
�أنقرة-)د ب �أ(:

 ا�ستدعت وزارة اخلارجي���ة الرتكية، ام�س الإثنني، 

�ل�سف���ر �لأمريكي لدى �أنقرة ديفيد �ساترفيلد، على 

خلفية بيان و��سنطن حول مقتل 13 مو�طنا تركيا 

يف منطقة غار� �سمايل �لعر�ق، ح�سبما �أفادت وكالة 

�أنباء �لأنا�سول �لر�سمية �لرتكية.

وقال���ت �لوز�رة يف بي���ان »مت ��ستدع���اء �ل�سفر 

�لأمريكي ديفيد �ساترفيلد �إىل وز�رتنا ، ومت �إبالغه 

باحتجاجنا باأ�سد �لعبار�ت حيال �لبيان �لأمريكي«. 

كانت وز�رة �خلارجية �لأمريكية قالت يف بيان يف 

وقت �سابق: »�إن كانت �أنباء مقتل �ملو�طنني �لأتر�ك 

على يد منظمة حزب �لعمال �لكرد�ستاين �سحيحة، 

فاإننا ندين هذه �لعملية باأ�سد �لعبار�ت«.

و�أ�سافت �لوز�رة �أن »�لولي���ات �ملتحدة تاأ�سف 

ملقت���ل مو�طنني �أتر�ك يف �إقليم كرد�ستان �سمايل 

�لعر�ق، نقف �إىل جانب حليفتنا يف �لناتو ونقدم 

تعازينا لأ�رس قتلى �ل�ستباكات �لأخرة«.

كان���ت �لقو�ت �لرتكية، ع���رت �أم�س �لول �لأحد، 

عل���ى جثام���ني 13 مو�طنا ل���دى مد�همة �إحدى 

مغار�ت حزب �لعمال �لكرد�ستاين يف منطقة غار� 

�سم���ايل �لعر�ق، وذلك يف �إط���ار عملية »خملب 

�لن����رس-2«، �لتي �أعل���ن وزير �لدف���اع �لرتكي 

خلو�سي �أكار �نتهاءها بتحييد 50 �إرهابيا.

وي�س���ن �جلي�س �لرتك���ي غار�ت وعملي���ات �أمنية 

ت�سته���دف مو�قع منظمة حزب �لعمال �لكرد�ستاين 

جنوب �رسقي �لبالد و�سمايل �لعر�ق منذ متوز/يوليو 

من عام 2015، عندم���ا ��ستاأنفت �ملنظمة متردها 

وهجماتها �سد عنا�رس �لأم���ن و�جلي�س بعد وقف 

لإطالق �لنار ��ستمر لعامني.

برلين-)د ب ا(:

 ل���دى موؤ�س����س �رسك���ة مايكرو�سوفت بي���ل جيت�س رغبة 

يف ��ستثم���ار ملي���اري دولر يف م�ساري���ع خ���الل �خلم�سة 

�أع���و�م �ملقبلة لتجنب �لتغر �ملناخ���ي.  وقال جيت�س يف 

ت�رسيحات ل�سحيفة هاندل�سبالت �لأملانية �م�س �لثنني �إن 

هناك حاجة لالبتكار�ت لتجنب كارثة مناخية. و�أ�ساف �أن 

ذلك لي�س �أمر� م�ستحيال، ولكن �سوف يكون �سعبا للغاية.

وطالب جيت�س بزيادة بو�قع خم�سة �أ�سعاف يف �ل�ستثمار�ت 

يف �أبح���اث �لطاقة �لنظيفة، و�لبت���كار�ت �لأخرى �خلا�سة 

باملناخ حول �لعامل خالل �لعقد �ملقبل.

و�أ�س���ار جيت����س �إىل �أنه �سوف تكون هن���اك حاجة لبحاث، 

بتكلفة ما لتقل عن 110 مليار�ت دولر، �سنويا. ودعا جيت�س 

يف كتاب���ه �جلديد بعنو�ن » كي���ف نتجنب كارثة مناخية« 

بالق�ساء على �لنبعاثات �لكربونية متاما بحلول عام 2050 

يف حماولة لتجنب �ل�رسر �لبيئي و�لقت�سادي �لكبر.

طر�بل�س-وكالت:

مل يتمكن جمل�س �لنو�ب �لليبي بعد من مللمة �سمله لعقد 

جل�س���ة مكتملة �لن�ساب، ليعقد، ي���وم �لثنني، جل�ستني 

�إحد�هما يف طربق ����رسق �لبالد برئا�سة �مل�ست�سار عقيل 

�سالح رئي�س �ملجل�س، و�لأخرى يف مدينة �سرب�تة �أق�سى 

غربها

وناق�ست جل�سة طربق "و�سع �لرتتيبات �لالزمة للنظر يف 

منح �لثق���ة للحكومة �جلديدة"، حيث تو�فقت �لآر�ء فيها 

عل���ى �أن يدعو �مل�ست�سار عقيلة �سال���ح �إىل عقد جل�سة 

�أخرى يف مدينة �رست لهذ� �لغر�س.

ويف هذ� �ل�سياق، قال م�ست�س���ار رئي�س �لربملان �لليبي، 

عب���د �حلميد �س���ايف، ل�"�سكاي نيوز عربي���ة"، �إن �رست 

"موؤمنة وحمط �إجماع من خمتلف �لفرقاء

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

منطقة �لظفرة-و�م:

و�سل جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين 

�ل�سقيقة �إىل �لبالد �م�س يف زيارة خا�سة للدولة.

و كان �سم���و �ل�سيخ حمد�ن بن ز�ي���د �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 

منطقة �لظفرة يف ��ستقبال جاللته لدى و�سوله.

كما كان يف �ل�ستقبال مع���ايل �ل�سيخ حممد بن بطي �آل حامد 

و�سع���ادة �ل�سيخ �سلطان ب���ن حمد�ن بن ز�ي���د �آل نهيان �سفر 

�لدولة ل���دى مملكة �لبحرين �ل�سقيقة و�ل�سيخ حممد بن حمد�ن 

بن ز�ي���د �آل نهيان و�ل�سيخ يا�س بن حم���د�ن بن ز�يد �آل نهيان 

و�ل�سيخ �سيف بن حممد بن بطي �آل حامد ومعايل �للو�ء فار�س 

خلف �ملزروعي �لقائد �لعام ل�رسطة �أبوظبي

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

طهران-وكاالت:

ه���ددت �إي���ر�ن، �أم�س �لثن���ني، بال�ستمر�ر 

يف تقلي����س �لتز�ماتها مبوج���ب �لتفاق 

�لن���ووي �ملوقع ع���ام 2015، »�إذ� مل تنفذ 

�أطر�ف �لتف���اق �لأخرى �لتز�ماتها«.  وقال 

�ملتحدث با�س���م وز�رة �خلارجية �لإير�نية، 

�سعيد خطيب ز�ده �إن قانونا �إير�نيا »يلزم 

�حلكومة بت�سديد موقفها �لنووي«، م�سيفا: 

»ل خيار �أمامنا �سوى �حرت�م �لقانون. هذ� 

ل يعني وقف كل عمليات تفتي�س �لوكالة 

�لدولية للطاقة �لذرية«. 

ويلزم �لقانون �حلكومة باأن تنهي يف 21 

فرب�ير �سلطات �لتفتي����س و��سعة �لنطاق 

�لت���ي منحه���ا �لتفاق للوكال���ة �لدولية 

للطاقة �لذرية.

اإيران تهدد بتقلي�ص 
التزاماتها النووية

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

20 صفحة / درهم واحدمؤرش سوق أبوظبي املايل السـنة الثامنة واألربعون

20 Pages/one DirhamAL WAHDA

مؤرش سوق ديب املايل

التغير %�ل�ســابقالحالي التغير%  �ل�ســابقالحالي

�لثالثاء 4 رجب 1442 ه� �ملو�فق 16 فرب�ير 2021 �� �لع�دد 14671

TUESDAY 16 FEBRUARY 2021 ــ Issue NO. 14671 0٫31  5,648.58 5,666.092,642.240.72 2,623.13

بيل جيت�ص يرغب في ا�ستثمار ملياري 
دوالر لتجنب كارثة مناخية

جل�ستان للبرلمان الليبي في طبرق 

و�سبراتة

ملك البحرين ي�سل اإلى البالد

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

محمد بن را�شد والرئي�س االأوكراني يباركان االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم بين البلدين  

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام 
يعزون خادم الحرمين ال�شريفين في وفاة االأميرة 

لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز
دبي-و�م:

��ستقبل �ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن 

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

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

يف ق�رس �سم���وه بزعبيل ظهر �م�س �لثنني 

فخامة �لرئي�س فالدمير زيلين�سكي رئي�س 

جمهوري���ة �أوكر�ني���ا ير�فقه وف���د وز�ري 

وحكومي رفيع.

وق���د رحب �سم���وه بح�سور �سم���و �ل�سيخ 

حمد�ن بن حممد ب���ن ر��سد �آل مكتوم ويل 

عهد دبي و�سمو �ل�سي���خ مكتوم بن حممد 

ب���ن ر��سد �آل مكت���وم نائب حاك���م دبي.. 

بالرئي�س �ل�سيف يف زيارته �لأوىل للدولة 

�آماًل �سم���وه �أن تكون فاحتة خر ملزيد من 

�لتعاون وتب���ادل �خلرب�ت بني �لبلدين يف 

و�لقت�سادية  �ل�سياحي���ة  �لقطاعات  �ستى 

و�لبنية �لتحتية و�لأم���ن �لغذ�ئي وغرها 

م���ن �ملجالت �لتي تع���ود باملنفعة على 

�سعبي �لبلدين �ل�سديقني.

اأبوظبي-و�م:

 بعث �ساح���ب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 

برقية تعزية �إىل �أخي���ه خادم �حلرمني 

�ل�رسيفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل 

�سعود عاهل �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

�ل�سقيقة �أع���رب فيها عن �سادق تعازيه 

ومو��سات���ه يف وف���اة �ساحب���ة �ل�سمو 

�مللك���ي �لأمرة ملياء بن���ت هذلول بن 

عبد�لعزيز �آل �سعود.

كما بعث �ساح���ب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد �آل مكت���وم نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" و�ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن 

ز�ي���د �آل نهيان ويل عه���د �أبوظبي نائب 

�لقائد �لأعل���ى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي 

تعزي���ة مماثلت���ني �إىل خ���ادم �حلرمني 

�ل�رسيفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل 

�سعود.

�أبوظبي-و�م:

 �أجرى �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للق���و�ت �مل�سلحة �ت�سال هاتفيا 

مع فخامة �مير�سون منانغاغو� رئي�س جمهورية زميبابوي قدم 

خالله خال�س تعازيه ومو��ساته يف وفاة �سقيقة فخامته وعدد 

من وزر�ئه و �سفر بالده لدى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .. 

�إثر �إ�سابتهم بفرو�س » كوفيد - 19 ».

كما �أعرب �سموه خالل �لت�سال عن �أ�سدق �لتعازي و�ملو��ساة 

�إىل زميبابوي حكومة و�سعبا و�إىل عائالت �مل�سوؤولني �ملتوفني 

يف م�سابهم ..

محمد بن ز�يد يعزي هاتفياً رئي�س زيمبابوي 

بوفاة �سقيقته وعدد من وزر�ئه

�لقاهرة-و�م:

 �أد�ن عادل بن عبد�لرحمن �لع�سومي 

رئي����س �لربمل���ان �لعرب���ي ��ستمر�ر 

�لإرهابي���ة يف  �حلوث���ي  ميلي�سي���ا 

ممار�سته���ا �لجر�مي���ة و�لنتهاكات 

بحق �أع�س���اء جمل�س �لنو�ب �ليمني 

بالإعد�م  �أحكامًا  و�إ�سد�رها  �ل�رسعي، 

بح���ق 11 نائبًا م���ن �أع�ساء جمل�س 

�لنو�ب بع���د حماكمات �سورية لي�س 

له���ا �أي �أ�سا����س �رسع���ي �أو قانوين، 

وياأت���ي ذلك بع���د �إ�سد�رها يف وقت 

�سابق �أحكامًا �أخ���رى بالإعد�م بحق 

35 نائبًا، ف�ساًل عن م�سادرة �أمو�لهم 

وممتلكاتهم و�قتحام منازلهم وترويع 

�أ�رسهم وذويهم.

وق���ال رئي����س �لربمل���ان �لعربي - 

يف بي���ان �م����س - �إن ه���ذه �جلر�ئم 

و�لنتهاكات �لتي تقوم بها �مليلي�سيا 

�لإرهابية بحق �أع�ساء جمل�س �لنو�ب 

�إىل هجومه���ا  �ليمن���ي، بالإ�ساف���ة 

�ملتو��سل على �ملدنيني يف حمافظة 

ماأرب �لتي تاأوي �أكر من مليون نازح، 

وق�سفها �لأحياء �ل�سكنية بال�سو�ريخ 

و�مل�س���ر�ت �ملفخخ���ة، وغرها من 

�لنتهاكات �لإن�سانية �لتي تقوم بها، 

تل �أبيب-)د ب اأ(:

 �أعلن �جلي�س �لإ�رس�ئيلي �م�س �لثنني 

بدء مترين مفاجئ ل�س���الح �جلو على 

�حلدود �ل�سمالية.

وكتب �أفيخ���اي �أدرعي، �ملتحدث با�سم 

�جلي����س �لإ�رس�ئيلي لالإع���الم �لعربي، 

عل���ى موقع تويرت، �أن �س���الح �جلو بد�أ 

مترين���ا مفاجئ���ا يحمل ��س���م "وردة 

�جلليل" لتعزيز �جلاهزية على �جلبهة 

�ل�سمالي���ة، وذلك باأمر من قائد �ل�سالح 

ميج���ور جرن�ل( عمي���كام نوركني "من 

�أجل فح����س جاهزية وتعزي���ز قدر�ت 

�س���الح �جلو يف مو�جه���ة �أي �سيناريو 

قتايل على �جلبهة �ل�سمالية".

و�أ�ساف �أن "�لتمرين دخل حيز �لتنفيذ 

�أم����س �لأح���د، بحي���ث �سُت�سمع حركة 

غ���ر �عتيادية لطائر�ت ومروحيات يف 

�أرجاء �لدولة بالإ�سافة �إىل �أ�سو�ت دوي 

�نفج���ار�ت"، ومن �ملتوق���ع �أن ينتهي 

�لتمرين يوم غد �لأربعاء.

قتالية  �سيناريوهات  �لتمرين  ويحاكي 

يف �جلبهة �ل�سمالي���ة بحيث �ستتدرب 

كافة �لت�سكي���الت �لتابعة ل�سالح �جلو 

على مهماتها �لأ�سا�سية. وكان �جلي�س 

�لإ�رس�ئيل���ي �أجرى �لأ�سب���وع �ملا�سي 

ل�سيناريو  �جلاهزية  "لتعزي���ز  مناورة 

�أيام قتالية على �حلدود مع لبنان".

لندن-)د ب اأ(:

 �كت�سف���ت جمموع���ة م���ن �لعلم���اء 

»خملوق���ات غريب���ة« تعي�س حتت 

ج���رف جليدي يبل���غ �سمكه 900 مرت 

بالقط���ب �جلنوبي، بح�سب مقال ن�رس 

�م�س �لثنني يف دورية »فرونترز �إن 

مارين �ساين�س«.

وعن طريق �حلفر عرب �جلرف �جلليدي 

»فيلت�س���رن-رون«، �كت�س���ف �لعلماء 

بال�سدف���ة �حليو�ن���ات �لت���ي ت�سبه 

�أخرى  �لإ�سفن���ج ورمب���ا خملوق���ات 

جمهول���ة ملت�سقة بجلم���ود يف قاع 

�لبحر.

وق���ال جيم����س �سمي���ث وه���و عامل 

جيولوجي يف مركز »بريت�س �أنتاركتيك 

�سرفاي« �لربيط���اين لالأبحاث: »كنا 

نتوقع �نت�سال رو��سب من حتت �جلليد 

ولكننا تفاجئنا عندما �سدمنا �جللمود 

ور�أينا من خالل �للقطات �مل�سورة �أن 

هناك حيو�نات تعي�س عليه«.

