات املفتوحة كعنا�رض 

رئي�ضية يف اإن�ضاء مدن ناب�ضة باحلياة 

وجمتمع���ات �ض���حية نظ���ًرا لأن عدد 

�ض���كان املجتمعات احل�رضية يف العامل 

�ضيت�ض���اعف خالل ال�ض���نوات الأربعن 

املقبلة.

وق���ال مبارك �ض���يف ال�ضام�ض���ي مدير 

مكتب التميز املوؤ�ض�ضي يف بلدية مدينة 

العن اإن امل�ضاركة يف اجلائزة الدولية 

املتخ�ض�ض���ة يف احلدائ���ق واملنتزهات 

تاأتي �ض���من خط���ط بلدي���ة العن يف 

ال�ضتفادة من اأف�ضل املمار�ضات الدولية 

يف احلدائ���ق و امل�ض���احات اخل����رضاء 

وجودة املتنزهات لدعم تطوير احلدائق 

وامل�ض���احات املفتوح���ة يف املدين���ة 

كعنا�رض اأ�ضا�ض���ية لال�ض���تدامة البيئية 

ملجتمع  والقت�ض���ادية  والجتماعي���ة 

املدينة وزوارها ، واأي�ض���ًا لقيا�س مدى 

تلبي���ة املنتزه���ات يف مدين���ة العن 

العاملي���ة يف جمال احلدائق  للمعاير 

التي ت�ض���اعد عل���ى التطوير امل�ض���تمر 

لتحقي���ق تطلعات وتوجه���ات القيادة 

الر�ض���يدة يف توفر املرافق العامة وفق 

اأف�ضل املمار�ضات العاملية.

واأك���د اأن ح�ض���ول واح���ة الع���ن على 

اجلائزة الف�ضية على م�ضتوى املنتزهات 

واحلدائ���ق احل�رضي���ة العاملي���ة يعترب 

اإجنازا عامليا ي�ض���اف لر�ضيد اإجنازات 

الدولة التي حتققها وفق اأجندة واأهداف 

وا�ض���حة يف جم���ال احلدائق احل�رضية 

التي اأ�ض���بحت حاجة للمجتمعات مع 

ازدياد املجتمعات احل�رضية يف العامل.

واأو�ضح اأن امل�ضاركات تر ب�� 4 معاير 

رئي�ض���ية لتقييم امل�ضاركة وهي ت�ضميم 

احلديقة وتخطيطه���ا واملرافق املتوفرة 

يف احلدائق وو�ض���ائل حماي���ة احلدائق 

والزوار وامل�ض���اركة املجتمعي���ة واإدارة 

احلدائق و�ضيانتها، وح�ضلت واحة العن 

على اجلائزة باعتبارها اأكرب واأقدم واحة 

نخيل يف دولة الإمارات املدرجة من �ضمن 

مواقع الرتاث العاملي لليون�ضكو منذ عام 

2011، والت���ي تعترب يف الوقت احلا�رض 

متنزها يف و�ض���ط املدينة يقدم عرو�ضا 

للحي���اة التقليدية والإ�ض���كان والزراعة 

يف الواحة عرب املحافظة على اأ�ض���ولها 

واإدارتها ب�ضكل جيد ، و التي تكن الزائر 

م���ن معرفة الرتاث الثقايف ملدينة العن 

عرب زيارة املركز البيئي التعليمي الذي 

���ا لعر�س املواقع الرتاثية  �ضمم خ�ضي�ضً

العاملية لليون�ضكو يف منطقة العن من 

خالل �ضل�ض���لة من العرو����س التفاعلية 

املمي���زة التي تعر�س معلومات عن هذه 

املواق���ع و اأهميتها اإ�ض���افة اإىل املزارع 

العاملة يف غاباتها الكبرة من اأ�ض���جار 

النخيل التي تبلغ حوايل 147000 نخلة 

و 100 نبت���ة خمتلفة الأنواع يف الواحة 

التي ت�ضاعد الزوار يف معرفة امل�ضاهمة 

القيمة التي يقدمها املزارعون يف العن 

من خالل العر�س امل�ض���تمر لالأ�ض���اليب 

الزراعية التقليدية.

اأن ح�ضول املبزرة  ال�ضام�ض���ي  واأ�ضاف 

اخل����رضاء على تكرمي فخ���ري ملنتجع 

معتنى به جيًدا يقع يف حممية جبلية 

طبيعية وذلك باعتبارها مكانا يجتمع 

في���ه العوام���ل واملعاي���ر التي جتعل 

زيارة املبزرة جتربة ا�ض���تثنائية تنح 

الزائري���ن فر�ض���ة مثالية لال�ض���تمتاع 

املغطاة  للجب���ال  الطبيعي  باجلم���ال 

بالب�ض���اط الأخ�رض التي تعانق اجلداول 

باملياه الكربيتية املعروفة بخ�ضائ�ضها 

واملرافق  النخي���ل  واأ�ض���جار  العالجية 

الت���ي جعلتها من  اخلدمي���ة املتميزة 

اأكرث مناطق اجلذب ال�ضياحية يف مدينة 

العن.

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلنت»مكتب����ة«يف دائ����رة الثقافة 

وال�ض����ياحة � اأبوظب����ي اإطالق نادي 

قراءة خم�ض�����س للطاّلب امل�ضاركن 

يف م�ض����ابقة الق����ارئ املبدع، والذي 

يه����دف اإىل تعزيز ق����درات ومهارات 

الطاّلب عرب منحهم من�ض����ة للحديث 

حول الكتب التي قراأوها ومناق�ض����ة 

اأهم اجلوان����ب التي ا�ض����تمتعوا بها 

اأثناء  واجهته����م  التي  وامل�ض����اعب 

القراءة وطرح الأ�ضئلة وال�ضتف�ضارات 

حول امل�ضابقة.

�ض����من  الطاّلب  النادي  وي�ض����تهدف 

فئت����ن )6 � 10 �ض����نوات( و)10 � 15 

�ضنة( من خالل 5 جل�ضات افرتا�ضية 

ل����كل فئ����ة، و�ض����يتم تنظي����م هذه 

اجلل�ضات اأّيام اخلمي�س خالل الفرتة 

من 21 يناير � 18 فرباير 2021.

وبه����ذه املنا�ض����بة قال����ت �ض����يخة 

املهري، مدي����رة اإدارة املكتبات يف 

دائرة الثقافة وال�ض����ياحة � اأبوظبي: 

"توّفر ن����وادي القراءة ف�ض����اًء رحبًا 
النظ����ر  وجه����ات  لتب����ادل  للق����رّاء 

والط����الع عل����ى جت����ارب الآخرين 

لال�ضتفادة منها، ونحن �ضعداء اليوم 

باإطالق نادي قراءة خم�ض�س للطاّلب 

امل�ضاركن يف م�ضابقة القارئ املبدع 

لت�ض����جيعهم على القراءة، والتحلّي 

بالثق����ة لإبداء اآرائه����م بالكتب التي 

قام����وا بقراءته����ا خالل امل�ض����ابقة، 

ونحن على ثق����ة بالتاأثر الإيجابي 

لهذا النادي على امل�ض����ابقة، فعندما 

ي�ض����تمع الطاّلب اإىل جتارب زمالئهم 

�ضي�ض����عرون ب����اأن امل�ض����ابقة اأقرب 

اإليهم."
الق����ارئ املب����دع  تاأت����ي م�ض����ابقة 

التعلي����م  دائ����رة  م����ع  بالتع����اون 

واملعرفة، وهي تهدف اإىل ت�ض����جيع 

طاّلب املدار�س احلكومية واخلا�ض����ة 

من جميع اأنحاء الدولة على القراءة 

باللغت����ن العربي����ة والإجنليزي����ة، 

بالإ�ضافة اإىل زيارة املكتبات العامة 

ب�ضكل م�ضتمر، كما ت�ضعى اإىل ت�ضليط 

ال�ض����وء على اأهمي����ة اللغة العربية 

كوعاء فكري وثقايف، ودعم اإبداعات 

الطلبة املوهوبن يف جمال القراءة 

وتوجيهه����ا نحو التنمية املجتمعية 

الأدبية  ال�ض����احة  واإثراء  ال�ض����املة، 

واملجتمعية  الثقافي����ة  القيم  ون�رض 

بن اأفراد املجتمع.

اأبوظبي ـ وام:

ي�ضت�ض���يف مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

الي���وم مهرجان التنوع املو�ض���يقي "مانيفولد" الذي 

يت�ض���من �ضل�ضلة حفالت وعرو�س مو�ضيقية معا�رضة 

ومبتكرة �ض���تقدم بالتعاون مع برنامج املو�ض���يقى 

التاب���ع للجامعة حت���ى 5 اأبريل املقبل مب�ض���اركة 

جمموعة م���ن الفنانن البارزين اإ�ض���افة اإىل فنانن 

مبدعن من اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية للجامعة.

وتعك����س ه���ذه العرو�س املو�ض���يقية التي �ض���يتم 

ت�ض���ويرها خ�ضي�ض���ا للمهرجان وتبث عرب الإنرتنت 

م�ض���اهمة جامعة نيويورك اأبوظب���ي يف تقدمي اأبرز 

الفنانن �ض���من امل�ض���هد املو�ض���يقي العاملي وبناء 

جمتمع اإبداعي حملي يحت�ض���ن اأملع املو�ض���يقين 

وامللحنن والراق�ض���ن وفناين الو�ض���ائط الإعالمية 

التفاعلية.

وقال جوناثان �ضانون م�ض���اعد عميد برنامج الآداب 

والعل���وم الإن�ض���انية رئي�س برنامج املو�ض���يقى اإن 

مهرجان التنوع املو�ض���يقي يزخر ب�ضل�ض���لة حفالت 

وعرو�س مو�ضيقية معا�رضة ومبتكرة تتيح لنا فر�ضة 

ت�ضليط ال�ض���وء على جمموعة من املواهب املتميزة 

عاملية امل�ضتوى.

واأ�ضار اإىل اأن املهرجان ي�ضهد هذا العام م�ضاركة عازف 

البيانو الإيطايل اإميانويل اأرت�ض���يويل الذي ا�ض���تطاع 

تر�ض���يخ مكانته كواحد من اأبرز املو�ضيقن واأكرثهم 

اإبداعا يف عامل املو�ضيقى الكال�ضيكية املعا�رض.

من جانب���ه قال بيل براغن املدي���ر الفني التنفيذي 

ملركز الفنون يف جامع���ة نيويورك اأبوظبي اإن مهمة 

املرك���ز تتمح���ور حول اتب���اع نهج طم���وح ومبتكر 

ي�ضتهدف تقدمي برامج مو�ضيقية وفنية متميزة ونوؤكد 

من خ���الل تقدمينا لأب���رز الفنان���ن املبدعن على 

امل�ضتوين الإقليمي والعاملي التزام اجلامعة بتوفر 

من�ض���ة مثالية لت�ض���جيع احل���وارات الفنية املثمرة 

واحت�ض���ان الإب���داع وتعزيز م�ض���اعر التقارب، وهي 

جوانب حتمل اأهمية خا�ضة لنا جميعا ول �ضيما يف 

هذه الفرتة ال�ضتثنائية.
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اأخبارالوطن

لجنة بـ »الوطني االتحادي« توا�سل 

مناق�سة �سيا�سة وزارة العدل ب�ساأن التوجيه 

االأ�سري بح�سور الجهات المعنية

دبي ـ وام:

وا�ض���لت جلنة ال�ض���وؤون الد�ض���تورية والت�رضيعية 

والطع���ون للمجل����س الوطن���ي الحت���ادي خالل 

اجتماعن عقدتهما يف مقر الأمانة العامة للمجل�س 

بدبي، برئا�ض���ة �ض���عادة اأح�م�د عبداهلل ال��ض�ح�ي 

رئي�س اللجنة، مناق�ض���ة مو�ض���وع »�ضيا�ضة وزارة 

العدل ب�ض���اأن التوجيه الأ�رضي«، بح�ض���ور اجلهات 

املعنية ب�ضوؤون الأ�رضة.

ح�رض الجتماعان اأع�ض���اء اللجنة �ض���عادة كل من 

عائ�ض���ة حم�م�د امل��ال مقررة اللجنة، واأحمد حمد 

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

الزعاب���ي، وم��روان عبي��د املهي����ري وهن�د حميد 

العليل��ي.

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

مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة العدل ب�ضاأن التوجيه الأ�رضي، 

وفق حم���اور الت�رضيعات وال�ض���رتاتيجية املعنية 

بالتوجي���ه الأ�رضي، والتن�ض���يق ب���ن وزارة العدل 

واجلهات املعني���ة بالتوجيه الأ�رضي، وجهود وزارة 

الع���دل يف التعري���ف باأهمي���ة دور مراكز التوجيه 

الأ�رضي واملوجهن الأ�رضين، م�ض���راً اإىل اأنه �ضمن 

خطة عمل اللجنة ملناق�ضة املو�ضوع مت عقد لقاءات 

مع ممثلي اجلهات املعنية ب�ض���وؤون الأ�رضة، حيث 

اجتمع���ت اللجن���ة يف الجتم���اع الأول مع ممثلي 

وزارة تنمية املجتمع، وموؤ�ض�ضة دبي لرعاية الن�ضاء 

والأطفال، ودائرة اخلدمات الجتماعية بال�ض���ارقة، 

وجمعية النه�ضة الن�ضائية بدبي.

واأ�ض���اف اأنه مت خالل الجتماع بح���ث العديد من 

الق�ضايا الأ�رضية وجهود تلك اجلهات يف متابعتها، 

وتبن اأن جميع اجلهات تقوم بجهود كبرة يف تذليل 

التحديات التي تواجه الأ�رضة الإماراتية، م�ضرا اإىل اأن 

ما ت�ضهده الدولة من تطورات ومتغرات يف مناحي 

عديدة �ض���واء كانت اقت�ضادية اأو اجتماعية، تتطلب 

اإيجاد وحتديث ت�رضيعات تواكب هذه املتغرات.

واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن اللجنة ناق�ضت يف اجتماعها 

الثاين م���ع ممثلي حماك���م راأ����س اخليمة /جلان 

الت�ض���امح الأ�رضي/، وحماكم دبي، ودائرة الق�ضاء 

باأبوظبي /اإدارة التوجيه الأ�رضي/، حماور املو�ضوع،

مركز الفنون في »نيويورك اأبوظبي« ي�ست�سيف مهرجان 

التنوع المو�سيقي اليوم

»مكتبة« تطلق نادي القراءة �سمن م�سابقة القارئ المبدع

واحة العين تفوز بف�سية المنتزهات الح�سرية الدولية ومبزرة 
الخ�سراء تح�سل على اإ�سادتها الفخرية

اأبوظبي ـ وام:

اأعلنت دائرة الثقافة وال�ض���ياحة � اأبوظبي عن اإطالق 

الن�ض���خة املخ�ض�ض���ة لدول جمل�س التع���اون لدول 

اخلليج العربية من برنامج خرباء اأبوظبي، املن�ض���ة 

التعليمية الإلكرتونية التي تقدم للمتخ�ض�ض���ن يف 

قطاع ال�ض���فر معلومات حمدثة ح���ول اأبرز الوجهات 

واملع���امل ال�ض���ياحية يف اإمارة اأبوظب���ي، من خالل 

�ضل�ضلة من الدورات التدريبية.

يهدف الربنامج، الذي �ض���يتم طرحه يف دول جمل�س 

التع���اون اخلليجي عرب الإنرتن���ت باللغتن العربية 

والإجنليزي���ة، اإىل دعم منظمي الرحالت ال�ض���ياحية 

ووكالء ال�ض���فر وممثل���ي وكالت ال�ض���فر وغرهم من 

ال����رضكاء للرتويج لإم���ارة اأبوظبي، ع���رب تزويدهم 

باأحدث املعلومات والإر�ض���ادات املتعلقة بالوجهات 

واملعامل ال�ض���ياحية يف الإمارة، اإ�ضافة اإىل جمموعة 

اخلدمات املقدمة وجدول الفعاليات احلافل.

اأبوظبي ـ وام:

دع���ت هيئ���ة امل�ض���اهمات املجتمعية "مع���ا" رواد 

الأعمال الجتماعين الذين ميتلكون حلول م�ضتدامة 

حلماي���ة البيئة ومواردها يف اإم���ارة اأبوظبي، للتقدم 

بطلب لربنامج حا�ض���نة معا الجتماعية قبل حلول 

املوعد النهائي يف 13 فرباير 2021.

وانطالقا من اأهمية مو�ض���وع "البيئ���ة" اأبرمت هيئة 

"مع���ا" �رضاكة مع هيئة البيئ���ة يف اأبوظبي، لإيجاد 
حلول مبتكرة ت�ض���اهم يف تقلي���ل النفايات وخف�س 

ا�ضتهالك املواد البال�ض���تيكية ذات ال�ضتخدام الواحد 

وتعزيز ال�ض���ياحة البيئية امل�ضتدامة يف اأنحاء اإمارة 

اأبوظبي.

»الثقافة وال�سياحة« تطلق ن�سخة 
جديدة من برنامج خبراء اأبوظبي 

مخ�س�سة لـ »دول التعاون« 

هيئة »معا« تدعو رواد االأعمال 

االجتماعيين للم�ساهمة بحلول مبتكرة 

للق�سايا البيئية
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 �خلرطوم  )د ب �أ(-
 اأكدت م�رص  الأربعاء حر�صها على تعزيز 

العالقات الثنائية مع ال�صودان .
اأج��راه  هاتفي  ات�صال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�صكري  �صامح  امل�رصي  اخلارجية  وزي��ر 
مرمي  ال�صودانية  نظريته  مع  الأرب��ع��اء 
اليمني  اأدائها  ال�صادق املهدي وذلك عقب 
مهام  توليها  على  وهناأها  الد�صتورية، 
من�صبها،بح�صب بيان لل�صفري اأحمد حافظ، 
اخلارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث 

امل�رصية .
وبح�صب البيان ، ،اأكد الوزير �صكري خالل 
تعزيز  موا�صلة  على  حر�صه  الت�صال 
ال�صقيقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
التن�صيق  وتكثيف  املقبلة،  الفرتة  خالل 
والعمل امل�صرتك لتحقيق املزيد من التميز 
ال�صرتاتيجي  التعاون  عالقات  اإط��ار  يف 

البناء التي جتمع بني البلدين.
اخلارجية  وزي���رة  اأن  ح��اف��ظ،  واأ���ص��اف 
ال�صودانية اأعربت من جانبها عن تقديرها 
البالغ مل�رص وتطلعها اإىل العمل امل�صرتك 
يف  التطوير  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  نحو 
قدما يف  بها  وامل�صي  الثنائية  العالقات 
اإطار اأوا�رص الأخوة التاريخية التي جتمع 
الأولوية  موؤكدة  النيل،  وادي  �صعبي  بني 
التي ي�صكلها تعزيز العالقات الثنائية مع 

م�رص خالل الفرتة املقبلة.

 

 م�سر توؤكد حر�سها على 
تعزيز �لعالقات مع �ل�سود�ن

 
موريتانيا تحظر ��ستير�د 
�لدو�جن من �لجز�ئر �إثر 
تف�سي �نفلونز� �لطيور

نو�ك�سوط  )د ب �أ( -
  قررت موريتانيا حظر ا�صترياد الدواجن 
اإ�صابات  بظهور  تاأكيدات  اإثر  اجلزائر  من 
وزي��ر  وح��ث  ه��ن��اك.  الطيور  باإنفلونزا 
يف  الزين  ولد  الدي  املوريتاين  الزراعة 
ر�صالة وجهها م�صاء الأربعاء اإىل املوردين 
ال��دواج��ن  ا���ص��ت��رياد  ال��ت��وق��ف ع��ن  على 
واأ�صدر  اجلزائر.  من  والبي�ض  وم�صتقاتها 
الدي ولد الزين اأوامره للم�صالح ال�صحية 
مبراقبة  للوازرة  واحليوانية  والبيطرية 
الدواجن  اإدخ��ال  ومنع  كثب  عن  الو�صع 
الربية  واملعابر  واملوانئ  املطارات  عرب 
اإنفلونزا  تف�صي  من  خوفا  اجلزائر  مع 

الطيور.

�لواليات �لمتحدة تدين هجمات �لحوثيين على مطار »�أبها« 

»�لتحالف«يعتر�ض ويدمر طائرة بدون طيار»مفخخة«�أطلقها 
�لحوثيون باتجاه �ل�سعودية

�لريا�ض / و�م / 
امل�صرتكة  القوات  قيادة  اأعلنت 
ال�رصعية  دعم  "حتالف  للتحالف 
يف اليمن" اعرتا�ض وتدمري طائرة 
اأطلقتها  "مفخخة"  طيار  ب��دون 
الإرهابية  احلوثية  امليلي�صيا 
املدعومة من اإيران جتاه اململكة 

العربية ال�صعودية.
واأكد العميد الركن تركي املالكي 
قوات  با�صم  الر�صمي  املتحدث 
ال�رصعية  دعم  "حتالف  التحالف 
يف اليمن" – يف بيان فجر اليوم 
امل�صرتكة  التحالف  ق��وات  اأن   -
اعرتا�ض  من  اأم�ض  �صباح  متكنت 
طيار  ب����دون  ط��ائ��رة  وت��دم��ري 
امليلي�صيا  اأطلقتها  "مفخخة" 
بطريقة  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي��ة 
ل�صتهداف  ومتعمدة  ممنهجة 
الأعيان املدنية واملدنيني باجتاه 

خمي�ض م�صيط.
املتحدة  ال���ولي���ات  اأدان����ت  و 
احلوثيني  هجمات  الأم��ري��ك��ي��ة 
ع��ل��ى م��ط��ار اأب��ه��ا ال����دويل يف 
اململكة العربية ال�صعودية والتي 

ا�صتهدفت طائرة ركاب مدنية.
وق����ال ن��ي��د ب��راي�����ض ال��ن��اط��ق 
يف  الأمريكية  اخلارجية  با�صم 
"الهجوم  اإن  ل��ه  ت�����رصي��ح��ات 
اأول زي��ارة  احل��وث��ي ت��زام��ن م��ع 
اإىل  اخلا�ض  الأمريكي  للمبعوث 
اإىل  ليندركينغ  تيموثي  اليمن 
لتحقيق  الأو�صط  ال�رصق  منطقة 
�صالم م�صتدام يف اليمن من �صاأنه 
تخفيف معاناة ال�صعب اليمني".

املتحدثة  ب�صاكي  جني  وكانت 
الأبي�ض،  البيت  با�صم  الر�صمية 
من  �صابق  وق��ت  يف  اأعلنت  قد 
الوليات  اإدانة   ، الول  اأم�ض  يوم 
املتحدة القوية لهجوم احلوثيني 
حمذرة  ال��دويل..  اأبها  مطار  على 
با�صتهدافهم  احلوثيني   " اأن  من 
اإب���داء  يف  ي�صتمرون  اململكة 
ذلك  احل���رب،  ب��اإط��ال��ة  رغبتهم 
ال��ولي��ات  فيه  تعتزم  وق��ت  يف 
امل��ت��ح��دة م��وا���ص��ل��ة ج��ه��وده��ا 
عن  احلرب  لإنهاء  الدبلوما�صية، 

طريق املفاو�صات".

وزير� خارجية �ل�سعودية و�أمريكا يبحثان »�لأعمال 
�لعدو�نية«للحوثيين

�أ(-  ب  �لريا�ض 1 )د 
الأمري  ال�صعودي  اخلارجية  وزير  اأجرى 
بوزير  هاتفيا  ات�صال  فرحان  بن  في�صل 

اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن.
)وا�ض(  ال�صعودية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
خالل  ا�صتعر�صا  اجلانبني  اأن  اخلمي�ض 
بني  ال�صرتاتيجية  العالقات  الت�صال 
املجالت  يف  تعزيزها  و�ُصبل  البلدين 

كافة.
كما بحث الت�صال اأبرز امل�صتجدات، ويف 
مقدمتها الهجوم احلوثي اأم�ض على مطار 

اأبها الدويل بال�صعودية.
واأكد اجلانبان "�رصورة وقف هذه الأعمال 
العدوانية، ودعم جهود التو�صل اإىل حل 

�صيا�صي لإنهاء الأزمة يف اليمن".
العتداء،  اإدان��ة  الأمريكي  الوزير  واأك��د 
املتحدة  ال��ولي��ات  وق��وف  على  و�صدد 
العدوانية  الأعمال  مع اململكة �صد هذه 

والتزامها بتعزيز دفاع اململكة.
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وا�صتنكر 
على  احلوثية  الهجمات  بلينكن  اأنتوين 
بدعم  ب��الده  التزام  جم��ددا  ال�صعودية، 
ت�صوية  واإيجاد  ال�صعودية"  "الدفاعات 

�صيا�صية لالأزمة يف اليمن.
بلينكن  ن�رصها  تغريدة  يف  ذل��ك  ج��اء 
بعد ات�صال هاتفي مع نظريه ال�صعودي، 

في�صل بن فرحان، الأربعاء
بن  في�صل  مع  "حتدثت  بلينكن:  وكتب 
مهم.  اأمني  �رصيك  ال�صعودية  فرحان. 
احلوثيون  يهاجم  بينما  جانبا  نقف  لن 

ال�صعودية".
با�صم  املتحدث  قال  �صحفي،  بيان  ويف 
اإن  براي�ض،  نيد  الأمريكية،  اخلارجية 
بلينكن دان خالل حديثه مع بن فرحان 
هجمات احلوثيني على مطار اأبها الدويل، 

والتي �رصبت طائرة مدنية.
ال��وزي��ران  ناق�ض  فقد  للبيان،  ووف��ق��ا 
الدفاعات  لتعزيز  امل�صرتكة  "اجلهود 
ال�صعودية �صد العتداءات على اأرا�صيها"، 
كما اأ�صار الطرفان اإىل احلراك الدبلوما�صي 
تفاو�صي  �صيا�صي  حلل  التو�صل  بهدف 
"من  ذل��ك  يف  مب��ا  اليمن،  يف  للحرب 
خالل ات�صالت اأجراها املبعوث الأمريكي 

ال�رصكاء  مع  موؤخرا  اليمن  اإىل  اخلا�ض 
الإن�صانية،  واملنظمات  الإقليميني، 
اإىل  املتحدة  ل��الأمم  اخلا�ض  واملبعوث 

اليمن والأطراف املعنية الأخرى.
الذي  التحالف  با�صم  املتحدث  وك��ان 
تركي  اليمن،  يف  ال�صعودية  ت��ق��وده 
املالكي، قد ك�صف، يف �صاعة مبكرة من 
اأحبط  التحالف  اأن  اخلمي�ض،  �صباح  
ودمر طائرة م�صرية حمملة باملتفجرات 
اأطلقها احلوثيون باجتاه خمي�ض م�صيط، 
وذلك بعد الإعالن الأربعاء عن "اعرتا�ض 
وتدمري طائرتني دون طيار )مفخختني(" 

يف جنوب اململكة.

وزر�ء �سحة �لتعاون �لخليجي  يبحثون توحيد 
جهود مو�جهة �ساللت كورونا

�لريا�ض )د ب �أ(-
التعاون  بدول جمل�ض  ال�صحة  وزراء  عقد   
ا�صتثنائيا  اجتماعا  اخلمي�ض  اخلليجي   
الأخرية  امل�صتجدات  خالله  ناق�صوا  طارئا 
فريو�ض  من  املتحورة  ال�صاللت  يخ�ض  مبا 

"كورونا" امل�صتجد.
اخلليجي  ال�صحة  جمل�ض  ح�صاب  وق��ال 
عرب  ُع��ق��د  الج��ت��م��اع  اإن  "توتري"ا  على 
الإجراءات  اأحدث  وناق�ض  املرئي،  الت�صال 
من  للحد  املتبعة  ال�صحية  والربوتوكولت 
م�صعى  يف  املتحورة   ال�صاللت  انت�صار 
ملجابهة  املجل�ض  دول  جهود  لتوحيد 

اجلائحة.
الكويت،  دولة  من  بدعوة  الجتماع  وُعقد 
فائقة  البحرينية  ال�صحة  وزيرة  وتراأ�صته 

بنت �صعيد ال�صالح.
باجلهود   ، الجتماع  ، خالل  الوزراء  واأ�صاد 
مت  التي  الحرتازية  والإج���راءات  ال�صحية 
واجلهود  الأع�صاء،  الدول  قبل  من  تطبيقها 
على  واحلر�ض  املجتمع  لتح�صني  املبذولة 

توفري اللقاحات للمواطنني واملقيمني.
من  عمل  ف��ري��ق  "ت�صكيل  ال����وزراء  وق���رر 
الأع�صاء  الفريو�صات بالدول  املخت�صني يف 
لفريو�ض  اجليني  الت�صل�صل  بدرا�صة  للقيام 

كوفيد 19 املوجود بدول املجل�ض.
ونقل  املعلومات  ت��ب��ادل  اأهمية  واأك���دوا 
وتعزيز  امل�صتفادة،  وال��درو���ض  اخل���ربات 
فيما  امل�صرتك،  اخلليجي  ال�صحي  التعاون 

بني دول جمل�ض التعاون.
ال�صوؤون  وزارة  اأغلقت  اخ��رى  جهة  م��ن 
الإ�صالمية يف ال�صعودية، 10 م�صاجد ب�صكل 
موؤقت يف عدد من املناطق، وذلك بعد وفاة 
موؤذن يف حمافظة وادي الدوا�رص واإ�صابة 15 

من امل�صلني بفريو�ض كورونا.
اأنها  اأم�ض  �صدر  تقرير  يف  الوزارة  وك�صفت 
بعد  للم�صاجد  امل��وؤق��ت  الإغ���الق  با�رصت 
�صفوف  بني  موؤكدة  كورونا  اإ�صابات  ثبوت 
امل�صلني، حالتان يف م�صجدين مبنطقة مكة 
باجلوف،  م�صجدين  يف  حالتان  املكرمة، 
اأبو  مبحافظة  م�صجدين  يف  حالت  وثالث 

عري�ض مبنطقة جازان.
الهجرة  بحي  م�صجدا  ال��وزارة  اأغلقت  كما 
ح��الت،  اأرب���ع  ل��وج��ود  امل��ن��ورة  باملدينة 
ال�صمالية  باحلدود  عرعر  مبدينة  وم�صجدا 
به حالة واحدة، وم�صجدا مبحافظة الأح�صاء 
باملنطقة ال�رصقية به حالة واحدة، وم�صجدا 
مبحافظة �رصاة عبيدة مبنطقة ع�صري لوجود 

حالتني.
الإ���ص��الم��ي��ة يف  ال�����ص��وؤون  وزارة  اأغ��ل��ق��ت 
يف  موؤقت  ب�صكل  م�صاجد   10 ال�صعودية، 
موؤذن  وف��اة  بعد  وذل��ك  املناطق،  من  عدد 
من   15 واإ�صابة  الدوا�رص  وادي  يف حمافظة 

امل�صلني بفريو�ض كورونا.
اأنها  اأم�ض  �صدر  تقرير  يف  الوزارة  وك�صفت 
بعد  للم�صاجد  امل��وؤق��ت  الإغ���الق  با�رصت 
�صفوف  بني  موؤكدة  كورونا  اإ�صابات  ثبوت 
امل�صلني، حالتان يف م�صجدين مبنطقة مكة 
باجلوف،  م�صجدين  يف  حالتان  املكرمة، 
اأبو  مبحافظة  م�صجدين  يف  حالت  وثالث 

عري�ض مبنطقة جازان.
الهجرة  بحي  م�صجدا  ال��وزارة  اأغلقت  كما 
ح��الت،  اأرب���ع  ل��وج��ود  امل��ن��ورة  باملدينة 
ال�صمالية  باحلدود  عرعر  مبدينة  وم�صجدا 
به حالة واحدة، وم�صجدا مبحافظة الأح�صاء 
باملنطقة ال�رصقية به حالة واحدة، وم�صجدا 
مبحافظة �رصاة عبيدة مبنطقة ع�صري لوجود 

حالتني.

�لريا�سر)د ب �أ(-
ال�صعودية   ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
حالت  خم�ض  ت�صجيل  اخلمي�ض 
كورونا  بفريو�ض  جديدة  وف��اة 
امل�����ص��ت��ج��د، ل��ريت��ف��ع اإج��م��ايل 
ج��راء  اململكة  يف  ال��وف��ي��ات 
 6420 اإىل  ب��ك��ورون��ا  الإ���ص��اب��ة 

حالة.
بيان  يف  ال�����وزارة  واأ����ص���ارت 
ت�صجيل   اإىل  ال��ي��وم  �صحفي 
بالفريو�ض،  جديدة  اإ�صابة   364
يف  الإ�صابات  اإجمايل  لريتفع 

البالد اإىل 371 األفا و720 حالة.
 274 ت�صجيل   اإىل  لفتت  كما 
لي�صل  ج��دي��دة،  �صفاء  ح��ال��ة 

اإجمايل املتعافني اإىل   362 األفا 
ال�صحة  وزارة  واأعلنت  و642. 
وفاة   60 ت�صجيل  عن  اللبنانية 
بفريو�ض  جديدة  اإ�صابة  و2879 
كورونا، يف ال�24 �صاعة الأخرية.

تقريرها  يف  ال��وزارة  واأو�صحت 
اليومي اأن اإجمايل عدد الوفيات 
و�صل  البالد  يف  الفريو�ض  جراء 

اإجمايل  و�صل  فيما   ،3737 اإىل 
عدد الإ�صابات اإىل 324859.

اليوم  اأعلنت يف  الوزارة  وكانت 
وفاة   61 ت�صجيل  عن  ال�صابق 

و2063 اإ�صابة بالفريو�ض.
الأعمال  ت�رصيف  وبداأت حكومة 
اإج���راءات  بتخفيف  اللبنانية 
الإغالق ال�صارم املفرو�ض ب�صبب 

على  تدريجيا  كورونا  فريو�ض 
اأ�صبوعان،  مدتها  مراحل  اأرب��ع 

بدءا من يوم  الثنني.
ت�رصيف  حكومة  رئي�ض  وق��ال 
بيان  يف  دياب  ح�صان  الأعمال 
"�صن�صتمر  اجلمعة:  ي��وم  ل��ه، 
العودة  متنع  اإج��راءات  بتطبيق 

اإىل ما قبل الإقفال العام".

�ل�سعودية : 5 وفيات و364 �إ�سابة جديدة بفيرو�ض 
كورونا

وزير� خارجية م�سر و�ليونان يبحثان عدد�ً من 
�لملفات �لإقليمية

�لقاهرة )د ب �أ(-
 ال��ت��ق��ى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
�صكري  ���ص��ام��ح  امل�����رصي 
زيارته  خالل  الأربعاء  يوم 
اأثينا،  اليونانية  للعا�صمة 
"نيكو�ض  اليوناين  نظريه 
ب�صاأن  للت�صاور  دينديا�ض"، 
وبحث  الثنائية  العالقات 
الإقليمية  امللفات  من  عدد 
اإطار  التي تهم اجلانبني يف 
ي�صت�صيفه  لجتماع  الإعداد 
مب�صاركة  غ���داً  دينديا�ض 
العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد 
ال�صفري  و�رصح  والأوروبية. 
اأح��م��د ح��اف��ظ امُل��ت��ح��دث 
وزارة  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي 
الوزيرين  ب��اأن  اخلارجية، 
العالقات  تطوير  �ُصبل  بحثا 
الثنائية مبا يت�صق مع ما مت 
الزيارة  خالل  عليه  التفاق 
امل�رصي  للرئي�ض  الر�صمية 
اإىل اليونان يف ت�رصين ثان/
ناق�صا  كما  املا�صي.  نوفمرب 

ال�صتثمارات  ت��دف��ق  دع��م 
البلدّين  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة 
قد  التي  العقبات  وتذليل 

تواجه �رصكاتهما.
اأن  امُل��ت��ح��دث  واأ����ص���اف 
تطوير  ب��ح��ث��ا  ال��وزي��ري��ن 
يف  الدولتنّي  بني  التعاون 
جمال الطاقة.   ومن جانبه، 
اأعرب الوزير �صكري عن تقدير 

م�رص لت�صديق اليونان على 
ملنتدى  التاأ�صي�صي  امليثاق 
الذي  املتو�صط،  ���رصق  غ��از 
اعتباراً  النفاذ  حيز  �صيدخل 

من مار�ض  املقبل.
بامللفات  يتعلق  وفيما 
امُلتحدث  ذك��ر  الإقليمية، 
"�صكري"  اأن  ال��ر���ص��م��ي 
و"دينديا�ض" اأبديا تقديرهما 

امُل�صتمر  ال�صيا�صي  للت�صاور 
امل�صتويات  خمتلف  على 
اإزاء  امل���واق���ف  لتن�صيق 
يف  املتالحقة  ال��ت��ط��ورات 
املتو�صط،  ����رصق  منطقة 
نتائج  ب�����ص��اأن  وت�����ص��اورا 
الجتماع الذي ُيعقد غداً يف 
اأثينا بح�صور عدد من الدول 

الأوروبية والعربية.

 بح�سور �سفر�ء �أجانب
حفل تاأبين للنا�سط �ل�سيا�سي �لمغدور  لقمان �سليم 

في �ل�ساحية �لجنوبية لبيروت 
بريوت )د ب �أ( -

اللبناين  ال�صيا�صي  النا�صط  عائلة  اأقامت 
لقمان �صليم ام�ض  اخلمي�ض، حفال تاأبينيا يف 
ال�صاحية اجلنوبية لبريوت يف ح�صور عدد من 

الأ�صدقاء وال�صفراء الأجانب.
يف  اأقيم  ال��ذي  التاأبيني،  احلفل  يف  و�صارك 
�صليم يف منطقة حارة حريك يف  دارة عائلة 
من  جمموعة  لبريوت،  اجلنوبية  ال�صاحية 
رجال الدين امل�صيحيني وامل�صلمني، ونا�صطون 
 17 وح��راك  امل��دين  املجتمع  من  معار�صون 

اأكتوبر. 
كما ح�رصت احلفل التاأبيني ال�صفرية الأمريكية 
لدى لبنان دوروثي �صيا، وال�صفري الأملاين يف 
ال�صوي�رصية  وال�صفرية  كندال،  اأندريا�ض  لبنان 

مونيكا �صموتز كريغوت�صكد.
اإن لقمان �صليم كان  وقالت �صيا خالل احلفل 
ول  ُي�صامح  ل  بربري  واجل��رم  عظيما،  رجال 
باجتاه  ندفع  »�صوف  اأننا  م�صيفة  ين�صى، 
اإرث  وحمل  بالعدالة  واملطالبة  املحا�صبة 

لقمان �صليم«.
النا�صط  جثمان  ت�صييع  مرا�صم  واأقيمت    
�صفراء  بح�صور  �صليم  ل��ق��م��ان  ال��ل��ب��ن��اين 
من  ودينية  واعالمية  �صيا�صية  و�صخ�صيات 

خمتلف الطوائف واأفراد العائلة وال�صدقاء.