وبح�س���ب بي���ان بريت����س �أنتاركتيك 

�سرف���اي، هذه ه���ي �لدر��س���ة �لأوىل 

�لتي تعر عل���ى حيو�نات تعي�س يف 

مثل تل���ك �لظروف حي���ث �أنه مل يتم 

ر�س���د �سوى �أنو�ع �أخرى قليلة للغاية 

على بع���د 260 كيلومرت� من �ملحيط 

�ملفتوح، تعي�س و�سط ظالم حالك ويف 

درجات حر�رة تبلغ �سالب 2ر2 درجة 

مئوية.

»تتمة  �ص8«

نجوزي اإيوياال اأول امراأة تتولى من�سب 
مدير عام منظمة التجارة العالمية

»طالع  �ص2«»تتمة  �ص8«

»رحلة االإن�سانية« اأكبر لوحة فنية على القما�ص في العالم

الع�سومي يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات 
الحوثيين بحق النواب اليمنيين

تمرين مفاجئ ل�سالح الجو االإ�سرائيلي 
على الحدود ال�سمالية

العلماء يكت�سفون »مخلوقات غريبة« 
بالقطب الجنوبي

�أبوظبي 14/26 دبي 14/27 �ل�سارقة 13/28 عجمان 26 /15 �أم �لقيوين 26 /13 ر�أ�س �خليمة 24 /16 �لفجرة 18/27 �لعني 16/29 ليو� 16/29  �ل�سلع 14/24  �لفجر 5.38 �لظهر 12.39   �لع�رس 3.53  �ملغرب 6.21 �لع�ساء 7.35

تركيا ت�ستدعي ال�سفير 
االأمريكي في اأنقرة

جنيف-و�م:

�سادقت منظمة �لتجارة �لعاملية 

�م�س �لثنني على تعيني جنوزي 

�وكوجنو �إيويال يف من�سب مدير 

عام �ملنظمة لتك���ون �أول �مر�أة 

تتوىل هذ� �ملن�سب.

وقالت �ملنظمة يف بيان لها �إن 

�لدول �لأع�ساء باملنظمة و�فقت 

للمجل�س  مغل���ق  �جتم���اع  فى 

�يويال يف  �لعام على ت�سمي���ة 

من�س���ب �ملدي���ر �لع���ام �لقادم 

مهام  تت�سل���م  للمنظم���ة حيث 

عمله���ا يف �لأول م���ن مار����س 

�ملقبل.

وتنتهى م���دة وليته���ا �لقابلة 

للتجديد فى نهاية �غ�سط�س من 

عام 2025 .

دبي-و�م:

 �نطالق���ًا من دبي �لت���ي يتخذها مقر� 

ل���ه.. جنح �لر�س���ام �لربيط���اين �سا�سا 

جفري، وهو �أحد �لرموز �لفنية �لد�عمة 

لالأعمال �لإن�سانية ومن �أ�سهر �لفنانني 

�ملعا�رسين، يف دخول مو�سوعة غيني�س 

لالأرقام �لقيا�سية �لعاملية، بعمل بالغ 

�لتميز وهو لوحة فني���ة على �لقما�س 

ُتعد �لأكرب من نوعها يف �لعامل، وحتمل 

عن���و�ن "رحلة �لإن�سانية" مب�ساحة 17 

�ألفا و176.6 قدم مربعة.

�إبد�ع فريد وجد طريقه من دبي �إلى مو�سوعة غيني�س 
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 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

É«Hô°U ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j
:ΩGh-»ÑXƒHCG 

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

 áeÉîa ¤EG áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ¢ûà«°ûJƒa  Qóæ°ùµ«dCG  ¢ù«FôdG

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh É«HöU

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

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM

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

 áÄæ¡J  »à«bôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

.¢ûà«°ûJƒa Qóæ°ùµ«dCG ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

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

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

 ÉfBG  ‹É©e ¤EG  Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f ∫BG

.É«HöU ájQƒ¡ªL AGQRh á°ù«FQ ¢ûà«HÉfôH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áÁôµdG  ájÉYôdG  â–  

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

 É«∏©dG áæé∏dG âæ∏YCG ,"ˆG ¬¶ØM" ádhódG

 "¢ùcóaÉf"h "¢ùcójBG" »°Vô©Ÿ áª¶æŸG

 ™«ªL  ÉgPÉîJGh  É¡àjõgÉL  øY  2021

 äÉ«dÉ©a  ¥Ó£f’  áeRÓdG  äGOGó©à°S’G

 ,Ú°Vô©ŸG  øe  IöûY  á°ùeÉÿG  IQhódG

 21  ≥aGƒŸG  óMC’G  Ωƒj  øe  kGQÉÑàYG  ∂dPh

 »ÑXƒHCG õcôe ‘ …QÉ÷G ôjGÈa 25 ≈àMh

 ´ÉaódG ô“Dƒe ÖfÉL ¤EG ,¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG

 ‘ ôjGÈa 20 ‘ ΩÉ≤j …òdG 2021 ‹hódG

.∫ÉªYCÓd ∑ƒfOCG õcôe

 "¢ùcóaÉf"h "¢ùcójBG" É°Vô©e ¢Vô©à°ùjh

 »ÑXƒHCG  ácöT  Éª¡ª¶æJ  ¿Gò∏dG  2021

 ¿hÉ©àdÉH  ,"∂«fOCG"  ¢VQÉ©ª∏d  á«æWƒdG

 äGƒ≤∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dGh ´ÉaódG IQGRh ™e

 Ée  çóMCG  ,äGQÉeE’G  ádhóH  áë∏°ùŸG

 á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«dEG  π°UƒJ

 ,IôµàÑeh IQƒ£àe äGó©eh É«LƒdƒæµJ øe

 Qƒ£J  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ÖfÉL  ¤EG

 ‘  á«æWƒdG  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b

 á«é«JGÎ°SG  äÉcGöT  ó≤Y  ∂dòch  ,ádhódG

 äÉjÈch  ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷G  ∞∏àfl  ÚH

 √òg  ‘  á°ü°üîàŸG  á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG

.äÉYÉ£≤dG

 ´ÉaódG  ô“Dƒe  ™ªéj  ,¬JGP  ¥É«°ùdG  ‘h

 øe  Ú°üàîŸGh  AGÈÿG  ,2021  ‹hódG

 ‘ ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl

 ∫ÓN øe  kÉ«°VGÎaG  ∫ÉªYCÓd  ∑ƒfOCG  õcôe

 QÉgORG á°ûbÉæŸ ,á«ŸÉ©dG π°UGƒàdG äÉ°üæe

 É«LƒdƒæµàdGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  Qƒ£Jh

 IQƒãdG  öüY  ‘  º¡àjÉªMh  áeó≤àŸG

.á©HGôdG á«YÉæ°üdG

 Ú°Vô©ª∏d áª¶æŸG É«∏©dG áæé∏dG âæ∏YCGh

 ¢Vô©e ‘ ÈcC’G ó©j äGQÉeE’G ìÉæL ¿CG

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ìÉæL ¬«∏j 2021 ¢ùcójBG

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ìÉæL  ¬«∏j  á«µjôeC’G

 Ú°üdG  ájQƒ¡ªL  ìÉæL  ¬«∏j  ájOƒ©°ùdG

.É°ùfôa ájQƒ¡ªL ìÉæL ºK á«Ñ©°ûdG

 …òdG  »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 »æWƒdG  »ÑXƒHCG  õcôÃ ÚæK’G  ¢ùeG  ó≤Y

 IQhódG  π«°UÉØJ  øY  ¿ÓYEÓd  ¢VQÉ©ª∏d

 "¢ùcójBG"  »°Vô©Ÿ  IöûY  á°ùeÉÿG

 ,2021 ‹hódG ´ÉaódG ô“Dƒeh "¢ùcóaÉf"h

 ∞∏N  ¢SQÉa  AGƒ∏dG  ‹É©e  Qƒ°†ëH  ∂dPh

 »ÑXƒHCG  áWöûd  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  »YhQõŸG

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 "¢ùcójBG"  »°Vô©Ÿ  áª¶æŸG  É«∏©dG

 QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°Sh  ,"¢ùcóaÉf"h

 π«cƒdG  ,»°Tƒ∏ÑdG  óªfi  ídÉ°U  ¥Éë°SEG

 äGQó≤dG  ôjƒ£Jh  äÉYÉæ°ü∏d  óYÉ°ùŸG

 ¢ù«FQ  ÖFÉfh  ,´ÉaódG  IQGRƒH  á«YÉaódG

 ,…ôgÉ¶dG  ô£e  ó«ªMh  ,É«∏©dG  áæé∏dG

 ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ÜóàæŸG ƒ°†©dG

 "∂«fOCG"  ¢VQÉ©ª∏d  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG

.É¡d á©HÉàdG äÉcöûdG áYƒª›h

 ∞∏N ¢SQÉa QÉ«W øcôdG AGƒ∏dG ‹É©e ócCGh

 ¿CG  ô“DƒŸG  ∫ÓN  ¬àª∏c  ‘  »YhQõŸG

 ´É£b  ºYO  ‘  º¡°SCG  "¢ùcójBG"  ¢Vô©e

 á«dhódGh  á«æWƒdG  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG

 ádhO  áfÉµe  ï°SQh  ,¤hC’G  ¬àbÓ£fG  òæe

 kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏fi …QƒëŸG ÉgQhOh äGQÉeE’G

 "¢ùcójBG" »°Vô©e ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,kÉ«ŸÉYh

 øe  ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒeh  "¢ùcóaÉf"h

 á«é«JGÎ°S’Gh ájƒ«◊G á«dhódG äÉ«dÉ©ØdG

 á«ŸÉY äÉ°üæe ¤EG ∫ƒëàdG ‘ âë‚ »àdG

 ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG Ö£≤à°ùJ á∏eÉµàe

 ájôëÑdGh  ájÈdG  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG

 ÖcGƒJ äGQÉµàHGh É«LƒdƒæµJ øe ájƒ÷Gh

.á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉ«æ≤J

 ø°Tóà°S áeOÉ≤dG IQhódG ¿CG ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ,/19-ó«aƒc/ áëFÉL øe ‘É©àdG á∏Môe

 »àdG áægGôdG ±hô¶dG øe ºZôdG ≈∏Y ∂dPh

 ádhO ájõgÉL ≈∏Y øgÈàd ,⁄É©dG Égó¡°ûj

 ≈∏Y  É¡JQóbh  »ÑXƒHCG  IQÉeEGh  äGQÉeE’G

 á«dhódG äÉ«dÉ©ØdG √òg áaÉ°†à°SGh º«¶æJ

 á«àëàdG á«æÑdG ádhódG ∂∏à“ å«M ,IóFGôdG

 Gò¡H »ŸÉY çóM º«¶æàd áeRÓdG äGÈÿGh

 ÒHGóàdÉH  ΩGõàd’G  øª°†j  πµ°ûHh  ,ºé◊G

 ,ájÉbƒdGh  áeÓ°ùdG  äGAGôLEGh  ájRGÎM’G

 IóFGôdG  á«dhódG áfÉµŸG ï°Sôj …òdG ôeC’G

 ≈∏Y  »ÑXƒHCG  IQób  ócDƒjh  ,Ú°Vô©ª∏d

 ácQÉ°ûª∏d  ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl ÜÉ£≤à°SG

 á«dhódG  äÉ«dÉ©ØdG  ºgCG  øe  óMGh  ‘

.á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ´É£≤H á°ü°üîàŸG

 áÑ°ùf  π«é°ùJ  ”  ¬fEG"  :¬«dÉ©e  ∫Ébh

 AGÈÿGh QGô≤dG »©fÉ°üd á©ØJôe ácQÉ°ûe

 k’ÉÑbEG Éfó¡°Th ,ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG √òg øe

 IQhódG  √òg  ‘ ácQÉ°ûª∏d  kÉ©°SGh  kÉ«ŸÉY

 IÒÑc kGOGóYCG Ö£≤à°ùJ ¿CG ô¶àæŸG øe »àdGh

 å«M ,⁄É©dG AÉëfCG  ™«ªL øe QGhõdG  øe

 Ö©∏J  »àdG  äÉ«dÉ©ØdG  √òg  ‘ ∑QÉ°û«°S

 á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ôjƒ£J ‘ kÉ°ù«FQ kGQhO

 øe  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  IOÉb  ,á«æWƒdG

 äÉcGöûdG  ó≤©d  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL

."IôªãŸG

 í«àà°S á∏Ñ≤ŸG IQhódG ¿CG ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ´ÓWÓd Iójôa á°Uôa QGhõdGh ÚcQÉ°ûª∏d

 äÉYÉ£b  ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  çóMCG  ≈∏Y

 É«LƒdƒæµJ  øe  á«ŸÉ©dG  øeC’Gh  ´ÉaódG

 ≥«≤–  ‘  áªgÉ°ùª∏d  IôµàÑe  äGó©eh

 ™bƒàŸG øe ¬fCG ¤EG GÒ°ûe.. »ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG

 ‘ kÉYÉØJQG ô“DƒŸGh ¿É°Vô©ŸG ó¡°ûj ¿CG

 É¡JQób âàÑKCG »àdG á«æWƒdG ácQÉ°ûŸG áÑ°ùf

 ´ÉaódG  äÉYÉ£≤H  á«dhódG  á°ùaÉæŸG  ≈∏Y

 á«LÉàfE’Gh  QÉµàH’G  å«M  øe  ,øeC’Gh

.Iõ«ªàŸG ájöûÑdG QOGƒµdGh äGó©ŸGh

 IQhódG  ¥Ó£fG  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 Gòg  ‘ ô“DƒŸGh  Ú°Vô©ŸG  øe  Iójó÷G

 ™e øeGõàj ,2021 ΩÉY ,»FÉæãà°S’G ΩÉ©dG

 OÉ–’  »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ΩÉY

 áÑ°SÉæŸG ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 AÉæÑdGh AÉ£©dG øe ¿ôb ∞°üf êƒàJ »àdG

 ∞∏àfl  ≈∏Y  äGRÉ‚E’Gh  á«ªæàdGh

 É¡àfÉµe  äGQÉeEÓd  â∏Øc  »àdGh  ,Ió©°UC’G

.ábƒeôŸG á«dhódG

 "¢ùcójBG"  »°Vô©e  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ,‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒeh  "¢ùcóaÉf"h

 •É°ûf  á∏°UGƒŸ  ¥Ó£f’G  á£≤f  πµ°ûà°S

 IÒ°ùe ºYO ‘ áªgÉ°ùŸGh ∫ÉªYC’G áMÉ«°S

 IójóL  äGõØb  ≥«≤–h  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG

 ìÉ‚  á°üb  ∫Éªµà°SGh  ,πÑ≤à°ùŸG  ƒëf

 ,á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG  ∫ÓN  äGQÉeE’G

 óæà°ùj »°ùaÉæJ »æWh OÉ°üàbG AÉæÑd kÉ«©°S

.QÉµàH’Gh áaô©ŸG ¤EG

 IQhódG  √òg  OÉ≤©fG  ¿G  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 ádhO  áfÉµe  ï°Sôj  ,á∏MôŸG  √òg  ∫ÓN

 ,áHPÉLh  áæeBG  á«ŸÉY  á¡Lƒc  äGQÉeE’G

 Ió«°TôdG  É¡JOÉ«b  iDhQ  π°†ØHh  â∏eÉ©J

/  áëFÉL  ™e  »bÉÑà°SG  πµ°ûH  ,áÑbÉãdG

 ,ÉgQÉ°ûàfG  ôWÉfl  äƒàMGh  /19-ó«aƒc

.kGOó› ⁄É©dÉH Ö«MÎdG ≈∏Y IQOÉb »gh

 QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ÈY  √QhóHh

 π«cƒdG  ,»°Tƒ∏ÑdG  óªfi  ídÉ°U  ¥Éë°SEG

 äGQó≤dG  ôjƒ£Jh  äÉYÉæ°ü∏d  óYÉ°ùŸG

 ¢ù«FQ  ÖFÉfh  ,´ÉaódG  IQGRƒH  á«YÉaódG

 IQhódG ¥Ó£fÉH √ôîa øY ,É«∏©dG áæé∏dG

 ô“Dƒeh "¢ùcóaÉf"h "¢ùcójBG" øe áeOÉ≤dG

 ,á∏MôŸG √òg ∫ÓN 2021 ‹hódG ´ÉaódG

 AÉcöûdGh  ‹hódG  ™ªàéŸG  á≤K  ¢ùµ©àd

 √òg  º«¶æJ  ≈∏Y  ÉæJQó≤H  Ú∏eÉ©àŸGh

 Qô≤ŸG  ÉgóYƒe  ‘  á«FÉæãà°S’G  IQhódG

 ™e ¿hÉ©àdÉH âeÉb áæé∏dG ¿CG ¤EG GÒ°ûe..