الراحل متت  دفن  مرا�صم  اأن  ذكره،  اجلدير  من 
تذكاريا  ن�صبا  اأقامت  العائلة  لكن  اأيام،  منذ 

رخاميا يف باحة منزله يف حارة حريك. 
وفتحت ال�صلطات اللبنانية حتقيقا يف اأعقاب 
العثور على النا�صط لقمان �صليم مقتول داخل 
�صيارة يف مدينة الزهراين بجنوب البالد يوم 

اخلمي�ض املا�صي.
جلماعة  بانتقاداته  معروفا  النا�صط  وك��ان 
دانت اجلرمية وطالبت  قد  التي  اهلل«،  »حزب 

مبعاقبة منفذيها
 ، النا�صط لقمان  والدة   واألقت �صلمى مر�صاق 
خالل  كلمة    ، املا�صي  الأ�صبوع  اغتيل  الذي 
 ، لالعالم  الوطنية  الوكالة  اأوردتها  املرا�صم  
ال�صتمرار  اإىل  اللبناين  ال�صباب  فيها  دعت 
باملبادىء التي اغتيل لقمان من اأجلها وتقبل 
فكرة احلوار ومنطق العقل خللق وطن ي�صتحقه.
الذي  ال�صالح  عن  بالبتعاد  ال�صباب  وطالبت 
على  »للم�صاعدة  ا�صتعدادها  مبدية   ، يفيد  ل 
ويليق  اللبناين  بال�صعب  يليق  بلد  تاأ�صي�ض 

بلقمان«.
كندل  اندريا�ض  الأمل��اين  ال�صفري  دعا   ، بدوره 
ح�صل  ما  ن�صيان  ع��دم  اإىل  املرا�صم  خ��الل 
الأ�صبوع املا�صي، م�صددا على »�رصورة معرفة 

احلقيقة واحلاجة اإىل حتقيق �صفاف«.
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�أخبار وتقارير
 الجامعة العربية تحذر من   

فقدان الكثير من الوظائف 
وارتفاع ن�سب الفقر جراء 

 تداعيات »كورونا«

 
 

 

القاهرة - وكاالت 
فقدان  من  العربية  الدول  جامعة  حذرت 
الفقراء  اأعداد  الكثري من الوظائف وازدياد 
يف املنطقة جراء االإجراءات االحرتازية التي 
فر�ستها جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد 
االجتماعية  وتداعياتها   ،"19 كوفيد   "
واالقت�سادية  وال�سحية  واالإن�سانية 
وال�سيما على الفئات ال�سعيفة واله�سة يف 

املجتمع.
جاء ذلك يف كلمة ال�سفرية الدكتورة هيفاء 
رئي�س  امل�ساعد  العام  االأمني  غزالة،  اأبو 
باجلامعة  االجتماعية  ال�سئون  قطاع 
عرب  اجلامعة  م�ساركة  خللال  العربية، 
اأعمال  يف  كونفران�س"  "الفيديو  تقنية 
االجتماعية  التنمية  للجنة   )59( الللدورة 
فرباير   17 حتى  املنعقدة  املتحدة،  لاأمم 

اجلاري.
خال  اأبوغزالة،  ال�سفرية  وا�ستعر�ست 
جراء  العربية،  املنطقة  و�سع  كلمتها، 
فر�ستها  التي  االحللرتازيللة  االإجللللراءات 
م�سرية  وتداعياتها،   ،"19 "كوفيد  جائحة 
من  حذرت  العربية  الدول  جامعة  اأن  اإىل 
التقارير  �سوء  يف  الفقراء،  اأعللداد  ازديللاد 
املنطقة  اأن  توقعت  التي  املتخ�س�سة، 
ن�سب  واأن  1.7 مليون وظيفة  تفقد  �سوف 
 ،%1.2 حللدود  يف  ترتفع  �سوف  الفقر 
احلماية  اأنظمة  على  التاأثريات  عن  ف�سًا 
االجتماعية والرتاجع يف الطبقة الو�سطى، 
نتيجة دخول يف حدود 8 مايني �سخ�س 

اإىل خط الفقر.
  ويف هذا االإطار، ا�ستعر�ست "اأبو غزالة" 
العربية،  الللدول  جامعة  منظومة  جهود 
لللدعللم دولللهللا االأعلل�للسللاء الحللتللواء هذه 
املختلفة،  تداعياتها  ومواجهة  اجلائحة 
للمجال�س  الللهللام  الللللدور  اإىل  ملل�للسللرية 
املتخ�س�سة،  العربية  واللجان  الوزارية 
ال�سئون  وزراء  جمال�س  مقدمتها  ويف 
والتنمية  وال�سكان  وال�سحة  االجتماعية 
وال�سباب والريا�سة، وجلان املراأة واالأ�رسة 
على  موؤكدة  االن�سان،  وحقوق  والطفولة 
املتحدة  االأمم  وكلللاالت  مللع  اللل�للرساكللة 
املدين،  املجتمع  ومنظمات  املتخ�س�سة 
ويف اإطار التعاون العربي مع املجموعات 

االإقليمية والدولية ال�سديقة.

ت�شلم ر�شالة من خادم الحرمين ال�شريفين 

الرئي�س ال�سي�سي ي�ستقبل وزير الدولة ال�سعودي ع�سام 
بن �سعيد

القاهرة -وكاالت 
ا�ستقبل الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي، اأم�س، 
الدولة  وزير  �سعيد،  بن  ع�سام  الدكتور 
وذلك  ال�سعودي،  الللوزراء  جمل�س  ع�سو 
املخابرات  رئي�س  كامل  عبا�س  بح�سور 
�سفري  نقلي  اأ�سامة  وال�سفري  العامة، 
بالقاهرة.  ال�سعودية  العربية  اململكة 
املتحدث  را�سي،  ب�سام  ال�سفري  و�للرسح 
الر�سمي با�سم رئا�سة اجلمهورية امل�رسية 
، باأن ع�سام بن �سعيد نقل ر�سالة للرئي�س 
اأخيه خادم احلرمني ال�رسيفني امللك  من 
من  عددا  تناولت  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 
مو�سوعات التعاون الثنائي، كما ت�سمنت 
التاريخية  العاقات  عمق  على  التاأكيد 
وال�سعبني  البلدين  بللني  جتمع  الللتللي 
تعزيز  على  اململكة  وحر�س  ال�سقيقني، 
البلدين  بني  االإ�سرتاتيجي  التعاون  اأطر 
م�سرية  وموا�سلة  ال�سعد،  خمتلف  على 
مع  املكثف  والتن�سيق  امل�سرتك  العمل 
االإقليمية  الق�سايا  خمتلف  اإزاء  م�رس 
نقل  الرئي�س  طلب  جانبه؛  من  والدولية. 
ال�سعودي،  العاهل  �سقيقيه  اإىل  حتياته 
اخل�سو�سية  مللوؤكللداً  العهد،  ويل  و�سمو 
العاقات  بها  تت�سم  التي  االإ�سرتاتيجية 
امل�رسية ال�سعودية وما متثله من ركيزة 
ال�ستقرار املنطقة العربية باأ�رسها، ال�سيما 

بها  التي متر  الدقيقة  يف �سوء الظروف 
املختلفة  والتحديات  العربية  الدول 
الللتللي تللواجللهللهللا.  وقلللد مت الللتللوافللق 

تطوير  ا�ستمرار  على  اللقاء  خللال 
البلدين  بني  البناء  والت�ساور  التعاون 
املللجللاالت،  خمللتلللللف  يف  ال�سقيقني 

لل�سعبني  امل�سرتكة  امل�سلحة  لتحقيق 
تدعيم  عن  ف�سًا  وال�سعودي،  امل�رسي 

العربي. الت�سامن  اأوا�رس 

هيئة النزاهة العراقية تعلن اإعادة اأكثر من تريليون 
دينار من ق�سايا الف�ساد

بغداد -وكاالت 
العراقية  النزاهة  هيئة  ك�سفت 
عن اإعادة اأكرث من تريليون وربع 
ة  الرتيليون دينار، من االأموال العامَّ
ٌة بردِّها  التي �سدرت اأحكاٌم ق�سائيَّ
األف   934 و  مليونا   481 بل  وتقدر 
الهيئة،  واأو�سحت   . اأمريكي  دوالر 
)ال�سومرية  قناة  اأوردته  بيان  يف 
نيوز(،  اخلمي�س، اأنها عملت على  
عدد  بلغ  ة  جزائيَّ لة  ق�سيَّ  13482
َهت  همًا، ُوجِّ امُلتَّهمني فيها  8891  ُمتَّ
اإليهم  12007  تهٍم، بينهم 63 وزيراً 
َهت لهم 92 تهمًة،  ومن بدرجته، ُوجِّ
الدرجات  ذوي  من  ُمتَّهمًا  و449 
ني ومن  العامِّ وامُلديرين  ة  اخلا�سَّ
تهمة،   701 لهم  َهت  ُوجِّ بدرجتهم 
م�سيفة اأن االأموال امل�سترتة تقدر 
بنحو )481،934،358( دوالر اأمريكي.
مفو�سية  وجهت  اخرى  جهة  من 
دعللوات  العراقية،  االنتخابات 
ملراقبة  ومنظمة  دولللة   71 اإىل 
املبكرة  الربملانية  االنتخابات 
املقررة يف اأكتوبر املقبل. وقالت 
جمانة  املفو�سية  با�سم  الناطقة 
اأوردتها  الغايل - يف ت�رسيحات 
االإخبارية  نيوز(  )ال�سومرية  قناة 
اليوم اخلمي�س، اإن "الدعوات التي 

وجهتها املفو�سية بلغ عددها 71 
بني منظمة دولية و�سفارة عربية 
واأجنبية". واأ�سافت اأن هناك الكثري 
لبت  وال�سفارات  املنظمات  من 
وفد  زيللارة  �سمنها  ومن  الدعوة، 

الدعم  لتقدمي  االأوروبلللي  االحتللاد 
وكذلك  املفو�سية  لعمل  الكامل 
اأن  م�سيفة  املتحدة،  االأمم  بعثة 
من  عللددا  اأر�سلت  املتحدة  االأمم 
املفو�سية  عمل  يرافقون  اخلللرباء 

واللوج�ستي  االإعامي  اجلانب  يف 
واالنتخابي، واأنه يف جانب االإدارة 
واالإجللراءات والتدريب هناك فريق 
ملواكبة  املفو�سية  اإىل  �سي�سل 

العمل وتقدمي امل�سورة الفنية.

ت�شمل كل اأقاليم البالد 
ال�سودان: لجنة تفكيك النظام ال�سابق تقرر اتخاذ 

اإجراءات جنائية �سد رموز الحزب المحلول
اخلرطوم -وكاالت 

من  الثاثني  نظام  تفكيك  جلنة  قررت 
يونيو عام 1989 وا�سرتداد االأموال العامة 
جنائية،  اإجلللراءات  اتخاذ  بال�سودان، 
بوا�سطة النيابة العامة مبوجب قانون 
يونيو  من  الثاثني  نظام  نظام  تفكيك 
االإرهللاب  مكافحة  وقانون   1989 عللام 
وقانون غ�سل االأموال، يف مواجهة كافة 
املحلول  رموز حزب "املوؤمتر الوطني" 
الن�سطة وقيادات واجهاته يف  وكوادره 

املركز والواليات.
وذكرت جلنة تفكيك النظام ال�سابق، يف 
بيان بهذا ال�سدد اأنها اأ�سدرت توجيها 
بالواليات  التفكيك  جلان  روؤ�ساء  لكل 
)والة الواليات( باتخاذ تلك االإجراءات 
اللجنة  امتلكت  بعدما  اجلنائية، 
اأع�ساء  ن�ساط  عن  كافية  معلومات 
الأعمال  وتنظيمهم  املحلول  احلللزب 
حرق ونهب واإرهاب للمواطنني العزل.

تقوم  اأنللهللا  على  اللجنة  و�للسللددت 
النظام  بنية  تفكيك  يف  بواجبها 

املحلول �سيا�سيا واأمنيا واقت�ساديا.
ب�رسق  �سنار  واليلللة  وايل  اأعلللللن  و 
الوالية،  يف  الطوارئ  حالة  ال�سودان 
النظام  "فلول  لتحركات  ر�سد  و�سط 
وكالة  ذكللرتلله  ملللا  ووفللقللا  البائد". 
اخلمي�س  )�سونا(   لاأنباء  ال�سودان 
حممد  املللاحللي  اللللوايل  اأ�للسللدر  فقد 

حالة  بللاإعللان  طللوارئ  اأمللر  �سليمان 
اخلمي�س  اليوم  من  اعتبارا  الطوارئ 
االأمر  ووجلله  اآخللر،  اإ�سعار  حني  واإىل 
وال�رسطية  االأمنية  االأجهزة  جلميع 
التاأهب  حالة  الإعللان  والع�سكرية 
الق�سوى يف �سفوفها وتاأمني االأ�سواق 

واملرافق اال�سرتاتيجية والعامة.
"التبليغ  على  املواطنني  حث  كما 
الفوري عن اأماكن تواجد فلول النظام 
البائد ور�سد حتركاتهم واجتماعاتهم"، 
االأمنية  االأجللهللزة  ر�سد  اإىل  م�سريا 
النظام  فلول  واجتماعات  "حتركات 
الوالية  من  متفرقة  اأماكن  يف  البائد 
الأحلللداث  التخطيط  عللن  متخ�ست 
على  والتعدي  والنهب  لل�سلب  جرائم 

ممتلكات واأموال املواطنني".
ياأتي هذا و�سط ا�ستمرار للتوترات يف 

عدد من املدن ال�سودانية.
وكانت توترات بداأت منت�سف االأ�سبوع 
اللل�للسللودان مبقتل  غلللرب  اجلللللاري يف 
خروج  اإىل  اإ�سافة  راع،  يد  على  مزارع 
الطاب  مئات  فيها  �سارك  احتجاجات 

للتنديد بارتفاع اأ�سعار ال�سلع.
ي�سهد  القبلية،  التوترات  جانب  واإىل 
اأ�سعار  يف  مت�ساعداً  ارتفاعا  ال�سودان 
ال�سلع الغذائية و�سط �سح يف غاز الطهي 
ال�رسائية  القدرة  تدين  مقابل  واخلبز 
للمواطنني نتيجة ارتفاع معدل الت�سخم 

وانخفا�س قيمة العملة الوطنية.

القاهرة -وكاالت 
ام�س   العربية  اللللدول  جامعة  دعللت 
للحوار  العاجل  اال�ستئناف  اإىل  اخلمي�س، 
ال�سومايل للتوافق حول عقد االنتخابات 

العامة يف الباد.
العامة  باالأمانة  م�سئول  م�سدر  و�رسح 
اجلامعة  بللاأن  العربية  الللدول  جلامعة 
الللقللادة  جللهللود  كبري  باهتمام  تتابع 

الفيدرالية  احلكومة  يف  ال�سيا�سيني 
التو�سل  اأجل  من  ال�سومالية  والواليات 
تواجه  التي  امل�سكات  حول  اتفاق  اإىل 
الباد،  العامة يف  لانتخابات  التح�سري 
يف  عقدت  التي  االجتماعات  واآخللرهللا 
مدينة "طو�سمريب" يف الفرتة من 1 اإىل 6 

فرباير اجلاري.
واأثنى امل�سدر على انفتاح جميع االأطراف 
املناق�سات  من  مزيد  يف  االنخراط  على 

حول هذا االأمر، داعيا اإىل اأهمية ا�ستئناف 
اإىل  للتو�سل  عاجل  ب�سكل  احلللوار  هذا 
اتفاق ي�سمح باإجراء االنتخابات الوطنية 
يف اأقرب فر�سة ممكنة، وعلى النحو الذي 
يتفادى متامًا اأية عملية انتخابية موازية 
اأو جزئية اأو اأية اإجراءات اأخرى تفتقر اإىل 

اتفاق وطني عري�س.
بدعوة  االإطلللار  هللذا  يف  امل�سدر  ورحللب 
لعقد  فارماجو  عبداهلل  حممد  الرئي�س 

اجلللاري  فرباير   15 يللوم  ت�ساوري  حللوار 
ي�سب  توافقي  حل  اإىل  ال�رسيع  للتو�سل 
كافة  ال�سومايل  ال�سعب  م�سلحة  يف 
الباد،  يف  واال�ستقرار  االأمللن  من  ويعزز 
مب�ساندة  العربية  اجلامعة  التزام  جمدداً 
اإىل  ترمي  التي  ال�سومالية  اجلهود  كافة 
حتقيق التوافق الوطني ال�سامل، وحماربة 
التنمية  م�سرية  وا�ستكمال  االإرهللللاب، 

االقت�سادية واالجتماعية.

الجامعة العربية تدعو اإلى ا�ستئناف الحوار ال�سومالي للتوافق 
حول عقد االنتخابات العامة

ع�سرات الم�ستوطنين يقتحمون باحات»االأق�سى« 
بحماية �سرطة االحتالل االإ�سرائيلي

القد�س -وكاالت 
امل�ستوطنني  مللن  الللعلل�للرسات  اقللتللحللم 
االأق�سى  امل�سجد  باحات  االإ�رسائيليني، 

املبارك، من جهة باب املغاربة.
وقالت دائرة االأوقاف االإ�سامية بالقد�س 
اأوردته وكالة  املحتلة يف بيان مقت�سب 
اإن   - وفا،  اخلمي�س  الفل�سطينية  االأنباء 
58 م�ستوطنا، و45 طالبا يهوديا، اقتحموا 
االأق�سى، بحماية �رسطة  امل�سجد  باحات 

االحتال، واأدوا طقو�سا تلمودية.
االحتال  قللوات  اقتحمت  ال�سياق،  ويف 
البي�سا  عني  قريقة  يف  مواطن  منزل 

باالأغوار ال�سمالية، واعتقلت زوجته .
من جهة اخرى دعت وكالة االأمم املتحدة 
الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل  الإغاثة 
املجتمع  "االأونروا"،  االأدنللى  ال�رسق  يف 
الدويل اإىل تاأمني 1.5 مليار دوالر لتمويل 
الطوارئ  ونللداءات  االأ�سا�سية  خدماتها 
لاجئي  االأوللللويلللة،  ذات  وامللل�للسللاريللع 
الغربية  ال�سفة  يف  امل�سجلني  فل�سطني 
وغزة  ال�رسقية(  القد�س  ت�سمل  )التي 

واالأردن ولبنان و�سوريا.
وذكرت االأونروا - يف بيان اأوردته وكالة 
هناك  اأن   - الفل�سطينية/وفا/  االأنباء 
حاجة اإىل 806 مايني دوالر من اأجل تاأمني 
وال�سحة  كالتعليم  االأ�سا�سية،  اخلدمات 

واالإغاثة واخلدمات االجتماعية واحلماية 
املخيمات.  وحت�سني  التحتية  والبنية 
االإن�سانية  امل�ساعدة  اأن  اإىل  واأ�للسللارت 
ا�ستجابة  االأونللروا  تقدمها  التي  الطارئة 
يف  واالحتال  للح�سار  املدمرة  لاآثار 
االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة تتطلب 231 
حتتاج  اأنها  اإىل  باالإ�سافة  دوالر،  مليون 
اإىل 318 مليون دوالر من اأجل اال�ستجابة 
يف  ال�رساع  ي�سببها  التي  لل�سعوبات 
�سورية  يف  فل�سطني  لاجئي  �سوريا 
واالأردن ولبنان، كما اأن هنالك حاجة اإىل 

ما يقرب من 170 مليون دوالر للم�ساريع 
مرافق  بناء  اأو  الإ�ساح  االأولللويللة  ذات 
اخلدمات  حت�سني  اأو  وتعزيز  االأونلللروا 

االأ�سا�سية.
االإن�ساين يف  الو�سع  اأن  االأونللروا  وبينت 
تدهور  قد  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي 
كللورونللا،  جائحة  نتيجة  كبري  ب�سكل 
 1،25 حوايل  بدعم  �ستقوم  ذلك  وب�سبب 
من  يعانون  فل�سطني  من  الجئ  مليون 
املعونة  من خال  الغذائي  االأمن  انعدام 

الغذائية الطارئة اأو املعونات النقدية.

وزير الخارجية اليمني : ت�سعيد الحوثيين الم�ستمر 
يوؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة االإرهابية

�سنعاء )د ب اأ(- 
اأحلللملللد عللو�للس بن  قلللال 
اخلارجية يف  وزير  مبارك، 
ال�رسعية،  اليمنية  احلكومة 
الع�سكري  الت�سعيد  اإن 
�سد  احلللوثلليللني  قللبللل  مللن 
حمللافللظللة مللللاأرب واللللذي 
يللدخللل يللوملله اخلللاملل�للس، 
لاأعيان  ا�ستهدافها  وكذلك 
املللملللللكللة  يف  امللللدنللليلللة 
خال  ال�سعودية  العربية 
والتي  املا�سية  االأيللللام 
ا�ستهداف مطار  اآخرها  كان 
م�سرية  بطائرة  املدين  اأبها 
الللوجلله  "يوؤكد  مفخخة 
اجلماعة  لللهللذه  احلقيقي 

االإرهابية".
جللللاء ذلللللك خللللال لللقللاء 
بلللن ملللبلللارك اخلللملليلل�للس، 
املتحدة  الواليات  مبعوث 
اإىل  اخلللا�للس  االأمللريللكلليللة 
كينج،  ليندر  تيم  اليمن 
ال�سعودية  العا�سمة  يف 
اأفللادت  ح�سبما  الريا�س، 
الر�سمية  االأنللبللاء  وكللالللة 

." "�سباأ
اهتمام  مبارك  بن  وثمن 
اجلديدة  االأمريكية  االإدارة 

الرئي�س  وبتعهدات  باليمن 
الذي  بايدن  جو  االأمريكي 
دعم  اأهمية  على  فيها  اأكد 
اجلللهللود الللدبلللللومللا�للسلليللة 
حتقيق  علللللى  والللعللمللل 
يف  احلرب  واإنهاء  ال�سام 

. اليمن 
الوقت  :"يف  واأردف بالقول 
الذي تعاملت فيه احلكومة 
مع  باإيجابية  اليمنية 
دعللللوة الللرئلليلل�للس بللايللدن 
باحلل  التزاماها  وجللددت 
ال�سام،  ال�سيا�سي وبعملية 
امللي�سيات  ا�للسللتللقللبلللللت 
هذه  االإرهللابلليللة  احلوثية 
ال�سواريخ  باإطاق  الدعوة 
املدنيني  على  البال�ستية 
حمللافللظللة  يف  االآمللللنللللني 
ملللاأرب)�لللرسقلللي الللبللاد( 
خملللللفللة بللذلللك علل�للرسات 

واجلرحى". ال�سهداء 
بو�سوح  :"يظهر  واأ�ساف 
كيف تف�رس هذه امللي�سيات 
دعلللللوات اللل�للسللام الللتللي 
املتحدة  الواليات  اأطلقتها 
االأمللريللكلليللة واملللجللتللمللع 

الدويل".
وحلللذر وزيلللر اخلللارجلليللة 

"ا�ستمرار  مللن  اللليللمللنللي 
امللي�سيات  ا�للسللتللهللداف 
احلللوثلليللة ملللديللنللة ملللاأرب 
ت�سم  والللتللي  امللل�للسللاملللة 
ملللللايلللللني الللليلللملللنللليلللني 
البالي�ستية  بال�سواريخ 
واللللطلللائلللرات امللل�للسللرية 
موا�سلة  وكللذا  املفخخة 
للمقاتلني  حتلل�للسلليللدهللا 
واإر�سالهم جلبهات القتال".
بن�سف  يهدد  ذلك  اأن  واأكد 
الللعللمللللليللة اللل�للسلليللا�للسلليللة 
وتفاقم  احلرب  اأمد  واإطالة 
تللداعلليللاتللهللا االإنلل�للسللانلليللة 

الكارثية.
وطللللالللللب بللللن ملللبلللارك، 
مللن اللللواليلللات املللتللحللدة 
ال�سغط  الدويل  واملجتمع 
هذا  لوقف  احلوثيني  على 
واإي�سال  الهمجي  "العدوان 
لهذه  وا�للسللحللة  ر�للسللائللل 
ا�ستمرار  بللاأن  امللي�سيات 
اليمنيني  �سد  انتهاكاتها 

لن مير بدون ح�ساب".
مبعوث  اأكللد   ، جانبه  من 
اخلا�س  املتحدة  الواليات 
موقف باده الداعم لوحدة 

اليمن. واأمن  وا�ستقرار 
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ت�ساريح �لإقامة

 والرتكي���ز على بناء م�ضتقبلهم �ضمن 

بيئ���ة اآمن���ة وداعم���ة، بالإ�ضافة اإىل 

امل�ضاهمة يف دعم التنمية امل�ضتدامة 

لإمارة اأبوظبي.

اأبوظب���ي جميع  وت�ض���جع حكوم���ة 

املواهب الإبداعية للعمل وال�ض���تقرار 

يف الإمارة لكي يكونوا جزءا من ق�ضة 

جناحها وتفوقها يف �ضتى القطاعات 

والثقافية  الفني���ة  ل�ضيما  احليوي���ة 

والإعالمي���ة والرتفيهية بالإ�ضافة اإىل 

دعم وتطوير تراث الإمارة العريق من 

خالل الأكادمييني واملخت�ضني وعلماء 

الآثار.

وتاأت���ي »تاأ�ضرية املبدع���ني« دعمًا 

لقط���اع  اخلم�ضي���ة  لال�ضرتاتيجي���ة 

الثقافة يف اأبوظب���ي التي اأُطلقت يف 

ع���ام 2019 لتحقيق خم�ض���ة اأهداف 

رئي�ض���ة تتمث���ل يف: حماي���ة ت���راث 

اأبوظبي الثق���ايف وا�ضتدامته، وتعزيز 

الوع���ي بال���رتاث الثق���ايف والفنون، 

وزي���ادة م�ضاركة املجتم���ع املحلي 

وال���زوار يف اأن�ضطتها، وحتفيز الإبداع 

والتغيري  للتعليم  باعتباره حم���ركًا 

الجتماع���ي، وبناء ومتك���ني الكوادر 

الب�رشية الوطنية يف قطاع الثقافة يف 

اأبوظب���ي، واأخرياً، امل�ضاهمة يف النمو 

والتنويع القت�ضادي.

وتتمتع اإم���ارة اأبوظبي بقطاع ثقايف 

واإبداع���ي غن���ي يدعم���ه جمموع���ة 

م���ن املقوم���ات العاملي���ة املتميزة 

كاملتاحف ذات الطراز العاملي ومراكز 

الفنون واملعار����ض الفنية واحلفالت 

الفني���ة.  املو�ضيقي���ة واملجتمع���ات 

وت�ضمل هذه املقومات الثقافية متحف 

اأبوظبي ومن���ارة ال�ضعديات  اللوف���ر 

ومعر�ض 421 ومعر����ض فن اأبوظبي 

ال�ضن���وي وق����رش احل�ض���ن واملجمع 

الثقايف ومتحف زايد الوطني املرتقب 

ومتح���ف جوجنه���امي اأبوظبي، ف�ضاًل 

ع���ن املوؤ�ض�ضات التعليمي���ة الدولية 

التي تدع���م م�ضرية التمي���ز للطالب 

الإبداعية مثل جامعة  يف ال�ضناعات 

ال�ضوربون  اأبوظبي وجامعة  نيويورك 

اأبوظب���ي وكلية بريكل���ي للمو�ضيقى 

واأكادميية �ضي اإن اإن.

وميكن للطالب احلا�ضلني على درجة 

الدكت���وراه اأو ذوي الق���درات العلمية 

الواع���دة يف املدار����ض الثانوي���ة اأو 

اأحالمهم و�ضمان  اجلامعات حتقي���ق 

م�ض���رية مهني���ة متميزة م���ن خالل 

اأف�ض���ل  م���ن  واح���دة  الدرا�ض���ة يف 

العاملية يف  الأكادميي���ة  املوؤ�ض�ضات 

اأبوظب���ي، ل �ضيما جامع���ة نيويورك 

اأبوظبي وجامع���ة ال�ضوربون اأبوظبي 

وجامعة خليفة التي احتلت يف يناير 

2019 املرتبة 13 من بني اأف�ضل 442 

جامعة من 43 دولة بح�ضب ت�ضنيف 

تاميز لأف�ضل اجلامعات يف الدول ذات 

القت�ضادات النا�ضئة.

ويف اإم���ارة اأبوظبي، ميك���ن للطالب 

يف  امل�ضتقب���ل  مه���ارات  اكت�ض���اب 

املتخ�ض�ض���ة  العلمي���ة  املج���الت 

كال���ذكاء ال�ضطناع���ي يف جامع���ة 

حمم���د بن زايد لل���ذكاء ال�ضطناعي، 

اأو الربجم���ة يف مدر�ضة الربجمة 42 

اأبوظب���ي. كما ميكنه���م امل�ضاركة يف 

اإعداد البح���وث الرائدة يف املجالت 

الطبي���ة املتعلقة ب����« كوفيد-19« 

جامعة  يف  الزراعية  والتكنولوجي���ا 

الإم���ارات، اأو الرتكيز عل���ى الت�ضامح 

والتناغ���م يف اأول جامع���ة عاملي���ة 

متخ�ض�ض���ة يف الأخ���وة الإن�ضاني���ة 

وهي جامعة حممد ب���ن زايد للعلوم 

الإن�ضانية.

و�ضيُمّكن برنامج »ازدهر يف اأبوظبي« 

املبتكرين من حتويل اأفكارهم اإىل واقع 

ملمو�ض، من خالل اغتنام فر�ض الدعم 

امل���ادي واحلواف���ز الالزم���ة، لكونهم 

جزءا م���ن منظومة ديناميكية للبحث 

والتطوي���ر يف الإم���ارة تعم���ل على 

تطوير تقنيات جديدة حلل التحديات 

خ�ضو�ضًا يف  امل�ضتقبلي���ة،  العاملية 

قطاع���ي الأمن املائ���ي وتكنولوجيا 

الغذاء.

ع���الوة عل���ى ذل���ك، تعم���ل اإم���ارة 

اأبوظب���ي حالي���ًا على دع���م وتعزيز 

اجله���ود الرامية لدع���م قطاع البحث 

الذي ي�ضم حت���ت مظلته  والتطوي���ر 

جميع اجله���ات الفاعلة، مبا يف ذلك 

املوؤ�ض�ضات الأكادميية ومعاهد البحث 

والقطاع اخلا�ض. ففي العام املن�رشم 

2020، اأطلقت اأبوظب���ي مركز اأبحاث 

التكنولوجي���ا املتط���ورة، وه���و اأول 

جمل�ض متخ�ض����ض يف البحوث على 

م�ضتوى ال����رشق الأو�ضط ي�ضتمل على 

معه���د البت���كار التكنولوج���ي الذي 

ي�ضم �ضبعة مراكز بحثية متخ�ض�ضة 

يف جم���الت الكوانت���وم والروبوتات 

امل�ضتقل���ة والت�ضفري واملواد املتقدمة 

والأم���ن الرقم���ي والطاق���ة املوجهة 

والأنظمة الآمنة.

اأبوظب���ي  برنام���ج  م���ع  ومتا�ضي���ا 

للم�رشع���ات التنموية » غ���داً 21 »، 

اأطلق���ت دائرة التعلي���م واملعرفة يف 

الإمارة منحًا بحثي���ة تناف�ضية تزيد 

قيمتها ع���ن 40 مليون درهم لتمويل 

م�ضاريع بحثية ودع���م قطاع البحث 

ا�ضرتاتيجية  ته���دف  كما  والتطوي���ر. 

ال�ضتثمار القت�ضادي يف اأبوظبي اإىل 

جذب ال����رشكات العاملية الرائدة يف 

جمال البتكار والبحث والتطوير. فقد 

ت�ضمنت على �ضبيل املثال ا�ضتثمارات 

القط���اع الزراع���ي يف اأبوظبي العام 

املا�ض���ي تخ�ضي�ض ج���زء كبري منها 

ل�ضالح قطاع البحث والتطوير.

هذا وميكن للم�ضتثمرين ورواد الأعمال 

ال�ضتف���ادة م���ن الفر����ض املتاح���ة 

يف الإم���ارة وتو�ضي���ع اأعماله���م يف 

القطاع���ات الرئي�ضي���ة اخلم�ضة، كما 

عرفه���ا مكت���ب اأبوظب���ي لال�ضتثمار، 

املالي���ة  اخلدم���ات  قط���اع  وه���ي 

وتكنولوجي���ا املعلومات والت�ضالت 

واخلدمات ال�ضحية والأدوية احليوية 

وال�ضياحة،  الزراعي���ة  والتكنولوجيا 

ف�ض���اًل ع���ن العق���ارات. و�ضيتمك���ن 

تاأ�ضرية  املقيمون م���ن خالل نظ���ام 

الأجل م���ن ال�ضتثمار  الإقامة طويلة 

يف »من���ازل اأحالمهم« التي ميكن اأن 

يتقاع���دوا فيها، ل�ضيما واأنهم يف بلد 

يتمي���ز ب�ضوق عقارات ج���ذاب وزاخر 

بالفر�ض.

وحتظى ال�رشكات النا�ضئة يف اأبوظبي 

بدع���م كب���ري خ�ضو�ض���ًا م���ع حتول 

الإم���ارة اإىل مركز عامل���ي لل�رشكات 

النا�ضئة واملتخ�ض�ض���ة يف التقنيات 

امل�ضتقبلي���ة والتكنولوجي���ا املالية 

والزراعية وال�ضحية والتعليمية. وقد 

21 » يف دعم  �ضاهم برنامج »غ���داً 

ال�رشكات النا�ضئة وال�رشكات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة م���ن خالل مبادرات رائدة 

مثل منظوم���ة التكنولوجيا العاملية 

»Hub71« الت���ي توفر بيئة مثالية 

لل����رشكات النا�ضئة حي���ث ت�ضم الآن 

اأكرث من 100 �رشكة نا�ضئة، بالإ�ضافة 

اإىل �ضن���دوق امل�ضاريع ال���ذي تديره 

ال�رشك���ة القاب�ض���ة /ADQ/، اإحدى 

اأكرب ال����رشكات القاب�ضة على م�ضتوى 

ال�ضمان���ات  وبرنام���ج  املنطق���ة، 

الئتمانية لتمويل ال�رشكات ال�ضغرية 

واملتو�ضط���ة، بالإ�ضاف���ة اإىل مبادرة 

متوي���ل �ضل�ضل���ة التوري���د لل�رشكات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة.

املتفوق���ون يف جمالت  و�ضيحظ���ى 

الريا�ض���ة اأو الرعاي���ة ال�ضحي���ة اأو 

العلوم اأو التعليم اأو الهند�ضة بفر�ضة 

تطوير حياتهم املهنية يف اإمارة باتت 

وجهة جتارية عاملية تتميز باقت�ضاد 

حمل���ي متنوع وقط���اع خا�ض �رشيع 

النمو قادر على دعم املقيمني ليكونوا 

الأف�ض���ل يف اأعماله���م واإن�ض���اء بيت 

العمر يف اأبوظبي.

اأبوظبي  حكوم���ة  دع���م  ويتما�ض���ى 

للمقيمني املوهوبني مع روؤية القيادة 

الر�ضي���دة لتنويع القت�ض���اد الوطني 

اآمنة وملهم���ة للنمو  و�ضمان بيئ���ة 

والزدهار.

للمزيد م���ن املعلومات حول برنامج 

»ازدهر يف اأبوظبي« وت�ضاريح الإقامة 

الأم���د و�ضب���ل احل�ضول على  طويلة 

اجلن�ضية والدوائر واجلهات احلكومية 

امل�ضوؤولة عن اإ�ضدارها، الرجاء زيارة 

tamm.abudhabi، اأو الت�ضال 
عل���ى الرق���م 97126664442+ /من 

خارج الدولة/ اأو 800555 /من داخل 

الدولة/.

ت�سييع جثمان 

وطالب���ت ال�ضباب بالبتعاد عن ال�ضالح 

ال���ذي ل يفي���د ، مبدي���ة ا�ضتعداده���ا 

»للم�ضاع���دة على تاأ�ضي����ض بلد يليق 

بال�ضعب اللبناين ويليق بلقمان«.

بدوره ، دعا ال�ضف���ري الأملاين اندريا�ض 

كن���دل خالل املرا�ضم اإىل عدم ن�ضيان ما 

ح�ض���ل الأ�ضبوع املا�ض���ي، م�ضددا على 

»�رشورة معرف���ة احلقيقة واحلاجة اإىل 

حتقيق �ضفاف«.

من جانبه���ا ، �ضددت ال�ضفرية الأمريكية 

دوروث���ي �ضياعلى »����رشورة الو�ضول 

اإىل حقيق���ة م���ن ارتكب ه���ذه اجلرمية 

ال�ضنيعة«، وتعه���دت »بال�ضتمرار يف 

دعم املوؤ�ض�ضات التي ان�ضاأها لقمان«.

وكان النا�ض���ط اللبناين لقمان �ضليم قد 

وج���د مقتوًل �ضباح ي���وم اخلمي�ض من 

الأ�ضب���وع املا�ضي  باإط���الق الر�ضا�ض 

عليه داخ���ل �ضيارته امل�ضتاأجرة جنوب 

لبنان.

يذكر اأن لقمان هو نا�ضط عرف مبعار�ضته 

ل� »حزب اهلل« اللبناين.

�لجي�ش �ليمني: 

ووفق البيان، ت�ضاف هذه اإىل خ�ضائر 

اأخرى ب�رشي���ة ومادية كبرية تكّبدتها 

امللي�ضيا النقالبي���ة على يد اجلي�ض 

يف خمتل���ف جبه���ات القت���ال �رشق 

مدينة احلزم، خالل الأيام املا�ضية«.

وت�ضاع���دت وت���رية ال�ضتباكات بني 

بقوات  م�ضن���ودة  احلكومية  الق���وات 

العربي من جهة، وم�ضلحي  التحالف 

احلوثيني املتهم���ني بتلقي الدعم من 

اإيران من جه���ة ثانية موؤخرا يف عدة 

واجلوف،  م���اأرب  مبحافطتي  جبهات 

و�ضط تنديدات دولية بهذا الت�ضعيد.

�ل�سود�ن يتخذ 

واتخ���ذت احتجاجات نظمه���ا موالون 

لعه���د الب�ضري خ���الل الأي���ام القليلة 

املا�ضية منحى عنيفا يف مدن رئي�ضية 

باأنحاء ال�ضودان حي���ث اأُ�رشمت نريان 

يف مب���ان ومركبات حكومية وتعر�ضت 

ممتلكات للنهب.

كما ُنهب���ت اأ�ض���واق يف م���دن عديدة 

وو�ضف متح���دث با�ضم اللجنة الو�ضع 

باأنه »ح���رب اقت�ضادية« على حكومة 

)عب���د اهلل( حم���دوك الت���ي تكافح مع 

ارتفاع الأ�ضعار ونق�ض الوقود واخلبز.

وبينم���ا مت حل ح���زب املوؤمتر الوطني 

ر�ضميا بعد النقالب، قاد اأن�ضار �ضابقون 

للب�ض���ري ا�ضطرابات يف اخلرطوم ومدن 

اأخرى و�ضهدت الف���رتة النتقالية اأنباء 

عن موؤامرات انقالبية وحماولة اغتيال 

فا�ضلة لرئي�ض الوزراء عبد اهلل حمدوك.

واأ�ضدر الدع���اء العام ي���وم اخلمي�ض 

اأمرا باعتقال ثمانية من حلفاء الب�ضري 

املعروف���ني جي���دا الذي���ن ي�ضتبه يف 

اختبائهم.

و�ض���كل حم���دوك، ال���ذي اأدت حكومته 

اجلديدة اليمني يوم الأربعاء، جمموعة 

عم���ل من الوزراء ملراقب���ة الو�ضع بعد 

الحتجاجات.

اللجنة املكلف���ة بتفكيك جهاز  وقالت 

حكم الب�ضري اإنه���ا »امتلكت معلومات 

كافية عن ن�ضاط اأع�ضاء احلزب املحلول 

وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب واإرهاب 

للمواطنني العزل«.

وق���ال ُحكام عدة وليات اإن املظاهرات 

كانت خمتلفة عن املظاهرات ال�ضلمية 

الأخ���رى التي ُنظم���ت لالحتجاج على 

الأزمة القت�ضادية املتفاقمة.

وقال حممد ح�ض���ن عربي حاكم ولية 

�ضم���ال دارفور »اإنها مل تكن مبعزل ول 

عمل مفاج���ئ اأو ردة فعل بل هو عمل 

مرتب وخمطط �ضيا�ضيا من قبل النظام 

البائد«.

المكتب الإعالمي لحكومة ال�سارقة 

يدعم حملة »ليكن خيارك التطعيم« 

بمبادرة تحفيزية

ال�سارقة-الوحدة: 

متا�ضيًا م���ع  حملة "ليكن خي���ارك التطعيم" 

وانطالقًا من حر����ض املكتب الإعالمي حلكومة 

ال�ضارقة على دعم جهود دولة الإمارات العربية 

املتح���دة لتطعيم اأكرب �رشيح���ة ممكنة بلقاح 

كوفي���د -19 اأطل���ق املكتب مب���ادرة حتفيزية 

لت�ضجيع الأف���راد على تلقي جرع���ات اللقاح، 

وامل�ضاهم���ة يف ن�رش الر�ضائ���ل التوعوية التي 

حتمل حقائق حول اأهمية التطعيم مع ا�ضتمرار 

اتباع الإج���راءات الوقاية من الوباء و�ضوًل اإىل 

تع���ايف املجتمع  وفق  �ضع���ار ")#يداً –بيد-

نتعافى( .

وتتيح املب���ادرة  لأفراد املجتمع الذين يتلقون 

جرع���ات التطعي���م م�ضاركة جتربته���م  باأخذ 

اللقاح ع���رب ح�ضاباتهم اخلا�ض���ة على منافذ 

التوا�ض���ل الجتماع���ي، باإ�ضاف���ة قالب خا�ض  

على �ضوره���م ال�ضخ�ضية اأدرج���ه املكتب عرب 

من�ضات���ه الإجتماعية، و�ضمم خ�ضي�ضا  لتمييز 

الأ�ضخا����ض الذين تلقوا التطعيم  بعالمة حتمل 

اللون الأخ�رش بهدف ت�ضجيع اجلميع على تلقي 

اللقاح.

الإعالمي حلكومة  وتت�ضمن مب���ادرة املكت���ب 

ال�ضارقة ن����رش العديد من الر�ضائ���ل التوعوية 

التي حتمل احلقائق املدعمة بالأدلة الإقناعية 

ب���كل اللغات مبا فيه���ا الآ�ضيوي���ة تتوافق مع 

املوؤ�رشات والدرا�ضات الر�ضمية املتعلقة بنتائج 

حملة التطعي���م لتحفيز الفئات الراف�ضة لفكرة 

التطعيم على اأخذ اللقاح.

وتق���دم املب���ادرة الإجاب���ات ال�ضحيحة حول 

ت�ضاوؤلت الأفراد ملحاربة ال�ضائعات واملعلومات 

املغلوطة مع الأخ���ذ بتجارب الأ�ضخا�ض الذين 

تلقوا اللقاح مب�ضاركة احلالة بعد التطعيم دون 

اإهم���ال موا�ضلة اتباع  الط���رق الوقائية كافة 

التي اأقرتها الدولة لتوفري احلماية الكاملة.

جائزة محمد بن را�سد العالمية 

للمياه ت�ستقطب م�ساركات من 

جنوب �سرق اآ�سيا 

دبي-وام:

عقدت موؤ�ض�ض���ة "�ضقيا الإمارات" اجتماعا افرتا�ضيا 

م���ع عدد من الإعالميني وال�ضحفيني من دول جنوب 

�رشق اآ�ضيا لت�ضلي���ط ال�ضوء على الدورة الثالثة من 

جائ���زة حممد بن را�ضد اآل مكت���وم العاملية للمياه 

التي يبلغ جمموع جوائزها مليون درهم.

وتهدف اجلائ���زة اإىل ت�ضجي���ع املوؤ�ض�ضات البحثية 

والأف���راد واملبتكرين من جمي���ع اأنحاء العامل على 

ابتكار حلول م�ضتدام���ة واقت�ضادية بالعتماد على 

اأح���دث التقني���ات املبتكرة مل�ضاع���دة املجتمعات 

الفق���رية الريفية واحل�رشية حول العامل التي تعاين 

م���ن اأزمة �ضح املي���اه النظيف���ة وال�ضاحلة لل�رشب 

املتفاقمة.

اأبوظبي ـ علي داوود:

تنظم وزارة الداخلي���ة ممثلة يف جمل�ض 

املرور الحتادي والإدارة العامة للتن�ضيق 

امل���روري، وبالتعاون م���ع اإدارات املرور 

والدوريات بالدولة، واإدارة الإعالم الأمني 

ب���وزارة الداخلية، اأربع حم���الت ف�ضلية 

للتوعية املرورية املوحدة على م�ضتوى 

الدول���ة �ضمن اخلط���ة ال�ضنوي���ة للعام 

احلايل 2021 .

وتاأت���ي هذه احلم���الت �ضم���ن املبادرة 

اخلا�ضة بتطوير وتطبيق برامج التوعية 

املروري���ة بقط���اع امل���رور ، وتهدف اإىل 

ال�ضائق���ني وكاف���ة م�ضتخدمي  توعي���ة 

الطريق  وجميع فئات املجتمع وخا�ضة 

ال�ضباب، لاللت���زام بقواعد واأنظمة ال�ضري 

واملرور، وجتنب وقوع احلوادث املرورية 

حفاظا على �ضالمتهم.

وق���ال اللواء املهند����ض امل�ضت�ضار حممد 

�ضيف الزفني، م�ضاعد القائد العام ل�ضوؤون 

العمليات، رئي�ض جمل�ض املرور الحتادي، 

اإن ه���ذه احلم���الت التوعوي���ة جت�ض���د 

اإ�ضرتاتيجية وزارة الداخلية جلعل الطرق 

اأكرث اأمانًا، وذلك ترجم���ة لروؤية القيادة 

ال�رشطية لبلوغ اأعلى م�ضتويات ال�ضالمة 

املروري���ة، و�ضول اإىل 3 وفيات لكل 100 

األف من ال�ضكان بحلول عام 2021 .

واأو�ض���ح ان���ه مت اإطالق حمل���ة التوعية 

املروري���ة املوح���دة الأوىل له���ذا العام 

عل���ى م�ضت���وى الدول���ة حت���ت �ضعار " 

النح���راف املفاج���ئ " وت�ضتم���ر حتى 

نهاي���ة �ضهر مار�ض املقبل وذلك نظراً ملا 

ي�ضكل���ه النحراف املفاج���ئ من خماطر 

عل���ى م�ضتخدمي الطري���ق، حيث يعترب 

اأب���رز الأ�ضباب املوؤدي���ة لوقوع احلوادث 

املرورية.

واأ�ض���ار اإىل اأن احلملة الثانية تنطلق من 

بداي���ة �ضهر اإبريل وت�ضتم���ر حتى نهاية 

�ضهر يونيو حتت �ضعار ) القيادة الوقائية 

مطلب وهدف(  وته���دف هذه احلملة اإىل 

التاأكي���د على �رشورة الت���زام ال�ضائقني 

بتطبي���ق اأنظم���ة ال�ض���ري وامل���رور على 

الطريق، و ال�ضالمة ل تتحقق اإل بالتعاون 

مع الآخرين، وهي م�ضوؤولية اجلميع لذلك 

يجب اأن يكون املجتمع على قدر كاف من 

الوعي باأ�ضول ال�ضالمة املرورية.

اأما احلملة الثالثة �ضوف يتم اإطالقها من 

بداية �ضهر يوليو مو�ضم ال�ضيف وت�ضتمر 

حتى 31 اأغ�ضط�ض حت���ت �ضعار " �ضيف 

م���روري اآمن" وتركز عل���ى اأهم موا�ضيع 

ال�ضالم���ة يف ه���ذا املو�ضم م���ن �ضمنها 

)ال�ضفر براً ، و�ضالمة املركبات والإطارات،  

وع���دم جتاوز احلمولة الزائدة  وال�ضيانة 

الدورية للمركب���ة، بالإ�ضافة اإىل الرتكيز 

الأطفال داخ���ل املركبات(،  على اختناق 

واأن احلملة الرابعة يتم اإطالقها من بداية 

�ضهر �ضبتم���رب وت�ضتمر حتى 31 دي�ضمرب 

املقبل، وتقام حتت �ضعار " القيادة الآمنة 

يف الأحوال اجلوية املتقلبة"

واأكد اإن فري���ق التوعية املرورية امل�ضكل 

�ضيق���وم مبتابعة تنفي���ذ كافة احلمالت 

والإج���راءات املتخذة بهذا ال�ضاأن لإي�ضال 

الر�ضالة التوعوية اإىل كافة فئات املجتمع 

بالو�ضيل���ة املنا�ضبة وذلك بالتعاون مع 

اإدارات امل���رور والدوريات بالدولة  كافة 

واإدارة الإع���الم الأمني ب���وزارة الداخلية 

وهيئة الطرق واملوا�ضالت دبي وال�رشكاء 

ال�ضرتاتيجيني.

»الداخلية« تنظم اأربع حمالت ف�سلية للتوعية المرورية الموحدة 

على م�ستوى الدولة 2021

و�سولً �إلى 3 وفيات لكل 100 �ألف من �ل�سكان

نواك�سوط-وام:

 ي���زور موريتاني���ا حالي���ًا وف���د رفي���ع امل�ضتوى 

م���ن موؤ�ض�ضة زايد ب���ن �ضلطان لالعم���ال اخلريية 

والن�ضاني���ة برئا�ضة مديرها الع���ام حمد �ضامل بن 

كردو�ض العامري وذلك يف اإطار الربامج وامل�ضاريع 

الإن�ضاني���ة واخلريي���ة التي تنفذه���ا املوؤ�ض�ضة يف 

الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة.

واأكد الدكتور اإبراهيم الزعابي مدير اإدارة امل�ضاريع 

باملوؤ�ض�ضة يف ت�رشيح لوكالة اأنباء الإمارات " وام" 

اأن املوؤ�ض�ضة تهدف من خالل زيارة الوفد اإىل م�ضاعدة 

الأخوة يف موريتاني���ا وال�رشائح الجتماعية فيها 

م���ن خالل اإجناز م�ضاريع خريي���ة �ضيكون لها الأثر 

الكبري يف حت�ضني واقع بع�ض املحتاجني والفقراء 

وتخفيف املعاناة والأعباء عنهم.

وق���ال اإن جمهورية موريتاني���ا الإ�ضالمية من بني 

الدول املدرج���ة يف قائمة اأولوي���ات موؤ�ض�ضة زايد 

لالأعم���ال اخلريي���ة والإن�ضانية، لذل���ك تقرر �ضمن 

ه���ذا التوجه حفر جمموعة م���ن الآبار يف املناطق 

املحتاجة وتنفيذ بع����ض امل�ضاريع للم�ضاهمة يف 

حت�ض���ني اخلدمات العام���ة ، لالأهايل مث���ل اإن�ضاء 

مدار�ض، واإقامة بع�ض امل�ضاري���ع التي توفر حياة 

اأف�ضل لل�ضكان.

واأو�ضح اأن املوؤ�ض�ضة اأجنزت حاليا �ضتة اآبار ارتوازية 

متفرق���ة يف موريتاني���ا مبنطق���ة ا�ضويالت وقرية 

ال�ضايف وقرية امبارح جو وام �ضليمان باأركيز ودار 

الربكة والريا�ض برو�ضو.. كما تعمل املوؤ�ض�ضة الآن 

على حتديد املناطق املحتاج���ة مل�ضاريع متعددة 

اجتماعي���ة اأخ���رى مثل م�ضجد م���ع م�ضتو�ضف، اأو 

م�ضجد مع مدر�ضة ، اأو التخطيط حاليًا لإجناز مركز 

متكامل يخدم اأكرث من منطقة يف الوقت نف�ضه.

»زايد لالأعمال الإن�سانية« تنفذ م�ساريع خيرية 

في موريتانيا
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دبي  ـ وام: 
 بلغت الت�ضرفات العقارية في دائرة الأرا�ضي 
والأمالك بدبي خالل الأ�ضبوع الحالي اأكثر من 
4.4 مليار درهم حيث �ضهدت الدائرة ت�ضجيل 
910 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم منها 64 
مبايعة لالأرا�ضي بقيمة 424.86 مليون درهم 
و846 مبايعة لل�ضقق والفلل بقيمة 1.35 مليار 

درهم.
 87 بقيمة  الأرا���ض��ي  مبايعات  اأه��م  وج��اءت 
مليون درهم في منطقة �ضيح �ضعيب 3 تليها 
منطقة  في  دره��م  مليون   39 بقيمة  مبايعة 
جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم 

في منطقة الثنية الرابعة.
وت�ضدرت منطقة ند ال�ضبا الثالثة المناطق من 
مبايعات   9 �ضجلت  اإذ  المبايعات  عدد  حيث 
بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية 
الثالثة بت�ضجيلها 9 مبايعات بقيمة 23 مليون 
درهم وثالثة في حدائق ال�ضيخ محمد بن را�ضد 
بت�ضجيلها 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم .
والفلل  ال�ضقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة 
مبايعة  تلتها  المبايعات  كاأهم  المركا�ض 
ور�ضان  منطقة  في  دره��م  مليون   21 بقيمة 
الرابعة واأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم 

في منطقة المرر.
وت�ضدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من 
اإذ �ضجلت  ال�ضقق والفلل  حيث عدد مبايعات 
وتلتها  درهم  مليون   157 بقيمة  مبايعة   127
مبايعة   102 بت�ضجيلها  دبي  مر�ضى  منطقة 
البر�ضاء  في  وثالثة  درهم  مليون   199 بقيمة 
بقيمة  مبايعة   71 بت�ضجيلها  الرابعة  جنوب 

57 مليون درهم.

ال�سركات االأكثر �سعوداً
ا�سم ال�سركة
 �سيراميك راأ�س الخيمة

 اأ�سمنت الخليج

 ا�سراق لال�ستثمار
 دانة غاز

�سعر االغالق

  0.225         

 4.29 
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فبراير   18 يا�س في  جزيرة  اأبوظبي  تفتتح هيلتون  »ميرال« 
الجاري

اأبوظبي  ـ وام: 
مطور  "ميرال"  �ضركة  ك�ضفت 
ال��وج��ه��ات ف��ي اأب��وظ��ب��ي ي��وم 
"هيلتون  افتتاح  عن  الخمي�ض 
 18 في  يا�ض"  جزيرة  اأبوظبي 
فبراير الجاري وهو الفندق الذى 
الرائعة  واإطاللته  بموقعه  يتميز 
منطقة  �ضمن  باي"  "يا�ض  في 
يوفر  حيث  البحرية"،  "الواجهة 

545 غرفة وناٍد �ضاطئي مميز.
جزيرة  اأبوظبي  "هيلتون  ويعد   
ا�ضتثمارات  م��ن  ج���زءاً  يا�ض" 
مليارات   4 تبلغ  التي  "ميرال" 
باي"  "يا�ض  م�ضروع  في  دره��م 
ا�ضتثماراته  اإجمالي  ت�ضل  الذي 
اإم��ارات��ي.  دره��م  مليار   12 اإل��ى 
وي��ت��األ��ف ال��م�����ض��روع م��ن ثالث 
 14 م�ضاحة  على  تقام  مناطق 
الق�ضم  ف��ي  مربع  ق��دم  مليون 

وهي  يا�ض  جزيرة  من  الجنوبي 
"الواجهة البحرية" حيث يتواجد 
يا�ض"،  جزيرة  اأبوظبي  "هيلتون 
ومنطقة "ذا ريزيدن�ضز" ال�ضكنية، 
يا�ض".   – الإبداعية  و"المنطقة 
ومن المنتظر عند اكتمال اأعماله 
اأن ي�ضتقطب "يا�ض باي" نحو 15 
اآلف  ال�ضكان وقرابة 10  األف من 

موظف.
خليفة  محمد  معالي  وق���ال   
اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  المبارك، 
�ضركة ميرال: "ي�ضعدنا اأن ي�ضتقبل 
يا�ض  جزيرة  اأبوظبي  هيلتون 
حيث  �ضيوفه،  ب��اي  يا�ض  على 
اإثراء محفظة م�ضاريع  ي�ضهم في 
المتواجدة  وال�ضتجمام  الترفيه 
على يا�ض باي بما يعزز روؤيتنا 
المميزة.  البحرية  لواجهة  لهذه 
التي  المكانة  ذلك  وير�ضخ  كما 
يا�ض  جزيرة  اليوم  بها  تحظى 

للترفيه  رائ��دة  عالمية  كوجهة 
وي�ضكل  والأعمال،  وال�ضتجمام 
نحو  م�ضيرتنا  في  اآخ��ر  اإنجازاً 
الر�ضيدة  قيادتنا  روؤي��ة  تحقيق 
لإمارة اأبوظبي."  ويقدم "هيلتون 
مجموعة  يا�ض"  جزيرة  اأبوظبي 
المتميزة  المرافق  من  متنوعة 
ال�ضاطئي،  ال��ن��ادي  جانب  اإل��ى 
خيارات  من  العديد  يوفر  حيث 
المميزة  والمقاهي  المطاعم 
الأخرى، ونادي مخ�ض�ض ومجهز 
ومركز  و�ضبا  لالأطفال  بالكامل 
ويقع  الأغرا�ض.  متعدد  موؤتمرات 
المدن  من  مقربة  على  الفندق 
ال�ضتجمام  ومرافق  الترفيهية 
ويقدم  يا�ض،  جزيرة  في  الأخرى 
فاخرة  اإقامة  خيارات  ل�ضيوفه 
خالل ا�ضتمتاعهم بتجربة كل ما 

تقدمه جزيرة يا�ض.
جان  جوكيم  ق��ال  جهته  وم��ن   

�ضليفير، رئي�ض هيلتون في منطقة 
وتركيا:  واإفريقيا  الأو�ضط  ال�ضرق 
مع  ب�ضراكتها  هيلتون  "تفتخر 
ميرال في اإطار م�ضروع يا�ض باي 
اإلى  ونتطلع  الم�ضتوى.  عالمي 
اأبوظبي  هيلتون  فندق  افتتاح 
بالتعاون  قريبًا  يا�ض  جزيرة 
الأول  �ضيكون  وال��ذي  ميرال  مع 
يجري  ف��ن��ادق  ث��الث��ة  بين  م��ن 
تطويرها على جزيرة يا�ض. حيث 
"دبل  افتتاح  اأي�ضًا  المتوقع  من 
رزيدين�ضز  اأبوظبي  هيلتون  تري 
"وارنر  وفندق  يا�ض"،  جزيرة   –
براذرز اأبوظبي"، اأول فندق يحمل 
العالم،  في  ب��راذرز  وارنر  عالمة 
  " العام. هذا  من  لحق  وقت  في 
و�ضيحظى نزلء "هيلتون اأبوظبي 
جزيرة يا�ض" كجزء من العرو�ض 
الفندقية  اإقامتهم  التي تت�ضمنها 
الترفيهية  المدن  دخول  بفر�ضة 

ف��ي ج��زي��رة ي��ا���ض وم��ن بينها 
و"يا�ض  اأبوظبي"  فيراري  "عالم 
براذرز  "وارنر  ،عالم  ووتروورلد" 
الو�ضول  يمكن  والتي  اأبوظبي" 
اإليها جميعًا في خالل 10 دقائق.

"الواجهة  م��ن��ط��ق��ة  وت�����ض��م   
البحرية" في يا�ض باي عدداً من 
الليلية  والحياة  الترفيه  مرافق 
"التحاد  اأي�����ض��ًا  ت�ضمل  حيث 
اأرينا"، اأول اأرينا داخلية متعددة 
الأغرا�ض من نوعها في اأبوظبي، 
ب��ق��درة  ت�ضميمها  ت��م  وال��ت��ي 
على  ق��ادرة  مرنة  ا�ضتيعابية 
األف   18 اإل��ى   200 من  ا�ضتقبال 
الأح���داث  ل�ضت�ضافة  �ضخ�ض، 
الخا�ضة.  والمنا�ضبات  ال�ضخمة 
"الواجهة  منطقة  تحت�ضن  كما 
البحرية" مم�ضًى ور�ضيفًا بحريًا 
ي�ضمون 37 مقهًى ومطعًما ف�ضاًل 

عن 19 منفًذا للبيع بالتجزئة.

ر�سيد الت�سهيالت المالية للم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة 
في الإمارات يقفز اإلى 92.8 مليار درهم

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
التراكمي  الإج��م��ال��ي  ق��ف��ز 
المالية  الت�ضهيالت  لر�ضيد 
ال�ضغيرة  للم�ضاريع  المقدمة 
اإلى  الدولة  في  والمتو�ضطة 
عام  خالل  م�ضتوياته  اأعلى 
مليار   92.8 ب��ال��غ��ًا   2020
اأح��دث  بح�ضب  وذل��ك  دره��م 
عن  ال�ضادرة  الإح�ضائيات 

م�ضرف الإمارات المركزي.
ويت�ضح من خالل الإح�ضائيات 
التراكمي  الر�ضيد  اإجمالي  اأن 
لهذا  المقدمة  للت�ضهيالت 
نمت  الم�ضاريع  م��ن  ال��ن��وع 
 3.3 وبمقدار   %3.7 بن�ضبة 
 2020 عام  خالل  درهم  مليار 
مقارنة مع ر�ضيدها في نهاية 

عام 2019.
وي��ت�����ض��در م��و���ض��وع دع��م 
ال��م�����ض��اري��ع ال�����ض��غ��ي��رة 
الهتمام  قائمة  والمتو�ضطة 
في اأجندة الحكومة التحادية 
في  المحلية  وال��ح��ك��وم��ات 
الإم���ارات وذل��ك نظراً  دول��ة 

هذا  يلعبه  الذي  المهم  للدور 
الم�ضاريع في دعم  النوع من 

القت�ضاد الوطني.
التحادية  الحكومة  وكانت 
اأط��ل��ق��ت خ���الل ال�����ض��ن��وات 
الما�ضية العديد من المبادرات 
ال��وط��ن��ي��ة ال��م��خ�����ض�����ض��ة 
ال�ضغيرة  الم�ضاريع  لدعم 
بالإ�ضافة  وذلك  والمتو�ضطة، 
التي  المحفزات  ح��زم  اإل��ى 
بالقطاع  النهو�ض  ا�ضتهدفت 

و�ضمان ا�ضتمرار ن�ضاطه.
تفا�ضيل  اإل���ى  وب��ال��ع��ودة 
التي  المالية  الت�ضهيالت 
الم�ضرفي  ال��ج��ه��از  قدمها 
الإماراتي للم�ضاريع ال�ضغيرة 
الم�ضتوى  على  والمتو�ضطة 
 2020 ع��ام  خ��الل  ال�ضهري 
في  النمو  ا�ضتمرار  يت�ضح 
ارتفع  الذي  الر�ضيد  اإجمالي 
خالل  درهم  مليار   92.5 اإلى 

الن�ضف الأول من العام.

وخالل الربع الثالث من العام 
اإجمالي  ارتفع  فقد  الما�ضي 
الر�ضيد اإلى 92.6 مليار درهم 
ال�ضادرة  لالإح�ضائيات  وفقًا 
ع��ن ال��م�����ض��رف ال��م��رك��زي. 
الربع  ف��ي  النمو  وت��وا���ض��ل 
اأغلق  حتى  العام  من  الأخير 
عند م�ضتوى 92.8 مليار درهم 

والم�ضار اإليه �ضابقًا.
المالية  الت�ضهيالت  وت�ضكل 
التي ح�ضلت عليها الم�ضاريع 
نحو  والمتو�ضطة  ال�ضغيرة 
القرو�ض  اإجمالي  من   %12
التجاري  للقطاع  المقدمة 
وال�ضناعي في دولة الإمارات 

خالل عام 2020.
منح  ا�ضتمرار  المتوقع  ومن 
للقطاع  المالية  الت�ضهيالت 
مع  خا�ضة   2021 عام  خالل 
توجهات الحكومة نحو تقديم 
النوع  لهذا  الدعم  من  المزيد 
ت�ضتحوذ  التي  ال�ضركات  من 
من  الأك���ب���ر  الن�ضبة  ع��ل��ى 
في  الأعمال  قطاع  م�ضاريع 

دولة الإمارات.

من  للرحالت  موؤقت  تعليق  الإمارات«:  »طيران 
نيجيريا اإلى دبي حتى 28 فبراير

عن  الخمي�ض  يوم  الإم���ارات،  طيران  اأعلنت 
)لغو�ض  نيجيريا  من  موؤقتًا  رحالتها  تعليق 
واأبوجا( اإلى دبي حتى 28 فبراير 2021، تبعًا 
في  الناقلة  وقالت  الحكومية.  للتوجيهات 
اإنه  تحديث ن�ضرته على موقعها الإلكتروني، 
ولغو�ض  اأبوجا  من  للم�ضافرين  ُي�ضمح  لن 
ل  كما  قبله،  اأو  التاريخ  هذا  في  بال�ضفر 
في  ت��واج��دوا  ال��ذي��ن  للم�ضافرين  ُي�ضمح 
فيها  متابعة  رحلة  في  كانوا  اأو  نيجيريا 
خالل الأربعة ع�ضر يومًا الما�ضية، بالدخول 

اإلى الإمارات العربية المتحدة )�ضواء اأكانت 
لرحلة  محطة  اأو  النهائية  وجهتهم  دبي 

متابعة(.
وبح�ضب التحديث، �ضتوا�ضل طيران الإمارات 
ت�ضيير رحالتها من دبي اإلى لغو�ض واأبوجا 
الناقلة:  واأ�ضافت  العادي.  الجدول  ح�ضب 
على  ويتعين  الإزعاج.  لهذا  بدورنا  "ناأ�ضف 
التوا�ضل  الإجراء  المتاأثرين بهذا  الم�ضافرين 
طيران  توا�ضل  مركز  اأو  الحجز  وكيل  مع 

اإعادة الحجز". الإمارات بهدف 

دبي  ـ وام: 
في  العقارية  الت�ضرفات  بلغت   
يوم  بدبي  والأمالك  الأرا�ضي  دائرة 
الخمي�ض اأكثر من 806 ماليين درهم 
 168 ت�ضجيل  الدائرة  �ضهدت  حيث 
مبايعة بقيمة 387.74 مليون درهم 
بقيمة  لالأرا�ضي  مبايعة   9 منها 
مبايعة  و159  درهم  مليون   125.78
لل�ضقق والفلل بقيمة 261.96 مليون 

درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 
39 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 
تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم 
تليها  الرابعة  الثنية  منطقة  في 
في  درهم  مليون   24 بقيمة  مبايعة 

منطقة نخلة جميرا.
ال�ضيخ  حدائق  منطقة  وت�ضدرت 
حيث  من  المناطق  را�ضد  بن  محمد 
عدد المبايعات اإذ �ضجلت مبايعتين 
بقيمة 9 ماليين درهم وتلتها منطقة 
مبايعتين  بت�ضجيلها  جميرا  نخلة 
في  وثالثة  درهم  مليون   30 بقيمة 
بت�ضجيلها  الرابعة  جنوب  البر�ضاء 

مبايعة بقيمة 10 ماليين درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق 
 20 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل 
كاأهم  المرر  بمنطقة  دره��م  مليون 
بقيمة  مبايعة  تلتها  المبايعات 
مر�ضى  منطقة  في  درهم  ماليين   9
دبي واأخيرا مبايعة بقيمة 7 ماليين 
 . دب��ي  مر�ضى  منطقة  ف��ي  دره���م 

التجاري  الخليج  منطقة  وت�ضدرت 
مبايعات  عدد  حيث  من  المناطق 
ال�ضقق والفلل اإذ �ضجلت 25 مبايعة 
بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة 
مبايعة   19 بت�ضجيلها  دبي  مر�ضى 
في  وثالثة  درهم  مليون   52 بقيمة 
مبايعة   16 بت�ضجيلها   2 اليالي�ض 

بقيمة 13 مليون درهم .
و�ضجلت الرهون قيمة قدرها 410.56 
اأرا���ض  رهن   20 منها  دره��م  مليون 
بقيمة 307.8 مليون درهم و45 رهن 
مليون   102.76 بقيمة  و�ضقق  فلل 
مر�ضى  بمنطقة  اأهمها  وكان  درهم 
دبي بقيمة 266 مليون درهم واأخرى 
 25 بقيمة  الأولى  ال�ضفا  منطقة  في 

مليون درهم.

806 ماليين 
درهم 

ت�سرفات 
عقارات

 دبي 

4.4 مليار درهم ت�سرفات 
عقارات دبي في اأ�سبوع

»العربية للطيران« ت�ستاأنف 
رحالتها بين ال�سارقة وكولومبو

ال�سارقة  ـ )الوحدة(:
ا�ضتئناف  عن  للطيران«،  »العربية  اأعلنت 
الى  الدولي  ال�ضارقة  مطار  من  رحالتها 

كولومبو بدًءاً من 2 مار�ض المقبل.
اأنه  اإلى  اليوم،  بيان  في  ال�ضركة  واأ�ضارت 
يمكن للمتعاملين حجز رحالتهم المبا�ضرة 
الإلكتروني  الموقع  عبر  كولومبو  اإل��ى 
اأو   www.airarabia.com
اأو عبر  بالتوا�ضل مع مركز خدمة العمالء 

وكالء ال�ضفر.
ولفتت ال�ضركة اإلى اأنها توفر تغطية عالمية 
مجانية �ضد فيرو�ض »كوفيد-19« لجميع 
و�ضتكون  رحالتها،  متن  على  الم�ضافرين 
هذه التغطية م�ضمولة تلقائيًا عند الحجز 
دون الحاجة اإلى اإبراز اأية وثائق اإ�ضافية، 
وت�ضري لمدة 31 يومًا تبداأ من تاريخ اإقالع 
وتكاليف  الطبية  النفقات  وت�ضمل  الرحلة 

الحجر ال�ضحي اأي�ضًا.
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 وكالة الطاقة : من 
املتوقع انخفا�ض الطلب 
على النفط مليون برميل 

يومياً يف الربع الأول
 

لندن ـ )وكالت(:
النفط  مخزونات  اأن  الطاقة  وكالة  اأك��دت 
في  انخف�ضت  ال�ضناعية  الدول  في  الخام 
 3.063 اإل��ى  برميل  مليون   44.6 دي�ضمبر 
مليار برميل فوق متو�ضط 5 �ضنوات بواقع 

138 مليون برميل.
وبينت اأن اإمدادات النفط العالمية �ضترتفع 
590 األف برميل يوميا في يناير مع تخفيف 
من  المنتجين  و�ضخ  "اأوبك+"  تخفي�ضات 

خارج المجموعة المزيد من الخام.
واأو�ضحت اأنه من المتوقع انخفا�ض الطلب 
الربع  في  يوميا  برميل  مليون  النفط  على 
المنخف�ضة  الم�ضتويات  من   2021 من  الأول 

بالفعل في الربع الرابع من 2020.
وقالت اأن الطلب العالمي على النفط �ضينمو 
5.4 مليون برميل يوميا في 2021 اإلى 96.4 

مليون برميل يوميا.
واأ�ضافت : الطلب على النفط في 2021 دون 
األف   200 وتراجعت  كبير  حد  اإل��ى  تغيير 
ب�ضبب  الما�ضي  ال�ضهر  عن  يوميا  برميل 

تغييرات في البيانات التاريخية.
كوفيد  ب�ضبب  العام  العزل  اأن  اإلى  واأ�ضارت 
ي�ضغطان  عدوى  اأ�ضد  �ضاللت  وانت�ضار   19
بقوة على التعافي في الأمد القريب. م�ضيفة 
من  �ضريعا  ال�ضحب  المنتظر  من  من  اأن��ه 
من  من  الثاني  الن�ضف  خالل  المخزونات 

.2021

حلقة نقا�سية في غرفة عجمان حول»تعديالت الالئحة التنفيذية 
لقانون الجن�سية الإماراتية واأثرها على القت�ساد«

دبي ـ )الوحدة(:
رئي�ض  المويجعي  عبداهلل  �ضعادة  تراأ�ض 
مجل�ض اإدارة غرفة تجارة و�ضناعة عجمان 
الالئحة  "تعديالت  بعنوان  نقا�ضية  حلقة 
الإماراتية  الجن�ضية  لقانون  التنفيذية 
واثرها على القت�ضاد" وذلك �ضمن �ضل�ضلة 
غرفة  تنظمها  التي  النقا�ضية  الحلقات 
عجمان لموظفيها بهدف الإطالع على اأبرز 
المو�ضوعات المرتبطة بال�ضاأن الإقت�ضادي 

وتنويع معارف وخبرات الموظفين.
خا�ضية  عبر  النقا�ضية  الحلقة  ح�ضر 
ال�ضويدي  �ضالم  �ضعادة  المرئي  الت�ضال 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان وال���م���دراء 

التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة.
عبداهلل  �ضعادة  رف��ع  الحلقة  بداية  في 
المويجعي اأ�ضمى اآيات التهاني والتبريكات 
اإلى القيادة الر�ضيدة واإلى مواطني ومقيمي 
دولة الإمارات بمنا�ضبة نجاح م�ضبار الأمل 
وو�ضوله اإلى مدار كوكب المريخ في اإنجاز 
الدولة بعام  اإحتفالت  عالمي يتزامن مع 
الأمل"  "م�ضبار  ان  معتبراً  الخم�ضين، 
ر�ضالة اأمل وتفاوؤل لدولتنا والدول العربية 
والإ�ضالمية، واإنجاز تاريخي يج�ضد طموح 
المغفور له باإذن اهلل تعالى ال�ضيخ زايد بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، ليعك�ض  �ضلطان 
و�ضعبًا  قيادًة  دولتنا  �ضغف  الأمل  م�ضبار 
والتكنولوجيا  الف�ضاء  علوم  بم�ضاريع 
المريخ ب�ضواعد وعقول كوادر  واإ�ضتك�ضاف 
والع��ت��زاز،  الفخر  فينا  تبعث  مواطنة 
و�ضعبها  الر�ضيدة  بقيادتها  ف��الإم��ارات 

لتعرف الم�ضتحيل.
باإجازة  ال��وزراء  مجل�ض  اإعتماد  اأن  واأك��د 

للم�ضتثمرين  الإماراتية  الجن�ضية  منح 
واأ�ضحاب  التخ�ض�ضية  المهن  واأ�ضحاب 
لعدد  ا�ضتناداً  وذلك  وعائالتهم  المواهب 
اإ�ضت�ضراف  وال�ضروط، بمثابة  ال�ضوابط  من 
جاذبة  ت�ضريعية  بيئة  وتوفير  للم�ضتقبل 
اإيمان  على  تاأكيداً  الكفاءات  لأ�ضحاب 
بما  الب�ضرية  بالكوادر  الر�ضيدة  القيادة 
على  الإم���ارات  دول��ة  تناف�ضية  من  يعزز 

الجانب  نمو  في  وي�ضب  الأ�ضعدة  كافة 
كوجهة  الدولة  �ضدارة  ويعزز  القت�ضادي 
اإقت�ضادية عالمية لجذب اأ�ضحاب العمال 

وال�ضتثمارت المبا�ضرة.
منح  ���ض��روط  بال�ضرح  الحلقة  تناولت 
للتعديالت  وفقًا  الإماراتية  الجن�ضية 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ج���دي���دة ع���ن ف��ئ��ات 
واأ���ض��ح��اب  وال��ع��ل��م��اء  الم�ضتثمرين 
الح�ضول  واآل��ي��ة  و���ض��واب��ط  ال��م��واه��ب 

اإعالنه،  تم  ما  بح�ضب  الجن�ضية  على 
التعديالت  اأثر  على  الح�ضور  اإطلع  كما 
العقاري  القطاع  وخا�ضة  القت�ضاد  على 
وا���ض��ت��ق��رار روؤو�����ض الأم�����وال وج��ذب 

المبا�ضرة. ال�ضتثمارات 
حول  مقارنات  النقا�ضية  الحلقة  ت�ضمت 
الكندية  الجن�ضية  على  الح�ضول  كيفية 
الح�ضول  وكذلك  ال�ضتثمار،  طريق  عن 

النيوزيلندية. الجن�ضية  على 

الذهب ينخف�ض مع تعافي الدولر وبيانات اأ�سعف 
للت�سخم الأمريكي

نيويورك ـ )وكالت(:
انخف�ض الذهب يوم الخمي�ض اإذ 
تعافى الدولر من اأدنى م�ضتوى 
في  بلغه  والذي  اأ�ضبوعين  في 
وت�ضببت  ال�ضابقة  الجل�ضة 
في  للت�ضخم  اأ�ضعف  بيانات 
تثبيط  في  المتحدة  الوليات 
الأ�ضفر،  المعدن  على  الإقبال 

بح�ضب ما ن�ضرت "رويترز".
المعامالت  في  الذهب  وتراجع 
اإل��ى  بالمئة   0.3 ال��ف��وري��ة 
بعد  لالأوقية،  دولر   1837.13
اأن بلغ اأعلى م�ضتوى فيما يزيد 

عن اأ�ضبوع اأم�ض الأربعاء.
الأمريكية  العقود  وتراجعت 
الآجلة للذهب 0.3 بالمئة اإلى 

1837.40 دولر.
وق���ال���ت م���ارج���ري���ت ي��ان��ج 
الإ�ضتراتيجية لدى ديلي فيك�ض 
الم�ضتوى  من  انتع�ض  "الدولر 
يوم  �ضجله  ال���ذي  المتدني 
بع�ض  ذل��ك  يفر�ض  الأرب��ع��اء، 
ال�ضغط على المعادن النفي�ضة. 
ال�ضيولة  انخفا�ض  ي�ضغط  كما 
ال�ضيني  العام  عطلة  ب�ضبب 

الجديد اأي�ضا على الأ�ضعار".
اأن الذهب خ�ضر  واأ�ضافت يانج 
اأظهرت  اإذ  الدعم  بع�ض  اأي�ضا 
بيانات اأمريكية اأن الت�ضخم لن 

يرتفع كثيرا م�ضتقبال.
وجاء موؤ�ضر اأ�ضعار الم�ضتهلكين 
كانون  يناير  ل�ضهر  الأمريكي 
المتوقع.  بكثير من  اأقل  الثاني 
وي��ع��د ال���ذه���ب ت��ح��وط��ا في 

مواجهة الت�ضخم.
واأكد جيروم باول رئي�ض مجل�ض 
الأمريكي  التحادي  الحتياطي 
الأربعاء على  اأم�ض  في خطاب 
وقال  مالية  ل�ضيا�ضية  الحاجة 
اإن الوقت لي�ض مالئما للتركيز 

على م�ضائل الدين التحادي.
كثب  عن  الم�ضتثمرون  ويتابع 
قانون  م�ضروع  تمرير  تطورات 

كورونا  تداعيات  من  للتخفيف 
في  دولر  تريليون   1.9 بقيمة 

الوليات المتحدة.
النفي�ضة  للمعادن  وبالن�ضبة 
 0.3 البالتين  ارتفع  الأخ��رى، 
دولر   1244.84 اإل��ى  بالمئة 
لالأوقية، بعد اأن بلغ ذروة منذ 
 1250 عند   2015 �ضباط  فبراير 

دولرا اأم�ض الول الأربعاء.