 á°ShQóeh  á∏°üØe  §£N ™°VƒH  "∂«fOCG"
 ,á«FÉæãà°S’G  IQhódG  √òg  º«¶æàd  ájÉæ©H

 á«ŸÉ©dG á«YÉaódG äÉ«dÉ©ØdG ¤hCG ó©J »àdG

 á∏Môe ‘ ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ó≤©æJ »àdG

 çó◊Gh ,/19-ó«aƒc/ áëFÉL øe ‘É©àdG

.»ÑXƒHCG IQÉeEG iƒà°ùe ≈∏Y ÈcC’G

 kÉLPƒ‰ âeób äGQÉeE’G ádhO ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 ,/19-ó«aƒc/ áëFÉL IQGOEG ‘ ¬H iòàëj

 á«∏ªY ™jöùJ ‘ πYÉa πµ°ûHh ºgÉ°S Ée

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  §«°ûæJh  ‘É©àdG

 äÉYÉæ°üdG ´É£b ºYO øY kÓ°†a ,ádhódG ‘

 ¬JOÉ≤d  ìÉª°ùdGh  ,»ŸÉ©dG  á«YÉaódG

.º¡dÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ QGôªà°S’ÉH

 â°UôM  áª¶æŸG  É«∏©dG  áæé∏dG  ¿CG  ócCGh

 á°üàîŸG ¿Éé∏dG áaÉc ™e ¿hÉ©àdG ≈∏Y

 ≈∏Y  áØ∏àîŸG  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒŸGh

 ≈∏YCG  ≥ah  äGAGôLE’G  øe áYƒª› ™°Vh

 øeCG ¿Éª°†d á«∏ëŸGh á«ŸÉ©dG äÉWGÎ°T’G

 QGhõdGh ÚcQÉ°ûŸGh á«dhódG OƒaƒdG áeÓ°Sh

 á©ØJôe  ácQÉ°ûe  áÑ°ùf  π«é°ùJ  ”h..

 AGÈÿGh  QGô≤dG  ´Éæ°Uh  á«ª°SôdG  Oƒaƒ∏d

 ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG √òg ‘ Ú°ü°üîàŸGh

.⁄É©dG ∫hO øe ójó©dG øe

 Ωƒ≤J  ,IQhO  πc  ‘  ¬fCÉH  ¬JOÉ©°S  √ƒfh

 áª¶æŸG  ¿Éé∏dGh  "∂«fOCG"  ácöT

 á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH äÉ«dÉ©Ø∏d

 äGAGôLE’G π«¡°ùJ ‘ ºgÉ°ùJ §£N ™°VƒH

 Ú°VQÉ©dGh  á«dhódG  OƒaƒdÉH  á°UÉÿG

 Gòg  ‘  ÚcQÉ°ûŸGh  QGhõdGh  Ú«eÓYE’Gh

 IOÉ«≤dG  ™e  ≥«°ùæàdG  ºàj  å«M  ,çó◊G

 äGAGôLEG π«¡°ùàd áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d áeÉ©dG

 ,á«dhódG OƒaƒdÉH á°UÉÿG äGÒ°TCÉàdG QGó°UEG

/`H  á°UÉÿG  äÉ°UƒëØdG  AGôLEG  ºà«°Sh

 ‘  á«dhódG  OƒaƒdG  ™«ª÷  /19–ó«aƒc

 ó©H ∂dPh ,º¡dƒ°Uh ∫ÉM ádhódG  äGQÉ£e

 »°Vô©e  ‘  π«é°ùàdG  íjöüJ  ºgRGôHEG

."¢ùcóaÉf"h "¢ùcójBG"
 kÉbóæa 19 ójó– ” ¬fCG  ¬JOÉ©°S ±É°VCGh

 ¢VQÉ©ª∏d  »æWƒdG  »ÑXƒHCG  õcôÃ  §«–

 ,çóë∏d Ú«dhódG QGhõdGh OƒaƒdG áaÉ°†à°S’

 ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh

 õcGôÃ  ¥OÉæØdG  √òg  õ«¡Œ  ”h  ,IQÉeE’G

 IôFGO  ™e  ¿hÉ©àdÉH  /PCR/  ¢üëa

 ÒaƒJ  ºà«°S  Éªc..  »ÑXƒHCG  ‘  áë°üdG

 ¥OÉæØdG  √òg  ¤EGh  øe  äÓaÉ◊G  áeóN

.á«dhódG Oƒaƒ∏d

 ´ÉaódG  ô“Dƒe  π«°UÉØJ  øY  ¬ãjóM  ‘h

 IQhódG ¿CG ¤G ¬JOÉ©°S QÉ°TCG ,2021 ‹hódG

 kGÒÑN  24  øe  ÌcCG  ™ªéà°S  áeOÉ≤dG

 ≈∏Y ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe kÉ°ü°üîàeh

 Ö£≤à°ùà°Sh  ,kÉ«°VGÎaGh  ™bGƒdG  ¢VQCG

 AGÈNh IOÉb øe 2,000 øe ÌcCG kÉ«°VGÎaG

 ,ádhO  80  øe  Ú«ŸÉ©dG  ´ÉaódG  ´É£b

 QGôªà°S’Gh  ´ÉªàL’G  á°Uôa  º¡d  í«ààd

 OƒLh  ™e  á°UÉN  ,º¡dÉªYCG  á°SQÉ‡  ‘

 ójhõàH  á°üàîŸG  äÉÄ«¡dG  øe  ÒÑc  OóY

 Rõ©J  »àdG  ÒHGóàdÉH  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

 ájOÉjôdG áfÉµŸG ï°SÎd ,ºgOÓH äÉYÉaO

 ÉgQhOh äGQÉeE’G  ádhO  É¡«dEG  â∏°Uh »àdG

 á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ºYO  ‘  …QƒëŸG

.kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏fi

 ‹hódG ´ÉaódG ô“Dƒe ¿CG ¤EG ¬JOÉ©°S âØdh

 ¢Vô©à°ùJ á«FÉæãà°SG  á«ŸÉY á°üæe ó©j

 á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ôNBG

 ,IôµàÑeh áeó≤àe É«LƒdƒæµJ øe á«æeC’Gh

 ƒëf á«ŸÉ©dG äÉ¡LƒàdG ™e ºé°ùæj ÉÃ

 ,á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉ«æ≤J OÉªàYG

 á«ªgCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ô“DƒŸG  §∏°ùj  å«M

 äÉeƒ¶æŸG á∏µ«g IOÉYE’ ‹hódG ¿hÉ©àdG

 øe  ⁄É©dG  ¬LGƒj  Ée  πX  ‘  á«YÉaódG

.á«LƒdƒæµJ äÉjó–

 2021 ΩÉ©dG IQhO ¿CG ¤EG ¬JOÉ©°S ¥ô£Jh

 á«MÉààaG  áª∏µH  ≥∏£æà°S  ô“DƒŸG  øe

 óªMCG  øH  óªfi  ‹É©Ÿ  á«Ñ«MôJh

 ‘ ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  ,…OQGƒÑdG

 ,á«°ù«FQ äÉ°ù∏L ™HQCG É¡«∏J ,äGQÉeE’G ádhO

 äÉ«°üî°ûdG  øe  áÑcƒc  É¡«a  ∑QÉ°ûj

 á°ù∏÷G ó≤©æà°S å«M á«ŸÉ©dGh á«JGQÉeE’G

 ‘ ájQÉµàH’G ¢UôØdG" ¿GƒæY â– ¤hC’G

 ó©H Ée áÑ≤◊ ™jRƒàdG á∏°ù∏°S áª¶fCG IQGOEG

 ¿Gƒæ©H  á«fÉãdG  á°ù∏÷G  É¡«∏J  ,"ÉfhQƒc

 äÉ«æ≤Jh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ájÉªM"
 öüY ‘ iôNC’G á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG

 áãdÉãdG  á°ù∏÷G ºK  ,"ácQÉ°ûŸGh  ¿hÉ©àdG

 ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ÖfGƒL  õjõ©J"  ¿Gƒæ©H

 äGÒ¨àdG πX ‘ á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ‘

 ô“DƒŸG  ºààîjh  ,"Ió≤©ŸGh  áYQÉ°ùàŸG

 â– ó≤©æJ »àdG á©HGôdG á°ù∏÷ÉH ¬dÉªYCG

 øeC’G »gÉ“ á«Ø«µd á∏eÉ°T Iô¶f" ¿GƒæY

."»ªbôdG ∫ƒëàdG áÑ≤M ™e ÊGÈ«°ùdG

 ,…ôgÉ¶dG  ô£e  ó«ªM  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øeh

 ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ÜóàæŸG ƒ°†©dG

 "∂«fOCG"  ¢VQÉ©ª∏d  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG

 ¿EG"  :É¡d  á©HÉàdG  äÉcöûdG  áYƒª›h

 ¬àbÓ£fG  òæe  ´É£à°SG  ¢ùcójBG  ¢Vô©e

 ,kÉeÉY 27 QGóe ≈∏Yh 1993 ΩÉY ‘ ¤hC’G

 ócDƒj ¿CGh ,äGRÉ‚E’G øe ójó©dG ≥≤ëj ¿CG

 äÉ«dÉ©ØdG ÈcCG óMCÉc Iõ«ªàŸG ¬àfÉµe ≈∏Y

 √òg  øµJ  ⁄h  .⁄É©dG  ‘  á°ü°üîàŸG

 ÒÑµdG  ºYódG  ’ƒd  ,QƒædG  iÎd  äGRÉ‚E’G

.Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b øe OhófiÓdGh

 IQhódG  ‘  ∑QÉ°ûj"  :…ôgÉ¶dG  ±É°VCGh

 900 ≈∏Y ójõj Ée Ú°Vô©ŸG øe á«dÉ◊G

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ádhO 59 øe ,á°VQÉY ácöT

 ™bƒàŸG øeh.. kÉ«æWh kÉMÉæL 35 ácQÉ°ûe

 70 ≈∏Y ójõj Ée ¿É°Vô©ŸG Ö£≤à°ùj ¿CG

 ΩÉjC’G  QGóe  ≈∏Y  ,‹hOh  »∏fi ôFGR  ∞dCG

 Oƒah 110 ÖfÉL ¤EG Ú°Vô©ª∏d á°ùªÿG

 ¿CG  ô¶àæŸG  øeh  ,ÉgQƒ°†M  äócCG  á«dhO

 ≈∏Y ójõj Ée á«eÓYE’G á«£¨àdG ‘ ∑QÉ°ûj

."⁄É©dG ∫ƒM ádhO 64 øe »eÓYEG 500

 ácQÉ°ûe  ó¡°ûJ  á«dÉ◊G  IQhódG  ¿CG  ócCGh

 ,¤hC’G  Iôª∏d  ∑QÉ°ûJ  ,IójóL  ∫hO  5

 â– º°†J  »àdGh  ,π«FGöSEG  øe  πc  »gh

 É«fhó≤e  ¤EG  áaÉ°VEG  ácöT  64  É¡MÉæL

 ÆQƒÑª°ùcƒdh  ,¿Éé«HQPCGh  ,á«dÉª°ûdG

 äÉcöûdG  áÑ°ùf ¿G ¤G GÒ°ûe..  ∫É¨JÈdGh

 øe áFÉŸÉH 84 äRhÉŒ á°VQÉ©dG á«dhódG

 áÑ°ùf â∏°Uh ÚM ‘ ,Ú°VQÉ©dG ´ƒª›

 áFÉŸÉH 16 ¤EG á°VQÉ©dG á«æWƒdG äÉcöûdG

 ¢ùµ©j  …òdG  ôeC’G  ,äÉcöûdG  ´ƒª› øe

 ¢ùcójCG  »°Vô©Ã  ‹hódG  ΩÉªàg’G  ióe

 …òdG Qƒ£àŸG iƒà°ùª∏d áaÉ°VEG ,¢ùcóaÉfh

 ≈∏Y á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ´É£b ¬«dEG π°Uh

.»∏ëŸG ó«©°üdG

 á«dÉªLE’G áMÉ°ùŸG ¿CG ¤G …ôgÉ¶dG QÉ°TCGh

 á«LQÉÿGh  á«∏NGódG  ¢Vhô©dG  ≥WÉæŸ

 ,™Hôe Îe ∞dCG 155 `dG äRhÉŒ Ú°Vô©ª∏d

 á«LQÉÿG  ¢Vhô©dG  áMÉ°ùe  â∏°Uh  Éªc

 ¤EG ∂«fOC’ …ôëÑdG ∞«°UôdG ≈∏Y á«FÉŸGh

.™Hôe Îe ∞dCG 81

 ácQÉ°ûe ó¡°û«°S ¢ùcóaÉf ¢Vô©e ¿CÉH √ƒfh

 ,ádhO 16 øe á°VQÉY ácöT 70 øe ÌcCG

 á©£b  17 øe  ÌcCG  ¬HÉ£≤à°S’  áaÉ°VE’ÉH

 ºà«°Sh.. ∫hO 10 øe ∑QÉ°ûJ kÉbQhRh ájôëH

 ∞«°UôdG ≈∏Y ájôëÑdG ™£≤dG √òg ¢VôY

 õcôŸ á∏HÉ≤ŸG ÉæjQÉŸG á≤£æe ‘ …ôëÑdG

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG

.ójGR AÉæ«e ‘ á°UÉÿG ¢Vhô©dG á≤£æe

 ™«ªL  áeÓ°Sh  áë°U  ¿CG  …ôgÉ¶dG  ócCGh

 "¢ùcójBG"  »°Vô©Ÿ  QGhõdGh  ÚcQÉ°ûŸG

 ºgCG øe ‹hódG ´ÉaódG ô“Dƒeh "¢ùcóaÉf"h

 ¢VQÉ©ª∏d á«æWƒdG »ÑXƒHCG ácöT äÉjƒdhCG

 ™°VƒH  ácöûdG  âeÉb  óbh  ,"∂«fOCG"
 äGAGôLE’Gh  ÒHGóàdG  í°VƒJ  ä’ƒcƒJhôH

 ™«ªL  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØ◊ÉH  á°UÉÿG

 äÉÄ«¡dG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  ,ÚcQÉ°ûŸG

.ábÓ©dG äGP á«HÉbôdGh á«ë°üdG

 ¬LƒJ  ,ô“DƒŸG  ∫ÓN  ¬àª∏c  ΩÉàN  ‘h

 ÚYÉ£≤dG  ‘  AÉcöû∏d  ôµ°ûdÉH  …ôgÉ¶dG

 IQGRh  º¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,¢UÉÿGh  ΩÉ©dG

 ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dGh ´ÉaódG

 É«∏©dG áæé∏dG AÉ°†YCG áaÉc ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 äÉ°ù°SDƒŸGh  ,á«YôØdG  ¿Éé∏dGh  ,áª¶æŸG

 ≈∏Y π°UGƒàe πµ°ûH â∏ªY »àdG á«æWƒdG

 πµ°ûdÉH É¡LGôNEGh äÉ«dÉ©ØdG √òg ìÉ‚EG

.ádhódG áfÉµeh á©ª°ùH ≥«∏j …òdG

 áYƒª› ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fCG ôcòdÉH ôjó÷G

 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  äGAGôLEG  øe  á©°SGh

 OƒaƒdG  áeÓ°Sh  øeCG  ¿Éª°†d  ájÉbƒdGh

 ΩÉ©dG  IQhO  ‘  QGhõdGh  ÚcQÉ°ûŸGh

 ójõª∏d  .ô“DƒŸGh  Ú°Vô©ŸG  øe  2021

 ,äGAGôLE’G  √òg π«°UÉØJh  äÉeƒ∏©ŸG  øe

 »ª°SôdG  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  IQÉjR  ≈Lôj
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á©°SGh á«dhO ácQÉ°ûªH πÑ≤ªdG óMC’G ¿É≤∏£æj  z¢ùcóaÉf{ h z¢ùcójBG{