اأبوظبي  ـ وام: 
درهم  131 مليون  دانة غاز  اأرباح  بلغ �ضافي   
خالل العام 2020 وذلك قبل احت�ضاب مخ�ض�ضات 
غير نقدية لمرة واحدة وم�ضادر الدخل الأخرى.

الموقع  على  ن�ضر  بيان  في  ال�ضركة  واأك��دت 
المالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  اللكتروني 
اإقليم  في  الم�ضتمرة  الت�ضغيلية  العمليات  اأن 
مليون   117 بنحو  �ضاهمت  العراق  كرد�ضتان 
يعك�ض  مما  ال�ضنوية  الأرباح  �ضافي  في  درهم 
الرئي�ضية  اأن�ضطتها  من  ال�ضركة  اأعمال  ربحية 
رغم التحديات التي فر�ضتها جائحة كوفيد-19 
ال�ضركة  اإي��رادات  وبلغت  الما�ضي.  العام  خالل 
.وتمكنت   2020 العام  خالل  درهم  مليار   1.27
ل�ضبط  الخا�ض  برنامجها  خالل  من  ال�ضركة 
التحديات  تجاوز  من  الت�ضغيلية،  النفقات 

خالل  ال�ضعبة  الظروف  من  وغيرها  ال�ضائدة 
العامة  التكاليف  انخف�ضت  حيث   ،2020 العام 
اأ�ضا�ض  على   %20 بن�ضبة  لل�ضركة  والإداري���ة 

�ضنوي. 
الم�ضتحقة  �ضكوكها  �ضددت  غاز  دانة  وكانت 
خالل  المحدد  ال�ضتحقاق  تاريخ  في  بالكامل 
اأكتوبر 2020. كما اختتمت العام الما�ضي  �ضهر 
على اأر�ضية مالية �ضلبة ، تمكنها من المحافظة 
على منظور اإيجابي في عام 2021 والأعوام التي 
تليه.  يذكر اأن معدل اإنتاج ال�ضركة خالل عام 
يوميًا،  مكافئ  نفط  برميل   63،200 بلغ   2020
اإقليم  ال�ضنوي في  ال�ضركة  اإنتاج  وارتفع معدل 
اإلى 32،250 برميل  كرد�ضتان العراق بن�ضبة %2 
اإنتاج  متو�ضط  وارتفع  يوميا،  مكافئ  نفط 
ال�ضركة خالل الربع الأخير من عام 2020 بن�ضبة 
2% لي�ضل اإلى 63،600 برميل نفط مكافئ يوميا.

 131
مليون 
درهم 

اأرباح »دانة 
غاز« خالل 

2020
»المركزي ال�سعودي«: اإطالق نظام 

المدفوعات الفورية في 21 فبراير
 الريا�ض ـ )الوحدة(:

المركزي  البنك  اأع��ل��ن 
نظام  اإط��الق  ال�ضعودي، 
في  الفورية  المدفوعات 
الجاري،  فبراير  من   21
وذل������ك ب���ع���د ن��ج��اح 
الأول��ى  المرحلة  اإط��الق 
لتفعيل  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
ال��ن��ظ��ام م��ع ع���دد من 
وفور  ال�ضعودية،  البنوك 
النظام  �ضيمكن  اإطالقه 
المالية  ال��م��وؤ���ض�����ض��ات 
من  والأف��راد  وال�ضركات 
التحويل  عمليات  اإتمام 
المختلفة  البنوك  بين 
مدار  على  ف��وري  ب�ضكل 
اأي��ام  وط��وال  �ضاعة،   24

الأ�ضبوع.
اأن  اإلى  الإ�ضارة  وتجدر 
النظام تم الإ�ضراف عليه 
المركزي،  البنك  قبل  من 
اأ�ضا�ضية  خطوة  وُي��ع��ّد 
المملكة  مركز  لتعزيز 
المتقدمة  الدول  كاإحدى 
ف���ي خ���دم���ات ال��ق��ط��اع 

والتقنية  ال��م�����ض��رف��ي 
اإلى  وتحويلها  المالية، 
في  لالبتكار  رائ��د  مركز 
المالية،  التقنية  قطاع 
تنفيذ  في  النظام  وي�ضهم 
م�����ض��ت��ه��دف��ات ب��رن��ام��ج 
المالي  القطاع  تطوير 
اأحد برامج روؤية المملكة 
اإل��ى  التحول  ف��ي   2030
اأقل اعتماداً على  مجتمع 

النقد.
المركزي  البنك  واأو�ضح 
ال����ذي  ال���ن���ظ���ام  اأن 
"المدفوعات  ط��ورت��ه 
�ضيعزز  ال�ضعودية"، 
عبر  القت�ضادية  التنمية 
المعامالت  فاعلية  زيادة 
جميع  ب��ي��ن  ال��م��ال��ي��ة 
قطاعي  ف��ي  الأط�����راف 
ال�����ض��رك��ات وال��ت��ج��زئ��ة، 
الموؤ�ض�ضات  وتمكين 
ال��م�����ض��رف��ي��ة و���ض��رك��ات 
من  ال��م��ال��ي��ة،  التقنية 
ت��ح�����ض��ي��ن ال��م��ن��ت��ج��ات 
واإدارة  الحالية،  المالية 
لقطاع  النقدية  التدفقات 

اأي�ضًا  و�ضي�ضهم  الأعمال، 
ال�ضفافية  زي����ادة  ف��ي 
بين  ال��م��دف��وع��ات  ف��ي 
ال�����ض��رك��ات والأف������راد، 
في  الب��ت��ك��ار  وتفعيل 
ال���خ���دم���ات ال��م��ال��ي��ة، 
م�ضتوى  رفع  على  عالوة 
المقدمة  الخدمات  جودة 

النهائيين. للم�ضتفيدين 
النظام  اأن  البيان  واأك��د 
تامة  ب�ضال�ضة  يعمل 
ال�ضعودية  البنوك  بين 
و����ض���رك���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ال���م���ال���ي���ة، وي�����ض��ه��م 
ف���ي خ��ف�����ض ال��ت��ك��ل��ف��ة 
وت��وف��ي��ر  الت�ضغيلية، 
للقطاع  مبتكرة  حلول 
تفعيله  وف��ور  ال��م��ال��ي، 
للم�ضتفيدين  �ضيتيح 
تنفيذ  في  منه  ال�ضتفادة 
بين  المالية  ال��ح��والت 
البنوك  في  الح�ضابات 
ف��وري،  ب�ضكل  المحلية 
النظام  من  اأقل  وبر�ضوم 
بين  للحوالت  الحالي 

البنوك.

ال�ساد�سة  للجل�سة  يرتفع  ال�سعودية  الأ�سهم  �سوق  موؤ�سر 
على التوالي وي�سجل اأعلى اإغالق منذ يوليو 2019

 الريا�ض ـ )الوحدة(:
يوم  جل�ضة  ال�ضعودية  الأ�ضهم  �ضوق  اأنهى 
ال�ضاد�ضة  وللجل�ضة  ارتفاع  على  الخمي�ض 
البنوك  قطاع  دع��م  حيث  التوالي،  على 
لحركة الموؤ�ضر العام ودفعته لت�ضجيل اأعلى 

اإغالق منذ يوليو 2019.
زيادة  من  المرتفعة  النفط  اأ�ضعار  ودعمت 
الحالي،  الأ�ضبوع  المتعاملين خالل  �ضهيت 
وا�ضتقرت اأ�ضعار النفط اليوم حول 61 دولراً 
للبرميل بعد ت�ضجيلها اأطول �ضل�ضلة مكا�ضب 

بومية في نحو عامين.
حركة  على  تاأثيرا  الأكثر  الأ�ضهم  وح��ول 
الراجحي  م�ضرف  �ضهم  �ضجل  ال�����ض��وق، 
التوالي  على  ال�ضابعة  وللجل�ضة  مكا�ضب 
المائة  الخمي�ض 0.9 في  يوم  بعد �ضعوده 
ليغلق ال�ضهم عند م�ضتوى 80 رياًل كاأعلى 

اإغالق لل�ضهم منذ اأكتوبر 2006.
الفرن�ضي  ال�ضعودي  البنك  �ضهم  عاد  كذلك 
حيث  التراجع  من  جل�ضتين  بعد  لالرتفاع 
حقق مكا�ضب في تعامالت يوم  بنحو 1.4 
بينما �ضعد �ضهم معادن بنحو  المائة،  في 

2.6 في المائة.
وللجل�ضة  ارتفاعه  �ضابك  �ضهم  ووا���ض��ل 
م�ضتوى  عند  اليوم  اأغلق  حيث  ال�ضابعة 
في  اإغ���الق  كاأعلى  لل�ضهم  ري��ال   102.2
على  طفيفة  مكا�ضب  نجد  فيما  اأ�ضبوعين، 
في   0.3 وبنحو  ال�ضعودية"  "اأرامكو  �ضهم 

المائة.
عند  اليوم  جل�ضة  ت��داولت  ال�ضوق  واأنهى 
م�ضتوى 8943 نقطة م�ضجال مكا�ضب بمقدار 
المائة،  في   0.5 يعادل  ما  اأو  نقطة   42
و�ضهدت الجل�ضة تداولت نحو 11.75 مليار 
ريال، وياأتي ذلك و�ضط تداول 292.1 مليون 

�ضهم، عبر تنفيذ 446.14 األف �ضفقة.
ال�ضوق  في  �ضعودا  الأكثر  الأ�ضهم  وح��ول 
في  ياأتي   ، الخمي�ض  ي��وم  جل�ضة  خ��الل 
ال�ضدارة اأ�ضهم التاأمين العربية والتي قفزت 

بالحد الأعلى، تاله اأ�ضهم الم�ضافي المرتفعة 
7.9 في المائة، فيما �ضعدت اأ�ضهم الجب�ض 
والخليج للتدريب بنحو 5.9 في المائة لكل 
تداول  �ضركات   103 بين  من  وذلك  منهما، 

اأ�ضهمها بالمنطقة الخ�ضراء.
 ، �ضركة   75 اأ�ضهم  هبطت  المقابل،  ف��ي 
بلغت  بتراجعات  الأ�ضيل  اأ�ضهم  ت�ضدرها 
5.5 في المائة، كذلك تراجعت اأ�ضهم الباحة 
بنحو 5.1 في المائة، ونحو 3.5 في المائة 

من التراجعات على اأ�ضهم اأ�ضواق المزرعة.

الدولر ي�ستقر بعد ت�سخم اأمريكي �سعيف 
وميل المركزي اإلى التي�سير النقدي

نيويورك ـ )وكالت(:
تراجع الدولر خالل جل�ضة اآ�ضيوية هادئة 
من  اأ�ضعف  بيانات  بعد  الخمي�ض،  يوم 
المتحدة  الوليات  في  للت�ضخم  المتوقع 
الحتياطي  مجل�ض  وت��ك��رار  ليناير 
التحادي الأمريكي لموقفه الذي يميل اإلى 
الأمريكية  العملة  لكن  النقدي،  التي�ضير 
عو�ضت بع�ض خ�ضائرها مع فتح الأ�ضواق 

الأوروبية، بح�ضب ما ن�ضرت "رويترز".
واأظهرت بيانات يوم الأربعاء اأن الت�ضخم 
�ضجل  المتحدة  الوليات  في  الأ�ضا�ضي 
توقعات  مقابل  الما�ضي،  ال�ضهر  �ضفرا 
ال�ضوق لت�ضخم عند 0.2 بالمئة. وقال 

جيروم باول رئي�ض مجل�ض الحتياطي 
الأمريكي(  المركزي  )البنك  التحادي 
تاأثيرات  تعزز  اأن  يتوقع  بينما  اإن��ه 
المكبوت  وال��ط��ل��ب  الأ���ض��ا���ض  ف��ت��رة 
القت�ضاد  فتح  ُيعاد  حين  الت�ضخم 
اأن  المرجح  من  ذل��ك  ف��اإن  بالكامل، 
يكون موؤقتا، م�ضيرا اإلى انخفا�ض اأكبر 
ثالثة  مدى  على  وا�ضتقرارها  لالأ�ضعار 
عقود. كما اأكد باول اأن اإطار ال�ضيا�ضة 
ي�ضتوعب  قد  المركزي  لبنك  الجديد 
بالمئة  اثنين  ف��وق  �ضنويا  ت�ضخما 
اأ�ضعار  زي���ادة  قبل  ال��وق��ت  لبع�ض 
ال�ضوق  توقعات  ع��زز  مما  الفائدة، 

للدولر. �ضعيفة  بعودة 
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اأم�ستردام تتفوق على 
اأكبر مركز  لندن وت�سبح 

تجاري في اأوروبا
 لندن – )د ب اأ(:

اأم�سرتدام  يف  الأ�سهم  من  املزيد  تداول  مت   
اإىل  اأدى  مما  بلندن،  مقارنة  املا�سي  ال�سهر 
ال�سدارة  عن  الربيطانية  العا�سمة  اإزاح��ة 
نتيجة  وذلك  اأوروبا،  مركز جتاري يف  كاأكرب 
وفقا  الأوروبي،  الحتاد  من  بريطانيا  خروج 

لبيانات جديدة �سدرت يوم اخلمي�س.
موؤ�س�سة  ع��ن  ال�����س��ادرة  الأرق���ام  واأظ��ه��رت 
اك�ست�سينج  اأوب�سنز  جلوبال  “�سيكاغو 
اطلعت  والتي  الأمريكية،  ماركت”  جلوبال 
)د.ب.اأ(،  الأمل��ان��ي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  عليها 
يورو  مليار  2ر9  متو�سطه  ما  تداول  مت  اأنه 
“يورونك�ست  بور�سة  دولر( يف  مليار  )5ر11 
الهولندية  الأذرع  يف  وكذلك  اأم�سرتدام” 
اك�ست�سينج  اأوب�سنز  جلوبال  ل�”�سيكاغو 
اأوروبا” ويف من�سة توركويز يف كانون ثان/
يناير، اأي اأكرث من اأربعة اأ�سعاف املبلغ الذي 
مت تداوله يف كانون اأول/دي�سمرب. ويف الوقت 
اإىل  لندن  يف  التداولت  حجم  تراجع  نف�سه، 
بعد  ثان/يناير،  كانون  يف  يورو  مليار  6ر8 
اأن غادرت بريطانيا ال�سوق املوحدة لالحتاد 

الأوروبي يف 31 كانون اأول/دي�سمرب.

»كاي تي اإم«تختار»رويال �سوي�س«مركز �سيانة معتمداً في 
الإمارات

دبي ـ )الوحدة(:
اأوتوموبيلز"،  بي  اإن  "اإيه  اأعلنت 
»كاي  لعالمة  احل�رصي  الوكيل 
تي اإم« التجارية يف الإمارات، عن 
�سوي�س خلدمات  »رويال  اختيار 
ملبيعات  �رصيكًا  ال�����س��ي��ارات« 
ال�سوق  يف  واخلدمات  التجزئة 
املحلّي، حيث ُتعنى باملجموعة 
امل��ت��م��ّي��زة م���ن ال����دّراج����ات 
الأداء  عالية  الريا�سية  النارية 
العادية  للطرقات  �سة  املخ�سَّ
اإىل  بالإ�سافة  الوعرة،  وال��دروب 
طراز  اخلارقة  الريا�سية  ال�سيارة 
اجلديدة،   »KTM X-BOW«
حول  العناوين  ت�سّدرت  التي 
اإط��الق  م��ع  خ�سو�سًا  ال��ع��امل 
العام  رائعني  جديدين  طرازين 
 »2020  GTX« هما  املا�سي 

.»2020 GTConcept«و
وب��ف�����س��ل ال�����رصاك��ة اجل��دي��دة، 
احلاليني  للمالكني  الآن  ميكن 
وامل���ح���ت���َم���ل���ني ل�����س��ي��ارة 
من  ال�ستفادة   »X-BOW«
اخلدمات الحرتافية، التي يقّدمها 
مركز مبيعات وخدمات »كاي تي 
وذلك  الإم��ارات  املعتَمد يف  اإم« 

للمرّة الأوىل منذ �سنوات عّدة.
دبي  املوجود يف  املركز  ويتمّيز 
من  عدداً  فريقه  ي�سم يف  بكونه 
املجازين  والفنيني  الأخ�ّسائيني 
وال��ذي��ن  اإم«،  ت��ي  »ك���اي  م��ن 
التجهيزات  اأح��دث  ي�ستخدمون 
واخل��ربات  باملعرفة  ويتمّتعون 
الالزمة، للتعامل مع هكذا مركبة 
عالية التطّور والدّقة من ناحيتي 
اأثناء  ذلك  اأكان  والأداء،  ال�سالمة 
اأم  ال�سباق  حلبات  على  �سريها 

على الطرقات العادية.
 »KTM X-BOW« وت�سّكل 
التعبري الأمثل من »كاي تي اإم« 
اخلارقة  الريا�سية  ال�سيارة  عن 
وهي  والع�رصين،  احلادي  للقرن 
يف  الأوىل  الإنتاج  �سيارة  ُتعّد 
العامل ذات هيكل اأحادي م�سنوع 
ب الكربون يبلغ  بالكامل من مركَّ
بينما  فقط،  كيلوغرامًا   80 وزنه 
م�ستويات  يوفر  ذاته  الوقت  يف 

ا�ستثنائية من ال�سالمة.
الإيروديناميكية،  امل��زاي��ا  اأم��ا 

تتوافق  كي  تعزيزها  جرى  التي 
مثلها  �سباقات  �سيارة  متامًا مع 
ما  فتوّلد  العجالت،  مك�سوفة 
ي�سل اإىل 400 كيلوغرام من القّوة 
ال�سري  عند  ال�ساغطة  ال�سفلية 
بال�ساعة،  مرت  كيلو   200 ب�رصعة 
قوى  من   2G اإىل  ي�سل  ما  مع 
الت�سارع اجلانبي، وهو ما يفوق 
م�سموح  اأخرى  �سيارة  اأي  بكثري 
لها قانونًا بال�سري على الطرقات 
العالمة  حاليًا  وتقوم  العادية. 
بت�سويق  النم�ساوية  التجارية 
ميكن  ملِفتة  ط����رازات  خم�سة 
احل�سول عليها كلّها عرب »رويال 

�سوي�س خلدمات ال�سيارات«.
املدير  خاطر،  بو  اأنطوين  وق��ال 
بي  اإن  »اإي��ه  ل�رصكة  التنفيذي 
ب�سفتنا  نفخر  اأوتوموبيلز«: 
»كاي  لعالمة  احل�رصي  الوكيل 
الإم��ارات  يف  التجارية  اإم«  تي 

باختيار »رويال �سوي�س خلدمات 
معتَمداً  م��رك��زاً  ال�����س��ي��ارات« 
 KTM« �سيارة  و�سيانة  خلدمة 
فاإننا  وبالتايل   ،»X-BOW
ن�سمن عرب هذه اخلطوة ح�سول 
على   »X-BOW« ع��م��الء 
اخلدمات التي تتخّطى توّقعاتهم 
جتربة  منحهم  على  منا  حر�سًا 
با�ستمرار.  �سل�سة وممتعة  ملكية 
واأ�سري اإىل اأن هذه ال�رصاكة تاأتي 
يف اأوقات منا�سبة جداً خ�سو�سًا 
اإم«  ت��ي  اإع����الن »ك����اي  م��ع 
لطراز  القادم  الطرح  عن  موؤخراً 
وال���ذي   »X-BOW GTX«
بالكامل  جديدة  �سيارة  ُيعترَب 
الكربون  األياف  من  م�سنوعة 
واح���دة  اث��ن��ت��ني،  بن�سختني 
على  لل�سري  واأخرى  لل�سباقات، 
الطرقات العادية، الأمر الذي من 
اإىل  باملعايري  يرتقي  اأن  �ساأنه 

من  العديد  يف  اأعلى  م�ستويات 
املجالت.

احلمريي،  فهد  ق��ال  جهته،  من 
ال�����رصك��ة يف »روي����ال  م��دي��ر 
ال�سيارات«:  خلدمات  �سوي�س 
�سيارة   »X-BOW« ُت��ع��ّد 
فائقة الر�ساقة وهي قادرة على 
على  القيا�سية  الأرق���ام  ك�رص 
ت�سّجلها  التي  لتلك  احللبات 
اخلارقة،  ال�سيارات  اأغلى  بع�س 
الدقيقة  هند�ستها  بف�سل  وذلك 
ويتمّيز  الوزن.  خفيفة  وبنيتها 
�سوي�س  »روي����ال  يف  فريقنا 
بكونه  ال�����س��ي��ارات«  خل��دم��ات 
العمل  وا�سعة يف  بخربة  يتمّتع 
دقيقة  م��رك��ب��ات  ه��ك��ذا  ع��ل��ى 
كان  ل��ذا  والهند�سة،  الت�سميم 
ال�سعي لإن�ساء  من الطبيعي لنا 
اإم  تي  »كاي  مع  ر�سمية  عالقة 
الإمارات«. ونحن نتطلّع بالفعل 

لتطوير العالقة اأكرث مع العمالء 
املهتّمني  واملحتَملني  احلاليني 
ب��ه��ذه ال�����س��ي��ارة ال��ري��ا���س��ي��ة 

الأيقونية.
ويعترَب »رويال �سوي�س خلدمات 
اأحد املراكز اجلديدة  ال�سيارات« 
يف  ال�سيارات  وت�سليح  ل�سيانة 
ال�رصكة  اإط���الق  ومت  الإم����ارات 
تقّدم  وهي   ،2020 عام  دبي  يف 
عالمة   22 من  لأك��رث  خدماتها 
ال�سيارات  من  خمتلفة  جتارية 
والريا�سية  الفاخرة  الأوروبية 
يف  الدعم  توفر  بحيث  الفائقة، 
وفق  وال�سيانة  اخلدمات  جمال 
ل�سالح  اجل��ودة  معايري  اأعلى 
اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال��ع��م��الء 
عرب  مبا�رصة  وذل��ك  الإم����ارات، 
من�ساآتها احلا�سلة على ت�سنيف 
الإم���ارات  »هيئة  م��ن  جن��وم   5

للموا�سفات واملقايي�س«.

موانئ اأبوظبي تدعم ثقافة البتكار لالرتقاء 
بالتجارة

اأبوظبي  ـ وام: 
 اطلقت موانئ اأبوظبي �سل�سلة 
والأن�سطة  الفعاليات  م��ن 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ف��ع��ال��ي��ات 
التي   ،"2021 تبتكر  "الإمارات 
الدولة  م�ستوى  على  تنعقد 
حتت  اجل���اري  ال�سهر  خ��الل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
ثقافة  ون�رص  تر�سيخ  بهدف 

البتكار.
يف  البتكار  اإدارة  وتعر�س 
م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي خ��الل هذه 
الفعاليات، عددا من البتكارات 
خم�سة  ح��ول  تتمحور  التي 
موا�سيع رئي�سية هي التقنيات 
الذكية، والتقنيات اخل�رصاء يف 
املوانئ؛ واخلدمات اللوج�ستية 
ذات  وامل��ب��ادرات  الف�سائية؛ 
موانئ  يف  القت�سادي  التاأثري 
م�ستوى  وع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
التجارية  واملناطق  الإم��ارة؛ 

واللوج�ستية امل�ستقبلية.
اأبرز البتكارات التي يتم  ومن 
الذكية  احلاويات  ا�ستعرا�سها 
التي تعد مراكز بيانات متنقلة 
�سديقة  خ�����س��ائ�����س  وذات 
احل��ل��ول  وت��ق��ن��ي��ات  للبيئة، 
ذاتية  وال��و���س��ائ��ل  ال��ف��وري��ة، 
القيادة، والروبوتات، وتقنيات 
واحللول  ال�سطناعي  الذكاء 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�ستدامة، 
املبتكرة  امل�ساريع  العديد من 

وت�سلط  حاليًا.  الدرا�سة  قيد 
موانئ اأبوظبي خالل فعاليات 
"الإمارات تبتكر 2021"، ال�سوء 
على جمموعة من اأبرز الأفكار 

املوظفني  قبل  من  املقرتحة 
 2،100 تفوق  التي  وال�رصكاء 
اإىل  املا�سي،  العام  يف  فكرة 
مكّثف  اأع��م��ال  ج��دول  جانب 
من الفعاليات املتوا�سلة على 
مدار ال�سهر. و�سهدت الفعاليات 
الذي  البتكار"  "مقهى  اإطالق 
لطرح  خم�س�سة  من�سة  يعد 
جم��الت  ح���ول  الآراء  اأب����رز 
البتكار والتكنولوجيا، من قبل 
اخلرباء  من  مرموقة  جمموعة 

والتنفيذيني.
نائب  اخلالقي،  اإمي��ان  وقالت 
الرئي�س – اإدارة البتكار، موانئ 
"�سهر  فعاليات  اإن  اأبوظبي.. 
امل�ساركني  ت�سجع  البتكار" 

اجلهود  يف  امل�ساهمة  على 
الوطنية الدوؤوبة لتقدمي حلول 
الدولة  ارتباط  تعزز  مبتكرة 

مبنظومة البتكار العاملية.
موانئ  حر�ست   " واأ���س��اف��ت 
على  تاأ�سي�سها  منذ  اأبوظبي 
خو�س  على  ك��وادره��ا  ح��ّث 
اإىل  وال�����س��ع��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
اإىل  الطموحة  الأفكار  ترجمة 
باأعلى  والتحلّي  م�رصق،  واقع 
بهدف  الب��ت��ك��ار،  م�ستويات 
للتفكري  جديدة  �سبل  اإيجاد 
وتعزيز  التو�سع  من  متكننا 
ق��ط��اع��ات  يف  م�����س��اه��م��ت��ن��ا 
التجارة واخلدمات اللوج�ستية 

البحرية العاملية".

12.862 مليار درهم ر�سيد الم�سرف المركزي 
من الذهب في دي�سمبر

اأبوظبي ـ وام: 
املركزي  الإم���ارات  م�رصف  ر�سيد  ارتفع   
دي�سمرب  �سهر  خالل  الذهبية  ال�سبائك  من 
بزيادة  درهم  مليار   12.862 اىل  املا�سي 
و�سنوية  درهم  مليار   2.16 قدرها  �سهرية 
بح�سب  وذل��ك  دره��م  مليار   8.818 بقيمة 
يوم  امل�رصف  عن  ال�سارة  الأرق��ام  اح��دث 
يف  املتوا�سل  النمو  ويعك�س  اخلمي�س. 
حيازة امل�رصف املركزي من الذهب حر�سه 
ال�سفر  املعدن  من  احتياطاته  زيادة  على 
ت�سكل  باتت  والتي  املا�سية  الفرتة  طيلة 
يف  احتياطياته  اجمايل  من  جيدة  ن�سبة 
العودة  قرر  املركزي  وكان  الخرية.  الونة 

لتكوين ر�سيد من الذهب مطلع العام 2015 
هذا  من  حيازته  جميع  باع  بعدما  وذل��ك 
املعدن يف فرتة �سابقة والعتماد على �سلة 
من العمالت الجنبية يف ر�سيد احتياطاته.
توا�سل  الح�سائيات  خ��الل  من  ويت�سح 
موؤ�رص حيازة املركزي من الذهب منذ بداية 
من  الر�سيد  قيمة  ارتفع  حيث   2020 العام 
اىل   2019 دي�سمرب  يف  درهم  مليار   4.044
5.961 مليار درهم يف مار�س 2020 . وخالل 
�سهر يونيو من العام املا�سي ارتفعت قيمة 
ر�سيد الذهب اىل 6.58 مليار درهم قبل ان 
تقفز اىل 8.961 مليار درهم يف �سهر �سبتمرب 
ثم اىل 10.307 مليار درهم خالل اأكتوبر و 

10.702 مليار درهم يف �سهر .

اأبوظبي  ـ وام: 
م�رصف  اأ���س��ول  اج��م��ايل  قفز   
م�ستوى  اإىل  املركزي  الإم��ارات 
دي�سمرب  �سهر  خ��الل  قيا�سي 
درهم  مليار   470.5 بالغا   2020
قدرها  وب��زي��ادة   %6.6 بنمو 
29.5 مليار درهم وذلك بح�سب 
يوم  ال�����س��ادرة  الح�سائيات 

اخلمي�س عن امل�رصف.
يف  الكبرية  ال��زي��ادة  وج���اءت 
اج���م���ايل اأ����س���ول امل�����رصف 
املركزي ننتيجة الرتفاع الذي 
والأر���س��دة  النقد  بند  �سهده 
و�سلت  وال����ذي  امل�����رصف��ي��ة 
قيمته اإىل 332.25 مليار درهم 
من  دي�سمرب  �سهر  نهاية  يف 
العام 2020 مقارنة مع 290.5 
نوفمرب  �سهر  يف  درهم  مليار 

من العام ذاته.
مطلوبات  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
بلغ  فقد  امل��رك��زي  امل�����رصف 
 443.86 قيمتها  اج��م��ايل 
دي�سمرب  �سهر  يف  درهم  مليار 
 415.1 مع  مقارنة  املا�سي 

م��ل��ي��ار دره����م ت��ق��ري��ب��ا يف 
وتظهر  ال�����س��اب��ق.  ن��وف��م��رب 
ر�سيد  ارتفاع  الح�سائيات 
والودائع  اجلارية  احل�سابات 
ل��دى امل�����رصف امل��رك��زي اإىل 
يف  تقريبا  دره��م  مليار   192
مقارنة  املا�سي  دي�سمرب  �سهر 
يف  دره��م  مليار   150.93 مع 
ارتفع  كذلك  ال�سابق.  نوفمرب 

الأخرى  املطلوبات  بند  ر�سيد 
اىل  دره���م  مليار   9.42 م��ن 
خ��الل  دره���م  م��ل��ي��ار   11.78

املقارنة. فرتتي 
راأ�س  اجمايل  بند  ر�سيد  وبلغ 
لدى  والح��ت��ي��اط��ي��ات  امل���ال 
 26.66 اىل  املركزي  امل�رصف 
نهاية  يف  تقريبا  درهم  مليار 

املا�سي. دي�سمرب 

اأ�سول 
م�سرف 
الإمارات 
المركزي 

تقفز اإلى 
 470.5
مليار 

درهم 
في نهاية 

دي�سمبر

5.85 مليار درهم �سيولة الأ�سهم الإماراتية 
خالل اأ�سبوع

اأبوظبي  ـ وام: 
املال  ا�سواق  يف  التداولت  �سيولة  قفزت   
اإىل نحو 5.85 مليار درهم خالل  الإماراتية 
خم�س جل�سات ،مما يعك�س حجم التداولت 
املحلية  املحافظ  �سختها  التي  الكبرية 
والجنبية يف ا�سبوع �سيطرت عليه عمليات 
ال�رصكات  اأ�سهم  من  �رصيحة  على  التجميع 
على  �سيطر  الذي  الهدوء  وبرغم  القيادية. 
ودبي  ابوظبي  �سوقي  يف  املوؤ�رصات  حركة 
امل�سجلة  املكثفة  التداولت  اأن  اإل  املاليني 
متهد لن�ساط كبري خالل الأيام القادمة ،و�سط 
بيااناتها  عن  ال�رصكات  اف�ساح  ا�ستمرار 
توزيعتها  ون�سب   2020 العام  عن  املالية 

النقدية على امل�ساهمني.
ف��اإن  التوزيعات  ع��ن  احل��دي��ث  اط��ار  ويف 
العوائد املجزية التي اعلنت عنها العديد من 
ال�رصكات حتى الآن لعب دورا مهما يف رفع 
ال�سواق  يف  اليومية  التداول  �سيولة  معدل 

والتي بلغت نحو 1.17 مليار درهم وفقا ملا 
ال�سواق  عن  ال�سادرة  الح�سائيات  تظهره 

املالية.
وكانت اأ�سهم العقار والبنوك الأكرث ا�ستقطابا 
على  ا�ستحوذت  ،حيث  امل�ستثمرين  ل�سيولة 
ال�سفقات  قيمة  اجمايل  من   %  85 من  اكرث 
ال�سبوع  املالية خالل  ال�سواق  املربمة يف 
اإدارات  جمال�س  بع�س  اإع��الن  بعد  ،وذل��ك 
ن�سب  ب�سان  تو�سياتها  عن  ال�رصكات  هذه 

التوزيعات املقرتحة على امل�ساهمني.
خالل  ن�ساطا  الكرث  ال�سهم  قائمة  و�سملت 
املردج  الآول  ابوظبي  بنك  �سهم  ال�سبوع 
�سهم  اإىل  بال�سافة  العا�سمة  �سوق  يف 
الكرب من  الرتكيز  كان  ،فيما  العقارية  الدار 
ال�سيولة على �سهم اعمار العقارية يف دبي.

اأبوظبي لالوراق  ل�سوق  العام  املوؤ�رص  وكان 
املالية اغلق يف نهاية ال�سبوع عند م�ستوى 
العام  املوؤ�رص  اقفل  حني  يف  نقطة   5667
ل�سوق دبي املايل عند م�ستوى 2633 نقطة .

 م�سادر: انخفا�س مفاجئ لإنتاج 
رو�سيا النفطي في 1-10 فبراير 

اإلى 10.11 مليون 
مو�سكو -)وكالت(:

اخلمي�س  يوم  لرويرتز  مطلعة  م�سادر  قالت   
اإنتاجها  لزيادة  خطط  من  الرغم  على  اإن��ه 
من  رو�سيا  اإنتاج  اأن  بيانات  تظهر  النفطي، 
النفط ومكثفات الغاز تراجع فعليا يف الفرتة 
من اأول فرباير �سباط اإىل العا�رص منه اإىل 10.11 
برميل  برميل يوميا من 10.16 مليون  مليون 

يوميا يف املتو�سط يف يناير كانون الثاين.
اأن  املقرر  كان من  �سباط،  فرباير  واعتبارا من 
برميل  األف   65 النفطي  اإنتاجها  رو�سيا  ترفع 
يوميا، اإذ اتفقت جمموعة اأوبك+ لكبار منتجي 
املنتجون  يفر�سها  قيود  تخفيف  على  النفط 

لدعم الأ�سعار وتقلي�س فائ�س اإمدادات.
رئي�س  نائب  نوفاك،  األك�سندر  مكتب  وامتنع 
رو�سيا  بني  العالقات  عن  وامل�سوؤول  ال��وزراء 
واأوبك، عن التعليق. ومل ترد وزارة الطاقة على 
مقيدة  غري  النفط  و�سادرات  للتعقيب.  طلب 
باتفاق مو�سكو مع منتجي اأوبك+ لكبح الإنتاج.



ابوظبي ـ وام:

يحتف���ل املجل����س الوطن���ي 

االحتادي اليوم بالذكرى ال� " 

49" لعقد اأوىل جل�ساته وهو 

يج�سد نهج ال�سورى الذي يعد 

م���ن املبادئ الرا�س���خة التي 

املوؤ�س�س���ون  االآباء  غر�س���ها 

وعملوا على تكري�سها لتعزيز 

م�ساركة املواطنني يف عملية 

�سن���ع الق���رار ويف م�س���رة 

والتنمية  والنه�س���ة  البن���اء 

بدعم  املتوازن���ة،  ال�سامل���ة 

ورعاي���ة م���ن قب���ل القيادة 

الر�سي���دة بتوجيهات �ساحب 

ال�سم���و ال�سي���خ خليف���ة بن 

زايد اآل نهي���ان رئي�س الدولة 

باإعالن���ه   ،" اهلل  حفظ���ه   "
ال�سيا�سي  التمك���ني  برنامج 

عام 2005 م، واأحد مرتكزاته 

متكني املجل����س من ممار�سة 

اخت�سا�ساته الد�ستورية.

وحظ���ي املجل����س الوطن���ي 

االحت���ادي بدع���م ال حمدود 

من قب���ل املغفور ل���ه باإذن 

ال�سيخ زاي���د بن �سلطان  اهلل 

اآل نهي���ان طي���ب اهلل ث���راه، 

حيث ق���ال يف خطاب افتتاح 

دور االنعق���اد الع���ادي االأول 

من الف�س���ل الت�رشيعي االأول 

فرباي���ر   13 يف  للمجل����س 

1972م "اإن جماه���ر ال�سعب 

يف  ت�س���ارك  موق���ع  كل  يف 

�سن���ع احلياة على تراب هذه 

بناء  الطيب���ة، ويف  االأر����س 

وزاهر  وم�رشق  باهر  م�ستقبل 

ال�ساعدة من  لنا ولالأجي���ال 

اأبنائنا واأحفادنا".

الوطني  املجل����س  و�ساه���م 

االحت���ادي على م���دى قرابة 

خم�س���ة عق���ود يف م�س���رة 

املتوازنة،  ال�سامل���ة  التنمية 

ويف جهود الدولة الرامية اإىل 

املواطنني يف  ومتكني  تعزيز 

العمل الوطني وبناء االإن�سان 

واال�ستثم���ار في���ه، باعتباره 

التنمي���ة  مرتك���زات  اأه���م 

ال�ساملة، من خ���الل االإرتقاء 

بقدرات���ه ومهاراته املختلفة، 

ليكون ق���ادراً على امل�ساركة 

العمل  مواق���ع  يف خمتل���ف 

الوطني، وهذا ما اأكده �ساحب 

ال�سم���و ال�سي���خ خليف���ة بن 

زايد اآل نهي���ان رئي�س الدولة 

حفظ���ه اهلل يف اأول خطاب له 

يف املجل����س يف افتتاح دور 

االنعقاد العادي االأول للف�سل 

ع����رش  الراب���ع  الت�رشيع���ي 

بتاريخ 12 فرباير 2007 م.