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG

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

 √ƒª°S öüb ‘ "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ÚæK’G  ¢ùeG  ô¡X  π«ÑYõH

 É«fGôchCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »µ°ùæ«∏jR ÒÁOÓa

.™«aQ »eƒµMh …QGRh óah ¬≤aGôj

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH √ƒª°S ÖMQ óbh

 »HO  ó¡Y ‹h Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH  Ωƒàµe  ï«°ûdG  ƒª°Sh

 ∞«°†dG  ¢ù«FôdÉH  ..»HO  ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàµe

 ¿ƒµJ ¿CG √ƒª°S kÓeBG ádhó∏d ¤hC’G ¬JQÉjR ‘

 äGÈÿG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG øe ójõŸ ÒN á–Éa

 á«MÉ«°ùdG  äÉYÉ£≤dG  ≈à°T  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH

 »FGò¨dG øeC’Gh á«àëàdG á«æÑdGh ájOÉ°üàb’Gh

 á©ØæŸÉH  Oƒ©J  »àdG  ä’ÉéŸG  øe  ÉgÒZh

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG »Ñ©°T ≈∏Y

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢VGô©à°SG ∫ÓNh

 ÒÁOÓa ¢ù«FôdG áeÉîah Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »àdG ºgÉØàdG äGôcòeh äÉ«bÉØJÓd »µ°ùæ«∏jR

 ..É«fGôchCG ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH â©bh

 äÉ«bÉØJ’G √òg ∞«°†dG ¢ù«FôdÉH √ƒª°S ∑QÉH

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£J  ‘  º¡°ùà°S  »àdG

 ácGöûdG áØYÉ°†e ≈∏Y ™é°ûJh ÚÑfÉ÷G ÚH

.¢UÉÿG ´É£≤∏d áÑ°ùædÉH á°UÉN ájQÉªãà°S’G

 ¢ù«FôdGh √ƒª°S ÚH AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿ÓYE’G ”h

 √òg  øY  øjó∏ÑdG  …óah  Qƒ°†ëH  ÊGôchC’G

 â∏ª°T  »àdG  ºgÉØàdG  äGôcòeh  äÉ«bÉØJ’G

 á«bÉØJG  πjó©Jh  ÜÉgQE’Gh  áÁô÷G  áëaÉµe

 ∫OÉÑàŸG ±GÎY’Gh »Ñjö†dG êGhOR’G ÖæŒ

 ∫É› ‘ ºgÉØàdGh äGQÉ«°ùdG  IOÉ«b á°üNôH

 áMÉ«°ùdG  ‹É›  ‘  ∂dòch  ¢VQC’G  äÉbÓY

.»FGò¨dG øeC’Gh

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG ó≤a ∂dP ¤EG

 äÉ«bÉØJ’G √òg á«ªgCG ≈∏Y Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  º«¶æJ  ‘

 ‘  Ò°ù∏d  á£Nh  ácÎ°ûe  äGQƒ°üJ  ™°Vhh

 ácGöT AÉæHh ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ôjƒ£J ≥jôW

 IOÉØà°S’G  ≈∏Y  áªFÉb  á«FÉæK  ájQÉªãà°SG

 Éª¡bƒ≤M  Úaô£∏d  ßØ–  »àdG  ádOÉÑàŸG

.É«∏©dG á«æWƒdG Éª¡◊É°üeh

 øY ÊGôchC’G ¢ù«FôdG áeÉîa ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 áMÉ«°ùdG  §«°ûæJ  ‘  √OÓH  áeƒµMh  ¬àÑZQ

 äGQÉªãà°S’G  ºéM  IOÉjRh  ÚÑfÉ÷G  ÚH

 iôNCG  äÉYÉ£bh  ´É£≤dG  Gòg  ‘  á«JGQÉeE’G

 øjó∏Ñ∏d  øµÁ  áª«b  ájOÉ°üàbG  ihóL  äGP

 ≥«≤–h  ÉgQÉªK  ∞£b  Ú≤jó°üdG  ÚÑ©°ûdGh

 »æeC’Gh …QÉéàdGh ÊÉ°ùfE’Gh ‘É≤ãdG ÜQÉ≤àdG

 ôªà°ùŸG QhÉ°ûàdÉH É«fGôchCG  ¬«dEG  ™∏£àJ …òdG

.áeƒµMh IOÉ«b äGQÉeE’G ádhO ™e

 ácQÉÑŸG á°†¡ædÉH ¬JOÉ°TEG ¢Vô©e ‘ ÈàYGh

 çóë∏d  É¡àaÉ°†à°SGh  äGQÉeE’G  Égó¡°ûJ  »àdG

 ácQÉ°ûŸGh "2020 »HO ƒÑ°ùcEG" kÉ«ŸÉY ÈcC’G

 áª«¶Y á°Uôa  ¬fCG  ¢Vô©ŸG  ‘ ÒÑc  ìÉæéH

 ájQÉªãà°S’G  äÉfÉµeE’Gh  É«fGôchC’  èjhÎ∏d

 á°UÉN äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ É¡H ôîØJ »àdG

.á«MÉ«°ùdGh á«YÉæ°üdG

 óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉKOÉëŸGh  AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH

 äGQÉeE’G  ¿GÒW  áYƒªéŸ  ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°Sh

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

 øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°Sh  áaô©ª∏d  Ωƒàµe

 »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 …hÉbô≤dG ˆGóÑY øH óªfi ‹É©eh »°VÉjôdG

 øH ó«ÑY ‹É©eh AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRh

 á«dÉŸG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  ôjRh  ôjÉ£dG  ó«ªM

 IôjRh  »ª°TÉ¡dG  º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©eh

 ˆGóÑY ‹É©eh ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO

 áã©H  ¢ù«FQ  OÉ°üàb’G  ôjRh  …ôŸG  ¥ƒW  øH

 ‹É©eh  ∞«°†dG  ¢ù«Fô∏d  á≤aGôŸG  ±öûdG

 ¿GƒjO  ΩÉY  ôjóe  ÊÉÑ«°ûdG  º«gGôHEG  óªfi

 áØ«∏N  IOÉ©°Sh  »HO  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 äÉØjöûàdG  IôFGO  ΩÉY  ôjóe  ¿Éª«∏°S  ó«©°S

 ⁄É°S óªMCG ⁄É°S IOÉ©°Sh »HO ‘ áaÉ«°†dGh

.É«fGôchCG ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S »Ñ©µdG

 ≥aGôŸG  óaƒdG  äÉKOÉëŸGh  AÉ≤∏dG  ö†M  Éªc

 á«LQÉÿG  AGQRh  º°†j  …òdGh  ¢ù«Fô∏d

 IOÉ©°S ÖfÉL ¤EG AGò¨dGh áYGQõdGh á«∏NGódGh

 iód  É«fGôchCG  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  õjQƒdƒH  …Qƒj

.ádhódG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ  »µ°ùæ«∏jR  ÒÁOƒ∏a  áeÉîa  QGR  

 ,ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL É«fGôchCG ájQƒ¡ªL

 »Ñ©µdG  ⁄É°S  óªMCG  ⁄É°S  IOÉ©°S  ¬≤aGôj

 QÉÑch , É«fGôchCG ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S

 øª°V  ∂dPh  ,¢ù«Fô∏d  Ú≤aGôŸG  ÚdhDƒ°ùŸG

.ádhó∏d á«ª°SôdG ¬JQÉjR

 ádƒ÷G  ¬d  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ¬àeÉîa  π¡à°SGh

 øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  íjöV  IQÉjõH

 øjôcòà°ùe ,"√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 õjõ©J  ‘  º¡°SCG  …òdG  º«µ◊G  ¬é¡fh  ¬KQEG

 ÚH  ΩÓ°ùdGh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  áaÉ≤ãdG

.⁄É©dG Üƒ©°T ∞∏àfl

 º¡Ñë£°üj  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ¬àeÉîa  ∫ƒŒh

 ΩÉY  ôjóe  ,‹ó«Ñ©dG  ∞°Sƒj  QƒàcódG  IOÉ©°S

 äÉYÉb  ‘  ÒÑµdG  ójGR  ï«°ûdG  ™eÉL  õcôe

 Gƒaô©J  å«M  ,á«LQÉÿG  ¬àbhQCGh  ™eÉ÷G

 ‘  Ú«aÉ≤ãdG  Ú«FÉ°üNC’G  óMCG  ∫ÓN  øe

 á«YGódG ájQÉ°†◊G ™eÉ÷G ádÉ°SQ ≈∏Y õcôŸG

 ;ôNB’G  ≈∏Y  ìÉàØf’Gh  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©à∏d

 QhódGh ,¢ù°SDƒŸG ódGƒdG º«bh ôKBÉe øe á≤ãÑæŸG

 ï«°ûdG  ™eÉL  õcôe  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  ÒÑµdG

 á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdÉH ∞jô©àdG  ‘ ÒÑµdG  ójGR

 ÚH  …QÉ°†◊G  π°UGƒàdG  õjõ©Jh  ,áëª°ùdG

.⁄É©dG ∫ƒM Üƒ©°ûdGh äÉaÉ≤ãdG ∞∏àfl

 ìöüdG  ¢ù«°SCÉJ  ïjQÉJ  ≈∏Y  Gƒaô©J  Éªc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  óªfi  ‹É©e  ∫Éb  

 ádhódG  ôjRh  ,…OQGƒÑdG  óªMCG

 áfÉµŸG  ¿EG  ..´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd

 ádhO  É¡à≤≤M  »àdG  ábƒeôŸG

 iƒà°ùe  ≈∏Y  Ωƒ«dG  äGQÉeE’G

 QhódG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,⁄É©dG

 ´É£b  ºYO  ‘  ¬Ñ©∏J  …òdG

 É«∏fi  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG

 É¡æe π©L kÉ«ŸÉYh É«ª«∏bEGh

 Ú«°UÉ°üàN’Gh ∫ƒ≤©∏d á∏Ñ pb

 ´ÉaódG  IOÉb  øe  AGÈÿGh

.Újôµ°ù©dGh

 á∏› ÈY áª∏c ‘ ±É°VCGh

 ¢Vô©e  áÑ°SÉæÃ  "…óæ÷G"
 ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒeh

 á°ùeÉÿG ¬JQhO ‘ "¢ùcójBG"
 ´ÉaódG  ¢Vô©eh  ,IöûY

 "2021  ¢ùcóaÉf"  …ôëÑdG

 ¿CÉH  ,á°SOÉ°ù`dG  ¬JQhO  ‘

 á«YÉaódG  ¢VQÉ©ŸG  ´É£b

 á«ªæàdG á∏éY ™aO ‘ ºgÉ°ùj

 ºYOh  á«æWƒdG  ájOÉ°üàb’G

 á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ôjƒ£Jh

 ácQÉ°ûe ócDƒJ Éªc ,ádhódG ‘

 ‘  ⁄É©dG  ∫hO  øe  ÒãµdG

 ,¿ôb  ™HQ  òæe  ¢Vô©ŸG

 ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdÉH  É¡eÉªàgG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ™e

.IóëàŸG

 ¢üf  øe  AõL  »∏j  Éª«ah

..áª∏µdG

 ÖMÉ°U  øe  áÁôc  ájÉYôH

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG

 óFÉ≤dG ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 ìÉààaG  ó¡°ûf  "ˆG  ¬¶ØM"
 ´ÉaódG  ô“Dƒeh  ¢Vô©e

 ¬JQhO  ‘  "¢ùcójBG"  ‹hódG

 ¢Vô©eh  ,IöûY  á°ùeÉÿG

 ¢ùcóaÉf"  …ôëÑdG  ´ÉaódG

 ,á°SOÉ°ù`dG ¬JQhO ‘  "2021

 »æWƒdG  »ÑXƒHCG  õcôÃ

 ô“Dƒe  ÖfÉL  ¤EG  ,¢VQÉ©ª∏d

 ,ÖMÉ°üŸG  ‹hódG  ´ÉaódG

 ó¡°ûj  …òdG  âbƒdG  ‘  ∂dPh

 ÉahôX  ‹hódG  ™ªàéŸG  ¬«a

 ÖÑ°ùH  á«FÉæãà°SG  á«ŸÉY

 ,"19 ó«aƒc" áëFÉL QÉ°ûàfG

 äÉeƒµ◊G Oƒ¡L Ö°üæJ å«M

 »°ûØJ ™æeh áeRC’G IQGOEG ≈∏Y

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,¢ShÒØdG

.áëFÉ÷G äÉ«YGóJ á÷É©e

 áHƒ©°U  øe  ºZôdÉHh

 ádhO  âæµ“  ,äÉjóëàdG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 Oƒ¡éH  ºK  ˆG  π°†ØH  -

 Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  äÉ¡«LƒJh

 äÉfÉµeE’G áaÉc Òî°ùJ øe -

 á«LƒdƒæµàdG  πFÉ°SƒdGh

 äÉbÉ£dG  IQGOEÉHh  ,áãjó◊G

 áaÉ°VE’ÉH  ,IAÉØµH  á«æWƒdG

 ÒjÉ©e  ≈∏YCG  É¡≤«Ñ£J  ¤EG

 ,Ú«ŸÉ©dG  áeÓ°ùdGh  áë°üdG

 áeÓ°Sh  øeCGh  áë°U  ¿Éª°†d

 ¥Ó£fG  ócDƒ«d  ,™ªàéŸG

 äÉ«dÉ©ØdGh  ¢ùcójBG  ¢Vô©e

 QGôªà°SG πX ‘ ¬d áÑMÉ°üŸG

 ádhódG áfhôe ,á«ŸÉ©dG áeRC’G

 É¡JQóbh  É¡JGAGôLEÉH  É¡à≤Kh

 IAÉØµH áëFÉ÷G á¡LGƒe ≈∏Y

 ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  á«dÉY

 ¢ùµ©j Éªc ,∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG

 ¬JRôMCG …òdG Ωó≤àŸG iƒà°ùŸG

.ä’ÉéŸG ≈à°T ‘

 ¢ùcójBG  ¢Vô©e  ¥Ó£fG  ™eh

 ¿CG  Êöùj  ,2021  ¢ùcóaÉfh

 ‘ ÚcQÉ°ûŸG ™«ªéH ÖMQCG

 äGQÉeE’G  ±ƒ«°†Hh  ,¢Vô©ŸG

 ó∏H  ;ÊÉãdG  ºgó∏H  ‘ ΩGôµdG

 íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdGh  ΩÓ°ùdG

 ÚcQÉ°ûª∏d »JÉ«æ“h ,¿ÉeC’Gh

 ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH øjôFGõdGh

 ∞∏àfl IógÉ°ûÃ ´Éàªà°S’Gh

 kÉ«æªàe  ,ájôµ°ù©dG  ¢Vhô©dG

 ‘  áeÉbE’G  Ö«W  ™«ªé∏d

 ôµ°ûdÉH  ¬LƒJCGh  ,äGQÉeE’G

 ‘  ¢Vô©ŸG  ≈∏Y  ÚªFÉ≤∏d

 ÉæJOÉ«b á©HÉàeh ΩÉªàgG πX

.ˆG É¡¶ØM Ió«°TôdG

øjó∏ÑdG ø«H äGôÑîdG ∫OÉÑJ ¿ÉãëÑj »fGôchC’G ¢ù«FôdGh ó°TGQ øH óªëe

»ÑXƒHCG »a ô«ÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL Qhõj É«fGôchCG ¢ù«FQø«jôµ°ù©dGh ´ÉaódG IOÉb øe AGôÑîdGh ∫ƒ≤©∏d á∏Ñ pb äGQÉeE’G :…OQGƒÑdG

 á¡LGh 2021 z¢ùcójBG{ :»ã«eôdG

äGQÉeE’G ádhód ábô°ûe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,»ã«eôdG ÊÉK óªfi óªM øcôdG ≥jôØdG ‹É©e ∫Éb 