ال�سمو رئي�س  وقال �ساح���ب 

الدول���ة يف ه���ذا اخلطاب " 

الع���ادي  االنعق���اد  نفتت���ح 

الت�رشيع���ي  للف�س���ل  االأول 

الراب���ع ع����رش، يف انطالقته 

خا�ست  اأن  بع���د  اجلدي���دة، 

بالدن���ا اأول جتربة انتخابية 

يف تاريخ املجل�س، وهو االآن 

اأك���رب متثياًل، واأعظ���م قدرًة ، 

وتعزيزاً  للمكت�سبات،  �سيانًة 

للم�س���رة االحتادية املباركة 

املغفور  دعائمها  اأر�سى  التي 

ل���ه ال�سيخ زايد ب���ن �سلطان 

اآل نهي���ان "طي���ب اهلل ثراه"، 

واملغف���ور لهم���ا ب���اإذن اهلل 

اإخوانه ال�سيخ را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم، وال�سيخ مكتوم بن 

را�س���د اآل مكت���وم، واأ�سحاب 

املجل����س  اأع�س���اء  ال�سم���و 

ح���كام  لالحت���اد،  االأعل���ى 

حياة  رفدوا  ال���ذي  االإمارات، 

هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، 

ورعايتهم، و�سربهم، واأ�سهموا 

بتفاٍن، واإخال�س يف بناء هذه 

الدولة الت���ي نعتز باالنتماء 

لها، ونفاخر بها االأمم".

وحظي العم���ل الربملاين يف 

عه���د �ساحب ال�سم���و رئي�س 

الدول���ة حفظ���ه اهلل برعاية 

ترجمة  وتوجي���ه  واهتم���ام 

الذي  ال�سيا�س���ي  للربنام���ج 

اأعلن���ه �سموه ع���ام 2005م، 

الوطني  املجل����س  لتمك���ني 

االحت���ادي والذي ت�سمن عددا 

م���ن املرتكزات م���ن �سمنها: 

رق���م  الد�ست���وري  التعدي���ل 

"1"ل�سن���ة 2009م، وتعزي���ز 
ع�س���وة  امل���راأة  م�سارك���ة 

انتخابات  وناخبة، وتنظي���م 

لع�سوية املجل�س والتي جرت 

خالل االأعوام 2006 و2011م 

و2015م و2019، والت���ي مت 

خاللها زي���ادة اأعداد الهيئات 

يقارب  م���ا  من  االنتخابي���ة 

 2006 اأالف عام  من �سبع���ة 

اأول جتربة انتخابية، اإىل  يف 

337 الف���ا و738 ع�سوا عام 

زيادة ت�سل  لت�سه���د  2019م 

اإىل 50.58% م، كم���ا ت�سمن 

ق���رار �ساحب ال�سم���و رئي�س 

الدولة حفظه اهلل برفع ن�سبة 

متثيل املراأة يف املجل�س اإىل 

"50 باملائ���ة" من���ذ الف�سل 
الت�رشيعي ال�سابع ع�رش.

ويوا�س���ل املجل����س الوطني 

الف�س���ل  خ���الل  االحت���ادي 

الت�رشيعي ال�سابع ع�رش الذي 

بداأ بتاريخ 14 نوفمرب 2019م، 

دوره الوطني على ال�سعيدين 

الداخل���ي واخلارجي، ك�ساأنه 

يف الف�س���ول ال�سابق���ة مب���ا 

يرتجم الروؤية الثاقبة للقيادة 

الر�سيدة التي تعد منهج عمل 

املجل�س  تعني  �سامل،  وطني 

يف م�سرته الوطنية، وتناوله 

جلميع �سوؤون احلياة، ليواكب 

تعي�سه���ا  الت���ي  النه�س���ة 

االإم���ارات يف املجاالت كافة، 

ويوا�سل م�سرة اخلر مدعوما 

وب�سواعد  القيادة  بتوجيهات 

اأبن���اء الوط���ن املخل�س���ني، 

ومي�سي م�س���اركا يف م�سرة 

الت���ي  والنه�س���ة  التط���ور 

ت�سهده���ا الدولة ويف �سيانة 

املكت�سبات التي حتققت على 

اأر�س الدولة.

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلنت �سبك���ة قنوات تلفزيون اأبوظبي التابعة 

الأبوظبي لالإعالم، عن بدء عر�س م�سل�سل "�سي 

القم���ر" اجلزء الثاين من الدرام���ا االجتماعية 

  ADTV اإال اأنا" على قن���اة اأبوظبي وتطبيق"
اعتب���اراً من 14 فرباي���ر اجلاري، وذل���ك اأيام 

االأح���د اإىل اخلمي�س يف مت���ام ال�ساعة 07:00 

م�ساًء بتوقيت دولة االإمارات )6 م�ساًء بتوقيت 

ال�سعودية(.

وت���دور اأحداث حكاية "�سي القمر" حول �سابة 

ثالثينية تزوجت منذ ع���دة اأعوام من حبيبها 

الذي خططت معه لبن���اء حياتهما معًا، بداأت 

اخلطة باال�ستقرار امل���ادي اأوال، وبعد اأن هداأت 

اأمواج احلياة حان الوقت التفكر باالأطفال، لكن 

تتفاجاأ تلك امل���راأة الثالثينية باأن فر�سها يف 

االإجناب اأ�سبحت �سعيفة لتبداأ رحلة املعاناة. 

تتجه اإىل اأح���د اأهم املراك���ز املتخ�س�سة فى 

اخل�سوب���ة واالإجناب، وهن���اك تتقاطع حياتها 

م���ع حياة �سابة يف منت�س���ف الع�رشينات من 

طبق���ة اجتماعي���ة خمتلفة وتتك���ون �سداقة 

من ن���وع خا�س بينهم���ا.. �سخ�سيتان �سديدتا 

االختالف جتمعهما الرغبة امللحة فى االإجناب 

التي تثبت من خالله���ا كال املراأتني اأنها اأنثى 

مكتمل���ة واأنها كفء لدورها ال���ذي خلقت من 

اأجله يف هذه احلياة. تتعرث خطواتهما اأحيانًا 

ولكنهما ال تتوقفان عن حماوالتهما امل�ستميتة 

لالإجناب.

ي�س���ارك يف هذا العمل نخبة م���ن النجوم من 

بينه���م كن���دة علو�س، وحممد ع���الء، وحممد 

�ساه���ني، وزينب غريب، وحمم���ود العمرو�سي 

وغرهم، وهو من اإخراج اأحمد ح�سن.

وباالإ�سافة لهذا امل�سل�سل، ميكن للجمهور الكرمي 

متابعة جميع برامج وم�سل�سالت �سبكة قنوات 

 "AVOD" تلفزيون اأبوظب���ي من خالل خدمة

على تطبي���ق "ADTV" املتوفر على متجري 

"اآب���ل" و"جوجل بالي"، اإىل جانب خدمة البث 
على "اأندرويد تي يف" "واآبل تي يف".
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اأبوظبي ـ الوحدة:

العائلة  الغالريا جزي���رة املاريه  يدعو 

واالأ�سدقاء واأفراد املجتمع للم�ساركة يف 

احتفاالت راأ����س ال�سنة ال�سينية اجلديدة، 

وذلك يف الفرتة من 11 وحتى 20 فرباير 

اجل���اري، اإذ ميكن ل���رواد الغالريا الذي 

يعد الوجهة املف�سلة للمت�سوقني والزوار، 

اال�ستمت���اع بتجارب �سيني���ة اأ�سيلة ال 

تن�سى خ���الل االحتفاالت براأ����س ال�سنة 

ال�سينية اجلديدة. ووفق االأبراج ال�سينية، 

فاإن هذا العام هو عام الثور؛ ثاين االأبراج 

ال�سيني���ة الذي يت�سم ب�سف���ات املثابرة 

واالإيجابية.

وي�سمل االحتفال اأن�سطة وفعاليات تغطي 

جميع جوانب ه���ذه املنا�سبة، من خالل 

توفر خي���ارات ت�سوق ح�رشية، وعرو�س 

باه���رة لراأ�س ال�سن���ة ال�سينية اجلديدة، 

وخيارات تناول ماأكوالت �سينية واآ�سيوية 

�سهي���ة يف مطاعم داي ب���اي دونغ، وبي 

اإف ت�سانغ���ز، واأوربن وك، ورويال اأوركيد.  

واأكرث يف الغالريا، احل�سول على هدية ال 

تن�سى؛ وه���ي عبارة عن وعاء من اخلزف 

ال�سيني وجمموعة عي���دان تناول طعام 

اأ�سلية. 

ويف جن���اح املجموعة الفاخ���رة، ميكن 

لل���زوار التوقف عند �سج���رة احلظ التي 

تتدىل منها مظاريف احلظ احلمراء؛ وهي 

عادة �سينية تقليدية جللب احلظ والرثوة. 

و�سيكون احتفال هذا العام بدون تالم�س، 

حيث ي�ستطيع الزوار امل�ساركة با�ستخدام 

هواتفه���م املحمول���ة، من خ���الل م�سح 

رم���ز اال�ستجابة ال�رشيع���ة على ال�سجرة 

للح�س���ول على بطاق���ة م�س���ح رقمية، 

وكل بطاق���ة منها خم�س�س���ة لال�ستبدال 

الفوري باأحد العرو�س الرائعة من متاجر 

التجزئة، االأمر الذي ي�سيف جتربة ممتعة 

وجمزية لل���زوار وامل�سارك���ني. كما ُيعّد 

املكان مثالي���ًا اللتقاط �س���ور تذكارية 

معرّبة عن هذه املنا�سبة.  

و ق���ال ديفي���د روبن�سون؛ املدي���ر العام 

للغالري���ا جزيرة املاري���ه: "ي�رشين اأن 

اأدعو اجلميع واأرحب بهم للم�ساركة معنا 

يف احتف���االت الغالري���ا براأ����س ال�سنة 

ال�سيني���ة اجلدي���دة، فه���ذه االحتفاالت 

املفعمة بالتجارب ال�سينية التي ت�ستمر 

لع�رشة اأي���ام، تعّد وجهة مثالية للعائلة 

واالأ�سدقاء لال�ستمتاع بالعرو�س اخلا�سة 

واجلوائ���ز العدي���دة، باالإ�سافة اإىل متعة 

الت�سوق وتناول الطع���ام امل�ستوحى من 

هذه املنا�سبة. وكعادتن���ا دومًا، نحر�س 

عل���ى االلت���زام باأعلى معاي���ر ال�سحة 

وال�سالم���ة، كل ه���ذا لن�سم���ن لزوارن���ا 

اال�ستمتاع بتجربة ت�سوق ممتعة واآمنة."

و�سيت���اح لل���زوار القي���ام برحلة ممتعة 

وتعليمي���ة والتع���رف عل���ى اأبراجه���م 

ال�سيني���ة بوا�سطة 12 من�س���ة منت�رشة 

يف اأرج���اء الغالريا. وميكن ملواليد عام 

الثور، وجمي���ع مواليد االأبراج التي تليه، 

اكت�س���اف �سماته���م وميزاتهم وحظوظهم 

ال�سخ�سي���ة ح�س���ب موا�سف���ات برجهم 

ال�سيني. كما اأن م�س���ح رموز اال�ستجابة 

ال�رشيع���ة عند كل من�س���ة من املن�سات، 

�سيتيح للمت�سوقني التعرف على عرو�س 

ال�سنة ال�سينية اجلديدة، كي يتمكن الزوار 

من موا�سلة جتربتهم املميزة.

»الغاليريا جزيرة الماريه« ي�سارك الجميع االحتفال براأ�س 

ال�سنة ال�سينية الجديدة

»�سي القمر« دراما اجتماعية 

م�سوقة على قناة اأبوظبي 

 ADTV وتطبيق

رحلة امراأة في منت�صف الثالثينات 

وابتعاد حلم الأم�مة الم�ؤجل

المجل�س الوطني االتحادي يحتفل بذكرى تاأ�سي�سه 

الـ 49 وهو يواكب روؤية الدولة وتوجهاتها 

وتحقيق تطلعات المواطنين

اأبوظبي ـ الوحدة:

للك���وادر االإدارية االإماراتي���ة يف القطاع 

ال�سح���ي اأهمية كبرة التق���ل عن اأهمية 

الكوادر الطبية والفنية، ومن هذا املنطلق 

فقد اأولت �رشكة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 

"�سحة"، اأكرب �سبكة للرعاية ال�سحية يف 
دولة االإم���ارات العربية املتحدة، كوادرها 

االإداري���ة املواطنة اأهمي���ة كبرة، وهياأت 

له���ا كل ال�سبل ملوا�سلة التعلم واإكت�ساب 

اخلربات واملهارات التي متكنهم من تاأدية 

اأعمالهم باقتدار.

ومن بن���ات االإمارات الالئ���ي اأخذن على 

عاتقهن تطوير املوارد الب�رشية يف �رشكة 

"�سحة"، خل���ود ال�سام�س���ي، �سابط اأول 
م�ساريع املوارد الب�رشية يف "�سحة" التي 

اأجن���زت العديد من امل�ساري���ع املتميزة، 

وكان لها اأك���رب االأثر يف تطوي���ر املوارد 

الب�رشي���ة، واأهلت االإدارة للف���وز بجائزة 

اأ�سع���د بيئة عمل، املعني���ة يف االإهتمام 

و تطوي���ر امل���وارد الب�رشي���ة و اإ�ستدامة 

التوط���ني، و ه���ي اإحدى جوائ���ز اأبوظبي 

لالأداء احلكومي املتميز للعام 2018.

ومن اأبرز ه���ذه امل�ساري���ع، درا�سة حول 

اإ�سعاد املوظف���ني، وبرنامج اأف�سل 1000 

واملزايا،  التعوي�سات  ودرا�س���ات  موظف، 

ولوحة معلومات املوارد الب�رشية، وحتليل 

بيانات امل���وارد الب�رشية واإعداد التقارير، 

وا�سرتاتيجية امل���وارد الب�رشية وموؤ�رشات 

خ���الل  قدم���ت  كم���ا  الرئي�سي���ة،  االأداء 

اأف�سل املمار�سات  م�ساركتها يف منت���دى 

احلكومية يف ال�سع���ادة واالإيجابية الذي 

نظمت���ه وزارة �س���وؤون جمل�س ال���وزراء، 

600 موظ���ف حكومي،  وح����رشه نح���و 

قدمت اثنني من املمار�سات التي اأطلقتها 

"�سحة" خلل���ق بيئة مناف�سة �سحية بني 
موظفي املن�ساآت التابعة لها.

ان�سمت خلود ال�سام�سي للعمل يف �رشكة 

"�سحة" يف العام 2013 بعد تخرجها من 

اجلامعة بدرج���ة الباكالوريو�س يف اإدارة 

املعلوم���ات ال�سحية، حي���ث تدربت يف 

ثالث من م�ست�سفيات "�سحة" مما زاد من 

رغبتها للعمل يف القطاع ال�سحي وخدمة 

وطنها.

وفرت له���ا �رشكة "�سح���ة" فر�س تلقي 

التدريب والتميز واالإبداع يف جمال عملها، 

حي���ث ب���داأت يف ق�سم التوظي���ف بخطة 

تطوير مل���دة عام، ومن ثم مت ترقيتها اإىل 

م�س���وؤول توظيف ملدة عام���ني، وبعدها 

ان�سمت لفري���ق م�ساريع املوارد الب�رشية، 

حيث ح�سلت على قفزة كبرة يف املعرفة 

واخلربات يف جمال عملها، نتيجة التعليم 

امل�ستمر والتدري���ب املتوا�سل على اأيدي 

خمت�سني ميتلك���ون خ���ربات عميقة يف 

الذين  ال�سحية  الرعاي���ة  واإدارة  "�سحة" 
�سمم���وا خطة تطوي���ر وا�سحة من خالل 

التوظيف ثم م�ساريع املوارد الب�رشية.

وف���رت �رشكة "�سحة" خلل���ود ال�سام�سي 

فر����س موا�سلة التعل���م اإذ ت�ستعد حاليًا 

للح�سول على درجة املاج�ستر يف اإدارة 

امل���وارد الب�رشي���ة، وتتطل���ع للمزيد من 

التطوير يف امل���وارد الب�رشية يف القطاع 

ال�سحي، وت�سخر ما اكت�سبته من معارف 

وخربات الإحداث نقلة يف هذه القطاع.

اأك���دت خل���ود ال�سام�س���ي اأن العمل يف 

"�سح���ة" له منظور اإن�س���اين يختلف عن 
العمل يف اأي قطاع اآخر، فهي توفر الرعاية 

ال�سحية للمواطنني واملقيمني على اأر�س 

االإمارات، وت���وؤدي كوادرها دوراً مهما يف 

خدمة املر�سى، وتعمل الك���وادر االإدارية 

فيها خا�سة فريق املوارد الب�رشية لتلبية 

احتياجات العاملني لديها واحلر�س على 

ا�سعادهم.

وتقدم���ت خلو����س ال�سام�س���ي بالن�سح 

لالأجي���ال ال�ساب���ة م���ن اأبن���اء االإمارات 

باحلر�س على الو�سول اإىل اأعلى الدرجات 

العلمي���ة، وتعل���م ما حتتاج���ه االإمارات 

و�سعبه���ا، والتدريب امل�ستم���ر واكت�ساب 

اخل���ربات والتعامل م���ع التحديات التي 

تواجههم بايجابية واأخذ العرب والدرو�س 

منها.

»�سحة« تعد كوادر اإدارية مواطنة متميزة 

لقيادة القطاع ال�سحي في االإمارات
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إلغاء �إعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إلغاء �إعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إلغاء �إعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 

CN - 1170310 باالسم التجاري زين كابيتال رشكة الشخص 

الواحد 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 - 1170310  /الرقم: دت/ش ت

CA - 3657263 :رقم الخطاب

كازا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

غالريي لتجارة ادوات التجميل

رخصة رقم CN - 1335040 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.

السادة:  ب��أن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 

سبيشاليزد سبيشالتي كافيه

رخصة رقم CN - 3705126 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.

التامين  برج  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للصيانة العامة

رخصة رقم CN - 1024939 قد تقدموا إلينا بطلب:
سامل  عىل  سامل  عفيف  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املسكرى )١٠٠٪(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالله راشد سعيد 

الظاهرى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

للتجارة  ايزوى  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
املعدات الفنية

رخصة رقم CN - 3747364 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عيىس حسن احمد حسن 

ال عىل )١٠٠٪(
تنازل وبيع/ حذف عصام سعيد سامل مسلم  تعديل الرشكاء 

العرميى
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.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN - 2681541 باالسم التجاري ديربو التجارية. بإلغاء 

طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقاً.

اإلعالن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.

CN - 2681541  /الرقم: دت/ش ت

CA - 2717625 :رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: الطيف 

الفيض لرتكيب الحجر

رخصة رقم CN - 1698409 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: معرض 
األنوار للعطور - فرع

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1026923-2 رقم  رخصة 
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.

الزاوية  حجر  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لتجارة اللوازم امليكانيكية ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1716629 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  ابراهيم  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

احمد الحامدى )٥١٪(
عبدالله  خليل  بدريه  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

طالب الحامدى
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: نهج للتكنولوجيا ذ م م

رخصة رقم CN - 1028398 قد تقدموا إلينا بطلب:

الهاشمي  ابوبكر جفرى  تنازل وبيع/ إضافة حسن عىل  تعديل الرشكاء 

)٪٥١(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة انور محمود يوسف املشنى )٢٥٪(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمود يوسف حسني املشنى)٢٤٪(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن عىل ابوبكر جفرى الهاشمى

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمود يوسف حسني املشنى

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.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 

املختصة  للقهوة  أنانتارا  التجاري  باالسم   CN  -  3741443

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 - 3741443  /الرقم: دت/ش ت

CA - 3908803 :رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: لون رايد 

للنقليات

رخصة رقم CN - 2635737 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.

مسرت  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

كلني الدارة العقارات والصيانة العامة

رخصة رقم CN - 1034917 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: املؤسسة الرباعية 
للسكراب

رخصة رقم CN - 1002602 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عايض حامد عايض حامد 

االحباىب )١٠٠٪(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص خميس عىل سلطان 

الشامىس
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: هاوس ووركس 
لصيانة وتنظيف املباين ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2161813 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل رشكاء/ حذف صالح عوض الحارىث

تعديل رشكاء/ حذف ناتاليا اورستا
تعديل رشكاء/ حذف ربيع نزير رباح

تعديل رشكاء/ إضافة فيتاليا ارستا بنسبة ٤٩٪
تعديل رشكاء/ إضافة حمد محمد الكيبايل بنسبة ٥١٪

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: مؤسسة 

سحر الزهور للصيانة العامة

رخصة رقم CN - 1172407 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: مؤسسة 

حكاية لالصباغ

رخصة رقم CN - 1165797 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: جولدن 

بوينت للمقاوالت العامة

رخصة رقم CN - 2458894 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: بروبرييت سكاير 
للعقارات والصيانة العامة

رخصة رقم CN - 2671038 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة صقر مساعد محمد عىل 

النعيمي )١٠٠٪(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فيصل محمد عبيد ابراهيم 

الزعاىب
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الدارة  االمريكية  الرشكة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الرشكات - ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1141569 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله سامل راشد شاهني املنصورى 

)٪٥١(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مصطفى عزالدين الصادق خلف الله 

)٪٤٩(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل حسني عىل صقر الحوسنى

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نورالدائم سعيد محمد زين عىل

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.
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�إعــــالن�إعــــالن

�إعالن تعليق

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

املايل ملواد  السادة: ركن  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

البناء

رخصة رقم CN - 2706702 قد تقدموا إلينا بطلب:

 RUKN AL MAYEL BULDING /تعديل إسم تجاري من

 NOOR OKAZ ركن املايل ملواد البناء إىل - MATERIAL

BUILDING MATERIALS - نور عكاظ ملواد البناء 

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من لديه حق 

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: عبدان سوفتوير

رخصة رقم CN - 1257048 قد تقدموا إلينا بطلب:

- عبدان   ABDAN SOFTWARE /تجاري من تعديل إسم 

 WEDO COMPUTER SYSTEMS AND إىل  سوفتوير 

SOFTWARE DESIGNING - ويدو لتصميم نظم وبرامج 

الحاسب األيل

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من لديه حق 

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.

التجارية  الشؤون  - قطاع  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
باالسم   )CN  -  2241204( رقم  التجارية  الرخصة  بان 

التجاري: عيون البادية للسياحة
فقد تقرر تعليق الرخصة التجارية املذكورة أعاله ملدة عام 

ابتداءا من تاريخ االعالن
وذلك بناء عىل طلب صاحب الرتخيص.

فعىل كل من له حق االعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل اسبوع من تاريخ نرش هذا 
أو  الدائرة غري مسؤولة عن أي حقوق  االعالن واالن فان 
دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات 

املطلوبة.

للتحاليل  املبتكر  مخترب  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الكيميائية

رخصة رقم CN - 2483981 قد تقدموا إلينا بطلب:

 ALMUBTAKAR LABORATORY من/  تجاري  إسم  تعديل 

إىل  الكيميائية  للتحاليل  املبتكر  مخترب   -  FOR CHEMICAL TEST

ALMUBTAKAR LABORATORY - مخترب املبتكر

تعديل نشاط/ حذف تجارة املعدات واألجهزة العلمية واملعملية - بالجملة 

)٤٦٥٩٩٠٣(

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

فإن  وإال  اإلعالن  تاريخ نرش هذا  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: مصنع الحصن لألثاث والديكور ذ م م

 ABU DHABI - MUSSAFFAH - M-9- )79 (:عنوان الرشكة
 CN - 1001171 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة
١- حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،  محاسبون   - الهاميل ورشكاه  السادة/  تعيني   -٢
قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق 
لدى كاتب العدل بالرقم ٢٠٥٥٠١٦٥٧٠

تاريخ التعديل ١٠/2/٢٠٢١
فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي 

املعني خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

هامس  جرين  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الدارة العقارات

رخصة رقم CN - 2698858 قد تقدموا إلينا بطلب:
 GREEN HOMES PROPERTEIS /تعديل إسم تجاري من
العقارات  الدارة  هامس  جرين   -  MANAGEMENT
 SEASHORE PROPERTIES & BUILDING إىل 

MAINTENANCE - سيشور للعقارات وصيانة املباين
تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )٤٣٢٩٩٠١(

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من لديه حق 
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: قبة املدينه للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة رقم CN - 1127013 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سيف راشد سعيد بالغميسه الشامىس )٥١٪(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد فاروق مشتاق احمد )٤٩٪(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مبارك عمر مبارك عون الصيعرى

تعديل رأس املال/ من ٠ إىل ١٥٠٠٠٠

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 QABAT ALMADINA CONTRACTING AND من/  تجاري  إسم  تعديل 

 QABAT قبة املدينه للمقاوالت والصيانة العامة إىل - GENERAL MAINTENANCE

 ALMADINA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

- قبة املدينه للمقاوالت والصيانة 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.
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نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي: بنيام ملقاوالت الصيانة العامة - ذ.م.م رشكة 

ذات مسؤولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم ٨ 

لسنة ١٩٨٤ وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم ٥٢٢٣٩ وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد

جامل لتدقيق الحسابات

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين 

املذكور أعاله خالل مدة ٤٥ يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة عجامن

هاتف ٠٦٧٤٤٧٧٧١

ص.ب ١١٣١

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية:

�ال�سم �لتجاري بنيما ملقاوالت �ل�سيانة �لعامة - ذ.م.م
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لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

024488400 فاك�س 024488201
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�أخبار و�إعالنات

�إعالن فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ راشد بلوش راشد 

احمد باكستان الجنسية، جواز 

 DW9849982 رق��م  سفره 

تسليمه  يجده  ممن  الرجاء 

سفارة  أو  رشطة  مركز  ألقرب 

باكستان مشكوراً.

�إعالن فقدان جواز �سفر

رحمهويت  دي��ه  امل��دع��و/  فقد 

الجنسية،  اندونيسيا  سوهادك 

 C3397938 رقم  سفره  جواز 

تسليمه  يجده  ممن  الرجاء 

سفارة  أو  رشطة  مركز  ألقرب 

اندونيسيا مشكوراً.
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 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 
الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

من الطرف األول: محمد سليم تاج محمد سليامن
 - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين: محمد بالل احمد سامل الشحي
 - الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  الشباب(  )كراج  التجاري  باسم 
االقتصادية بعجامن برقم )٩٣٥٤٦( واملسجلة بغرفة تجارة صناعة 

عجامن.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 
الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

من الطرف األول: محمد عيل محمد ابراهيم الحامدي
 - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين: حسن عيل ابراهيم يوسف الطاهري
 - الجنسية: االمارات

دائرة  من  صادرة  رخصة  للحالقة(  الفؤاد  )صالون  التجاري  باسم 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم )١٠٢٢٢٧( واملسجلة بغرفة تجارة 

صناعة عجامن.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

تنازل من:

الطرف األول: رباح مصطفى زينو - الجنسية: سوريا

إىل الطرف الثاين: غسان يوسف اسامعيل الزين - الجنسية: السودان

من  صادرة  رخصة  املركبات(  الصالح  الربج  )كراج  التجاري  باالسم 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم )٦٦٧٢٣( واملسجلة بغرفة 

تجارة صناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام بعجمان

 اإعالن تنازل عن رخ�سة اإعالن تنازل عن رخ�سة

 اإعالن تنازل عن رخ�سة
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

 اسم الرشكة: طارق العويف لتجارة معدات ومكائن تجهيز املصانع وقطع غيارها ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ١١٦ - ملك خالد عبدالله احمد الغرير السويدي - ديرة - املطينة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٣١٤٩٤

رقم الرخصة: ٨٠١٤٢١
بإنحالل  لديها  التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى محمد صديق قاسم العاملية لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٣

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٣
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم ٢٠٥ 
ملك الشيخ منصور بن احمد ال ثاين - ديرة - الرقة الهاتف: ٩٧١٤٢٢١٩٩٢٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٢١٩٩٣٤ 

مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: القالئد لتجارة املواد البناء ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٣ ملك الشيخ عبدالعزيز محمد املاجد املعال - الرقة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٣٢٨٢٦

رقم الرخصة: ٨٤٣٦٠٧
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة 

املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم ٦٠٨ 
ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري الهاتف: ٩٧١٤٢٢٧٢٨٢٨ - الفاكس: ٩٧١٤٢٢٧٤٠٨٠ 

مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: مصبغة ناينتني ٨١ ش.ذ.م.م
العنوان: مستودع رقم ٢ ملك فاطمة خلفان محمد بوساري السويدي - بر ديب - مجمع ديب لالستثامر

الشكل القانوين: رشكة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٦٦١٩٣

رقم الرخصة: ٧٦١٠٦٣
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة 

املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٤
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٤

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
من  يوماً   ٤٥ وذلك يف خالل  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   -

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفى: محمد صديق قاسم العاملية لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٢٠٥ ملك الشيخ منصور بن احمد ال ثاين - ديرة - الرقة

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بإنحالل رشكة: طارق العويف لتجارة معدات ومكائن تجهيز املصانع وقطع غيارها 

ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٣

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٣
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٢١٩٩٣٤ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٢١٩٩٢٠  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
العنوان: مكتب رقم ٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بإنحالل رشكة: القالئد لتجارة املواد البناء ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٨

يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٢٧٢٨٢٨  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة 

- بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: مصبغة ناينتني ٨١ ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٤

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٤
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.
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 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 دائرة التنمية االقت�سادية

 دائرة التنمية االقت�سادية

 دائرة التنمية االقت�سادية

 دائرة التنمية االقت�سادية

 دائرة التنمية االقت�سادية

 دائرة التنمية االقت�سادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 اسم الرشكة: شيمج للتجارة العامة ش.ذ.م.م
العنوان: محل رقم ٦ ملك وقف عيد محمد مديه - نايف

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٨١٦١

رقم الرخصة: ٧٣٢٨٦٤
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٩
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٩

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 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: شيمج للتجارة العامة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٩

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٩
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.
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 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 دائرة التنمية االقت�سادية دائرة التنمية االقت�سادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�ستوكهومل ـ )د ب اأ( :

 ذكر اأندر�س تيجنيل، كبري خرباء الأوبئة 

تلتزم  �سوف  بالده  اأن  ال�سويد،  يف 

بتو�سياتها بعدم اإعطاء لقاح كوفيد-19 

من اإنتاج �رشكة اأ�سرتازينيكا ملن جتاوز 

الـ 65 عامًا، متجاهلة بهذا توجيهات 

منظمة ال�سحة العاملية.

"اإذا  اأم�س:  لل�سحفيني  تيجنيل  وقال   

ما كان ذلك اللقاح يف بلد ما، فيجب 

الأ�سخا�س  مع  ا�ستخدامه  بالطبع 

الذين تبلغ اأعمارهم اأكرث من 65.. ويف 

ال�سويد، لدينا رفاهية اأن لدينا العديد 

من  اأنه  نعتقد  وبالتايل  اللقاحات  من 

ت�سري  الأمور  جنعل  اأن  الآن  ال�سحيح 

وفقا لروؤيتنا وهي توجيه اللقاح لفئات 

وكالة  اأوردته  ما  بح�سب  خمتلفة" 

بلومربج لالأنباء.

العامة  ال�سحة  وكالة  واأ�سدرت   

املا�سي،  الأ�سبوع  التو�سية  ال�سويدية 

م�ست�سهدة بقلة البيانات ب�ساأن فعالية 

اللقاح يف الفئات الأكرب �سنًا. وقالت اإنها 

�سوف تعيد مراجعة القرار، " يف وقت 

لحق يف الربيع".

وار�سو ـ )د ب اأ( :

يف  اأم�س،  البولندية،  احلكومة  تدخلت   

الأملاين،  والرئي�س  اأوكرانيا  بني  اخلالف 

ب�ساأن ت�رشيحاته املتعلقة بتربير اأهمية 

"نورد  للجدل،  املثري  الغاز  اأنابيب  خط 

�سرتمي 2".

فرانك-فالرت  الملاين،  الرئي�س  وكان 

�ستاينماير، اأثار غ�سب اأوكرانيا يف مطلع 

الأ�سبوع اجلاري، عندما اأ�سار يف مقابلة 

�سحفية اإىل اأن بالده عليها التزام تاريخي 

فيما يخ�س  رو�سيا  اإىل جانب  بالوقوف 

الغزو  اإىل  اإ�سارة  يف  الغاز،  اأنابيب  خط 

الأملاين لالحتاد ال�سوفيتي خالل احلرب 

العاملية الثانية.

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :

املوؤكدة  الإ�سابة  حالت  ارتفعت   

بفريو�س كورونا امل�ستجد امل�سبب ملر�س 

)كوفيد-19( يف الوليات املتحدة بن�سبة 

مليون حالة.  اإىل 3ر27  لت�سل   % 3ر0 

وارتفعت ح�سيلة الوفيات جراء املر�س 

بيانات  بح�سب  و764،  األفًا   471 اإىل 

جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومربج 

لالأنباء.

وجاءت الزيادة على م�ستوى البالد اأقل 

من متو�سط الزيادة على مدار الأ�سبوع 

املا�سي، والتي كانت 4ر%0.

عدد  اأكرب  كاليفورنيا  ولية  و�سجلت 

مليون  45ر3  بواقع  الإ�سابات  من 

اإ�سابة، بزيادة ن�سبتها 2ر0 %، مقارنة 

بنف�س التوقيت قبل يوم. و�سهدت ولية 

مت  الوفيات  من  عدد  اأكرب  كاليفورنيا 

الأربع  ال�ساعات  خالل  عنها  الإعالن 

عدد  بلغ  حيث  املا�سية  والع�رشين 

ولية  و�سجلت  وفاة.   487 الوفيات 

يف   % 7ر0  بن�سبة  زيادة  كن�سا�س 

لريتفع  باأم�س،  مقارنة  الإ�سابات  عدد 

الإجمايل بها اإىل 287 األفًا و213.

اإ�سالم اأباد ـ )د ب اأ( :

 اأعلنت ال�رشطة يف باك�ستان اأن منجما 

للفحم يف جنوب البالد انهار اأم�س، ما 

اأ�سفر عن مقتل اأربعة عمال على الأقل.

باإقليم  ثاثا  منطقة  يف  احلادث  ووقع 

ال�سند، ح�سبما قال قائد ال�رشطة املحلية 

الأنباء  لوكالة  خو�سو،  خان  مي�رشي 

الأملانية )د.ب.اأ(.

�سقطت  ثقيلة  �سخرة  اإن  خو�سو  وقال 

عندما  املنجم  عمال  من  خم�سة  على 

بداأوا العمل يف ال�سباح الباكر.

واأ�سيب الرجل اخلام�س بجروح خطرية 

وقال  امل�ست�سفى.  يف  العالج  ويتلقى 

خو�سو اإن ال�رشطة وفرق الإنقاذ انت�سلوا 

ومل  الأنقا�س  حتت  من  اجلثث  جميع 

ُيحا�رش اأحد.

وُيعتقد اأن التعدين من اأخطر الوظائف 

يف باك�ستان ب�سبب تدين معايري ال�سالمة 

وظروف العمل ال�سيئة.

طهران ـ )د ب اأ( :

اأم�س  الإيراين  الثوري  احلر�س  اأطلق   

البالد،  غربي  جنوب  برية  مناورات 

وذلك تزامنا مع الذكرى ال�سنوية الـ 42 

لنت�سار الثورة الإ�سالمية.

ونقلت وكالة "ت�سنيم" الإيرانية عن قائد 

الإ�سالمية  الثورة  حلر�س  الربية  القوة 

بداية  يف  القول  باكبور  حممد  العميد 

تهدف  املناورات  "هذه  اإن  املناورات 

لإجراء تقييم ميداين لأحدث الإجنازات 

العملياتية  الطاقات  ودرا�سة  والقدرات 

القوة  م�ستوى  واختبار  اجلديدة 

املعدات  اأحدث  من  جلزء  العملياتية 

القتالية والدفاعية للقوة الربية التابعة 

الألوية  خمتلف  يف  الثوري  للحر�س 

والوحدات، من الطائرات امل�سرية والقوات 

والقوات  واملدرعات  جواً  املحمولة 

اخلا�سة واملدفعية".

واأ�ساف اأن "القوة الربية للحر�س الثوري، 

اإىل جانب م�سوؤولياتها الأمنية يف �سمال 

غرب وغرب وجنوب �رشق و�رشق البالد، 

تهديد  اأي  ملواجهة  تام  ا�ستعداد  على 

حمتمل".

ال�سويد تعتزم عدم اإعطاء لقاح كوفيد-19لمن 

تجاوزوا الـ65عاماً

بولندا تتدخل في الخالف بين الرئي�س الألماني واأوكرانيا 

ب�ساأن خط اأنابيب »نورد �ستريم 2«

اأمريكا: اإ�سابات كورونا ت�سل اإلى 27٫3 مليون 

والوفيات 471 األفاً و764

انهيار منجم فحم في جنوب باك�ستان ومقتل 4 اأ�سخا�س 

الحر�س الثوري الإيراني يطلق مناورات برية 

الإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201
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 تركيا ترف�ض طلباً 
اأمريكياً للإفراج عن 
النا�سط عثمان كافاال

 ا�سطنبول ـ )د ب اأ( :
�أمريكي  لطلب  رف�ضها  �أم�س  تركيا  �أكدت 
�لبارز  �لأعمال و�لنا�ضط  للإفر�ج عن رجل 
عثمان كافال، وو�ضفت �لأمر باأنه يتناق�س 

مع "مبد�أ �ضيادة �لقانون".
�أنه  و�ضددت وز�رة �خلارجية �لرتكية على 
حترتم  �أن  �ملتحدة  �لوليات  على  يتعني 
�لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي تتخذها "حماكم 
م�ضتقلة" �ضد كافال، م�ضيفة �أنه ل "ميكن 
لأية دولة �أو �ضخ�س �إ�ضد�ر �أو�مر للمحاكم 

�لرتكية".
�أنقرة  �أم�س  �لأمريكية  �خلارجية  وحثت 
على "�لإفر�ج �لفوري" عن كافال ��ضتجابة 

لقر�ر للمحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�ضان.
�لتهامات  �إن  �ملتحدة  �لوليات  وقالت 
لفرتة  و�حتجازه  كافال  �ضد  "�ملخادعة" 
�لقانون  �ضيادة  �حتترت�م  "تقو�س  طويلة 

و�لدميقر�طية".
وكانت �ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�ضان 
من  �أول/دي�ضمرب  كانون  يف  تركيا  طالبت 
و�أكتتدت  كافال،  عن  بتتالإفتتر�ج   2019 عتتام 
�إ�ضكاته.  �إىل  يهدف  �حتجازه  ��ضتمر�ر  �أن 
بقر�ر  �للتز�م  �لرتكية  �ملحاكم  ورف�ضت 
�ملحكمة، رغم �أنه ملزم لرتكيا من �لناحية 

�لفنية كونها ع�ضو�ً يف جمل�س �أوروبا.
�لأ�ضبوع  رف�ضت  قد  تركية  وكانت حمكمة 
بعد  كافال،  �رس�ح  لإطلق  طلبا  �ملا�ضي 
ومن  �ضنو�ت.  ثتتلث  من  لأكتتر  �حتجازه 
�ملقرر �أن ميثل للمحاكمة يف 21 �أيار/مايو 
�حلكم  نظام  قلب  مبحاولة  �تهامات  يف 

و�لتج�ض�س.
�ملوجهة  �لتهامات  جميع  كافال  وينفي 

�إليه.