 ô“Dƒeh ¢Vô©e ¿EG ..áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ

 ,IöûY á°ùeÉÿG ¬JQhO ‘ "¢ùcójBG" ‹hódG ´ÉaódG

 ‘  "2021  ¢ùcóaÉf"  …ôëÑdG  ´ÉaódG  ¢Vô©eh

 á«YÉaódG ¢VQÉ©ŸG ºgCG øe Éªg , á°SOÉ°ù`dG ¬JQhO

 á«YÉaódG äÉcöûdG ΩÉªàgÉH ≈¶– »àdG ⁄É©dG ‘

 ≈∏Y  ¢Uô–  »àdGh  ,⁄É©dG  ‘  á«LƒdƒæµàdGh

 øe É¡JÉéàæe çóMCG ¢VôYh ,kÉjƒæ°S ¬«a ácQÉ°ûŸG

.IQƒ£àŸG á«LƒdƒæµàdGh á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG

 IQhódG ¿EG "…óæ÷G" á∏› ÈY áª∏c ‘ ±É°VCGh

 ‹hódG ´ÉaódG ô“Dƒeh ¢Vô©e øe IöûY á°ùeÉÿG

 Ée  IÎØdG  ∫ÓN  ΩÉ≤à°S  »àdGh  ,"2021  ¢ùcójBG"
 ádhO  ¿CG  ócDƒJ  πÑ≤ŸG  ôjGÈa 25 ájÉ¨dh  21 ÚH

 kÉª¡e kÉ«ŸÉY kGõcôe âJÉH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ¢ùµ©J Éªc ,Iõ«ªàŸG á«dhódG äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ª∏d

.IÒÑµdG á«ª«¶æàdG É¡JGQóbh É¡JOÉjQ

zΩGh{      ÊGôchC’G ¢ù«FôdG ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

…OQGƒÑdG óªfi

»ÑXƒHCG ‘ ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL ¬JQÉjR ∫ÓN É«fGôchCG ¢ù«FQ

»ã«eôdG ÊÉK óªfi óªM øcôdG ≥jôØdG 



:ΩGh-»HO

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi IõFÉL …ODƒJ 

 ÖMÉ°U  É¡≤∏WCG  »àdG  √É«ª∏d  á«ŸÉ©dG

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

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 á°ù°SDƒe É¡ª¶æJh "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 á°ù q°SDƒe  á∏¶e  â–  "äGQÉeE’G  É«≤°S"
 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  äGQOÉÑe"
 ™«é°ûJ  ‘  kÉjôgƒL  kGQhO  "á«ŸÉ©dG

 ógÉ©ŸGh  çƒëÑdG  õcGôeh  äÉcöûdG

 ∞∏àfl øe ÜÉÑ°ûdGh øjôµàÑŸGh á«ãëÑdG

 áeGóà°ùe ∫ƒ∏M QÉµàHG ≈∏Y ⁄É©dG AÉLQCG

 Úehôëª∏d Üöû∏d á◊É°üdG √É«ŸG ôaƒJ

.GƒfÉc ÉªæjCG ÚHƒµæŸGh ÚLÉàëŸGh

 Úà≤HÉ°ùdG É¡«JQhO ∫ÓN IõFÉ÷G äó¡°Th

 á«YƒædGh IóFGôdG ™jQÉ°ûŸG øe áYƒª›

 çóMCG ≈∏Y Ióªà©ŸGh IõFÉ÷ÉH IõFÉØdG

 É¡æeh  áeGóà°ùŸGh  IôµàÑŸG  äÉ«æ≤àdG

 ábÉ£dGh /RO/ »°ùµ©dG í°VÉæàdG á«æ≤J

 ájQGô◊G  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dGh  á«°ùª°ûdG

.ÉeRÓH ¤EG πFGƒ°ùdG πjƒ–h

 ¢ù«FQ  ôjÉ£dG  óªfi ó«©°S  ‹É©e ócCGh

 É«≤°S"  á°ù°SDƒe  ‘  AÉæeC’G  ¢ù∏›

 QÉµàHG ‘ IõFÉ÷G áªgÉ°ùe ¿CG "äGQÉeE’G

 á°ù°SDƒŸG  ™aO  IóFGQh  IójóL  äÉ«æ≤J

 äÉ«æ≤J  πª°ûàd  IõFÉ÷G  ¥É£f  ™«°Sƒàd

 ™jRƒJh  êÉàfEG  ≈∏Y  πª©J  IójóL

 √É«ŸG á«≤æJh á«∏–h áÑbGôeh øjõîJh

 âaÉ°VCG Éªc ,IOóéàŸG ábÉ£dG ΩGóîà°SÉH

 IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊G IõFÉL "äGQÉeE’G É«≤°S"
 á≤HÉ°ùdG çÓãdG IõFÉ÷G äÉÄa ¤EG äÉeRCÓd

 á«ãëÑdG äÉ°ù°SDƒŸG øe ÈcCG OóY ™«é°ûàd

.IõFÉ÷G ‘ ácQÉ°ûª∏d OGôaC’Gh

 ∫É°üjEG ‘ IõFÉ÷G QhO ¤EG ¿hõFÉØdG QÉ°TCGh

 ÚLÉàëŸG øe ÈcCG OóY ¤EG º¡©jQÉ°ûe

 ≈∏Y º¡©«é°ûJ ¤EG áaÉ°VEG ⁄É©dG ∫ƒM

 ÌcCG  íÑ°üàd  äÉ«æ≤àdG  Ú°ù–h  ôjƒ£J

 ‘ IõFÉ÷G º¡°ùJ Éªc πbCG áØ∏µàHh IAÉØc

 ájöûÑdG ºgQOGƒc ôjƒ£J ≈∏Y ºgõ«Ø–

.πª©dG áÄ«H ‘ QÉµàH’G õjõ©Jh

 ¢ù«FôdG  »à°û¡H  óeÉM  QƒàcódG  OÉ°TCGh

 ácöT  ‘  ¢ù°SDƒŸG  ∂jöûdGh  …ò«ØæàdG

 äRÉa »àdG /É«fÉŸCG/ .Ω.P.P âj’ ∫ÉjQƒH

 ™jQÉ°ûŸG IõFÉL" áÄa ‘ ÊÉãdG õcôŸÉH

 IQhódG ‘ "IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG - IôµàÑŸG

.. IõFÉ÷G øe á«fÉãdG

 áeRCG  πM  ‘  ÉgQhOh  IõFÉ÷G  á«ªgCÉH

 ™«é°ûJ  ∫ÓN  øe  á«ŸÉ©dG  √É«ŸG

 äÉ«æ≤J  QÉµàHG  ≈∏Y OGôaC’Gh  äÉ°ù°SDƒŸG

. IQƒ£àeh IójóL

 õFÉØdG  /É«fÉŸCG/  ∫ójGQ  ¿ÉL  √ƒf  √QhóH

 ÜÉÑ°ûdG áÄa - ájOôØdG äGQÉµàH’G IõFÉéH

 ‘  IõFÉ÷G  QhóH  ..  á«fÉãdG  IQhódG  ‘

 ‘  ™jQÉ°ûe  3  RÉ‚EG  ≈∏Y  ¬JóYÉ°ùe

 ÜöûdG √É«e Òaƒàd ¬JGP âbƒdG ‘ É«fGõæJ

 kÉ«dÉM  πª©jh  .¢SQGóe  çÓK  ‘  áæeB’G

 ΩÉ©dG ∫ÓN IójóL ™jQÉ°ûe 3 ò«ØæJ ≈∏Y

 IõFÉ÷G  QÉªãà°S’  ∫ójGQ  íª£jh  .2021

 ∫ÓN  øe  É«fGõæJ  ‘  QÉµàH’G  õ«Øëàd

 Ö«HÉfC’G  πãe  á£«°ùÑdG  äGó©ŸG  ÒaƒJ

 í«àj  ÉÃ ÜÓ£∏d  IÒ¨°üdG  äÉî°†ŸGh

 .IójóL  äÉ«æ≤Jh  ™jQÉ°ûe  QÉµàHG  º¡d

 IQhódG  ‘  ácQÉ°ûª∏d  ∫ójGQ  ™∏£àjh

 ™«°SƒJ ó©H Éª«°S ’ IõFÉ÷G øe áãdÉãdG

 É¡æeh  IOóéàŸG  ábÉ£dG  πª°û«d  É¡bÉ£f

.ìÉjôdG ábÉW

 ¢ù°SDƒŸG …õ«dhR hójôØdG ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ÉeRÓH"  ácöT  ‘  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh

 åëÑdG ‘ QÉµàH’G IõFÉéH IõFÉØdG "RôJGh

 ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG áÄa -ôjƒ£àdGh

 IõFÉ÷G  ΩÓà°SG  ó©H"  :á«fÉãdG  IQhódG

 Ú∏ªàëŸG AÓª©dG øe ójó©dG ™e Éæ∏°UGƒJ

 Éæªbh á«æ≤àdG √ò¡H º¡eÉªàgG GhóHCG ø‡

 ‘  ÉgÉfQƒW  »àdG  äGóMƒdG  Ö«cÎH

 á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH É«æ«c ‘ ÉæYhöûe

 OóY  áØYÉ°†e  ‘  Éæë‚h  ¢UÉHôjBG

 á«æ≤àdG  √òg  ≈∏Y  Ióªà©ŸG  ™jQÉ°ûŸG

 ±’B’  áæeB’G  √É«ŸG  ÒaƒJ  øe  Éæµ“h

 ò«ØæJ ≈∏Y ∞µ©f Éªc ÚehôëŸG ∫ÉØWC’G

 h »∏«°ûJ ‘ äGóMh 7 Ö«cÎd ´höûe

 âeÉbh ájóæ¡dG ¬fƒH áæjóe ‘ äGóMh 3

 πjƒªàH  "RófÉg „Òc ¢ùæª«°S"  ácöT

 .ÉfhQƒc  áëFÉL  áëaÉµŸ  IóMGh  IóMh

 IôéM Ú°ù– ≈∏Y IõFÉ÷G ÉæJóYÉ°S Éªc

 ΩGóîà°SÉH  ´höûŸÉH  á°UÉÿG  ÉeRÓÑdG

 ¢†«ØîJh êÉàfE’G IOÉjR í«àJ IójóL OGƒe

 Éæªb Éªc .äGóMƒdG É¡µ∏¡à°ùJ »àdG ábÉ£dG

 ºYOh ÉæJÉ«æ≤J ôjƒ£àd πªY ¥ôa π«µ°ûàH

."™jQÉ°ûŸG äÉ©«Ñe

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 õjõ©àd zÉª°Th ô≤°U{ ≥∏£J »ÑXƒHCG áWô°T

ácôëàªdG Ωƒ°SôdÉH »©ªàéªdG π°UGƒàdG

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Úà«°üî°ûdG »ÑXƒHCG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG â≤∏WCG 

 ™e ∫É©ØdGh ôªà°ùŸG π°UGƒàdG õjõ©àd ,"Éª°Th ô≤°U"
 ,äÉ¨∏dGh QÉªYC’G ∞∏àfl øe ™ªàéŸG íFGöT áaÉc

 ,ájOÉ°TQE’G  íFÉ°üædGh  ,ájƒYƒàdG  OGƒŸG  Ëó≤Jh

 øe ácôëàŸG Ωƒ°SôdG äÉ«æ≤àH IöSC’G OGôaCG áaÉµd

 øe ójõŸG AÉØ°VE’ ábƒ°ûeh áØjôW äÉ«°üî°T ∫ÓN

 ™e ôªà°ùŸG π°UGƒàdG ábÓ©d á«ª«ª◊Gh πYÉØàdG

.Qƒ¡ª÷G

 "Éª°Th  ô≤°U"  Úà«fƒJôµdG  Úà«°üî°ûdG  πã“h

 ,»©ªàéŸG π°UGƒàdG áeƒ¶æŸ ,IójóL ,á«Yƒf áaÉ°VEG

 ,»ÑXƒHCG áWöûd …ôNC’G á«ªbôdG äGƒæ≤dG ÖfÉL ¤EG

 É¡Ñ«dÉ°SCGh É¡JGƒæb õjõ©àd ,á∏°UGƒàŸG ÉgOƒ¡L øª°V

 ÒKCÉàdGh á«∏YÉØdG äÉLQO ≈°übCG ≥«≤ëàd á«eÓYE’G

.á«eÓYE’G É¡∏FÉ°Sôd

 ΩÓYE’G IQGOEG ôjóe …Ò¡ŸG ≈∏Y óªfi ó«ª©dG ócCGh

 á«ªgCG »ÑXƒHCG áWöûH ,IOÉ«≤dG ¿hDƒ°T ´É£≤H ,»æeC’G

 ‘ á∏FÉ¡dG äGQƒ£àdGh áYQÉ°ùàŸG äGÒ¨àŸG áÑcGƒe

 ™jƒæJh åjó– IQhöVh »ªbôdG ∫É°üJ’G πFÉ°Sh

 á©«ÑW  ™e  ΩAÓàj  ÉÃ á«eÓYE’G  ádÉ°SôdG  ÖdGƒb

 "ácôëàŸG  Ωƒ°SôdG"  GkÈà©e ,±ó¡à°ùŸG  Qƒ¡ª÷G

 É¡à«∏YÉa âàÑKCG »àdG IóFGôdG á«dÉ°üJ’G ¿ƒæØdG øe

 ∫É°üJ’G  á«∏ªY  øe  Üƒ∏£ŸG  ÒKCÉàdG  ≥«≤– ‘

 ∫ÉØWC’G øe ájôª©dG äÉÄØdG É°Uƒ°üN ,Qƒ¡ª÷G ™e

.ÜÉÑ°ûdGh

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØN ÜÉÑ°Vh É«HÉÑ°V AÉKÓãdG

 ¤EG  Gƒë°U  íÑ°üj  ,kÉMÉÑ°U  á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG

 AÉ©HQC’G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ºFÉZ

 ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dGh ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ á°Uôa ™e

.á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©Hh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG Ö∏ZCG

 á«dÉª°T :ìÉjôdG .áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 π°üJ ,¢S/ºc 20 - 10 / á«böT á«HƒæL - á«böT

.¢S/ºc 30 ¤EG

 óŸG çóë«°S Éª«a .êƒŸG ∞«ØN :»Hô©dG è«∏ÿG

 04:48 óæY ÊÉãdG óŸGh 15:25 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 09:34 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷G

.22:05 áYÉ°ùdG

 ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a .êƒŸG ∞«ØN :¿ÉªY ôëH

 Qõ÷Gh 37: 00 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸG 12:47 óæY

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 18:20 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G

.07:23

:ΩGh-¢VÉjôdG

 ¿ÉMôa øH π°ü«a ÒeC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºq∏°S 

 ‹É©e …Oƒ©°ùdG á«LQÉÿG ôjRh ˆGóÑY øH

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ÒØ°S  ádhO  ôjRh

 ìÉ°Th ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG iód ≥HÉ°ùdG

.á«fÉãdG á≤Ñ£dG øe õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ôeC’ GPÉØfEG ∂dP »JCÉjh

 ¬¶ØM/ Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 ‘ Oƒ¡L øe ¬«dÉ©e ¬H ΩÉb Ée Ò¶f ,/ˆG

 ÚH  Iõ«ªàŸGh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 ‘ ¬«dÉ©Ÿ √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 øY √ƒª°S ÈY å«M ,¢VÉjôdÉH IQGRƒdG ¿GƒjO

 ¬eÉ¡e ‘ ¬«dÉ©Ÿ OGó°ùdGh ≥«aƒàdÉH ¬JÉ«æ“

 á«LQÉÿG  IQGRh  ‘  ádhó∏d  GôjRh  Iójó÷G

.‹hódG ¿hÉ©àdGh

 á«LQÉÿG ôjRh ÖFÉf ‹É©e ∫ÉÑ≤à°S’G ö†M

..»éjôÿG ËôµdGóÑY øH ó«dh ¢Sóæ¡ŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áeÓ°ùdGh  áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  â©bh  

 ·C’G  áª¶æe  ™e  ¿hÉ©J  »à«bÉØJG  á«FGò¨dG

 Qƒ°†ëH "hÉØdG " áYGQõdGh ájòZCÓd IóëàŸG

 …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi âæH Ëôe ‹É©e

 ∂dPh  »FÉŸGh  »FGò¨dG  øeCÓd  ádhO  IôjRh

 á«ªæàdG  ≥«≤ëàd á∏eÉ°T  á£N ™°Vh ±ó¡H

 äGhOCG çGóëà°SGh áYGQõdG ´É£b ‘ áeGóà°ùŸG

 ‘ »Lƒdƒ«ÑdG øeC’G Ú°ù–h ó°Uôd º««≤àdG

.»ÑXƒHCG ‘ áYGQõdGh ájòZC’G »YÉ£b

 øY »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY á«bÉØJ’G ™bh

 …ôeÉ©dG  ⁄É°S  …ôëÑdG  ó«©°S  IOÉ©°S  ó©H

 áeÓ°ùdGh  áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  ΩÉY  ôjóe

 »Jƒµ°ù«°ûfGôa  ƒæjO  QƒàcódGh  á«FGò¨dG

 áª¶æŸ  »YôØdG  »ª«∏bE’G  ≥°ùæŸG  ¢ù«Jƒe

 ∫hO  ‘  IóëàŸG  ·CÓd  áYGQõdGh  ájòZC’G

.øª«dGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 ÜQÉM ó«©°S óªfi âæH Ëôe ‹É©e âdÉbh

 ¿É©°†J  Úà«bÉØJ’G  ÚJÉg  ¿EG"  :…Ò¡ŸG

 …ƒ«◊G  ¿hÉ©àdG  øe  ójõŸ  ¢SÉ°SC’G  ôéM

 áYGQõdGh ájòZCÓd IóëàŸG ·C’G áª¶æe ÚH

 §«£îàdG ∫É› ‘ äGQÉeE’G ádhOh "hÉØdG "
 øjò∏dG - »Lƒdƒ«ÑdG øeC’Gh πeÉ°ûdG »YGQõdG

 §«£îàdG  ¿Éª°V  õFÉcQ  ºgCG  øe  ¿Gó©j

 πLC’  á«ª∏Y  ¢ù°SCG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  »∏Ñ≤à°ùŸG

 øeC’G  õjõ©Jh  áYGQõdG  áeGóà°SGh  á«ªæJ

 ™«bƒJ  ¿CG  IócDƒe..  "ádhódG  ‘  »FGò¨dG

 Úµªàd ájƒ«M Iƒ£N ó©j Úà«bÉØJ’G ÚJÉg

 πeÉ°T è¡f ´ÉÑJG ¿Éª°Vh QÉµàH’G ™«é°ûJh

.§«£îà∏d

 »Jƒµ°ù«°ûfGôa ƒæjO QƒàcódG ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 IóëàŸG  ·CÓd  áYGQõdGh  ájòZC’G  áª¶æe  ¿EG

 ºYód á«æØdG IóYÉ°ùŸG Ëó≤àH Ωõà∏J "hÉØdG"
 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  AGò¨dG  êÉàfEG  áeƒ¶æe

 É«LƒdƒæµàdG π≤fh QÉµàH’G õjõ©Jh á≤£æŸGh

 ¬Ñ©∏J  …òdG  óFGôdG  QhódG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ

.É¡LQÉNh á≤£æŸG ‘ äGQÉeE’G

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 çƒëÑ∏d  ábQÉ°ûdG  ™ª›  ≥∏WCG  

 ™e ¿hÉ©àdÉH QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdGh

 Ideabatic - ∂J ÉjójCG " ácöT

 ™jRƒàd IôµàÑeh á«cP É«LƒdƒæµJ "
 øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa äÉMÉ≤d

 å«M ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ª÷ ábQÉ°ûdG

 ÚãMÉÑdGh  AÉª∏©dG  øe  ≥jôa  í‚

 ójÈJ  äÉ¶aÉM  ôjƒ£Jh  QÉµàHÉH

 »àdGh kÉjhój πª– áØ«ØNh IÒ¨°U

 π≤fh  øjõîJ  øµÁ  É¡dÓN  øe

 áàHÉK  IQGôM  äÉLQóH  äÉMÉ≤∏dG

.IÒ¨àe á«NÉæe ±hôX øª°Vh

 Ideabatic  ácöT  äQƒWh

 ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG  "∂J  ÉjójCG"
 ójÈJ  ΩÉ¶f  IôµàÑŸG  á°Sóæ¡dG

 -  πjÉª°S"  º°SG  ¬«∏Y  ≥∏WG  π≤fh

 ójÈàd »cP ΩÉ¶f ƒgh , "SMILE
 QGógEG  øe  π∏≤j  ¿CG  øµÁ  ìÉ≤∏dG

 áé«àf  É¡YGƒfCG  ∞∏àîÃ  äÉMÉ≤∏dG

 á«dÉY IQGôM äÉLQód É¡°Vô©àH É¡Ø∏J

 ÉÃ  ,  á«à°ùLƒ∏dG  äÉ«∏ª©dG  ∫ÓN

 "19-COVID"  äÉMÉ≤d  ∂dP  ‘

 äGP  á«FÉædG  ≥WÉæŸG  ‘  kGójó–h

 …CG  ‘h  áØ«©°†dG  á«àëàdG  á«æÑdG

 áaÉ°VE’ÉH á«eÉædGh áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG

 ¿ƒ©«£à°ùj ’ øjòdG ¢UÉî°ûdG áeóÿ

.º«©£àdG •É≤f ¤EG ôØ°ùdG

 π≤æd ádÉ©a á∏«°Sh "πjÉª°S" ΩÉ¶fh

 ΩGóbC’G ≈∏Y hCG äÉÑcôŸG ‘ äÉMÉ≤∏dG

 ¿CG øµÁ Éªc ¥QGhõdG hCG äÉLGQódG hCG

 ÉbƒKƒe ÉæjõîJ É°†jCG ΩÉ¶ædG Gòg ôaƒj

.™°SGh ¥É£f ≈∏Y QÉÑàNÓd ¬H

 ™fÉŸG  "πjÉª°S"  ΩÉ¶f  πª©jh

 ≈∏Y  π£©àdG  øe  øeB’Gh  óªéà∏d

 ‘  5  øe  πbCG  ¤EG  óbÉØdG  π«∏≤J

 ≈∏Y" πjÉª°S" ΩÉ¶f ßaÉëjh áFÉŸG

 óæY  ájƒ«◊G  äÉæ«©dGh  äÉMÉ≤∏dG

 6  ¤EG  3  IóŸ  áàHÉK  IQGôM  áLQO

 ºàj  h  ΩGóîà°S’G  AÉæKCG  ≈àM  ΩÉjCG

 ¢ù«c ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ∂dP ≥«≤–

 AGƒ¡dG πØ≤d ΩÉ¶f øe ¢ü°üfl è∏K

.´GÎNG IAGôH ≈∏Y π°UÉ◊G

:ΩGh-π«a ƒcÉfƒe

 ádhódG ÒØ°S óªMC’G ˆGóÑY »∏Y IOÉ©°S Ωób 

 ¤EG √OÉªàYG ¥GQhCG á«°ùfôØdG ájQƒ¡ª÷G iód

 ÊÉãdG  äÒÑdCG  ÒeC’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 iód ádhó∏d º«≤e ÒZ GÒØ°S ƒcÉfƒe IQÉeEG ÒeCG

.ƒcÉfƒe

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«– ¬JOÉ©°S π≤fh

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

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

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

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

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

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

 äÒÑdCG  ÒeC’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¤EG

 ójõŸÉH  ¬Ñ©°Th  √OÓÑd  º¡JÉ«æ“h  ÊÉãdG

 ÒeC’G πªM ¬ÑfÉL øe .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe

 ÖMÉ°U  ¤EG  ¬JÉ«– ¬JOÉ©°S  ÊÉãdG  äÒÑdCG

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

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

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

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

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

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

 äGQÉeE’G ádhód ¬JÉ«æ“h , áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõŸÉH ÉÑ©°Th áeƒµM

 ≥«aƒàdG ÒØ°ùdG IOÉ©°ùd ƒcÉfƒe ÒeCG ≈æ“h

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£Jh  ,¬∏ªY  ΩÉ¡e  ‘

 ™ªŒ »àdG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ Égõjõ©Jh

 ºYO πc Ëó≤àd √OÓH OGó©à°SG GócDƒe ,øjó∏ÑdG

.¬eÉ¡e π«¡°ùàd øµ‡

 øY  ádhódG  ÒØ°S  IOÉ©°S  ÜôYCG  ¬à¡L  øe

 IQÉeEG  iód  äGQÉeE’G  ádhO  π«ãªàH  √RGõàYG

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y ¬°UôMh ,ƒcÉfƒe

 ÉÃ ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ É¡∏«©ØJh øjó∏ÑdG ÚH

.øjó∏ÑdG ÚH ábGó°üdG öUGhCG ºYO ‘ º¡°ùj

 ¿hÉ©àdG ä’É› ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 åëHh  ƒcÉfƒe  IQÉeEGh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 ídÉ°üe ≥≤ëj ÉÃ ,Égôjƒ£Jh É¡à«ªæJ πÑ°S

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG äÉMƒªWh

:ΩGh-»HO

 …ôŸG áØ«∏N ˆG óÑY ≥jôØdG ‹É©e º∏°ùJ 

 âjôZ" áª¶æe øe ,»HO áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 IOÉ«≤dG  ∫ƒ°üM  IOÉ¡°T  ,"∑Qhh  ƒJ  ¢ù«∏H

 áÄ«H π°†aCG OÉªàYG ≈∏Y »HO áWöûd áeÉ©dG

 ,áª¶æŸG  É¡ëæ“  »àdGh  2020  ΩÉ©d  πªY

 ≈∏Y  ¬MôW  ”  …òdG  ¿É«Ñà°S’G  ≈∏Y  kAÉæH

 áWöûH πª©dG ‘ º¡àHôŒ ¢SÉ«≤d ÚØXƒŸG

 äÉ°SÉ«°S  ≈∏Y  ≥«bóàdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,»HO

 ‘  Ióªà© oŸG  ájöûÑdG  OQGƒŸG  äÉ°SQÉ‡h

 ÚØXƒŸG  OÉ©°SEGh  áHPÉL  πªY  áÄ«H  ÒaƒJ

 ájQGOEGh á«cP äÉeóN ÈY º¡JÉÑ∏£àe á«Ñ∏Jh

.á«Yƒf

 QƒàcódG AGƒ∏dG IOÉ©°S ,IOÉ¡°ûdG º«∏°ùJ ö†M

 óYÉ°ùe  ‹ó«Ñ©dG  ¥GRôdG  óÑY  ¢Shó≤dG  óÑY

 IOÉ©°Sh ,IOÉjôdGh õ«ªàdG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 ,ÚaõdG ∞«°S óªfi QÉ°ûà°ùŸG ¢Sóæ¡ŸG AGƒ∏dG

 AGƒ∏dGh ,äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG óYÉ°ùe

 IQGOE’G  ôjóe  …ójƒ°ùdG  »£H  πeÉc  ¢Sóæ¡ŸG

 »∏Y  ˆG  óÑY  AGƒ∏dGh  ,äÉ«∏ª©∏d  áeÉ©dG

 äÉÄ«¡dG  øeC’  áeÉ©dG  IQGOE’G  ôjóe  ,»ã«¨dG

 ™«aQ  óªMCG  ó«ª©dGh  ,ÇQGƒ£dGh  äBÉ°ûæŸGh

 ,ádÉcƒdÉH IQGOE’G ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG óYÉ°ùe

 ôjóe ,OGôe ˆG óÑY ídÉ°U QƒàcódG ó«ª©dGh

 ó«≤©dGh  ,ájöûÑdG  OQGƒª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G

 IQGOE’G  ôjóe ÖFÉf  ,ÊGôª◊G ídÉ°U QƒàcódG

.IOÉjôdGh õ«ªà∏d áeÉ©dG

 .. ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ôeC’ kGPÉØfEG

 ìÉ°Th ¿É«¡f ∫BG •ƒÑî°T º∏°ùj ¿ÉMôa øH

  õjõ©dGóÑY ∂∏ªdG

 áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG{ ø«H ¿hÉ©J »à«bÉØJG ™«bƒJ

zhÉØdG{ h zá«FGò¨dG

z19-ó«aƒc{ äÉMÉ≤d ™jRƒàH á°UÉN á«cP É«LƒdƒæµJ øY ø∏©j zQÉµàHÓd ábQÉ°ûdG ™ªée{

 ¥GQhCG Ωó≤j º«≤ªdG ô«Z ádhódG ô«Ø°S

ƒcÉfƒe ô«eCG ≈dEG √OÉªàYG

 ≈∏Y »HO áWô°T ∫ƒ°üM IOÉ¡°T º∏°ùàj …ôªdG ≥jôØdG

πªY áÄ«H π°†aCG OÉªàYG

ºdÉ©dG ∫ƒM √É«ªdG í°T á∏µ°ûe πM »a º¡°ùJ áeGóà°ùe äÉ«æ≤J QÉµàHG õØëJ z√É«ª∏d ó°TGQ øH óªëe IõFÉL{

:ΩGh-»HO

 Ωƒ«dG á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG IQGRh íààØJ 

 IÒéØdG IQÉeEG ‘ "äÉª«éædG" ≥Øf AÉKÓãdG

 ácô◊G á«HÉ«°ùfEG ≥«≤– ‘ º¡°ù«°S …òdGh

 ™aQh ôjƒ£J ´höûe øe GAõL ó©jh ájQhôŸG

 IQÉeEG ‘ ˆGóÑY øH óªM ï«°ûdG ≥jôW IAÉØc

 ºgQO ¿ƒ«∏e 250 ¬àØ∏µJ ≠∏ÑJ …òdG IÒéØdG

 äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH ¬æe AÉ¡àf’G Qô≤ŸGh

 øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN IÒéØdG ‘ á«∏ëŸG

 ∞°Sƒj ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ócCGh .…QÉ÷G ΩÉ©dG

 á«æÑdG ™jQÉ°ûe ´É£≤d óYÉ°ùŸG π«cƒdG ˆGóÑY

 á«æÑdGh ábÉ£dG IQGRh ‘ ájOÉ–’G á«àëàdG

 ∞°UQ øe GôNDƒe â¡àfG IQGRƒdG ¿CG á«àëàdG

 ï«°ûdG  ≥jôW  ´höûe  ‘  â∏Ø°SE’G  äÉ≤ÑW

 äÉbô£dG íàah »∏c πµ°ûH ˆGóÑY øH óªM

 π«¨°ûJh  ájQhôŸG  äÉ©WÉ≤àdG  ™«ªL  ‘

 ‘ IQÉfE’G π«¨°ûJh ájQhôŸG äGQÉ°TE’G ™«ªL

 õjõ©J ≈∏Y É°UôM ´höûŸG øe á©°SGh AGõLCG

 ÈcCG πµ°ûH ájQhôŸG ácô◊G ¿ÉeCGh á«HÉ«°ùfEG

 íàah »FÉ¡f πµ°ûH ´höûŸG RÉ‚EG ÚM ¤EG

.QhôŸG ácôM ΩÉeCG ≥jô£dG

Ωƒ«dG Iô«éØdÉH zäÉª«éædG{ ≥Øf íààØJ zá«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG{
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اأخبار الوطن
 موؤ�س�ستا » زايد العليا لأ�سحاب 

الهمم« و»ولي العهد بالأردن« 
تتعاونان في برامج التاأهيل 
والإر�ساد الأُ�سري لذوى الِهمم

اأبوظبي-وام:
اأبرمت م�ؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الِهمم 
العهد  ويل  م�ؤ�ص�صة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
تبادل  ب�صاأن  الها�صمية  الأردنية  باململكة 
اخلربات يف جمال برامج التاأهيل والإر�صاد 
بهدف  واأُ�رسهم،  الِهمم  لأ�صحاب  الأُ���رسي 
تقدمي برامج تاأهيلية واإر�صادّية، وا�صتثمار 
امل�ارد والطاقات يف بيئة اإيجابية لتمكني 
اإمكاناتهم  ُينا�صب  مبا  الِهمم،  اأ�صحاب 

وتطلعاتهم.
وقع مذكرة التفاهم عن م�ؤ�ص�صة زايد العليا 
عبدالعايل  عبداهلل  �صعادة  الهمم  لأ�صحاب 
وعن  للم�ؤ�ص�صة،  العام  الأمني  احلميدان، 
الأردنية  باململكة  العهد  ويل  م�ؤ�ص�صة 
املدير  منك�  مت��ام  الدكت�رة  الها�صمية، 

للم�ؤ�ص�ّصة. التنفيذي 
وجرت مرا�صم الت�قيع عرب تقنيات الت�صال 
قيادات  لفيف من  املرئي عن بعد بح�ص�ر 

امل�ؤ�ص�صتني.
اجلانبان  يتعاون  التفاهم  ومب�جب مذكرة 
يف جمال دعم اأُ�رس اأ�صحاب الِهمم من خالل 
برامج الإر�صاد الأُ�رسي بنقل خربة وجتربة 
"ج�ص�ر  برنامج  يف  العليا  زايد  م�ؤ�ص�صة 
وقت  يف  امل�ؤ�ص�ّصة  اأطلقته  ال��ذي  الأمل" 
اأ�رس  وتثقيف  ت�عية  بهدف  حمليًا  �صابق 
وم�صاعدتهم  الهمم  اأ�صحاب  اأم�ر  واأولياء 
ت�اجههم  التي  التحديات  م�اجهة  لكيفية 
ودجمهم  متكينهم  اأج��ل  من  اأبنائهم  مع 
من  ال�صتفادة  اإىل  اإ�صافة  املجتمع،  يف 
مبادرة  يف  العهد  ويل  م�ؤ�ص�صة  خ��ربات 
تنفيذها  يجري  التي  حدود"  بال  "�صمع 
اإ�صافة  باململكة،  ال�طني  امل�صت�ى  على 
اإىل التعاون امل�صرتك يف نقل خربة وجتربة 
للك�صف   12/3 برنامج  يف  العليا"  "زايد 
اجلانبان  ويتبادل  اجلدد.  للم�اليد  ر  املبِكّ
اخلربات الفنية يف تط�ير منظ�مة التاأهيل 
من  لالأطفال  التعليمية  احلقائب  وت�صميم 
ع  اأ�صحاب الِهمم، والنظر يف اإمكانية الت��ُصّ
يف برامج دعم اأ�صحاب الِهمم لتاأهيلهم يف 

النخراط مبجتمعاتهم و�ص�ق العمل.