االأمريكية  االإدارة  روحاني: لم نلم�ض ح�سن نيات من 
الجديدة

طهران ـ )د ب اأ( :
 �أبدى �لرئي�س �لإير�ين ح�ضن روحاين �أم�س 
جو  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  من  ��ضتياءه 
بايدن ب�ضبب عدم حتقيق �أي تقدم ب�ضاأن 

�أزمة �لتفاق �لنووي �لإير�ين.
�لإ�ضلمية  �جلهورية  �أنباء  وكالة  ونقلت 
:"مل  �لقول  روحتتاين  عن  )�إرنتتا(  �لإير�نية 
�لأمريكية  �لإد�رة  من  نيات  ح�ضن  نلم�س 
�جلديدة، و�إذ� كانت �ضادقة يف �ضعار�تها، 
فعليها �أن تبد�أ �لتحرك على �مل�ضار �جلديد 
بالتعوي�س  تقوم  و�أن  �ل�رسعة  على وجه 

عن �أخطائها".
�أحد يف �لعامل ي�ضكك يف ف�ضل  :"ل  وقال 
�لإير�ين"،  �ل�ضعب  �ضد  �لق�ضوى  �ل�ضغوط 
د�عيًا �إد�رة بايدن �إىل �لتفكري حول كيفية 
�رتكبتها  �لتي  �جلر�ئم"  عن  "�لتعوي�س 

�إد�رة �لرئي�س �ل�ضابق دونالد تر�مب.
عام  يف  �ن�ضحبت  تر�مب  �إد�رة  وكانت 

�لنووي  �لتفاق  من  �أحادية  ب�ضورة   2018
�لذي كان يهدف ملنع طهر�ن من �حل�ضول 
مز�يا  تقدمي  مقابل  نووية  تر�ضانة  على 
بتقلي�س  �إيتتتر�ن  وردت  لها.  �قت�ضادية 

�لتز�ماتها �ملن�ضو�س عليها يف �لتفاق.
لإجتتتر�ء  م�ضتعدة  �أنتتهتتا  �إيتتتر�ن  وتتتوؤكتتد 
ب�رسط  �ملتحدة،  �لوليات  مع  مفاو�ضات 
عودة بايدن �إىل �لتفاق �لنووي لعام 2015 

، ورفع �لعقوبات �لتي فر�ضها تر�مب.
�لوليات  بتتاأن  موؤخر�ً  �أقتتر  بايدن  وكتتان 
�ملتحدة لن ترفع �لعقوبات �أول عن �إير�ن 
للتفاق  �لعودة  على  طهر�ن  لت�ضجيع 

�لنووي �ملربم عام 2015.
بايدن  �كتفى  تليفزيونة،  مقابلة  ويف 
بكلمة "ل" للرد على �ضوؤ�ل عما �إذ� كانت 
و�أومتتاأ  �أول.  �لعقوبات  �ضرتفع  و��ضنطن 
يتعني  كان  �إذ�  عما  �ضئل  عندما  بر�أ�ضه 
�ليور�نيوم  �لإير�نيني وقف تخ�ضيب  على 

كخطوة �أوىل.

م�سوؤول اأوروبي يحذر من»االإح�سا�ض الكاذب باالأمان« 
الذي قد تمنحه اللقاحات

 �ستوكهومل ـ )د ب اأ( :
 ذكر رئي�س �ملكتب �لإقليمي ملنظمة 
هانز  �أوروبتتا،  يف  �لعاملية  �ل�ضحة 
�أوروبتتا   يف  �لتتدول  �أغلب  �أن  كلوجه، 
ماز�لت "عر�ضة للخطر" خلل جائحة 
فريو�س كورونا رغم �لأمل �لذي تقدمه 
مكتب  من  كلوجه  وقال  �للقاحات. 
�أوروبا ومقره كوبنهاجن �أم�س �أنه يف 
حني �أن ح�ضيلة �لإ�ضابات و�لوفيات 
�لأختتترية،  �لأ�تتضتتابتتيتتع  يف  تر�جعت 
للغاية".  "مرتفعة  �لأعتتد�د  ماز�لت 
بني  رفيع  "خط  هناك  �أن  على  و�أكد 
�لكاذب  و�لح�ضا�س  �للقاحات  �أمل 
بالأمان". وقال كلوجه �إن �لدول يجب 
و�نت�ضار  �لتف�ضي  تر�قب عن كثب  �أن 
يف  �نت�ضار�ً  �لأكر  �لفريو�س  �ضل�ضل 
�ملجتمعات، م�ضري�ً �إىل �ل�ضل�ضل �لتي 
بريطانيا  يف  �لأوىل  للمرة  �كت�ضفت 
�أم�س  �أول  وحتى  �أفريقيا.  وجنوب 
و�لأر��تتضتتي  �لتتدول  من   17 �ضجلت   ،
�ل�ضحة  مبنظمة  �أوروبتتا  منطقة  يف 

لكل  �إ�ضابة   400 من  �أكر  �لعاملية 
مئة �ألف �ضخ�س على فرتة 14 يومًا.

وبناء على تلك �خللفية، حذر كلوجه 
"ب�ضكل �رسيع  �لقيود  �أن تخفيف  من 
للغاية" قد يعر�س "�ملكا�ضب �لتي مت 

حتقيقها ب�ضعوبة" للخطر.
�لإجتتتر�ء�ت  رفتتع  "قر�ر�ت  و�أ�تتضتتاف: 
�ملتعلقة بال�ضحة �لعامة و�لجتماعية 

بحاجة لدعمها ببيانات م�ضتندة �إىل 
تقييم وبائي وقدرة نظام �ل�ضحة".

وبح�ضب �إح�ضاء�ت �للقاح ذ�ت �ل�ضلة 
قال كوجه �إن 8ر7 مليون �ضخ�س تلقو� 
 37 �أ�ضل  من   29 يف  �للقاح  جرعتي 
�لتطعيم  بد�أت  �لتي  �أوروبا  دولة يف 
تعد�د  من  فقط   % 5ر1  يعادل  "ما 

�ل�ضكان".

االآمال تت�ساءل ب�ساأن ع�سرات المحا�سرين والمفقودين 
بعد في�سان في الهند

نيودلهي ـ )د ب اأ( :
�إىل  �لو�ضول  ب�ضاأن  �أم�س  �لآمال  ت�ضاءلت   
�أيام  �أربعة  منذ  بناء حما�رسين  عامل   35
يف  مفاجئ  في�ضان  دمر  �أن  بعد  نفق  يف 
�لطاقة  لتوليد  حمطات  �لهند  ب�ضمال  نهر 

�لكهرومائية و�ضدود�ً وج�ضور�ً.
حمطة  يف  �لعاملون  �لتترجتتال  وحتتو�تترس 
تابوفان للطاقة �لكهرومائية حتت �لإن�ضاء 
بعد �أن �ضقط جزء من جبل جليدي يف �لنهر 
مفاجئ  في�ضان  يف  ت�ضبب  ما  �لأحد،  يوم 
جرف �ل�ضد و�أجز�ء �أخرى من �ملحطة و�ضد 

�لنفق بالرو��ضب �لطينية و�لأنقا�س .
  وقال قائد �رسطة ولية �أوتار�خاند، �أ�ضوك 
خلل  من  عليهم  �لعثور  "حاولنا  كومار: 
حفر ثقب يف نفق خمتلف يف �لنظام ولكن 
با�ضتخد�م  نحاول  �إننا   ... ينجح  مل  ذلك 

�أ�ضياء كثرية ون�ضل �إىل طريق م�ضدود".
�لرو��ضب  �إز�لتتة  عمليات  �إن  كومار  وقتتال 
�لطينية عند مدخل �لنفق �لبالغ طوله 5ر2 
كيلومرت م�ضتمرة، لكن �لتقدم بطيئ، وحتى 
�لآن مت �إز�لة )�لرو��ضب من( 10 �إىل 15 مرت�ً 
�لعملية ملدة ن�ضف �ضاعة  فقط". وتوقفت 
من�ضوب  �رتفاع  مع  �حرت�زي  كاإجر�ء  �أم�س 

�ملياه يف �لنهر. وقال كومار "يوما بعد يوم 
ي�ضبح �لأمر �أكر �ضعوبة".

وعلى خلف نحو ع�رسة رجال مت �لت�ضال 
من  و�إنقاذهم  �ملحمولة  هو�تفهم  عرب  بهم 
نفق �آخر بعد يوم من �لكارثة، مل يكن هناك 
�ت�ضال مع هوؤلء �لرجال �خلم�ضة و�لثلثني 

حتى �لآن.
يف  ز�لو�  ما  �ضخ�ضًا   169 �إن  كومار  وقال 
بعد  خمتلفة  �أماكن  من  �ملفقودين  عد�د 
معظم  �أن  �إىل  وي�ضار  �لأحتتد.  يوم  حادث 

�لعاملني يف حمطة  من  �ملفقودين  هوؤلء 
للطاقة  �أ�ضغر  �أختترى  وحمطة  تابوفان 
كما   . �لنهر  منبع  عند  �لكهرومائية 
�لذين  �لقرويني  �لفي�ضان  مياه  جرفت 
�ملناطق  يف  يعي�ضون  �أو  �ملا�ضية  يرعون 

�ملنخف�ضة.
ومت �لعثور على 35 جثة حيث مت �لتعرف 
على 10 فقط حتى �لآن. و�حتفظت �ل�رسطة 
)دي.�إن.�إيتتتته(  �لنووي  للحم�س  بعينات 

للجثث للم�ضاعدة يف حتديد �لهوية.

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :
 �أعرب �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن عن قلقه 
�لق�رسية  �لقت�ضادية  »�ملمار�ضات  ب�ضاأن 
»�نتهاكات  وكذلك  لل�ضني  �لعادلة«  وغري 
�ضينجياجن،  �إقليم  يف  �لإن�ضان«  حقوق 
بينه وبني  �ت�ضال هاتفي  �أول  وذلك خلل 
تويل  منذ  بينج  �ضي جني  �ل�ضيني  نظريه 
بايدن من�ضبه �ل�ضهر �ملا�ضي، ح�ضبما �أعلن 

�لبيت �لأبي�س.
وتطرق �لرئي�س �لأمريكي �أي�ضا �إىل »�لقمع 
 ... كوجن  هوجن  يف  �ل�ضني  متار�ضه  �لتتذي 
و�لإجر�ء�ت �لعد�ئية �ملتز�يدة يف �ملنطقة، 
لبيان  وفقا  تتتايتتو�ن«،  جتاه  ذلك  يف  مبا 

�لبيت �لأبي�س.
�جلتتديتتدة  �ل�ضني  �أنتتبتتاء  وكتتالتتة  وذكتتترت 
بدوره  �ل�ضيني حذر  �لرئي�س  �أن  )�ضينخو�( 
»�ضتكون  �لتي  »�ملو�جهة«  من  بايدن 

كارثية بالتاأكيد على �لبلدين و�لعامل«.
ورد �لرئي�س �ل�ضيني قائل �إن هوجن كوجن 
د�خلية  »�ضوؤون  هي  و�ضينجياجن  وتايو�ن 
و�ضلمة  ب�ضيادتها  وتتعلق  لل�ضني« 
�أر��ضيها، ح�ضبما نقلت عنه وكالة �ضينخو�.
�لتتوليتتات  قتتال: »يجب على  �أنتته  وتتتردد 
�لأ�ضا�ضية  �مل�ضالح  حترتم  �أن  �ملتحدة 
و�أفتتتادت  بتتحتتذر«.  وتتتتتت�تترسف  لل�ضني 

وجهات  تبادل  �لرئي�ضني  باأن  �لتقارير 
كتتورونتتا،  وبتتتاء  مكافحة  حتتول  �لنظر 
�ل�ضحي  للأمن  �مل�ضرتكة  و�لتحديات 
�نت�ضار  ومنع  �ملناخ،  وتغري  �لعاملي، 
 « �إىل  بتتايتتدن  دعتتتا  كتتمتتا  �لأ�تتضتتلتتحتتة. 
�ملحيطني  منطقة  و�نتتفتتتتتاح  حتتريتتة 
�إنها  �ل�ضني  وتقول  و�لهادئ«.  �لهندي 
�ل�ضني  بحر  على  �ل�ضيادة  �ضاحبة 
ممر  وهتتو  تتتقتتريتتبتتًا،  باأكمله  �جلتتنتتوبتتي 
باملو�رد  غني  �أنتته  ُيعتقد  هام  ملحي 
جزر  ببناء  وقامت  و�ملعدنية.  �لبحرية 
ع�ضكرية  قدر�ت  ذ�ت  مبر�فق  ��ضطناعية 
عليها  �ملتنازع  �ملرجانية  �ل�ضعاب  فوق 

�ملنطقة. يف  �لبارزة  و�لنتوء�ت 

الهند وال�سين تتفقان على عدم ن�سر قواتهما في 
منطقة الداخ 

نيودلهي ـ )د ب اأ( :
 قال وزير �لدفاع �لهندي، ر�جناث �ضينج، �أمام 
على  �تفقتا  و�ل�ضني  �لهند  �إن  �أم�س،  �لربملان 
�إلغاء ن�رس �لقو�ت يف �ملو�قع �لمامية مبنطقة 
تدريجية  بطريقة  عليها،  �ملتنازع  لد�خ 

ومن�ضقة.
وياأتي ذلك تاأكيد� ملا ورد يف �لبيان �لذي �ألقاه 
�أول �أم�س وو ت�ضيان، �مل�ضوؤول يف وز�رة �لدفاع 
�لتو�ضل  مت  قد  �إنه  فيه  قال  و�لذي  �ل�ضينية، 
�إىل تو�فق يف �لر�ء، وقد بد�أت وحد�ت �خلطوط 
�لأمامية يف تنظيم عملية ف�س متز�من للقو�ت 

على طول �ضفاف بحرية باجنوجن ت�ضو.
يف  دخلت  و�ل�ضني  �لهند  متتن  كتتل  وكتتانتتت 
�ملا�ضي  �أيار/مايو  �ضهر  منذ  مو�جهة خطرية 
على طول خط �ل�ضيطرة �لفعلية عند-  وهي 
منطقة  يف  عليها  متنازع  ر�ضمية  غري  حدود 

لد�خ �جلبلية بالهيماليا.
و�تهمت �لهند �ل�ضني بح�ضد �لقو�ت و�لأ�ضلحة 
وبتجاوز  �لفعلية،  �ل�ضيطرة  خط  طول  على 
�خلط وخرق �لتفاقيات للحفاظ على �ل�ضلم 
جانبها،  ومن  عليها.  �ملتنازع  �حلتتدود  على 
يتو�جدون  كانو�  جنودها  �أن  �ل�ضني  زعمت 
على �أر��ضيها. وكان 20 جنديًا هنديًا قتلو� يف 
حزير�ن/يونيو �ملا�ضي، يف �أ�ضو�أ مو�جهة بني 

�لدولتني �جلارتني منذ 45 عامًا.
من  للقو�ت  كبرية  تعبئة  ذلتتك  بعد  وحتتدث 
�جلانبني على طول خط �ل�ضيطرة �لفعلية، عند 
�رتفاعات  ت�ضاري�س جبلية غري ممهدة وعلى 

ترت�وح ما بني 4500 و5500 مرت.
حمادثات  �حلني  ذلك  منذ  �جلانبان  ويجري 
�لو�ضع. ويف  لتهدئة  متعددة  م�ضتويات  على 
�لوقت نف�ضه، مت �لإبلغ عن حدوث مناو�ضات 
ب�ضيطة بني قو�ت �جلانبني منذ حدوث مو�جهة 

حزير�ن/يونيو.
وقال �ضينج �أمام �لربملان: "مل نتنازل عن �أي 
�أ�ضاف  ولكنه  �ملحادثات"،  تلك  خلل  �ضيء 
�أنه ماز�لت هناك بع�س �لق�ضايا �لعالقة فيما 

يخ�س ن�رس �لقو�ت و�لقيام بدوريات على طول 
خط �ل�ضيطرة �لفعلية يف لد�خ.

من  �ملتتزيتتد  هتتذ� حمتتور  "�ضيكون  و�أ�تتضتتاف: 
�ملناق�ضات مع �جلانب �ل�ضيني."

لكبار  �ملقبل  �لجتماع  �أن  �ضينج  و�أ�ضاف 
�لهند و�ل�ضني، �ضيكون يف غ�ضون  �لقادة من 
يف  للقو�ت  �لكامل  �لف�س  من  �ضاعة  �لتتت48 
منطقة بحرية باجنوجن، ملعاجلة وحل جميع 

�لق�ضايا �لعالقة.

في   4 و�إ�صابة  تركيين  جنديين  مقتل 
عمليات �صمالي �لعر�ق

اأنقرة ـ )د ب اأ( :
جنديني  مقتل  �لرتكية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت    
و�إ�ضابة �أربعة �آخرين بجروح، وذلك يف عمليات 
�ضمايل �لعر�ق. ونقلت وكالة "�لأنا�ضول" �لرتكية 
�أم�س عن �لوز�رة �أن �جلنود �ضقطو� يف ��ضتباكات 
�ندلعت مع م�ضلحني من منظمة "حزب �لعمال 
�لكرد�ضتاين" مبنطقة كاره. و�أو�ضحت �أنه مت نقل 
�جلرحى للم�ضت�ضفيات، و�أ�ضافت �أنه جرى ق�ضف 
�أهد�ف حمددة يف �ملنطقة بغارة جوية، ما كّبد 
�لدفاع  وز�رة  و�أطلقت  فادحة.  خ�ضائر  �لتنظيم 
�ضد  �أم�س عملية "خملب �لن�رس 2"  �أول  �لرتكية 
�أهد�ف حزب �لعمال �لكرد�ضتاين �ضمايل �لعر�ق. 
"رد  حول  يتمحور  �لعملية  هدف  �أن  و�أو�ضحت 
�لبلد".  حدود  �أمن  و�ضمان  �لإرهابية  �لهجمات 
جتدر �لإ�ضارة �إىل �أن "حزب �لعمال �لكرد�ضتاين" 
تركيا  متتن  كتتل  يف  �إرهتتابتتيتتة  منظمة  م�ضنف 
ووفقا  �لأوروبتتي.  و�لحتتتاد  �ملتحدة  و�لوليات 
�ملنظمة  �أن�ضطة  خلل  فاإنه  �لرتكية  للبيانات 
�مل�ضتمرة منذ �أكر من 30 عامتًا، قتلت �ملنظمة 
�لرتكي  �جلي�س  وي�ضن  �ضخ�س.  �ألف   40 حو�يل 
منظمة  مو�قع  ت�ضتهدف  �أمنية  وعمليات  غار�ت 
�لبلد  �رسقي  جنوب  �لكرد�ضتاين  �لعمال  حزب 
�لعر�ق منذ متوز/يوليو من عام 2015،  و�ضمايل 
عندما ��ضتاأنفت �ملنظمة متردها وهجماتها �ضد 

عنا�رس �لأمن و�جلي�س.

في  االإن�سان  حقوق  ب�ساأن  قلقه  يبدي  بايدن 
اأول ات�سال هاتفي مع الرئي�ض ال�سيني

المنظمة الدولية للهجرة تدعو االتحاد االأوروبي 
اإلى وقف العنف �سد المهاجرين 

نيويورك ـ )د ب اأ( :
للهجرة،  �لتتدولتتيتتة  �ملنظمة  دعتتت   
�لحتاد  دول  �ملتحدة،  للأمم  �لتابعة 
�إجتتر�ء�ت عاجلة  �تخاذ  �إىل  �لأوروبتتي 
و�لتتطتترد  �لتت�تتضتتد،  عمليات  لإنتتهتتاء 
�ضد  �لعنف  و��ضتخد�م  �جلتتمتتاعتتي، 
فيهم  مبتتن  و�لتتلجتتئتتني،  �ملهاجرين 
�لأوروبي  �لأطفال، على حدود �لحتاد 

�لربية و�لبحرية �خلارجية.
�ضحفي،  بيان  يف  �ملنظمة،  وقالت 
نقله موقع �أخبار �لأمم �ملتحدة �أم�س، 
مع  �ملبا�رس  موظفيها  �نتتختتر�ط  �إن 
�ملهاجرين - مبا يف ذلك �أثناء تقدمي 
�ل�ضهاد�ت  �إىل  بالإ�ضافة   - �مل�ضاعدة 
ن�رستها  �لتتتتتي  �ملختلفة  و�لتت�تتضتتور 
وو�ضائل  �حلكومية  غري  �ملنظمات 
�لإعلم، "يوؤكد م�ضتوى �لوح�ضية �لتي 
تعر�ضو� لها قبل �إعادتهم عرب �حلدود 

�لبحرية و�لربية".
�أوجينيو  قتتال  �ل�ضياق،  هتتذ�  ويف 
�لدولية  باملنظمة  �مل�ضوؤول  �أمربوزي 
�ملفرطة  �لقوة  ��ضتخد�م  "�إن  للهجرة، 

و�لعنف �ضد �ملدنيني �أمر غري مربر".
�ضيادة  تتما�ضى  �أن  "يجب  و�أ�ضاف: 
�لدول - مبا يف ذلك �خت�ضا�ضها يف 
مع   - حدودها  �ضلمة  على  �حلفاظ 
�لتتدويل  �لقانون  مبوجب  �لتز�ماتها 
و�حلريات  �لإن�ضان  حقوق  و�حتترت�م 

�لأ�ضا�ضية للجميع".
ويحظر �لقانون �لدويل وقانون �لحتاد 
و�لطرد  �لإعتتتادة  عمليات  �لأوروبتتتي 

�لدولية  �ملنظمة  تدين  كما  �جلماعي، 
للهجرة باأ�ضد �لعبار�ت �إ�ضاءة معاملة 

�ملهاجرين و�للجئني على �أي حدود.
�ل�ضدد،  هذ�  يف  �ملنظمة  رحبت  وقد 
بد�أتها  �لتي  �لأختتترية  بالتحقيقات 
�لحتتتاد  وهيئات  �لتتدول  من  �لعديد 
�لق�رسية  �لإعادة  مز�عم  يف  �لأوروبي 
و�نتهاكات مبد�أ عدم �لإعادة �لق�رسية، 
ف�ضًل عن �لعنف على �حلدود، وتوؤكد 
�إجتتر�ء�ت  �لتتدول  �تخاذ  �تترسورة  على 

لو�ضع حد لهذه �لنتهاكات.
�لأممتتيتتة  �ملنظمة  بتتيتتان  وبح�ضب 
�لو�ضع  ي�ضلط  بالهجرة،  �ملعنية 
�خلارجية  �حلدود  بع�س  على  �ملقلق 
لتتلحتتتاد �لأوروبتتتتتتي �لتت�تتضتتوء على 
�لهجرة  �ضيا�ضة  �إىل حت�ضني  "�حلاجة 
و�للجوء و�حلوكمة، وتنفيذ �ملمار�ضات 
على  �لقائمة  و�ملتكاملة  �لإن�ضانية 

�حلقوق".
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ô°üe

¿GOƒ°ùdG

…QƒªY ™e óbÉ©àj »∏gC’G ÜÉÑ°T ..É k«ª°SQ

 ∞°üf »a É¡HÉë°UCG ófÉ©J ¢VQC’G

ø«aôàëªdG ¢SCÉc »FÉ¡f

 ôªY ™e √óbÉ©J øY É«ª°SQ »∏gC’G ÜÉÑ°T …OÉf ø∏YCG

 ,»JGQÉeE’G ÖîàæŸG º‚ ,"…QƒªY" øªMôdG óÑY

.…QÉ÷G º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM ôM ∫É≤àfG á≤Ø°U ‘

 ôM ÖY’ ™e óbÉ©àdÉH ,ä’É≤àf’G áëF’ íª°ùJh

 ‘ ” …òdG ó«≤dG ÜÉH ¥ÓZEG øe Éeƒj 21 ∫ÓN

 …QƒªY ¿Éc É¡∏Ñbh ,‹É◊G •ÉÑ°T/ôjGÈa øe ∫hC’G

.»°VGÎdÉH Iôjõ÷G ™e √ó≤Y ≈¡fCG ób

 RôHCG øe GóMGh ,ÉeÉY 29`dG ÖMÉ°U …QƒªY ó©jh

 CGóHh  ,‹É◊G  π«÷G  ‘  »JGQÉeE’G  IôµdG  Ωƒ‚

 ∫Ó¡dG ™e Ö©∏d ¬dÉ≤àfG πÑb ,Ú©dG ™e √QGƒ°ûe

.Iôjõ÷G ¤EG ¬æe OÉYh ,…Oƒ©°ùdG

 á≤MÓàe  äÉHÉ°UEG  á∏°ù∏°S  øe  …QƒªY  ≈fÉYh

 √Gƒà°ùe  ≈∏Y  GÒãc  äôKCG  ,IÒNC’G  IÎØdG  ‘

 √ó≤Y IÎa Ö∏ZCG øY ÜÉZ ¬fCG ≈àM ,¬JÉcQÉ°ûeh

.äÉHÉ°UE’G ∂∏J ÖÑ°ùH ,Iôjõ÷Gh ∫Ó¡dG ™e

 ∞°üæd ÜÉgòdG ádƒL ‘ ,É¡HÉë°UCG ¢VQC’G äófÉY

 (2-1) öüædG IQÉ°ùîH ,»Hô©dG è«∏ÿG ¢SCÉc »FÉ¡f

 ‘ ,Ωƒàµe ∫BG OÉà°S ≈∏Y ,AÉÑ∏c OÉ–G ¬Ø«°V ΩÉeCG

.∫hC’G É¡Wƒ°T ‘ á°UÉN IÒãeh á«°SÉªM IGQÉÑe

 ÜÉÑ°T  ¬Ø«°V  ój  ≈∏Y  (2-0)  π°UƒdG  Ωõ¡fG  Éªc

 ‘ ,π«ÑYR OÉà°S √ó¡°T …ƒb »HôjO ‘ ,»∏gC’G

 QGPBG/¢SQÉe 2 Ωƒj ,ÜÉjE’G  ádƒéH º°ù◊G QÉ¶àfG

.πÑ≤ŸG

 OÉ–Gh öüædG IGQÉÑŸ á«ªbôdG äÉ«FÉ°üME’G äócCGh

 17h  ,%54^4  á«∏°†aCÉH  ÒNC’G  Iô£«°S  ,AÉÑ∏c

 á≤£æe πNGO øe 11 É¡æe ,≈eôŸG ≈∏Y Iójó°ùJ

 9h  ,¢VQC’G  ÜÉë°UC’  %45^6  πHÉ≤e  ,AGõ÷G

.AGõ÷G á≤£æe πNGO øe 3 É¡æe ,äÉÑjƒ°üJ

å«éfƒJ äBÉLÉØe ≈°ûîj »LôàdGh ..ájOƒdƒªdG ∞«°†à°ùj ∂dÉeõdG

É«≤jôaE’ IQÉæe íÑ°ü«°S ïjôªdG OÉà°S :…RÉàdG»∏bOÉc ≈∏Y ¢†«HC’G ∫Ó¡d πJÉb Rƒa

 CGóÑj π«e ∞dC’G QGƒ°ûe" QÉ©°T â–

 É¡ª∏M á«Hô©dG ¥ôØdG CGóÑJ ,"Iƒ£îH

 …QhO  ádƒ£H  ‘ Éeób  »°†ŸG  ƒëf

 ,º°SƒŸG Gòg Ωó≤dG Iôµd É«≤jôaCG ∫É£HCG

 ‘  èjƒààdG  á°üæe  AÉ≤JQG  ‘  ÓeCG

 É¡JÒ°ùe íààØJ Éªæ«M ∂dPh ,ájÉ¡ædG

 á≤HÉ°ùª∏d  äÉYƒªéŸG  á∏MôÃ

.á©ª÷G Ωƒ«dG ≥∏£æJ »àdG ,ájQÉ≤dG

 ‘ ácQÉ°ûŸG 16`dG ¥ôØdG º«°ù≤J ”h

 ™bGƒH ,äÉYƒª› ™HQCG ¤EG QhódG Gòg

 å«M  ,áYƒª›  πc  ‘  ¥ôa  á©HQCG

 ¬Ø«°Uhh áYƒª› πc Qó°üàe πgCÉàj

.á≤HÉ°ùŸG ‘ á«fÉªãdG QhO ¤EG

 á«Hô©dG  IôµdG  AGƒd  ¥ôa  8  ™aôJh

 ºgC’G  ádƒ£Ñ∏d  äÉYƒªéŸG  QhO  ‘

 ‘  ájófC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  iƒbC’Gh

 »∏gC’G É¡°SCGQ ≈∏Y ,ΩÉ©dG Gòg É«≤jôaCG

 ºbôdG ÖMÉ°U ,Ö≤∏dG πeÉM …öüŸG

 …QhóH RƒØdG äGôe OóY ‘ »°SÉ«≤dG

 ¬ÁôZh  ,ÜÉ≤dCG  9  ó«°UôH  ∫É£HC’G

 π£H  ∞«°Uh  ,∂dÉeõdG  …ó«∏≤àdG

 ¢SCÉc  ™aQ  …òdG  ,á«°VÉŸG  áî°ùædG

.äGôe 5 ádƒ£ÑdG

 ,»°ùfƒàdG  »LÎdG É°†jCG  ∑QÉ°ûj Éªc

 ,∫É£HC’G …QhO ‘ ÜÉ≤dCG 4 ∂∏àÁ …òdG

 õFÉØdG  ,»Hô¨ŸG  …hÉ°†«ÑdG  OGOƒdGh

 ,2017h  1992  »eÉY  á≤HÉ°ùŸÉH

 ádƒ£ÑdÉH êƒàŸG ,ôFGõ÷G ájOƒdƒeh

 á«fGOƒ°ùdG  IôµdG  Óã‡h ,1976 ΩÉY

 ÜÉÑ°T ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ïjôŸGh ∫Ó¡dG

.…ôFGõ÷G OGORƒ∏H

 á∏¡°S á«Hô©dG ¥ôØdG áª¡e ¿ƒµJ ød

 á«dÉ◊G  áî°ùædÉH  ÉgQGƒ°ûe  ‘

 á°SöûdG  á°ùaÉæŸG  πX ‘ ,ádƒ£Ñ∏d

 IQÉ≤dG  ájófCG  »bÉH  øe  á©bƒàŸG

 á∏Môe ‘ É°†jCG  ácQÉ°ûŸG ,AGôª°ùdG

 IOÉ©à°S’  ≈©°ùJ  »àdG  ,äÉYƒªéŸG

 øWƒdG ájófCG ≈∏Y GôµM πX …òdG Ö≤∏dG

.IÒNC’G ™HQC’G ï°ùædG ∫ÓN »Hô©dG

 ‹ƒ¨fƒµdG  »ÑÁRÉe  »JCÉjh

 ‘  Ö≤∏dÉH  êƒJ  …òdG  ,»WGô≤ÁódG

 ,Üƒ∏c  Éà«a  ¬æWGƒeh  ,äÉÑ°SÉæe  5

 ,1973  ΩÉY  ádƒ£ÑdG  ≈∏Y  π°UÉ◊G

 Üƒæ÷G õfhGO ø°U …Oƒ∏«eÉe ∂dòch

 ,2016  ΩÉY  á≤HÉ°ùŸG  π£H  ,»≤jôaCG

 á°ùaÉæª∏d  Iƒ≤H  Úë°TôŸG  øª°V

 øWƒdG ájófCG êQÉN øe ádƒ£ÑdG ≈∏Y

.»Hô©dG

 ÉÑª«°S  øe  πc  É°†jCG  óLGƒàj  Éªc

 Üƒæ÷G  õØ«°ûJ  QõjÉch  ÊGõæàdG

 »æ«¨dG  …ôcÉfƒc  ÉjQƒMh  ,»≤jôaCG

 å«‚ƒJh  ,‹ƒ‚C’G  ƒµ«à∏JCG  hÎ«Hh

 ≥«≤ëàH  º∏–  »àdG  ,‹É¨æ°ùdG

 ¤hC’G Iôª∏d Ö≤∏dÉH RƒØdGh ICÉLÉØŸG

.É¡îjQÉJ ‘

π«≤ãdG QÉ«©dG øe á«HôY á¡LGƒe

 á¡LGƒe  á©HGôdG  áYƒªéŸG  ó¡°ûJh

 ∂dÉeõdG ÚH ,π«≤ãdG QÉ«©dG øe á«HôY

 øµÁ å«M ,ôFGõ÷G ájOƒdƒe ¬Ø«°Vh

 ádƒ÷G äGAÉ≤d áªb πã“ É¡fEG ∫ƒ≤dG

 Éª«°S ’ ,äÉYƒªéŸG á∏MôŸ ¤hC’G

 ádƒ÷G ∂∏J ‘ Ió«MƒdG IGQÉÑŸG É¡fCGh

 Éª¡d  ≥Ñ°S  Ú≤jôa  ÚH  ™ªŒ »àdG

.ádƒ£ÑdÉH RƒØdG

 ¬àdÉM QÉªãà°SG  ‘ ∂dÉeõdG  ÖZôjh

 ,º°SƒŸG Gòg Iõ«ªŸG á«fóÑdGh á«æØdG

 ‘  •É≤f  çÓK  ∫hCG  ó°üM  πLCG  øe

 Qó°üàj  å«M  ,áYƒªéŸÉH  √QGƒ°ûe

.…öüŸG …QhódG Ö«JôJ É«dÉM

 ƒµ«°ûJÉH  »ÁÉL  ‹É¨JÈdG  ¿CÉªWGh

 Ö©d ¿hO ó©°U …òdG ,∂dÉeõdG ÜQóe

 ÜÉë°ùfG  Ö≤Y  äÉYƒªéŸG  Qhód

 ,32`dG QhO ‘ ¬eÉeCG …OÉ°ûàdG πjRÉL

 ∑Î©ŸG AóH πÑb ¬«ÑY’ ájõgÉL ≈∏Y

 ≈∏Y (0-2) RƒØdG ó©H ∂dPh ,»≤jôaC’G

 ôNBG  ‘  ,…Qóæµ°ùdG  OÉ–’G  ¬Ø«°V

 óMC’G Ωƒj »∏ëŸG …QhódÉH ¬JÉjQÉÑe

.»°VÉŸG

 ¬aGóg  äÉeóN  ∂dÉeõdG  ¿Gó≤a  ºZQh

 ÒYCG  …òdG  ,óªfi  ≈Ø£°üe  ÜÉ°ûdG

 á«°VÉŸG ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa ‘

 IóŸ  »cÎdG  …GöS  á£dÉL  ≥jôØd

 ≥jôØdG  ¿CG  ’EG  ,ΩÉ©dG  ∞°üfh  ΩÉY

 óbÉ©àdÉH »°VÉŸG ô¡°ûdG ¬aƒØ°U RõY

 ,…ôjõ÷G  øjódG  ∞«°S  »°ùfƒàdG  ™e

 §°SƒdG ÖY’h …óªM ¿Ghôe ºLÉ¡ŸGh

 OÉY  …òdG  ,»æØM  øÁCG  Ωö†îŸG

 ‘ ¬àÑZQ ióHCG Éeó©H ,≥jôØ∏d GOó›

 ¢ü«ªb ÉjóJôe ,ájhôµdG ¬JÒ°ùe AÉ¡fEG

.¢†«HC’G …OÉædG

 ôFGõ÷G  ájOƒdƒe  πeCÉj  ,¬ÑfÉL  øe

 âÑ«°UCG »àdG ,√ÒgÉªL á◊É°üe ‘

 ≥jôØdG  èFÉàf  ÖÑ°ùH  ,πeCG  áÑ«îH

 Gòg  …ôFGõ÷G  …QhódG  ‘  áàgÉÑdG

 øY  AÉæ¨à°SÓd  äOCG  »àdGh  ,º°SƒŸG

 QOÉ≤dG óÑY ¤ƒà«d ,õ«¨f π«Ñf ÜQóŸG

.¬d ÉØ∏N á«dhDƒ°ùŸG ÊGôªY

 áÑ≤Y ≈£îJ …òdG ,ájOƒdƒŸG ÊÉ©jh

 32`dG  QhóH  »°ùfƒàdG  »°ùbÉØ°üdG

 áÑ«îŸG ¬àbÓ£fG øe ,∫É£HC’G …Qhód

 º°SƒŸG  ∫ÓN  »∏ëŸG  …QhódÉH

 ‘ ™HÉ°ùdG õcôŸG πàëj å«M ,‹É◊G

 ,á∏Môe 11 Qhôe ó©H á≤HÉ°ùŸG Ö«JôJ

 ¬JÉjQÉÑe ‘ Gó«Mh GQÉ°üàfG ≥≤M Éªc

.ádƒ£ÑdÉH IÒNC’G â°ùdG

 á¡LGƒe  ,É¡JGP  áYƒªéŸG  ó¡°ûJh

 …òdG  »LÎ∏d  ôWÉîŸÉH  áaƒØfi

 ‘ ∑QÉ°ûj …òdG ,å«‚ƒJ ∞«°†à°ùj

 ‘ ¤hC’G Iôª∏d äÉYƒªéŸG á∏Môe

.¬îjQÉJ

 äÉjƒæ©Ã IGQÉÑŸG »LÎdG ¢Vƒîjh

 √Qó°üJ  RõY  Éeó©H  ,ájÉ¨∏d  á©ØJôe

 ¬JÉjQÉÑe ‘ √RƒØH ,»°ùfƒàdG …Qhó∏d

 ¿Éc »àdGh ,á≤HÉ°ùŸÉH IÒNC’G ¢ùªÿG

 ¬Ø«°†e ≈∏Y (1-2) √QÉ°üàfG ÉgôNBG

.»°VÉŸG óMC’G Ωƒj …ƒ∏àŸG º‚

 iƒà°ùe  Ëó≤J  ‘  »LÎdG  ÖZôjh

 32`dG  QhO  ‘ ¬eób  …òdG  øe  π°†aCG

 ,»Ñ«∏dG  …RÉ¨æH »∏gCG  ΩÉeCG  ádƒ£Ñ∏d

 ï«°ûH  Ö≤∏ŸG  ≥jôØdG  ¿Éc  å«M

 øe  ájÉ¨∏d  ÉÑjôb  á«°ùfƒàdG  ájófC’G

 √Rƒa ’ƒd ,GôµÑe ∫É£HC’G …QhO ´GOh

 ≈∏Y  ,IÒNC’G  äÉ¶ë∏dG  ‘  2  /  3

 äôL »àdG ÜÉjE’G IGQÉÑe ‘ ¬°ùaÉæe

.QhódG Gò¡H Ú≤jôØdG ÚH

 äBÉLÉØe  »°ùfƒàdG  ≥jôØdG  ≈°ûîjh

 ICÉLÉØe ≥≤M …òdG ,‹É¨æ°ùdG ¬°ùaÉæe

 ìÉWCG  Éªæ«M  ,32`dG  QhO  ‘  ájhóe

 »Hô¨ŸG  …hÉ°†«ÑdG  AÉLôdG  ≥jôØH

 ¬«∏Y √Rƒa Ö≤Y ,ádƒ£ÑdG øe GôµÑe

 É«Ñ∏°S ’OÉ©J Éeó©H ,í«LÎdG äÓcôH

Oƒ©dGh ÜÉgòdG »FÉ≤d ‘

 IGQÉÑe ¬LGƒJ ,áãdÉãdG áYƒªéŸG ‘h

 õØ«°ûJ QõjÉc ¬Ø«°Vh …hÉ°†«ÑdG OGOƒdG

 OÉ–’G  å©H  Éeó©H  ,á«≤«≤M  áeRCG

 ¢ùeCG  ádÉ°SQ  Ωó≤dG  Iôµd  »Hô¨ŸG

 OÉ–’ÉH  ájófC’G  áæé∏d  ,AÉ©HQC’G

 QGôb  ¬ZÓHE’  ,(±Éc)  áÑ©∏d  »≤jôaC’G

 ìÉª°ùdG  ΩóY  á«∏ëŸG  äÉ£∏°ùdG

.AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe ‘ AÉ≤∏dG áeÉbEÉH

 ¿É«H ‘ »Hô¨ŸG IôµdG OÉ–G ∞°ûch

 ,»ª°SôdG ÊhÎµdE’G ¬©bƒe ≈∏Y √öûf

 ÒHGóàdG  øª°V  »JCÉj  AGôLE’G  Gòg  ¿CG

 äÉ£∏°ùdG πÑb øe á©ÑàŸG ájRGÎM’G

.ÉfhQƒc ¢ShÒa áëaÉµŸ ,á«Hô¨ŸG

 á©eÉ÷G  âÑdÉW"  :¿É«ÑdG  í°VhCGh

 »Hô¨ŸG  OÉ–’G)  á«Hô¨ŸG  á«µ∏ŸG

 π«LCÉàH »≤jôaC’G ÉgÒ¶f (Ωó≤dG Iôµd

 ¿EG  ôNBG  ó∏H  ‘ É¡FGôLEG  hCG  ,IGQÉÑŸG

."∂dP Qò©J

 áæ÷  áëF’  ¢Uƒ°üæd  É≤ÑWh

 ∞bƒŸG  ¿EÉa  ,±Éc  ‘  äÉ≤HÉ°ùŸG

 ájófC’G áæ÷ º««≤àd É©°VÉN íÑ°UCG

 ¿CG ô¶àæŸG øe å«M ,∞bƒª∏d É¡àjDhQh

 IGQÉÑŸG ¿CÉ°ûH »FÉ¡ædG ÉgQGôb Qó°üJ

.á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN

 á¡LGƒe É°†jCG É¡JGP áYƒªéŸG ó¡°ûJh

 ÉjQƒM  ÚH  ájóædG  øe  ƒ∏îJ  ’

 áª°UÉ©dG ‘ ƒµ«à∏JCG hÎ«Hh …ôcÉfƒc

.…ôcÉfƒc á«æ«¨dG

 ∫Ó¡dG πëj ,á«fÉãdG áYƒªéŸG ‘h

 Oóéà«d ,õfhGO ø°U ≈∏Y Ó«≤K ÉØ«°V

 Iôe ádƒ£ÑdG ‘ Ú≤jôØdG ÚH óYƒŸG

 QhO ‘ É«≤àdG ¿CG ≥Ñ°S Éeó©H ,iôNCG

 ΩÉY  á≤HÉ°ùŸG  áî°ùæd  öûY  áà°ùdG

 ≥jôØ∏d  áÑ∏¨dG  âfÉc  å«M  ,2008

 (2-4)  É¡æ«M  RÉa  …òdG  ÊGOƒ°ùdG

 ÒZ  IQÉ°ùN  ≈≤∏àj  ¿CG  πÑb  ,ÉHÉgP

.ÜÉjE’G ‘ (1-0) IôKDƒe

 »FÉ¡æd  ó©°U  …òdG  ,∫Ó¡dG  ∑QÉ°ûjh

 ,1992h  1987  »eÉY  ádƒ£ÑdG

 ‘  ‹GƒàdG  ≈∏Y  á«fÉãdG  áî°ùæ∏d

 Ö≤Y ,ΩÉ©dG Gòg äÉYƒªéŸG á∏Môe

 ÊÉ¨dG ƒcƒJƒc »àfÉ°TCG áÑ≤Y √RÉ«àLG

 √ƒÑfi íª£j  å«M  ,32`dG  QhO  ‘

 »°VGQC’G øe á«HÉéjEG áé«àæH êhôî∏d

.á«≤jôaCG Üƒæ÷G

 á≤ãdG  øe  ÒãµdG  ∫Ó¡dG  íæeh

 ,ô¶àæŸG »≤jôaC’G ¬FÉ≤d πÑb √ÒgÉª÷

 »∏gCG  ¬Ø«°V  ≈∏Y  (0-3)  √Rƒa  ó©H

 ¬FÉ≤d ‘ ,»°VÉŸG ÚæKE’G  ΩƒWôÿG

.ÊGOƒ°ùdG …QhódÉH ÒNC’G

 OGORƒ∏H ÜÉÑ°T áª¡e hóÑJ ,πHÉ≤ŸG ‘

 ¬Ø«°†e  á¡LGƒe  ‘  ájÉ¨∏d  ábÉ°T

 ô¶ædÉH ,É¡JGP áYƒªéŸG ‘ »ÑÁRÉe

 π£H  É¡H  ™àªàj  »àdG  äGÈÿG  ¤EG

 ádƒ£ÑdG  ‘  á«WGô≤ÁódG  ƒ¨fƒµdG

.ájQÉ≤dG

 ‘  Qƒ¡¶∏d  …ôFGõ÷G  ≥jôØdG  OÉYh

 ¬àcQÉ°ûe  òæe  äÉYƒªéŸG  á∏Môe

 ,2001  ΩÉY  QhódG  Gòg  ‘  Ió«MƒdG

 É«gÉeQƒL  ≈∏Y  (1-8)  RÉa  Éeó©H

 ÜÉgòdG »JGQÉÑe ´ƒª› ‘ »æ«µdG

 øY  øgÈ«d  ,32`dG  QhóH  IOƒ©dGh

.ádƒ£ÑdG ‘ Iƒ≤H á°ùaÉæª∏d ¬ehób

 QhóH  ¤hC’G  ádƒ÷G  ºààîJh

 ,ΩOÉ≤dG  AÉKÓãdG  Ωƒj  äÉYƒªéŸG

 »∏gC’G  ÚH  iôNCG  á«HôY  á¡LGƒÃ

 áYƒªéŸG  äÉ«dÉ©a  øª°V  ,ïjôŸGh

 Éà«a ÚH ôNBG AÉ≤d ó¡°ûJ »àdG ,¤hC’G

.ÉÑª«°S ¬Ø«°Vh Üƒ∏c

 ΩÉ≤j  …òdG  ,AÉ≤∏dG  π«LCÉJ  ±Éc Qôbh

 ,IôgÉ≤dG  ájöüŸG  áª°UÉ©dG  ‘

 ácQÉ°ûe  πX  ‘  ,AÉKÓãdG  Ωƒj  ¤EG

 ,ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£ÑH »∏gC’G

 É«≤jôaCG ‘ ¿ô≤dG …OÉf ºààîj å«M

 á¡LGƒÃ  ∫ÉjófƒŸG  ‘  ¬àcQÉ°ûe

 ‘ ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG »∏jRGÈdG ¢SGÒŸÉH

 .™HGôdGh ådÉãdG øjõcôŸG ójó– IGQÉÑe

 ∫Éjófƒe ‘ áàaÓdG ¬àcQÉ°ûe ó©Hh

 Qhó∏d  √Oƒ©°U  äó¡°T  »àdG  ,ájófC’G

 á«ŸÉ©dG  ádƒ£ÑdG  ‘  »FÉ¡ædG  πÑb

 √Rƒa Ö≤Y ¬îjQÉJ ‘ áãdÉãdG Iôª∏d

 ∫Éf …òdG ¬FGOCGh ,…ô£≤dG π«MódG ≈∏Y

-0) IQÉ°ùÿG ºZQ øjÒãµdG ¿É°ùëà°SG

 π£H ÊÉŸC’G  ïfƒ«e ¿ôjÉH  ΩÉeCG  (2

 ≈∏Y Ú©àj ,»ÑgòdG ™HôŸG ‘ ÉHhQhCG

 Üƒ°U ójóL øe √QÉ¶fCG ¬«LƒJ »∏gC’G

.á∏°†ØŸG á«≤jôaC’G ¬àdƒ£H

 ƒ°ùà«H  »≤jôaCG  Üƒæ÷G  ≈°ûîjh

 áHÉ°UEG øe ,»∏gC’G ÜQóe ÊÉª«°Sƒe

 ¢VƒN  πX  ‘  ,¥ÉgQE’ÉH  ¬«ÑY’

 á¨dÉH  äÉ¡LGƒe  çÓK  ≥jôØdG

 óMGh  ´ƒÑ°SCG  ¿ƒ°†Z  ‘  áHƒ©°üdG

.ájófC’G ∫ÉjófƒÃ

 ¬ª‚ ÜÉ«Z øe »∏gC’G ÊÉ©j ÉÃQh

 ,ïjôŸG  ΩÉeCG  ∫ƒ∏©e  »∏Y  »°ùfƒàdG

 ,¿ôjÉH ΩÉeCG »∏°†Y ó°ûH ¬àHÉ°UEG ó©H

 øÁC’G  ¬MÉæL  ÜÉ«Z  ócCÉJ  Éªæ«H

.±É≤jEÓd äÉë°ûdG Ú°ùM

 Ö«JôJ  Qó°üàj  …òdG  ,ïjôŸG  ÉeCG

 á£≤f ¥QÉØH É«dÉM ÊGOƒ°ùdG …QhódG

 º∏ë«a  ,∫Ó¡dG  ¬«≤MÓe  ÜôbCG  ΩÉeCG

 »∏gC’G ≈∏Y ∫hC’G √QÉ°üàfG ≥«≤ëàH

.ájöüŸG ÖYÓŸG πNGO

 …QhódÉH  ïjôŸG  èFÉàf  äó¡°Th

 IÎØdG  ‘  RGõàg’G  ¢†©H  ÊGOƒ°ùdG

 Gó«Mh  GRƒa  ≥≤M  Éeó©H  ,IÒNC’G

 4  ¬JGAÉ≤d  ‘  ä’OÉ©J  3  πHÉ≤e

 Ée ƒgh ,á«∏ëŸG á≤HÉ°ùŸÉH IÒNC’G

 ¬°ùaÉæe á¡LGƒe πÑb ¬«Ñfi ≥∏b QÉKCG

.…öüŸG

 …ó–  ≈∏Y  ¬JGQób  ïjôŸG  âÑKCGh

 Éeó©H  ,ádƒ£ÑdG  ‘  iÈµdG  ¥ôØdG

 õFÉØdG ,…Òé«ædG ÉÑª««fEG ≥jôØH ìÉWCG

 ,2004h 2003 »eÉY ∫É£HC’G …QhóH

 (2-4) ¬«∏Y √Rƒa Ö≤Y ,32`dG QhO øe

 ,IOƒ©dGh ÜÉgòdG »JGQÉÑe ´ƒª› ‘

 ‘ ¬JBÉLÉØe á∏°UGƒŸ ≈©°ùj å«M

 áé«àf  ≥«≤–  ∫ÓN  øe  á≤HÉ°ùŸG

.≥jô©dG »∏gC’G ΩÉeCG á«HÉéjEG

 óªMCG ,…Oƒ©°ùdG ∫ÉªYC’G πLQ ø∏YCG

 ¢ù∏éŸ ‘öûdG ¢ù«FôdG ,…RÉàdG ¬W

 ,ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG ïjôŸG …OÉf IQGOEG

 ôªMC’G  …OÉædG  á°†¡f  ™jQÉ°ûe  øY

.ÊGOƒ°ùdG

 »ØJÉ¡dG ÈY ¬ãjóM ‘ …RÉàdG ∫Ébh

 ô≤e øe ,á«fGOƒ°ùdG ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd

 ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ¬àeÉbEG

 ¬ª¶f …òdG »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN

 »æØdG  ôjóŸG  Ëó≤àd  ïjôŸG  …OÉf

 ÚÑYÓdGh  »HÉædG  øjódG  öüf

.ÖfÉLC’G

 Qƒ¡ªéH ’hCG ÖMôj ¬fEG ,…RÉàdG ∫Ébh

 ,"ïjôŸG …OÉf ÜÉ≤dCG  óMCG"  º«YõdG

 ‘  ¬fCGh  ,óMGh  ºbQh  óæ°ùdG  º¡fC’

 ,√ô¨°U òæe »îjôe ™é°ûe π°UC’G

.¬d É«aöT É°ù«FQ ¿ƒµj ¿CG πÑb

 πFÉ°Sƒd çó– …òdG …RÉàdG ±É°VGh

 »îjôe ™é°ûe ¬fCG ,Iôe ∫hC’ ΩÓYE’G

 áeƒgGôHEG  ÖYÓdG á∏Môe òæe ≈àM

 ,"»°VÉŸG  ¿ô≤dG  äÉæ«©°ùJ  ájGóH"
 Qhò÷G äGP ¬JöSCG πc ¿CG ¤EG GÒ°ûe

 ôNGhCG òæe ,ïjôŸG ™é°ûJ á«fGOƒ°ùdG

 Éªæ«M  ,»°VÉŸG  ¿ô≤dG  äÉæ«©HQCG

 áæjóÃ  ájQÉéàdG  áaô¨dG  Gƒ°ù°SCG

.…ôëH

 ÒgÉª÷ ¬ÑM ≥∏£æe øe ¬fCG ™HÉJh

 QƒeC’G ¢†©ÑH ΩÉb áª«¶©dG ïjôŸG

 ≥«°†dÉH ¬Ø°Uh …òdG âbƒdG Gòg ‘

 á∏Môe  ¥Ó£fG  ™e  øeGõàŸG

 ,É«≤jôaEG  ∫É£HCG  …QhóH  äÉYƒªéŸG

 öüf ÜQóŸÉH É°UÉN ÉÑ«MôJ ÉÑMôe

.≥«aƒàdG ¬d ≈æ“h »HÉædG øjódG

 â∏ªY  ,ïjôŸG  IQGOEG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 º«YóàH  …öûÑdG  QƒëŸG  ≈∏Y

 ∂dPh  ,ÖfÉLCG  ÚÑYÓH  ≥jôØdG

 §°SƒdGh  ´ÉaódÉH  äÉ≤Ø°U  ÜGóàfÉH

 Ú«∏ëŸG ÚÑYÓdG ÉØ°UGh ,Ωƒé¡dGh

 º¡fEG ∫Ébh ,Ú°ü∏îŸÉH Ú«fGOƒ°ùdG

 GƒeÉb  ,…OÉædG  ¢ù«FQ  ™e  ¿hÉ©àdÉH

.º¡JGOƒ≤Y ∞«dÉµJ πc OGó°ùH

 ácöT ™e ºgóbÉ©J øY …RÉàdG ø∏YCGh

 ,á«fÉHÉj ájQÉ°ûà°SG iôNCGh á«dÉ£jEG

 ¬àÄ«¡Jh  ïjôŸG  OÉà°S  ôjƒ£àd

 íÑ°ü«d ,áeOÉ≤dG á«≤jôaE’G äÉjQÉÑª∏d

 ‘ ¿GOƒ°ùdG  ¢ù«dh  É«≤jôaE’  IQÉæe

 ïjôŸG IÉæb ôjƒ£J ÖfÉL ¤EG ,Ö°ùM

 á«°VÉjQ  á°üæe  íÑ°üàd  á«FÉ°†ØdG

.áaöûe á«eÓYEG á¡LGhh IÒÑc

 …õdG  ™æ«°üJ  Gƒ∏ªcCG  º¡fCG  ±É°VCGh

 ¢Vƒîj ±ƒ°Sh ïjôŸG ≥jôØd ójó÷G

 ΩÉeCG  á∏Ñ≤ŸG  ¬JGQÉÑe  ≥jôØdG  ¬H

 ÚÑYÓdG  ÉÑdÉ£e  ,…öüŸG  »∏gC’G

 πMGôŸ ∫ƒ°UƒdG É«æªàe ,…ƒb AGOBÉH

 ‘ »°ù«FôdG ¬aóg ∂dP ¿CGh áeó≤àe

.á∏MôŸG √òg

 ,ïjôŸG …OÉæd ‘öûdG ¢ù«FQ ∞°ûch

 á«∏Ñ≤à°ùŸG §£ÿG øY …RÉàdG óªMCG

 ∫ÉªcEG É¡æ«H øe »àdGh ,ïjôŸG …OÉæd

 AÉ°ûfE’  á«°ùfôa  ácöT  ™e  ¥ÉØJEG

 ÖfÉL ¤EG ,QÉ¨°üdG ÚÑYÓd á«ÁOÉcCG

 áeCGƒJ èeÉfôH ™°Vh ‘ GhCGóH º¡fCG

.IÒÑµdG á«ŸÉ©dG ájófC’G øe OóY ™e

 √Qƒ¡X  ∫ƒM  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  √OQ  ‘h

 √QGôªà°SG  á«fÉµeEGh  ÅLÉØŸG

 óªMCG  ∫Éb  ,á∏jƒW  á«é«JGÎ°SEÉH

 …OÉf ºYO ‘ ôªà°SCG ±ƒ°S" :…RÉàdG

."ïjôŸG

 ójóŒ ΩóY ¿CÉ°ûH ∫GDƒ°S øY ÜÉLCGh

 ÖYÓdG ¿CÉH ,…ÒJ ∞«°S ÖYÓdG ó≤Y

 ¿CG ≈æ“h ,πcÉ°ûŸG ¢†©H ¿B’G ¬jód

.∫hõJ

 ∫Ó¡dG √Ò¶f ΩÉeCG √ôNCÉJ ,¢†«HC’G ∫Óg Ö∏b

 ∫hC’G  ¢ùeCG  ,1-2 áé«àæH RƒØdG  ¤EG  »∏bOÉc

 ‘ ,»æWƒdG  ΩƒWôÿG  Ö©∏e  ≈∏Y  ,AÉ©HQC’G

 ÊGOƒ°ùdG  …Qhó∏d  ™°SÉàdG  ´ƒÑ°SC’G  QÉWEG

.RÉàªŸG

 á∏cQ øe ≥Ñ°ùdG ±ó¡H »∏bOÉc ∫Ó¡dG Ωó≤J

 ‘  øjOÉL  —ÉØdG  ,áYGÈH  ÉgòØf  áàHÉK

.14 á≤«bódG

 ≥jôW  øY  ∫OÉ©àdG  ,¢†«HC’G  ∫Óg  ∑QOCGh

 ‘ áàHÉK á∏cQ øe ,ôgÉ£dG óæ¡e Ωö†îŸG

 ,ÊÉ¨dG ºLÉ¡ŸG πé°ùj ¿CG πÑb ,80 á≤«bódG

 ‘ ¢†«HC’G ∫Ó¡d RƒØdG ±óg ,äGOÉ°ùdG QƒfCG

.87 á≤«bódG

 á£≤f  11  ¤EG  √ó«°UQ  ¢†«HC’G  ∫Óg  ™aQh

 ∫Ó¡dG ó«°UQ óªŒ Éªæ«H ,™°SÉàdG õcôŸG ‘

.13 õcôŸG ‘ •É≤f 8 óæY »∏bOÉc

ájô°üªdG á°VÉjôdÉH ¬JGQÉªãà°SG ™£b ócDƒj ï«°ûdG ∫BG
 ¢ù«FQ  ,ï«°ûdG  ∫BG  »côJ  OQ

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  ¬«aÎdG  áÄ«g

 »àdG  AÉÑfC’G  ≈∏Y  ,ájOƒ©°ùdG

 ácöT  º¡°SCG  √AGöT  ∫ƒM  äOOôJ

 ∞«°S ‹ƒJ ó©H ,ájöüŸG äGOÉà°S

.ácöûdG á°SÉFQ áª¡e …ôjRƒdG

 ¬àëØ°U  ÈY  ï«°ûdG  ∫BG  ∫Ébh

 :"∑ƒH  ¢ù«a"  ™bƒÃ  á«ª°SôdG

 ‹  ábÓY  ’  ,QôcCGh  ó«YCG  âdR’"
 øe öüÃ á°VÉjôdG ‘ QÉªãà°S’ÉH

 ácöT …CG ∂∏“CG ⁄h ,ó«©H hCG Öjôb

."¢Uƒ°üÿG Gòg ‘

 ∞«°S  ñC’ÉH  »àbÓY"  :±É°VCGh

 ..IÎa òæe á«¡àæe á«∏ª©dG …ôjRƒdG

 ‘ »°VÉjôdG QÉªãà°S’ÉH ‹ á«f ’

 …ô– ƒLQCG ..ÓÑ≤à°ùe ’h ¿B’G öüe

 äÉ©FÉ°û∏d  äÉØàd’G  ΩóYh  ábódG

 ∫BG  »côJ"  :™HÉJh  ."á°Vô¨ŸG

 ¬«a ìöüj ÉÄ«°T πªY GPEG ï«°ûdG

 ˆG ßØM ..¬«ØNCG Ée …ód óLƒj ’h

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  …’ƒe

 áµ∏ªŸGh ó¡©dG ‹h …ó«°S ƒª°Sh

 ÉfOÓH  πch  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

."»JÉ«– ..á«Hô©dG

¿ÉªY ájOƒ©°ùdG

¬aÉ≤jEG ¿CÉ°ûH •ÉÑ°†f’G ióëàj …ôª©dG
 ¢ù∏›  ƒ°†Yh  …QGOE’G  …ôª©dG  óªMCG  èàMG

 ¬aÉ≤jEG QGôb ≈∏Y ,ÊÉª©dG OÉ–’G …OÉæH IQGOE’G

 ≈∏Y AGóàY’G ádhÉfi á«Ø∏N ≈∏Y äÉjQÉÑe 6

 AÉL Ée Ö°ùëH á°†¡ædG ó°V ¬≤jôa IGQÉÑe ºµM

.•ÉÑ°†f’G áæ÷ ôjô≤J ‘

 ≈∏Y áHƒ≤©dG â©bh ób •ÉÑ°†f’G áæ÷ âfÉch

 ≈∏Y ,ÚJGQÉÑe √óYÉ°ùe âØbhCG Éªc ,…ôª©dG

 ≥jôØdG IGQÉÑe ó©H â©bh »àdG çGóMC’G á«Ø∏N

.¿É£∏°ùdG ¢SCÉc »FÉ¡f ™HQ ‘ á°†¡ædG ΩÉeCG

 äÉëjöüJ  ‘ QGô≤dG  Gòg  øY  …ôª©dG  ∫Ébh

 »JCÉJ ¿CG •ÉÑ°†f’G áæ÷ ió–CG" : á«fƒjõØ∏J

 ºµM ≈∏Y AGóàY’G âdhÉM »æfCG âÑãJ á£≤∏H

 á£≤∏H GƒJCÉj ¿CÉH ™«ª÷G ió–CG Éªc ,IGQÉÑŸG

."ºµ◊G ó°V (óYÉ°ùŸG) ÜQóŸG É¡«a ßØ∏J

 ƒgh ºµ◊G ≈∏Y …óàYCG ¿CG ‹ ∞«c" :±É°VCGh

."øeC’G ∫ÉLQ øe 20 ÚH

 »ÑY’ πÑb øe IGQÉÑŸG ó©H ßØ∏J çóM" :”CGh

 øe AÓ≤©dG πNóJ øµd Éæ«ÑY’ ó°V ,á°†¡ædG

."á«≤«≤M á∏µ°ûe ´ƒbh ¿hO ∫ÉM ÚÑfÉ÷G



اأبوظبي ــ الوحدة:

اأ�س���اد احتاد الإمارات للجوجيت�سو باجلهود 

الهائلة الت���ي بذلها اأع�س���اء فريق برنامج 

اأو�س�س التطوع���ي ل�سمان اللت���زام باأعلى 

معاي���ري ال�سح���ة وال�سالم���ة وُح�س���ن �سري 

التي ُينظمها  الريا�سية املرموقة  الفعاليات 

الحتاد. 

وكان متطوع���و برنام���ج اأو�س����س جزءاً من 

الفريق املنظ���م للجولت الأوىل من بطولتي 

دوري اأم الإمارات وكاأ�س نائب رئي�س الدولة 

للجوجيت�سو، والت���ي اأقيمت يف �سالة را�سد 

بن حم���دان بنادي الن����ر بدبي  يومي 15 

و16 يناي���ر، كما دخلوا مرحل���ة ال�ستعداد 

للم�سارك���ة يف تنظيم اجلول���ة الأوىل لكاأ�س 

�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة خالل الأ�سابيع 

القادمة. 

و�سّكل فريق متطوعي برنامج اأو�س�س جزءاً ل 

يتجزاأ من فريق العمليات لدى احتاد الإمارات 

للجوجيت�س���و، وكان اأداء اأع�سائ���ه حمط���ًا 

لالإعجاب الكبري خالل البطولتني. وقد �سغل 

املتطوعون مراكزه���م على مكاتب الت�سجيل 

والتدقي���ق للتاأك���د من هوي���ات الريا�سيني 

و�سالحي���ة فحو�س���ات تفاع���ل البوليمرياز 

الإلزامي���ة للدخول، كما   PCR املت�سل�س���ل 

حر�سوا على �سمان اللتزام بقواعد التباعد 

الجتماعي واحرتامها داخ���ل ال�سالة طوال 

فرتة اإقامة البطولتني. 

ويف وق���ت �ساب���ق من ال�سهر اجل���اري، ترك 

اأع�س���اء فري���ق اأو�س����س التطوع���ي ب�سمة 

رائع���ة، حي���ث �سارك���وا يف تنظي���م طواف 

اأبوظب���ي اجلميلة للدراج���ات الهوائية الذي 

امتد على م�ساف���ة 100 كيلو مرتا مارا على 

اأبرز مع���امل العا�سمة، بح�سور 200 م�سارك 

من اجلن�سي���ات كافة، به���دف ت�سجيع اأفراد 

املجتمع على التم�س���ك بنمط حياة �سحي. 

وق���د اأقيم الطواف و�سط اإج���راءات احرتازية 

�سارمة. 

وتعليق���ًا على هذا املو�سوع، قال ال�سيد فهد 

ال�سام�سي، املدي���ر التنفيذي لحتاد الإمارات 

للجوجيت�سو: "ن�سك���ر اأع�ساء فريق برنامج 

اأو�س����س التطوعي على جهوده���م العظيمة 

املبذولة الت���ي اأتاحت لالحتاد �سمان اإجراء 

فعالياتن���ا بكفاءة، وتوفري بيئ���ة للتناف�س 

والعمل تت�سم باأعلى م�ستويات الأمان جلميع 

امل�سارك���ني. وي�ستحق متطوعو فريق اأو�س�س 

الثن���اء بحق على تفانيه���م يف العمل، واأود 

بالنياب���ة عن احتاد الإم���ارات للجوجيت�سو 

اأن اأع���رب لهم عن عمي���ق تقديرنا جلهودهم 

الدوؤوبة للحفاظ على �سالمتنا و�سحتنا". 

ومن جانبها، قالت اأم���رية املحرمي، مديرة 

فريق برنامج اأو�س�س التطوعي: "ي�سكل العمل 

التطوعي ج���زءاً اأ�سا�سيًا من ن�سيج املجتمع 

الإمارات���ي، كما اأن م�ساع���دة الآخرين متّثل 

اإحدى القيم النبيلة التي غر�سها يف نفو�سنا 

القائ���د املوؤ�س�س املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

اأبوظبي-الوحدة:

املحرتف���ني  رابط���ة  اأعلن���ت 

الفائزي���ن  اأ�سم���اء  الإماراتي���ة 

بجوائ���ز الأف�س���ل ال�سهرية، يف 

العرب���ي، ل�سهر  دوري اخللي���ج 

يناي���ر، الت���ي تنظمه���ا الرابطة 

الراع���ي  "ات�س���الت"  برعاي���ة 

الر�سمي لدوري اخلليج العربي.

جاء اإع���الن الفائزين مع نهاية 

الت�سويت ع���ر املوقع الر�سمي، 

الرابط���ة على الهواتف  وتطبيق 

اللوحي���ة،  والأجه���زة  الذكي���ة 

مب�سارك���ة كبرية م���ن اجلماهري 

العربي،  ومتابعي دوري اخلليج 

من داخل وخارج دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

وت���وج موديب���و مايج���ا، لعب 

عجم���ان، بجائ���زة اأف�سل لعب 

يف دوري اخللي���ج العربي ل�سهر 

يناير، كما ح�سد مدربه امل�ري 

اأمي���ن الرم���ادي جائ���زة اأف�سل 

مدرب، بعدم���ا جنح عجمان يف 

حتقيق فوزي���ن مهمني يف �سهر 

يناير املا�سي، نقاله اإىل منطقة 

الأمان عل���ى لئحة الرتتيب يف 

"دورينا".
فيما نال عادل احلو�سني، حار�س 

مرم���ى ال�سارقة، جائ���زة اأف�سل 

حار�س خالل �سه���ر يناير، وهو 

ال���ذي ي�ساهم يف حف���اظ فريقه 

عل���ى �س���دارة ترتي���ب الدوري 

بف�سل اأدائه الثابت.

وتف���وق مايج���ا عل���ى اأربع���ة 

مناف�س���ني يف جائ���زة اأف�س���ل 

لعب يف ال���دوري خ���الل �سهر 

قائمة  يناي���ر، بعدم���ا �سم���ت 

الرازيلي  م���ن  كال  املر�سح���ني 

ال�سارقة،  كورونادو لعب  اإيجور 

عبد العزيز هي���كل لعب �سباب 

ميوجن  اجلنوبي  الكوري  الأهلي، 

ج���و يل لعب الوح���دة، ورامون 

لوبيز لعب خورفكان.

فيما تفوق ع���ادل احلو�سني يف 

جائ���زة اأف�س���ل حار����س مرمى، 

على ماجد نا�ر حار�س �سباب 

الأهلي، و�سلطان املنذري حار�س 

الو�سل.

وف���از اأمي���ن الرم���ادي بجائزة 

اأف�سل مدرب، بع���د مناف�سة مع 

مهدي علي مدرب �سباب الأهلي، 

والرازيل���ي اأودير هيلمان مدرب 

الو�سل.

 و�ستق���وم رابط���ة املحرتف���ني 

الإماراتي���ة بت�سلي���م الفائزي���ن 

جوائزه���م قبل بداي���ة مباريات 

فرقهم خ���الل مناف�سات اجلولة 

دوري  م���ن  ع����رة  ال�ساد�س���ة 

اخلليج العرب���ي، التي �ستنطلق 

م�ساء ال�سبت 13 فراير اجلاري.

قائم���ة  اختي���ار  ويج���ري 

املر�سحني ل���كل �سهر عن طريق 

�ركة  من  املقدمة  الإح�سائيات 

املتخ�س�سة  العاملي���ة،  "اأوبتا" 
الريا�سي���ة،  الإح�سائي���ات  يف 

وتقت����ر الإح�سائي���ات عل���ى 

الأداء يف دوري اخللي���ج العربي 

الفر�سة للجمهور  فقط، وتت���اح 

للت�سويت على قائمة املر�سحني 

عر موق���ع وتطبيق الرابطة قبل 

اإعالن الفائزين.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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300 جولـة فـي ع�سـر االحتـراف 

والعين يت�سدر بت�سجيل االأهداف

اأبوظبي ــ وام :

 300 جولة م�ست من عمر بطولة دوري اخلليج 

العربي من���ذ التحول لع�ر الح���رتاف.. جتربة 

بداأت من���ذ 13 عاما وا�ستم���رت حتى اليوم مع 

الكرة الإماراتي���ة، وحفلت بالكثري م���ن الأرقام 

والح�سائيات والأح���داث والأ�سماء والتحولت.. 

ت�سابقت فيها اأندية الدولة على حتقيق ال�سدارة 

والتمي���ز، وتباين���ت فيها الأرق���ام والإح�ساءات 

والبيانات، وارتبطت خاللها انت�سارات الكثري من 

الأندية، بانك�سارات الأندية الأخرى، لتقدم جتربة 

ا�ستثنائية من ال�راع والأمل يف الفوز، والطموح 

يف حتقيق الإجناز.

وبتلك املنا�سبة املمي���زة وهي مرور 300 جولة 

عل���ى انطالقة دوري املحرتفني ت�ستعر�س وكالة 

انب���اء الإمارات "وام" معك���م ك�سف ح�ساب تلك 

اجل���ولت بالن�سبة لالأندية التي �ساركت يف هذه 

امل�سابقة املحلية الأم، لنتعرف على اأكرث الأندية 

حتقيقا للفوز، واأكرث الأندي���ة ت�سجيال لالأهداف. 

بالإ�سافة اإىل العديد م���ن املالمح الأخرى التي 

�ساغت �سخ�سية تل���ك البطولة التي ولدت قوية 

لتبقى، وتطورت عاما بعد عام لت�سبح واحدة من 

اأقوى الدوريات يف القارة الآ�سيوية.

وبالنظر اإىل عطاء اندية الدولة يف تلك امل�سابقة، 

واأبرز الأرق���ام يف �سوء ما اأورده مركز " فوروارد 

�سب���ورت ماجنمن���ت" املتخ�س����س يف ر�س���د 

الإح�س���اءات والأرق���ام والإدارة الريا�سية، فاإن 

نادي العني هو الأك���رث حتقيقا للفوز يف م�سرية 

تلك البطولة يف عهد الحرتاف، حيث انه خا�س 

299 مب���اراة ، فيما األغيت له مباراة اأمام �سباب 

الأهل���ي يف مو�س���م 2012 – 2013 بق���رار من 

حكم اللقاء، وحق���ق العني الفوز يف 180 مباراة 

والتعادل يف 62 ، فيما تعر�س للخ�سارة يف 57 

مباراة منذ اأغ�سط�س 2008، وحتى فراير اجلاري 

2021. �سجل العني 653 هدفا، وا�ستقبلت �سباكه 

337 هدفا، وح�سل عل���ى اإجمايل عدد نقاط يف 

البطولة 602 نقطة ليكون هو النادي الوحيد الذي 

تتجاوز عدد نقاطه 600 نقطة. ويعد فريق العني 

هو الوحيد يف الدولة ال���ذي حقق اأكرث من 100 

فوز يف املباريات التي اأجريت على ملعبه، حيث 

خا�س 152 مب���اراة على ملعبه، حقق الفوز يف 

101 منه���ا، وتع���ادل يف 29، وخ�ر 22 مباراة، 

و�سجل 356 هدفا، فيما ا�ستقبل 157.

دوري الخليج العربي..  اتفاقية بين »اأبوظبي الريا�سي« و »ات�ساالت« لرعاية القمي�ص 

االأخ�سر في طواف االإمارات
اأبوظبي ــ  وام:

 اأعلن جمل�س اأبوظبي الريا�سي 

عن توقيع اتفاقية مع ات�سالت 

لرعاية القمي����س الأخ�ر الذي 

مين���ح ملت�سدر الرتتي���ب العام 

ط���واف  مراح���ل  بالنق���اط يف 

الإمارات، احلدث العاملي الوحيد 

يف اأجن���دة �سباق���ات الحت���اد 

الهوائية يف  للدراج���ات  الدويل 

والذي  الأو�سط،  ال����رق  منطقة 

 27-21 الف���رتة  �سيقام خ���الل 

فراير 2021، مب�ساركة 20 فريقًا 

عاملي���ًا ونخبة جنوم ال�سباقات 

العامليني.

ج���رى توقي���ع التفاقي���ة اأم�س 

اخلمي�س يف مقر جمل�س اأبوظبي 

الريا�سي، بح�سور �سعادة عارف 

العام  الأم���ني  الع���واين  حم���د 

ملجل����س اأبوظب���ي الريا�س���ي، 

اأحم���د ب���ن عل���ي،  والدكت���ور 

النائ���ب الأول للرئي�س لالت�سال 

املوؤ�س�سي يف "ات�سالت".

وتوج���ه �سع���ادة ع���ارف حمد 

الع���واين الأمني الع���ام ملجل�س 

بال�سك���ر  الريا�س���ي  اأبوظب���ي 

والتقدي���ر لت�س���الت وحر�سها 

على رعاية ودعم طواف الإمارات 

بن�سخت���ه لع���ام 2021، موؤكدا 

الرعاي���ة متثل احلر�س  اأن هذه 

الكب���ري للموؤ�س�س���ات الوطني���ة 

وتكاتفها من اأجل اإجناح واحدة 

من اأه���م الفعالي���ات الريا�سية 

الكرى التي حتت�سنها الإمارات، 

انطالق���ا م���ن نهجه���ا الوطني 

وم�سوؤوليته���ا املجتمعية لدعم 

التنمية الريا�سية.

وق���ال العواين: "نفخ���ر برعاية 

"ات�سالت" وتواجدها يف طواف 
الإم���ارات، مب���ا ي�س���كل اإ�سافة 

احلدث  ومهم���ة مل�سرية  جديدة 

ومكانت���ه العاملية املرموقة يف 

ظل م���ا يحققه م���ن مكت�سبات 

كب���رية عل���ى �سعي���د تطوي���ر 

الهوائي���ة  الدراج���ات  ريا�س���ة 

اأو�سع،  ب�سورة  ثقافتها  وانت�سار 

اإىل جانب م���ا يحققه من عوائد 

ترويجي���ة واقت�سادية واإعالمية 

ممي���زة قادته ليك���ون منوذجا 

فري���دا م���ن ب���ني الفعالي���ات 

من جانبه  الريا�سية العاملية." 

اأف���اد الدكت���ور اأحمد ب���ن علي، 

النائ���ب الأول للرئي�س لالت�سال 

 " "ات�س���الت":  املوؤ�س�س���ي يف 

نفتخر ب���اأن ت�سارك " ات�سالت" 

بدع���م ه���ذا احل���دث املتمي���ز 

الأخ�ر  القمي�س  راعي  ب�سفتها 

املخ�ّس�س ملت�سدر الرتتيب العام 

بالنق���اط. وتنبع ه���ذه الرعاية 

من امل�سوؤولي���ة املجتمعية يف 

"ات�س���الت" للم�ساهمة الفعالة 
الأن�سط���ة  خمتل���ف  دع���م  يف 

املجتمعية مبا فيها امل�سابقات 

الريا�سي���ة ومتك���ني الريا�س���ة 

والريا�سي���ني يف دولة الإمارات 

العربي���ة املتح���دة خا�سًة يف 

حدث فري���د مثل طواف الإمارات 

ال���ذي ي�س���م نخب���ة م���ن اأمهر 

الدراج���ني يف العامل، وهو يعزز 

مكانة الدولة وريادتها العاملية 

ودورها يف جذب اأهم الفعاليات 

واملنا�سبات على كافة الأ�سعدة، 

يف جت�سي���د وا�سح لنجاح دولة 

الإم���ارات يف الت�سدي للجائحة 

والتعايف منها."