»رئي�س دائرة ال�سحة« يزور مركز تطعيم خا�ساً بلقاحات 
كوفيد-19 في مدينة محمد بن زايد

اأبوظبي-وام:
اآل   زار معايل عبداهلل بن حممد 
يف  ال�صحة  دائ��رة  رئي�س  حامد 
اخلا�س  التطعيم  مركز  اأب�ظبي 
بلقاحات ك�فيد-19 عرب ال�صيارة 
مبدينة برجيل الطبية يف مدينة 
ملتابعة  وذل��ك  زاي��د  بن  حممد 
املبذولة  وامل�صاعي  اجل��ه���د 
ل  املجتمع  اأفراد  منح  اأجل  من 
�صيما كبار ال�صن وذوي الأمرا�س 
املزمنة جتربة �صل�صلة ومتميزة 
و�رسيعة للح�ص�ل على اللقاح.

علينا  تقع   " معاليه  وق���ال 
اللقاح  ت�فري  �صمان  م�ص�ؤولية 
لالإ�صابة  عر�صة  الأكرث  للفئات 
للحفاظ  ك���ف��ي��د-19  بفريو�س 
فهم  و�صالمتهم  �صحتهم  على 
اإىل  م�صرياً  لنا"..  اأوىل  اأول�ية 
ماليني   5 النجاح يف جتاوز  اأن 
ك�فيد  لقاح  من  تطعيم  جرعة 
–19 كان وراءه جه�د ا�صتثنائية 
احلك�مي  ال�صحي  القطاع  بذلها 
اللقاح  ت�فري  اأجل  من  واخلا�س 
�صمن  املجتمع  اأف���راد  لكافة 
واآمنة  و�رسيعة  �صهلة  اإج��راءات 

ومبتكرة.
الذي  التعاون  اإ  واأ�صاف معاليه 
املجتمع  اأف���راد  م��ن  �صهدناه 
التطعيم  لختيار  �صارع�ا  الذين 
ي�صاهم يف الق�صاء على اجلائحة 

وحماية �صحة املجتمع..
اإم��ارة  ح�ص�ل  اأن  اإىل  م�صرياً 
عاملية  م��راك��ز  على  اأب���ظ��ب��ي 
التلقيح  م��ع��دل  يف  متقدمة 
بجه�د  اإل  يتحقق  مل  الي�مي 
والنت�صار  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ف��رق 
والطرق  التلقيح  ملراكز  ال�ا�صع 

املبتكرة لل��ص�ل اإىل اجلمه�ر.
مركز  يف  بج�لة  معاليه  وقام 
يتيح  ال��ذي  املتنقل  التطعيم 

على  احل�����ص���ل  يف  للراغبني 
الإجراءات  اإمتام جميع  التطعيم 
تزيد  ل  مدة  يف  بذلك  املتعلقة 
كفح�س  دق��ي��ق��ة  ع�����رسي��ن  ع��ن 

والإم�صاء  احلي�ية  امل���ؤ���رسات 
راحة  من  امل�افقة  من�ذج  على 
املركز  يتمتع  حيث  �صياراتهم 
اإىل  ت�صل  ا�صتيعابية  بطاقة 

تقدمي  ويتم  ي�ميا  �صخ�س   700
التطعيم  حمطات  يف  التطعيم 
�صخ�صا   60 ال�صيارة حل�ايل  عرب 
اأن  يذكر  واح��دة.  �صاعة  خ��الل 

للرعاية  اإ�س  بي  "يف  جمم�عة 
م��رك��زا   19 ل��دي��ه��ا  ال�صحية" 
ح�ل  ك�فيد-19  �صد  للتطعيم 

الإمارة و4 خيم للتطعيم.

لقاح»كوفيد-19«  بجرعات  التطعيم  خدمة  توفر  ال�سحة  وزارة 
لكبار ال�سن من المواطنين والمقيمين في المنازل

دبي-وام:
ووقاية  ال�صحة  وزارة  اعلنت   
خدمة  ت���ف��ري  ع��ن  املجتمع 
لقاح  ب��ج��رع��ات  ال��ت��ط��ع��ي��م 
ال�صن  لكبار  "ك�فيد-19" 
واملقيمني  امل���اط��ن��ني  م��ن 
ب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ن��ازل  يف 
ودوائر  املجتمع  تنمية  وزارة 
املحلية  الجتماعية  اخلدمات 

يف كل اإمارة .
�صحة  على  حفاظا  ذلك  ياأتي 
ال�صن وجتنيبهم  كبار  و�صالمة 
عناء الت�جه اإىل مراكز التطعيم 
ال�����زارة  ج��ه���د  اإط����ار  ويف 
املت�ا�صلة حلماية �صحة اأفراد 
املجتمع وال�صتفادة من اأف�صل 
الإمكانات التي وفرتها حك�مة 
القطاع  لتمكني  الإم�����ارات 
كفاءته  وت��ع��زي��ز  ال�����ص��ح��ي 
مب�اجهة "ك�فيد-19" وتر�صيخ 
دولة  قدرات  املجتمع يف  ثقة 
�صحته  حماية  على  الإم��ارات 
وزيادة  التفاوؤل  روح  وتعزيز 
ن�صبة الطمئنان بقرب مرحلة 

التعايف .
ح�صني  الدكت�ر  �صعادة  واأك��د 
ال�كيل  ال��رن��د  الرحمن  عبد 
امل�����ص��اع��د ل��ق��ط��اع امل��راك��ز 
اأن  ال�����ص��ح��ي��ة  وال���ع���ي���ادات 
ال�زارة ت�ا�صل ت�فري التطعيم 
"ك�فيد-19"  لقاح  بجرعات 
ال�صحية  مرافقها  معظم  يف 
مع اإيالء الأهمية للفئات الأكرث 
كبار  ل�صيما  لالإ�صابة  عر�صة 
ال�صن من امل�اطنني واملقيمني 

م���ن اأ����ص���ح���اب الأم���را����س 
�صحتهم  على  حفاظا  املزمنة 
و�صالمتهم وانطالقا من حر�س 
خدمات  تقدمي  على  ال����زارة 
تقديراً  لهم  متميزة  �صحية 

ملكانتهم املجتمعية .
تاأتي  اأن هذه اخلط�ة  واأ�صاف 
ال�طنية  اجل��ه���د  اإط���ار  يف 
ال�صاملة لتعزيز �صحة و�صالمة 
تبني  خ���الل  م��ن  امل��ج��ت��م��ع 
وتعزيز  املبتكرة  العالجات 
للقطاع  ال�صتيعابية  الطاقة 
نطاق  وت������ص��ي��ع  ال�����ص��ح��ي 
ت�فر  اإىل  اإ�صافة  الفح��صات 
الكفاءة  ذات  الطبية  الك�ادر 
الطبية  وامل�صتلزمات  العالية 
الدكت�ر  وثمن   . وال�قائية 
الرند الدور الهام ل�زارة تنمية 

اخل��دم��ات  ودوائ���ر  املجتمع 
الإجتماعية يف كل اإمارة على 
ال��الحم��دود  املثمر  التعاون 
ال������زارة  دع����م ج���ه����د  يف 
بجرعات  التطعيم  لتقدمي 
كبار  لفئة  "ك�فيد-19"  لقاح 
تدريب  مت  اأنه  م��صحا  ال�صن 
التي  املتنقلة  الطبية  الفرق 
واملمر�صني  الأط��ب��اء  ت�صم 
اخل��دم��ات  ب��دوائ��ر  العاملني 
الإجتماعية لزيارة كبار ال�صن 
لهم  ي�صمن  مبا  منازلهم  يف 
الرعاية ال�صحية الالزمة اأثناء 
ت�اجدهم يف حميطهم الأ�رسي 
ا�صتقبال  �صيتم  اأنه  اإىل  لفتا 
طلبات التطعيم باللقاح لكبار 
عن  منازلهم  يف  امل�اطنني 
املراكز  مع  الت�ا�صل  طريق 

منطقة  لكل  التابعة  ال�صحية 
طبية . ودعت ال�زارة فئة كبار 
ال�صن من امل�اطنني واملقيمني 
اإىل الت�ا�صل مع مركز الت�صال 
املجاين  الرقم  على  امل�حد 
اأو  م���ع��د  حلجز   80011111
اأي مركز �صحي  الإت�صال على 
احل�ص�ل  بهدف  لل�زارة  تابع 
التطعيم بجرعات  على خدمة 
اأقرب  يف  "ك�فيد-19"  لقاح 
من�صاأة �صحية ح�صب امل�اعيد 
على  الإج��اب��ة  بعد  املتاحة 
للحالة  الأولية  التقييم  اأ�صئلة 
مالءمتها  وم���دى  ال�صحية 
يتم  اأن  على  التطعيم  لتلقي 
تاأكيد احلجز من خالل ر�صالة 
م�قع  تت�صمن  ق�صرية  ن�صية 

املركز والت�قيت .

»�ل�صحة«:تعافي 4892 من كورونا وت�صجيل 3,123 �إ�صابة 
و13 حالة وفاة 

اأبوظبي-وام:
وزارة  خطة  مع    متا�صيا 
املجتمع  ووقاية  ال�صحة 
نطاق  وزي����ادة  لت��صيع 
ال��دول��ة  ال��ف��ح������ص��ات يف 
املبكر  الكت�صاف  بهدف 
امل�صابة  احل��الت  وح�رس 
امل�صتجد  ك�رونا  بفريو�س 
واملخالطني   "19 "ك�فيد - 
ال�زارة  اأعلنت  وعزلهم  لهم 
فح�صا   162،774 اإج��راء  عن 
ال�  ال�صاعات  خالل  جديدا 
فئات  على  املا�صية   24
امل��ج��ت��م��ع  يف  خم��ت��ل��ف��ة 
واأح��دث  اأف�صل  با�صتخدام 

تقنيات الفح�س الطبي.
اإج��راءات  تكثيف  و�صاهم    
يف  وال��ف��ح�����س  التق�صي 
نطاق  وت������ص��ي��ع  ال��دول��ة 
م�صت�ى  على  الفح��صات 
عن  الك�صف  يف  ال��دول��ة 
جديدة  اإ�صابة  حالة   3،123
امل�صتجد  ك�رونا  بفريو�س 
خمتلفة،  جن�صيات  م��ن 
م�صتقرة  حالت  وجميعها 
ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع 
يبلغ  وب���ذل���ك  ال���الزم���ة، 
امل�صجلة  احل��الت  جمم�ع 

351،895 حالة.
 كما اأعلنت ال�زارة عن وفاة 
من  وذلك  م�صابة  حالة   13
بفريو�س  الإ�صابة  تداعيات 
وبذلك  امل�صتجد،  ك�رونا 
يف  ال���ف��ي��ات  ع���دد  يبلغ 

الدولة 1،027 حالة.

ال�صحة  وزارة  واأع��رب��ت    
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع عن 
تعازيها  وخال�س  اأ�صفها 
املت�فني،  لذوي  وم�ا�صاتها 
العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها 
مهيبة  امل�صابني،  جلميع 
باأفراد املجتمع التعاون مع 
والتقيد  ال�صحية  اجلهات 
والل��ت��زام  بالتعليمات 
بالتباعد الجتماعي �صمانًا 

ل�صحة و�صالمة اجلميع.
عن  ال����زارة  اأعلنت  كما    
جديدة  حالة   4،892 �صفاء 
ك�رونا  بفريو�س  مل�صابني 
 "19  - "ك�فيد  امل�صتجد 
اأعرا�س  من  التام  وتعافيها 
املر�س بعد تلقيها الرعاية 
منذ  ال���الزم���ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
وبذلك  امل�صت�صفى،  دخ�لها 
ي���ك����ن جم���م����ع ح���الت 

ال�صفاء 336،731 حالة.