رابطة المحترفين  تعلن الفائزين بجوائز االأف�سل 
في »يناير«

دبي ــ وام :
 

تنطلق م�س���اء  اليوم اجلمعة مناف�سات 

الدور الث���اين مل�سابق���ة دوري الدرجة 

الأوىل باإقام���ة ث���الث مباري���ات، حيث 

يواجه نادي الإمارات نادي الذيد، ويلتقي 

ن���ادي العروبة مبلعبه مع ن���ادي دبا، 

ويلعب نادي التعاون مع نادي م�سايف 

على ملعب التع���اون، وتقام املباريات 

الثالث يف متام اخلام�سة والثلث م�ساء.

وت�ستكمل مباريات الأ�سبوع الثاين ع�ر 

م�ساء يوم  غد ال�سبت باإقامة مباراتني، 

ففي املباراة الأوىل ي�ست�سيف نادي دبا 

احل�س���ن مبلعبه ن���ادي م�سفوت، ويف 

املب���اراة الثانية يحل ن���ادي البطائح 

�سيفا على نادي احلمرية.

وكانت نتائج مباريات الأ�سبوع احلادي 

ع�ر للدوري قد اأ�سفرت عن فوز العروبة 

على البطائح / 4 – 2 / ، والإمارات على 

م�سف���وت / 2 – 1 / وبالنتيجة ذاتها 

حقق احلمرية الفوز على الذيد ، فيما فاز 

دبا احل�سن على م�سايف ، والعربي على 

دبا بنتيجة / 1 – 0 /.

ويت�سدر نادي الإم���ارات م�سابقة دوري 

الدرج���ة الأوىل بر�سيد 21 نقطة ، يليه 

ن���ادي العروب���ة /ثاني���ا/ 20 نقطة ، 

والبطائ���ح /ثالثا/ 19 نقط���ة ، ودبا /

رابعا/ 17 نقطة ، ثم احلمرية /خام�سا/ 

16 نقطة ، ثم دبا احل�سن /�ساد�سا/ 15 

نقط���ة ، والعربي /�سابع���ا/ 13 نقطة ، 

وم�سايف /ثامن���ا/ 12 نقطة ، والتعاون 

/تا�سعا/ 10 نقاط ، وم�سفوت /عا�را/ 

9 نق���اط ، والذيد /اأحد ع�ر/ وله نقطة 

واحدة.

اليوم 3 مواجهات في انطالق الدور 

الثاني لدوري الدرجة االأولى

جهود رائعة لفريق اتحاد االإمارات للجوجيت�سو وطواف 

اأبوظبي
دبي  ــ وام :

 اعتم���د معايل الدكتور اأحم���د بن عبد اهلل 

حميد بالهول الفال�س���ي وزير دولة لريادة 

الأعمال وامل�ساري���ع ال�سغرية واملتو�سطة 

رئي�س الهيئة العامة للريا�سة قرارا بتمديد 

فرتة عم���ل جمال����س اإدارة بع�س اجلهات 

الريا�سية اإىل ما بعد دورة الألعاب الأوملبية 

طوكيو 2021 �سواء اأقيمت اأو مل تقم.

وياأت���ي ه���ذا الق���رار متا�سيا م���ع تاأجيل 

دورة الألع���اب الأوملبي���ة طوكي���و 2020 

ب�سبب جائحة كورون���ا، والتوافق مع قرار 

اللجنة الأوملبية الوطنية اخلا�س بتاأجيل 

انتخابات جمل�س اإداراتها اإىل ما بعد دورة 

الألعاب الأوملبية طوكيو 2021 .

واأكدت الهيئة - يف بيانها ال�سادر اليوم - 

اأن القرار جاء متوافقًا مع توجهات غالبية 

اجله���ات الريا�سي���ة الدولي���ة التي مددت 

اأعمال جمال����س اإدارات ه���ذه اجلهات اإىل 

الفرتة املذكورة.

من جهة اأخرى مينح القرار فر�سة ملجال�س 

اإدارات اجلهات الريا�سي���ة احلالية لإكمال 

ا�ستعداداته���ا لل���دورة الأوملبية، ويعطيها 

الوقت الكايف لدرا�س���ة الأنظمة الأ�سا�سية 

واللوائح املرتبطة بعملها.

واجلدير بالذكر باأن الهيئة العامة للريا�سة 

قد اعتمدت ت�سكيل جمال�س اإدارة كل من " 

احت���اد الإمارات لكرة اليد، واحتاد الإمارات 

للدراجات، واحتاد الإم���ارات لكرة ال�سلة" 

وتدع���و الهيئة العام���ة للريا�سة اجلهات 

الريا�سية املعنية بهذا القرار اإىل ال�ستفادة 

من هذا الق���رار واإجناز اأعمالها على اأح�سن 

وجه خالل الفرتة املقبلة.

»هيئة الريا�سة« تقرر التمديد لمجال�ص 

اإدارات بع�ص الجهات الريا�سية 



اأبوظبي-الوحدة:

تقام اليوم اجلمع���ة بطولة الإمارات 

املفتوحة للجودو لفئة ال�شباب التي 

للم�شارعة  الإم���ارات  احتاد  ينظمها 

واجلودو ب�شالة ن���ادي احتاد كلباء 

باملنطق���ة ال�رشقية �شم���ن برنامج 

 2021  –  2020 ملو�ش���م  الحت���اد 

والتي ت�شهد م�ش���اركة 49 لعبا من 

6 اأندي���ة تتمثل يف اأندي���ة الظفرة ، 

ال�شارقة للدفاع   ، الريا�شي  ال�شارقة 

عن النف�س ، خورفكان ، احتاد كلباء 

، والفجرية للفنون القتالية وقد اأغلق 

باب الت�شجيل ح�شب لئحة البطولة 

اأكدت على  والتنظيمية،والتي  الفنية 

يف  امل�ش���جلني  الالعبني  م�ش���اركة 

الأندية الأع�شاء والذين مت اعتمادهم 

وفقا لالأوراق الثبوتية.

للبطولة  املنظم���ة  اللجنة  واأع���دت 

ال�ش���بابية  برئا�ش���ة حممد جا�شم 

اأمني ال�رش امل�ش���اعد ، اجل���دول الزمني 

ح�ش���ب لئحة و����رشوط البطولة ،ووفقا 

للرتتيب���ات الحرتازي���ة والربوتوك���ول 

ال�ش���حي الذي اأكد على �رشورة التباعد 

الجتماعي خ���الل مناف�ش���ات البطولة 

مبا ي�ش���من ال�ش���المة للجميع ،بعد اأن 

�ش���اهمت الأندية امل�ش���اركة يف تنفيذ 

تل���ك الإجراءات خ���الل البطولة الأخرية 

،باإبراز  اأقيمت بنف����س ال�ش���الة  الت���ي 

�شهادة اللياقة ال�شحية و�شهادة فح�س 

الكورونا  )كوفيد- PCR 19- ( والتاأكد 

من �شلبية النتيجة ولب�س الكمامات عند 

دخول ال�شالة وقيا�س درجة احلرارة .

وت�ش���هد مناف�ش���ات البطولة التي تبداأ 

�ش���باح اليوم م�شاركة فئات اأعمار حتت 

 ،  2001 وموالي���د  �ش���نة   20-19-18

2002 ، 2003 ، اأم���ا الأوزان فقد حتددت 

ب���اأوزان حتت55 كج���م، 60 كجم ، 66 ، 

73 ،81 ، 90 ، حت���ت 100 ، وفوق 100 

كجم ، و�شتكون امل�شاركة مفتوحة لكافه 

الأندي���ة) كل امل�ش���جلني يف ك�ش���وفات 

الأندي���ة ( نظ���را للظروف ال�ش���تثنائية 

ال�شحية.

و�شدد �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 

رئي�س الحت���اد على ����رشورة احلر�س 

عل���ى تنفيذ الربوتوكول ال�ش���حي وفقا 

ال�ش���ادرة من اجلهات  التعليمات  على 

ال�شحية العليا .. وثمن م�شاركة 6 اأندية 

يف البطول���ة التي ياأم���ل اأن تقدم عدد 

اإ�شافة  املواهب املغمورة التي ت�ش���كل 

للمنتخب���ات الوطنية للج���ودو ،وخ�س 

بال�ش���كر نادي احتاد كلباء على تعاونه 

امل�شتمر .
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دبي / وام: 

اأ�ش����اد الربازيل����ي اأندرو بار�ش����ونز رئي�س اللجنة 

الباراملبية الدولية با�شت�شافة دبي لبطولة م�شبار 

الأمل ل "قوى اأ�ش����حاب الهم����م" البطولة الأوىل 

املعرتف بها بعد جائحة كورونا، م�ش����ريا اإىل اأن 

الإمارات تع�ش����ق التحدي موجها ال�شكر اإىل �شمو 

ال�ش����يخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 

عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، �شاحب فكرة 

بطولت فزاع لأ�ش����حاب الهمم، واإىل �شمو ال�شيخ 

من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س جمل�س 

دبي الريا�شي راعي احلدث على هذه ال�شت�شافة 

مهنئا قيادة و�ش����عب الإمارات بو�ش����ول " م�شبار 

الأمل " اإىل املريخ والذي يعد فخرا للجميع.

جاء ذلك خالل الت�ش����ال الهاتف����ي الذي اأجراه 

م�شاء اأم�س الأول مع حممد حممد فا�شل الهاملي 

الإماراتية ع�ش����و  الباراملبي����ة  اللجن����ة  رئي�س 

اللجنة الباراملبية الدولية وممثل رئي�س اللجنة 

الباراملبية الدولية.

وثمن اأن����درو دور القي����ادة الإماراتية التي متثل 

م�ش����در الهام له����ذه ال�رشيحة م����ن اأجل مواكبة 

احلرك����ة الباراملبي����ة عل����ى م�ش����توى الع����امل، 

وخ�شو�ش����ا اأن الإمارات ت�ش����كل ركيزة اأ�شا�شية 

يف عمل اللجن����ة الباراملبية الدولية اخلا�ش����ة 

بالرتقاء باجلوانب الريا�شية على ال�شعد كافة، 

وت�رشيع وترية النخراط املجتمعي وجذب مزيٍد 

من ريا�شي اأ�شحاب الهمم اإىل احلركة الباراملبية 

مما �ش����اهم يف النجاحات غري امل�ش����بوقة على 

�ش����عيد ا�شت�ش����افة البطولت العاملية من اأجل 

زيادة الكم والنوع يف اإعداد ممار�ش����ي الن�ش����اط 

الريا�شي، خ�شو�شا اأن الريا�شة هي اأ�رشع طريقة 

نحو اندماج "اأ�شحاب الهمم.

دبي-الوحدة:

ي�ش����دل ال�ش����تار يوم غد ال�ش����بت على بطولة 

ال�ش����اتذة » املا�شرتز 2021 على كاأ�س �رشكة 

النه�شة للمقاولت واملقامة حاليا على مالعب 

نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�ش����ية ال 

ان املباراة النهائية الر�شمية �شيكون موعدها 

يف الرابع����ة من ع�رش الي����وم اجلمعه وجتمع 

بني اول وثاين الرتتيب العام  فريقي المارات 

بقيادة �ش����مو ال�ش����يخة ميثاء بنت حممد بن 

را�ش����د اآل مكتوم وفريق بات�شتوين بقيادة رجا 

اب����و اجليبني فيما ت�ش����بقها مب����اراة بن دري 

والتامريا«الرت�شية« اوامل�شاعدة  اما يوم بعد 

غد ال�شبت ف�شتقام مباراتني الوىل جتمع بني 

ال�ش����ابع والثامن يف الرتتيب والثانية جتمع 

بني الثالث والرابع .

وكان يوم ام�س قد �شهد مباراتني حددتا هوية 

اللقاءالثاين اليوم واملقرر ان يجمع بني فريقي 

ب����ن دري والتامريا بعد ان ف����از فريق بن دري 

على مناف�شه انكورا ب�شتة اأهداف مقابل خم�شة 

اأهداف ون�شف حيث بداأ الفريقان ال�شوط الول 

بحذر ومل ي�ش����هد �ش����وى هدفا واح����دا احرزه 

جريجوريو جيلو�شي ليتقدم فريق بن دري .

ويف ال�ش����وط الثاين تقدم بن دري ب�شكل لفت 

واحرزلعب����وه اربعة اأه����داف فيما احرز فريق 

انك����ورا هدفا واحدا لتنتهي النتيجة ل�ش����الح 

بن دري بخم�ش����ة اأهداف مقابل هدف ون�شف 

»جول«وي�ش����هد ال�ش����وط الثالث ه����داف لكل 

منهم����ا ال ان ال�ش����وط الرابع والخري  �ش����هد 

انتفا�ش����ة كادت تكلف ب����ن دري الكثري حيث 

احرز فريق انكورا ثالثية جميلة لريفع ر�شيدة 

اىل خم�ش����ة ون�شف و�شط �شيام فريق بن دري 

عن التهدي����ف لتنتهي املباراة ب�ش����تة اأهدف 

مقابل خم�ش����ة ون�ش����ف يف مباراة احرز فيها 

كل جريجوريو جيلو�شي »بن دري« وريكاردو 

جارو�س »انكورا« خم�شة اهداف .

ويف املب����اراة الثانية فاز فري����ق »التامريا« 

على مناف�شه فريق »عامل«ب 11 هدفا مقابل 

�ش����يطر فيه����ا التامريا على جمري����ات اللعب 

وظل متقدما على مناف�ش����ه من بداية املباراة 

وحت����ى نهايتها حيث جنح يف انهاء ال�ش����وط 

الول بتقدمه باربعة اأهداف مقابل هدفا واحدا 

ويف ال�شوط الثاين ا�شاف ثالثة اهداف مقابل 

هدفا واحدا اي�شا لفريق عامل لت�شبح النتيجة 

�شبعة مقابل هدفني .

 اما ال�ش����وط الثالث فقد �شهد مهرجان اهداف 

حينما ا�ش����اف فري����ق التامريا ثالث����ة اهداف 

ويف الوقت نف�شه احرز عامل اربعة اأهداف اما 

ال�شوط الخري يف ا�شاف كل فريق هدفا واحدا 

اىل ر�شيده.

ميثاء بنت محمد تقود »الإمارات« 

امام بات�ستوني في نهائي كاأ�س 

ما�سترز للبولو اليوم

دبي ــ وام:

�ش����هدت جولت دوري الإمارات لل�شيد بال�شقور، 

املبادرة امل�ش����رتكة من نادي اأبوظبي لل�شقارين 

ومركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، م�شتويات 

قوية ومتقاربة يف اأ�شواط املواجهات التي اأقيمت 

على مدار اليومني املا�ش����يني، وا�شت�ش����افتهما 

بطولة فخر الأجيال لل�ش����يد بال�شقور "التلواح" 

التي ينظمها املركز، وتتوا�ش����ل مناف�ش����اتها يف 

منطقة الروية يف دبي حتى 16 فرباير اجلاري.

وح�شد "اأف 3" انت�شارين يف انطالق فئة ال�شيوخ 

ليت�ش����در الرتتيب بر�شيد 6 نقاط، و�شط مطاردة 

قوية من الظفرة و"اإم 7" اللذان حققا 4 نقاط.

جولت دوري الإمارات لل�سيد 

بال�سقورتتوا�سل في بطولة 

فخر الأجيال

6 فرق ت�سارك في بطولة الإمارات المفتوحة 
للجودو لل�سباب

6 ميداليات لأبطالنا في  بطولة »م�سبار الأمل« 

لقوى اأ�سحاب الهمم

اأبوظبي-الوحدة

 يخو�س 30 لعبًا حمرتفًا حتدي بطولة 

مواي تاي نايت للمحرتفني التي تقام  

اعتبارا من ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف 

م����ن م�ش����اء اليوم اجلمع����ة يف دورها 

التمهي����دي وحت����ى ال�ش����اعة العا�رشة 

م�ش����اء  الي����وم ،والتي ي�ش����هد دورها 

النهائي املقام ب�شالة في�شتيفال ارينا 

دب����ي  مناف�ش����ات مث����رية ، جتمع بني 

نخبة من جنوم  اللعبة التي ات�ش����عت 

قاعدتها على م�شتوى الدولة واملنطقة.

 وق����د اأكمل احتاد امل����واي تاي والكيك 

عبداهلل  �ش����عادة  برئا�شة  بوك�ش����ينج، 

�شعيد النيادي رئي�س الحتادين العربي 

والإماراتي للمواي ت����اي، نائب رئي�س 

الحتاد الآ�شيوي ومتابعة ال�شيد طارق 

امله����ريي املدي����ر التنفي����ذي لالحتاد 

ع�شو املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل 

)IFMA( مدير البطولة كافة الرتتيبات 

الإدارية والتنظيمية والحرتازية لإقامة 

البطول����ة، التي متثل انطالقة مو�ش����مه 

الريا�شي اجلديد لعام2021 ، من خالل 

الأوزان وامل�شتويات  15 نزال ملختلف 

لأبرز الالعبني امل�شنفني ،والتي ي�رشف 

على اإدارة نزالتها طاقم حتكيم اإماراتي 

يتبع للجنة احلكام بالحتاد برئا�ش����ة 

ال�ش����يد عمر املرزوقي وجميعهم لديهم 

اخل����ربة والقدرة على اإدارة مناف�ش����ات 

البطولة والذي قدم م�ش����تويات متقدمة 

على كافه امل�شتويات.

واأ�ش����اف ال�ش����يد مدير البطولة طارق 

امله����ريي باأنها �شت�ش����هد تطبيق كافة 

الإج����راءات الحرتازي����ة والتعليم����ات 

ال�ش����ادرة م����ن اجله����ات املخت�ش����ة 

بخ�شو�س تنظيم البطولت والفعاليات 

الريا�شية والرتفيهية وفقا للربوتوكول  

ال�شحي اخلا�س بجائحة كورونا، والتي 

�شتقام بدون جمهور مبا ي�شمن ال�شالمة 

للجميع ،ووفقًا لل�شوابط ال�شحية التي 

تبداأ بفح�س »PCR«، باإ�رشاف اجلهات 

ال�شحية املعنية، والتاأكد من �شالمتهم 

قبل وبعد مناف�شات البطولة.

وقال ال�ش����يد فهد العبدويل مدير اإدارة 

الأن�شطة باأن موقع الحتاد  �شيقوم بنقل 

وقائعها حفاظا على �ش����المة اجلميع 

ويجذب حمبي الفنون القتالية واملواي 

تاي متابعتها )عرب و�ش����ائط التوا�شل 

الجتماعي(، وعن طريق البث املبا�رش، 

 ،UAM وعرب تطبيق الحتاد اللكرتوين

حيث لن ي�ش����مح للجمهور باحل�شور، 

وفقًا للربوتوكول ال�ش����حي الذي عملت 

اللجنة املنظمة على تنفيذه قبل موعد 

انطالق املناف�شات.

وت�ش����م النزالت اأبرز لعبي  املنتخب 

الوطني ويف مقدمتهم حممد مر�ش����ي 

، اإبراهي����م ب����الل ، وال�ش����اعد اإبراهيم 

احلم����ادي ،ويف ن����زالت املواجه����ات 

التمهيدي����ة  يعود املحرتف جو�ش����وا 

ريدجويل بقوة ملواجهة �شار�شمبيكوف 

اأملاز، اأما  احل����دث الأبرز الذي ينتظره 

اجلميع  يف البطاقة الرئي�شية �شتكون 

مواجه����ة نارية بني البط����ل الربيطاين 

الأوزبك�ش����ي   والبطل  كاريلو  نيكول�س 

اأبرز  مهمادي جاكنجري م�شكا للبطولة 

األقابها.

دبي تحت�سن بطولة »مواي تاي نايت« 

للمحترفين الليلة

تقام ب�سالة في�ستيفال �أرينا

ال�سارقة ــ الوحدة:

تنطل����ق الي����وم بطولة كاأ�����س حاكم 

ال�ش����ارقة الدولية لقف����ز احلواجز من 

فئة النجمتني، بن����اًء على توجيهات 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممد القا�ش����مي ع�ش����و املجل�س 

الأعلى، حاكم ال�ش����ارقة بدعم ورعاية 

اأن�ش����طة الفرو�شية، وحتت رعاية �شمو 

ال�شيخ �ش����لطان بن حممد بن �شلطان 

القا�ش����مي، ويل العه����د، نائب حاكم 

ال�شارقة، وهي ثاين البطولت الدولية 

التي ينظمها نادي ال�شارقة للفرو�شية 

وال�شباق، بالتعاون مع احتاد الإمارات 

للفرو�شية وال�شباق، وباإ�رشاف الحتاد 

الدويل للفرو�ش����ية، وبرعاية لوجنني، 

الريا�شي، وهيئة  ال�ش����ارقة  وجمل�س 

الإمناء التجاري وال�شياحي بال�شارقة، 

ال�شارقة  ال�رشاع، وم�رشف  واإ�شطبالت 

الإ�شالمي، وم�شت�شفى ال�شارقة للخيول، 

وقناة ال�ش����ارقة الريا�ش����ية، و�رشكة 

كافال����ور، وغرف����ة جتارة و�ش����ناعة 

ال�ش����ارقة، وهيئة ال�شارقة لال�شتثمار 

والتطوير »�رشوق«، وفندق �ش����ينرتو 

ال�شارقة. 

وي�شارك يف البطولة نخبة فر�شان من 

18 دولة عربية واأجنبي����ة واأوروبية، 

ور�ش����دت اللجنة املنظم����ة اأكرث من 

350 األف درهم جوائز مالية للفائزين 

واأ�ش����حاب املراكز الأوىل، ويقدر عدد 

اخليول بنحو 250 خياًل، ومب�ش����اركة 

180 فار�ش����ًا وفار�ش����ة، من الإمارات،  

البحرين، بيالرو�ش����يا، بوليفيا،  كندا، 

الدمن����ارك، م�رش، اململك����ة املتحدة، 

بولندا، اأيرلندا، اإيطاليا، الأردن، الكويت،  

الرنويج، فل�ش����طني، رو�ش����يا،  لبنان، 

و�ش����وريا. وتقام املناف�شات على مدى 

يومني، على امليدان الرملي اخلارجي، 

وت�شتمل على �شتة اأ�شواط دولية، اأربعة 

منها م����ن فئة النجمتني، و�ش����وطان 

من فئة النجمة الواحدة خليول القفز 

ال�شغرية عمر 6 ـ 7 �شنوات بالإ�شافة 

اإىل مناف�شات حملية من �شتة اأ�شواط 

تقام على مي����دان ال�ش����الة املغطاة 

مبركز ال�ش����ارقة للفرو�ش����ية، وي�شارك 

فيها الفر�ش����ان والفار�شات املنت�شبني 

اإىل اأندية ومراكز الفرو�ش����ية بالدولة، 

من جميع الفئات املبتدئني، والأ�شبال 

والنا�ش����ئني »اجلونيورز«، وفر�ش����ان 

الفئة الثانية، وخيول القفز ال�شغرية 

عمر 5ـ  6 �شنوات و4ـ  5 �شنوات.

350 األف درهم جوائز الفائزين واأ�سحاب 
المراكز الأولى

كاأ�س حاكم �ل�سارقة �لدولية لقفز �لحو�جز 

تقام �ليوم ب�سالة �تحاد كلباء



"بعد �أن ع�نين� من م�س����ألة 
و�صعود  املنزل  من  اخلروج 

ال�ص���امل ونزوله���ا، اجتهنا 

الخ���راع كر�ص���ي كهربائي 

ال�ص���امل  �صع���ود  ميكن���ه 

على  م�صتخدم���ه  وو�ص���ع 

�رسيره"، كان ه���ذا هو اأحد 

االخراع���ات العبقرية التي 

جنح الت���واأم ح�صام وحممد 

�صي���د م�صطف���ى يف تقدميها 

للعامل رغم اإ�صابتهما ب�صلل يف اجلزء 

ال�صفلي منهما منذ والدتهما.

وتق���ول االأم  اإنه���ا اأجنب���ت بنتني ثم 

عانت كثرياً بعدما اأجنبت ثاثة توائم، 

هم ح�صام وحممد واإبراهيم، مبينة اأن 

اإبراهي���م كان طبيعي���ًا بينما فوجئت 

باإ�ص���ابة الولدين باإعاقة يف الن�صف 

االأ�صفل من ج�صديهما.

وتوؤك���د االأم اأن كثريا م���ن االأطباء قد 

اأ�صاروا اإىل اأن ح�صام وحممد لن يعي�صا 

لكنه���ا كافح���ت باملتابعة  طوي���ًا، 

والعناي���ة واالهتمام حتى جنحت يف 

احلف���اظ عل���ى حياتيهما ف�ص���ا عن 

اإدخالهما املدار�س بعد ذلك للتعليم.

واأ�ص���افت اأن االإعاق���ة احلركية كانت 

دافعًا لهم���ا حتى اأنهم���ا تفوقا على 

اأنها  مبين���ة  الطبيعيني،  االأ�ص���خا�س 

خافت عليهم���ا من االجتاه اإىل البحث 

يف االخراع���ات حت���ى ال يعيق ذلك 

الدرا�ص���ة، اإال اأنهما جنحا يف التوفيق 

ب���ني االخراعات العلمية والدرا�ص���ة، 

واأ�ص���بحا متفوقني ومتميزين يف كل 

�صيء.

 تق���دم العا�ص���مة الكوري���ة اجلنوبية 

�صول اختبارات فريو�س كورونا جمانية 

للحيوانات االأليفة التي ثبتت اإ�ص���ابة 

اأ�صحابها بفريو�س كورونا، حيث �صوف 

يكون كلب �ص���بانيل اأول من يخ�ص���ع 

لاختبار يف �صول .

وقال �ص���احب الكل���ب اإن الكلب كان 

يعاين م���ن حمى و�ص���يان يف االنف، 

بح�صب ما قاله م�صوؤولو املدينة.

وقد ق���ام طبيب بيطري باختيار الكلب 

واإخ�صاعه لاختبار، 

وقال م�صوؤولو املدينة" مبا اأنه ال يوجد 

دليل على انتق���ال فريو�س كورونا من 

احليوانات اإىل االن�ص���ان، فاإنه �ص���وف 

يتم و�صع احليوان الذي تثبت اإ�صابته 

بالفريو�س يف احلجر ال�صحي باملنزل 

مل���دة 14 يوم���ًا، وبع���د ذل���ك ميكنه 

اخلروج".

وقال متح���دث اإن االختب���ار املجاين 

�صوف يتم فقط للحيوانات التي اأ�صيب 

اأ�صحابها بفريو�س كورونا.

الريا�ص���يات  عامل  قال 

يف جامع���ة باث، كيت 

ييت����س، ب���اأن جمي���ع 

فريو����س  ج�ص���يمات 

يف  املوجودة  كورون���ا 

الع���امل ميكن و�ص���عها 

داخل علبة �صودا يف اأي 

حلظة.

االعتبار  االأخذ يف  ومع 

املعدالت العاملية للعدوى واأرقام احلاالت وتقديرات احلمل 

الفريو�ص���ي، يح�صب ييت�س اأن هناك يف مكان ما يف املنطقة 

 2-SARS-CoV ملياري ملي���ار من جزيئ���ات فريو����س

املوجودة يف اأي حلظة.

وافر�ص���ت ح�ص���ابات ييت�س اأن قطراً يبلغ 100 نانومر، اأو 

SARS- 100 جزء من املليار من املر، لكل ج�صيم فريو�س

CoV-2. ومن هذا املجموع، ا�ص���تق احلج���م الكروي، مبا 
يف ذلك الربوتينات ال�ص���ائكة الت���ي جتعل العامل املمر�س 

عدواًعنيداً.

ونظرا جلميع اخل�ص���ائ�س الفوارة لبنية الفريو�س، وال�صماح 

بالتباعد بني جزيئ���ات الفريو�س، بلغ احلجم االإجمايل اأقل 

من علبة ال�صودا 330 مل.

وقال ييت����س، يف بيان: "اإنه الأمر مده����س اأن نعتقد اأن كل 

امل�صاكل واال�صطرابات وامل�صقة وفقدان االأرواح التي نتجت 

عن العام املا�صي، ميكن اأن تكون جمرد ب�صع جرعات".

اأنقذ اأطباء من رو�ص���يا حياة �صخ�س، بعد اإخراج قلم من جمجمته، 

كان قد دخل عن طريق عينه.

حيث ا�صتطاع اأطباء ق�صم االإ�صعاف، من �صحب القلم الذي انتهى يف 

الدماغ بعد دخوله عن طريق العني. 

واأكد االأطباء اأن القلم دخل العني ب�ص���كل كامل، وو�صلت نهايته اإىل 

موؤخرة اجلمجمة. ومر ج�صم غريب باملليمرات من االأوعية الدموية 

الرئي�صية وجذع الدماغ.

وخ�صع امل�صاب بعد العملية لفح�س االأ�صعة املقطعية، ومت اإدخاله 

اإىل وحدة العناية املركزة. ومت ا�صتقباله يف وقت متاأخر من م�صاء 

6 فرباير من ال�صهر اجلاري.

كما اأ�ص���ار االأطباء الرو�س اإىل اأنه لي����س لديهم خلفية حول دخول 

القلم اإىل الدم���اغ. واالأمر مازال جمهواًل، لع���دم قدرتهم حتى االآن 

للحديث حول هذا املو�ص���وع مع املري�س. كما مل يتم االإعان بعد 

عن التنبوؤات ب�صاأن حالته ال�صحية.

ترويج  ن اأثار  بو ل�صا

ُم�ص���نع من حليب احلمري، 

جداًل وا�صعًا يف املجموعات 

الن�صائية، ما بني اال�صتغراب 

وثناء  امُلنتج  ا�صتخدام  من 

اأخريات عليه.

وتق���ول بيا، وه���ي اإحدى 

بائع���ات ه���ذا ال�ص���ابون 

املجموعات  اإح���دى  داخل 

اأ�ص���تغرب  »ال  الن�ص���ائية: 

ُمطلق���ًا من ا�ص���تخدام هذا 

الن���وع من ال�ص���ابون فهو 

ذو رائح���ة جميل���ة كما اأن 

له عدداً كب���رياً من الفوائد 

للب����رسة اأهمها جتدي���د خايا الب�رسة، 

واأبيع القطعة الواح���دة ب�250 جنيهًا 

م�رسي���ًا ورمبا هو �ص���عر ُمرتفع بع�س 

ال�صيء نظراً الأننا ن�صتورده من اخلارج 

، فا ي�صنع يف م�رس، وي�صتنكر البع�س 

ا�صتخدام لنب احلمري من االأ�صا�س حتى 

واإن كان ُمنتجًا جتميليًا«.

وحلي���ب احلمري هو نوع من ال�ص���وائل 

الت���ي �رسبها النا�س من���ذ القدم ملا له 

من خ�ص���ائ�س عاجية، ويحتوي على 

اأق���رب مركب اإىل حلي���ب االأم، فيحتوي 

عل���ى ن�ص���بة عالية من املغني�ص���يوم 

والزن���ك  والبوتا�ص���يوم  والكال�ص���يوم 

وال�ص���وديوم، وعلى الرغ���م من ارتفاع 

ن�ص���بة الاكتوز، اإالاّ اأن هناك فيتامني اأ، 

ب 1، ب 2، ج، ه� يف حليب احلمري.

�أطباء يخرجون قلما من جمجمة �إن�سان 
�سول تقدم اختبارات كورونا جمانية 

للكالب والقطط

تو�ص���ل القائمون على تطبيق »وات�صاآب« حلل مل�صكلة تتعلق 

با�ص���تخدام التطبيق على اأكرث من جه���از يف وقت واحد.، ويف 

االإ�ص���دار التجريبي اجلديد من برنامج 2.21.30 ، مت االهتمام 

بهذه امل�صكلة كت�صجيل اخلروج من احل�صاب على اجلهاز املت�صل 

بح�صاب “وات�ص���اآب”. فحاليًا ميكن اخلروج منه فقط عن طريق 

اإزالة التطبيق من االأداة الذكية ثم تثبيته ببيانات جديدة.

ال يخترب “وات�صاآب” دعم الت�صغيل املتزامن للتطبيق على اأجهزة 

متعددة فح�ص���ب، بل يخترب اأي�ص���ًا عمل ويب متكامل ال يحتاج 

اإىل ات�ص���ال بالهاتف الذكي. االآن مت ربط التطبيق بجهاز معني 

ورق���م هاتف، واأثناء وجود امليزة يف االختبار التجريبي املبكر، 

�صتتلقى االإ�صدارات امل�ص���تقرة من”وات�صاآب” دعمًا لعدة اأجهزة 

يف وقت الحق.

قرر ريلي موري�صون 12 عامًا، ابتاع كرات مغناطي�س يف 

يومني خمتلفني، بعدما ق���اده تفكريه لتجربة مفعولها 

عندما تقرب القطع املعدنية من بطنه، كما اأراد معرفة 

ال�ص���كل الذي �صتبدو عليه بعد مرورها عرب نظام ج�صمه 

الطبيعي، يف واقعة غريبة وموؤ�صفة كما و�صفها االأطباء.

حيث اأنقذ االأطباء مب�صت�ص���فى يف مان�ص�صر ال�صبي بعد 

ابتاعه 54 كرة مغناطي�صية، يف حماولة منه ملعرفة ما 

اإذا كان ميكنه اكت�صاب القوة املغناطي�صية جلذب االأ�صياء 

املعدنية اإىل ج�صده وهي داخل بطنه.

ولكن بعد مرور يومني، على عدم خروج كرات املغناطي�س 

من معدته، قرر ال�ص���غري اإباغ والدته مبا فعله الف�صول 

لديه، لت�صاب االأم ب�صدمة كبرية.

�ص���ارع االأطباء باإجراء عملية جراحية عاجلة ا�صتمرت 

نحو 6 �صاعات، وذلك خوفًا من احراق املغناطي�س و�صط 

اأن�صجة ال�صبي اأو ت�صببه يف ت�صمم اأع�صائه احليوية.

وقالت والدة ال�ص���بي اإن ابت���اع ابنها لهذا العدد الكبري 

من كرات املغناطي�س اأ�ص���ابها باحلرية، لكنها اأ�ص���ارت 

اإىل حبه للعلوم و�ص���غفه باإجراء التجارب على اأ�ص���ياء 

خمتلفة.

اأو�صحت ال�رسطة الربيطانية اأن ديفيد كا�رس، 56 عامًا قتل 

ابنته كاري�صا كا�رس، البالغة من العمر 19 عامًا، و�صقيقتها 

جراي كا����رس، 14 عامًا، خال حادث مروع مبدينة �ص���اند 

�صربينجز بالوالية االأمريكية.

هذا وقد ات�ص���لت الزوجة املكلومة بال�رسط���ة بعد تهديد 

زوجه���ا لها يف الهاتف اأثناء عملها بعد قتل بناته، معلقًا: 

»ما راأيك يف ذلك؟«.

ومل تتمك���ن ال�رسطة من االت�ص���ال بكا����رس، وبعد تفتي�س 

املنزل عرثوا على اجلثث الثاث.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166
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»وات�ساآب«  يطور ميزة جديدة انتظرها 

امل�ستخدمون

حب التجربة يدفع طفال 

البتالع 54 مغناطي�سا
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جميع جزيئات فريو�س كورونا يف العامل 
ميكن و�سعها داخل علبة �سودا!

�سابون من حليب احلمري يثري 

جدال وا�سعا

حكم على 

»متحر�س اأطفال« 

ا�ستهدف 500 

فتى

يف  مذه���ل  جلي���دي"  "ب���ركان  ت�ص���كل 

كازاخ�صتان بعد جتمد املياه املتدفقة 

من نبع حت���ت االأر����س يف الهواء 

مبا����رسة، وبلغ ارتف���اع فوهته 

13.7 مراً.

وت�ص���تمر جزيئات املاء، التي 

تتجم���د، يف  م���ن  �رسع���ان 

الهيكل،  اأعل���ى  االنبعاث من 

االأم���ر ال���ذي يجعل���ه يبدو 

وكاأنه دخان ينفجر من بركان 

حقيق���ي، وفًقا الأولئ���ك الذين 

يحالفهم احلظ لروؤيته عن قرب.

املجوف  اجلليد  وت�ص���كل خمروط 

فوق ينبوع �ص���اخن ا�ص���تمر يف نفث 

ر�ص���قات مائية و�ص���ط املناظر الطبيعية 

املغط���اة بطبقة �ص���ميكة من الثلوج، بح�ص���ب ما 

ذكرت �صحيفة "ذي �صن" الربيطانية.

وتبلغ درج���ة احلرارة احلالي���ة يف منطقة 

اأملات���ي 0 درجة مئوية، مم���ا يعني اأنها 

ب���اردة بدرجة كافي���ة لتجمي���د مياه 

الينابيع ال�ص���اخنة عند و�ص���ولها اإىل 

ال�ص���طح. واأدت االأنب���اء ع���ن الربكان 

اجلليدي مبحبي الغرائب يف اإن�صتغرام 

اإىل ال�صفر اإىل املنطقة القريبة من قرية 

"كيغن" والتقطوا بع�س ال�صور الرائعة. 
وميك���ن اأن تتكون "اأقم���اع اجلليد"، �أو 

فوهات الرباكني اجلليدي���ة، املماثلة يف 

جميع اأنح���اء العامل عندم���ا تكون درجة 

حرارة الهواء باردة بدرجة كافية لتجميد املاء 

ال�صاعد االأكرث دفئا.

الربكان العجيب.. كله من اجلليد.. حتى احلمم جليدية

ق�ص���ت حمكم���ة يف نورفول���ك �رسقي 

اإجنلرا على متحر�س بال�صجن 25 عامًا، 

وذلك النتحاله �صفة فتاة على االإنرنت، 

جلعل االأوالد ال�صغار ير�صلون له �صوراً 

غري الئقة الأنف�صهم والأطفال اآخرين.

 واأدي���ن ديفيد ويل�ص���ون ب����96 جرمية 

»اعتداء جن�صي« على اأطفال، وباإ�صاءة 

ا�صتخدام االإنرنت الأغرا�س التحر�س.

وخال جل�صة اإ�صدار احلكم على ديفيد، 

اأمهات ببيان���ات تطرقت لاآثار  تقدمت 

ال�صلبية املرتبة على �صلوك املتحر�س، 

و�صواًل اإىل حداّ دفع بع�س االأوالد للتفكري 

باالنتحار.

وح�صبما ذكرت �ص���بكة »�صكاي نيوز« 

الربيطاني���ة، فقد ا�ص���تهدف ديفيد 500 

فتى، تراوحت اأعمارهم بني 4 و14 عامًا، 

حيث تنك���ر على هيئة فتاة �ص���غرية، 

وطلب منهم �صوراً »غري الئقة«.

وابتزاّ ديفيد »�ص���حاياه« م���ن االأوالد، 

وهددهم بن�رس ال�ص���ور عل���ى االإنرنت 

يف حال مل ينف���ذوا الطلبات التي كان 

ي�صدرها لهم.

اأب يقتل ابنتيه املراهقتني بطريقة 

مروعة

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

تواأم م�سري يتحدى االإعاقة.. ويبهر 

العامل باخرتاعاته

ً
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