�إنجاز�ت  بال�صارقة..  �لأ�صرة  ل�صوؤون  �لأعلى  �لمجل�س 
نوعية مو�كبة لروؤى �لإمارة

ال�سارقة-وام:
الأ�رسة  ل�ص�ؤون  الأعلى  املجل�س  حقق     
يف ال�صارقة والإدارات العاملة حتت مظلته 
خالل العام 2020 اإجنازات ن�عية �ص�اء على 
امل�صت�ى املحلي اأو الدويل اأو يف الأن�صطة 
والفعاليات التي جاءت م�اكبة لروؤى اإمارة 
بالأفراد  الرتقاء  �صاأنها  من  التي  ال�صارقة 
الجتماعية  التنمية  وحتقيق  والأ����رسة 
امل�صتدامة وال�صاملة. واأظهرت الإح�صائيات 
واإدارات��ه متيزا  املجل�س  لإجنازات  الأخرية 
الت�ع�ية والإر�صادية  على �صعيد الربامج 
املقدمة للجمه�ر بطرق ال�قاية والت�صدي 
جلائحة "ك�فيد – 19" مبا اأ�صهم يف تعزيز 
الإم��ارات  يف  ال�صحية  املنظ�مة  جه�د 
اأكرث  الت�ع�ية  الر�صائل  من  ا�صتفاد  حيث 
من ملي�ن �صخ�س. واأ�صار التقرير الذي يعد 
الإ�صدار الأول لالأمانة العامة للمجل�س اإىل 
من  لأكرث  والإدارات  العامة  الأمانة  ت�قيع 
30 �رساكة ا�صرتاتيجية مع اجلهات املحلية 
والإقليمية والعاملية بالإ�صافة اإىل حتديد 
نظر  وجهة  من  الأ�رسية  الق�صايا  جمم�ع 
جمتمعية مثلت نتائج ل�صتطالعات الراأي 
للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  اأجرتها  التي 
والخت�صا�س  العالقة  ذوي  م�صت�ى  على 
واملجتمع املدين. وحر�صت الأمانة العامة 
�صيا�صات  تطبيق  على   2020 العام  خالل 
اإدارة الأزمات خالل فرتة اجلائحة وت�صكيل 
جلان ا�صتمرارية الأعمال التي ا�صتملت على 
بيئة  وتط�ير  الأداء  ومتيز  التط�ير  جلان 

املجل�س والتدقيق املايل والإداري والعمل 
الجتماعي  والت�ا�صل  والإع��الم  بعد  عن 
اإعداد  اإىل  اإ�صافة  وجلنة ا�صرتاتيجية 2022 
دليل منهجية ال�رساكات للمجل�س واإداراته 
ومن�صة  اجلديد  الإلكرتوين  امل�قع  واإطالق 
التدريب "مهنة" واإعداد دليل لالحتياطات 

الحرتازية وت�صميم وتنفيذ اآلية ال�صالمة.
وقالت �صعادة الدكت�رة خ�لة عبدالرحمن 
املال الأمني العام للمجل�س الأعلى ل�ص�ؤون 
مدر�صة  من  تعلمنا   ".. بال�صارقة  الأ���رسة 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن 
الأعلى  املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  حممد 
اأن  النري  �صم�ه  وفكر  ال�صارقة  حاكم 
اأن هذه  التحديات تخلق الفر�س".. م�ؤكدة 
واإدارات��ه  املجل�س  التي حققها  الإجن��ازات 
لتتحقق  ك��ان��ت  م��ا   2020 ال��ع��ام  خ��الل 
وت�جيهات  وروؤى  احلثيثة  املتابعة  ل�ل 
قرينة �صاحب ال�صم� حاكم ال�صارقة �صم� 
ال�صيخة ج�اهر بنت حممد القا�صمي رئي�صة 
بال�صارقة  الأ�رسة  ل�ص�ؤون  الأعلى  املجل�س 
ودعمها املت�ا�صل والتي كانت روؤاها دافعا 
الريادة  اأجل  من  الطاقات  لبذل  للجميع 
واحلفاظ  الأ�رسة  مبكانة  لالرتقاء  والتميز 
اأداء  من  اأف��راده��ا  ومتكني  متا�صكها  على 
ا�صتقرارهم  و�صمان  املجتمع  اأدواره��م يف 
ل�طنهم  الأ�صيلة  النتماء  بقيم  مت�صلحني 
النه�صة  يف  فاعلني  ���رسك��اء  ليك�ن�ا 
ال�صارقة ويف  اإمارة  ال�صاملة يف  التنم�ية 

دولة الإمارات العربية املتحدة عم�ما.

ال�سحة  ب�ساأن  قانون  م�سروع  التحادي«يناق�س  »الوطني 
النف�سية بح�سور ممثلي الحكومة

دبي-وام:
 ناق�صت جلنة ال�ص�ؤون ال�صحية والبيئية يف 
املجل�س ال�طني الحتادي خالل اجتماعها 
الذي عقد يف مقر الأمانة العامة للمجل�س 
عبداهلل  ناعمة  �صعادة  برئا�صة  دبي  يف 
املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�رسهان 
قان�ن احتادي يف  اللجنة، م�رسوع  رئي�صة 
�صاأن ال�صحة النف�صية، بح�ص�ر ممثلي وزارة 

ال�صحة ووقاية املجتمع.
اأع�صاء اللجنة �صعادة كل  ح�رس الجتماع 
اللجنة،  ال�ص�يدي مقررة  من �صمية عبداهلل 
�صعيد  و�صذى  ال�ص�يدي،  ب��صهاب  واأحمد 
ركا�س،  بن  ح�صن  وع��ذراء  النقبي،  عالي 
م�زة  والدكت�رة  اليماحي،  اأحمد  وحممد 

حممد حمرور العامري.
كما ح�رس من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
بن  النا�رس  عبد  الدكت�ر  �صعادة  من  كل 
�صامل خبري الت�رسيعات ال�صحية، والدكت�رة 
�صيا�صات  اإدارة  مدير  ال�صعايل  على  لبنى 
ال�صيد  ر�صا  والدكت�رة  العامة،  ال�صحة 
�صالمة م�صت�صار ال�صحة العامة، والدكت�رة 
منى الك�اري مديرة مركز الرعاية ال�صحية، 
م�صت�صفى  مديرة  تركي  اآمنه  والدكت�رة 
ال�رسهان  ناعمة  �صعادة  وقالت  الأم���ل. 
ال�زارة  ممثلي  مع  ا�صتعر�صت  اللجنة  اإن 
ب�صكل  النف�صية  ال�صحة  قان�ن  م�رسوع 
عام، ومت البدء يف مناق�صة م�اده، والطالع 

اللجنة  اأجرتها  التي  التعديالت  على 
التي  وامل���اد  وم���اده  بن�ده  بع�س  على 
بني  الت�افق  مت  اأنه  اإىل  لفتة  ا�صتحدثتها، 
وما  التعديالت  هذه  على  وال�زارة  اللجنة 
ممثلي  اأن  اإىل  م�صرية  م�اد،  من  ا�صتحدث 
ا�صتف�صارات  على  واف  ب�صكل  ردوا  ال�زارة 
متت  ما  ب�صاأن  اللجنة  اأع�صاء  وت�صاوؤلت 
مناق�صته من م�اد يف م�رسوع القان�ن، على 
ممثلي  مع  مناق�صته  اللجنة  ت�صتكمل  اأن 
اأن  واأ�صافت  املقبل.  اجتماعها  يف  ال�زارة 

م�رسوع  بح�صب  النف�صية  ال�صح�ة  مفه�م 
النف�صي  ال�صتقرار  من  حالة  ه�  القان�ن 
والجتماعي، ي�صتطيع الفرد من خاللها اأن 
ال�صخ�صية،  لإمكانياته  طبقًا  اأهدافه  يحقق 
واأن يتعامل مع ال�صغ�ط احلياتية ويعمل 
وينتج وي�صاهم يف املجتع، م��صحة اأنه ل 
النف�صية دون  ال�صحة  يج�ز تقدمي خدمات 
احل�ص�ل على ترخي�س من اجلهة ال�صحية، 
حتددها  التي  وال�ص�ابط  ال�����رسوط  وف��ق 

الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن.



اأبوظبيـ  وام:

نفذت �إد�رة طري�ن �رشطة �أبوظبي يف قطاع 

العمليات املركزية 1053 طلعة جوية يف 

اإمارة اأبوظبي خالل العام 2020، ت�ضمنت 

377 طلعة عمليات �رشطية و 395 طلعة 

تدريبي���ة، و110 لالإ�ضعاف اجلوي، و169 

طلعة للمهام الأخرى، اإ�ضافة اإىل طلعتني 

للت�ضوير.

واأكد العميد طيار اإبراهيم ح�ضن البلو�ضي، 

مدير اإدارة طريان �رشطة اأبوظبي، حر�ص 

الإدارة عل���ى تلبية الن���داءات الإن�ضانية 

والو�ضول اإىل مواقع البالغات �ضمن زمن 

ال�ضتجابة لإنقاذ الأرواح وتقدمي الرعاية 

الإن�ضاني���ة يف املناط���ق الت���ي يتعذر 

الو�ضول اإليها والطرق اخلارجية اأو للذين 

انقطعت بهم ال�ضبل �ضواء يف الرب اأو البحر 

بال�ضتعان���ة باأ�ضطولها اجل���وي املزود 

باأح���دث الأجه���زة واملع���دات املتطورة 

والكادر الب�رشي من الطيارين واملالحني 

املوؤهلني  الطبي���ة  والأطق���م  اجلوي���ني 

واملدرب���ني على اأعلى امل�ضتويات الفنية 

وفق املعايري الدولي���ة، وهم على درجة 

عالية من الكفاءة والحرتافية.

واأو�ض���ح اأن الإدارة نظمت ع���دة دورات 

تدريبية، ت�ضمن���ت 31 دورة يف الطريان 

الت�ضبيه���ي ا�ضتف���اد منه���ا 62 طي���ارا، 

و7 دورات حتويلي���ة لع���دد 7 طياري���ن، 

وعق���د دورة قائد طائرة لع���دد طيارين، 

 Flight dispatch ودورة 

recurrent training لع���دد 
5 �ضباط عملي���ات، وتنظيم دورة طريان 

حتويلي على طائ���رة AW-139 ودورة 

 412-AB ط���ريان حتويلي على طائ���رة

اإ�ضافة لتنظيم دورة تن�ضيطية على طائرة 

. 412-AB

دبي ـ وام:

وا�ضلت جلنة �ض���وؤون التقنية والطاقة 

وال���روة املعدني���ة باملجل�ص الوطني 

الحتادي خالل اجتماعها الذي عقد يف 

مقر الأمانة العامة بدبي برئا�ضة �ضعادة 

يو�ضف عبداهلل البط���ران رئي�ص اللجنة، 

مناق�ضة مو�ض���وع دور وزارة ال�ضناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة يف �ضاأن تطوير 

ال�ضناع���ات الوطني���ة، بح�ضور ممثلي 

جمعية رواد الأعمال الإماراتيني.

ح�رش الجتماع اأع�ضاء اللجنة �ضعادة 

كل من عفراء بخي���ت العليلي "مقررة 

اللجنة لهذا الجتماع"، والدكتورة حواء 

را�ضد  ال�ضح���اك املن�ضوري، وعائ�ض���ة 

ليتيم، وعائ�ضة حممد املال، والدكتورة 

ن�ضال حممد الطنيجي.

وقال �ضعادة يو�ضف عبداهلل البطران اإن 

اللجنة عقدت اجتماعها بح�ضور ممثلي 

جمعية رواد الأعم���ال الإماراتيني، ومت 

مناق�ضة مو�ض���وع دور وزارة ال�ضناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة يف �ضاأن تطوير 

ال�ضناع���ات الوطني���ة، �ضم���ن حماور 

الت���ي ت�ضعى  اخلط���ة ال�ضرتاتيجي���ة 

الوزارة اإىل حتقيقها فيما يتعلق بتطوير 

ال�ضناع���ة املحلي���ة، واحلوافز واملنح 

لدعم ال�ضناعات الوطنية وحمايتها من 

ال�ضناعات الأجنبية، والتعاون والتن�ضيق 

مع اجلهات املحلية والحتادية يف دعم 

ال�ضناعات الوطنية.

واأف���اد البطران ب���اأن اللجنة عقدت "عن 

بعد" �ضمن خطة عمله���ا حلقة نقا�ضية 

افرتا�ضي���ة مب�ضاركة اأ�ضح���اب امل�ضانع 

الإماراتيني،  الأعمال  ورواد  وامل�ضتثمرين 

وا�ضتمع���ت اإىل اآرائهم ومالحظاتهم واأبرز 

التحديات التي تواجههم يف هذا القطاع، 

وانح�رشت اأب���رز التحديات يف التوطني، 

والر�ض���وم والرخ����ص، وحماية ال�ضناعة 

الوطنية وال�ضل���ع املحلية من املناف�ضة 

الأجنبي���ة يف الأ�ض���واق املحلي���ة، ومت 

الإ�ض���ارة اإىل كيفية رف���ع م�ضتوى القدرة 

التناف�ضية للمنتجات الوطنية وتنويعها 

وت�ضويقها ب�ضكل اأف�ضل داخليًا وخارجيًا، 

والعمل عل���ى تخفي�ص نفق���ات الإنتاج 

والنقل، حيث طال���ب امل�ضاركون بتقدمي 

الدعم لأ�ضحاب امل�ضانع يف عملية تكلفة 

نقل الب�ضائع للمناف�ضة عامليًا.

واأ�ض���ار اإىل اأن اأب���رز التحديات التي مت 

الإ�ضارة اإليها اأي�ضا ر�ضوم تو�ضيل الكهرباء 

للم�ضان���ع وارتف���اع فوات���ري الكهرباء، 

والتمويالت  العم���ال،  اإقام���ات  ور�ضوم 

البنكية للم�ضانع وال�ضمانات املطلوبة، 

والر�ض���وم املفرو�ضة على نقل الب�ضائع 

بني اإمارات الدول���ة، ور�ضوم الرتاخي�ص، 

ور�ضوم العبور بني اإمارات الدولة.

وق���ال البط���ران اإن اللجن���ة �ضتعم���ل 

واملقرتحات  املالحظ���ات  �ضياغة  على 

كتو�ضي���ات يف تقرير اللجن���ة النهائي، 

و�ضيت���م رفع التقري���ر لرئا�ضة املجل�ص 

لعتم���اده ومناق�ضته يف اإحدى جل�ضات 

املجل�ص القادمة.

اأبوظبيـ  الوحدة:

اهت���م اآلف العار�ض���ني يف مهرجان 

ال�ضيخ زايد باأن حتتوي اأجنحتهم على 

كل املنتج���ات التي تهم الأ�رشة ب�ضكل 

عام، واملراأة ب�ضكل خا�ص، حيث توفر 

حم���الت الأجنحة اخلليجية والعربية 

والعاملي���ة اآلف املنتجات التي تاأتي 

ال�ضيدات من خمتل���ف اجلن�ضيات اإىل 

املهرجان بحث���ًا عنها، وذلك لتنوعها 

وخ�ضو�ضي���ة كل منت���ج منه���ا وفقًا 

للدولة امل�ضتمد من ح�ضاراتها واأعرافها 

وتقاليدها.

ول يخ���ل جن���اح يف املهرج���ان من 

والإك�ض�ض���وارات  املالب����ص  حم���الت 

الن�ضائية، حيث  واحلقائ���ب  والعطور 

حتمل منتج���ات كل جناح روح وعبق 

الدولة التي ميثلها، مبا لها من مميزات 

جتذب الكثري من ال�ضيدات من خمتلف 

اجلن�ضيات والثقاف���ات اإىل منتجاتها، 

فمن العب���اءات اخلليجية التي ت�ضتهر 

بها كاف���ة دول اخللي���ج العربي وما 

�ضهدت من اإ�ضافات يف الأقم�ضة وطرق 

اخلياط���ة والت�ضامي���م الت���ي تواكب 

امل�ضتجدات ومتطلبات املراأة الع�رشية، 

والعاملي���ة،  الغربي���ة  الأزي���اء  اإىل 

والإك�ض�ض���وارات التي �ضنعت ونق�ضت 

بطرق اإبداعي���ة جت�ضد هوية �ضانعها 

ومورثه ال�ضعبي واحل�ضاري.

وانطالقًا من "�ضوق الوثبة" وما ي�ضم 

من منتجات جت�ض���د الهوية والثقافة 

الإماراتي���ة، تب���داأ رحل���ة ال�ضي���دات 

للتعرف عل���ى كل جديد يف منتجات 

العط���ور العربية املعتق���ة والدخون 

املخل���وط بامل�ضك والع���ود والعنرب، 

حيث ي�ضتقبل ال�ض���وق زواره بروائح 

زكي���ة من عط���ور وبخ���ور وخلطات 

الأمهات  وتوارثتها  اجل���دات  اأبدعتها 

لتطيي���ب اأنف�ضهن وبيوتهن يف جميع 

املنا�ضبات باأفخر اأنواع العطور التي 

تعك�ص اجلودة والرقي والذوق الرفيع 

للمراأة الإماراتية.

الأم���ر عل���ى اخللطات  ول يقت����رش 

املتوارثة واملتعارف عليها منذ القدم، 

بل هناك الكثري من اخللطات اجلديدة 

م���ن �ضاحات  الت���ي جعلت  املميزة 

واأروق���ة املهرج���ان ف�ض���اًء مفتوحًا 

يعب���ق باأطيب الروائ���ح، فهنا عطور 

عربية عتيق���ة، وهناك عطور فرن�ضية 

حديثة، جتاورها عط���ور خملطة من 

العربي���ة والفرن�ضية، وعط���ور اأخرى 

مبتكرة تتما�ضى مع كافة املنا�ضبات، 

خ�ضو�ضًا الأعرا�ص.

وتوا�ضل امل���راأة رحلتها بني اأجنحة 

على  للتع���رف  املهرجان  وحم���الت 

طيف كب���ري من العب���اءات واملالب�ص 

التي ترتديها خ���ارج وداخل املنزل، 

فهنا عباءات خليجية، وهناك عباءة 

فرعونية، جتاورها  بنقو����ص  م�رشية 

عباءات �ضورية واأردنية مطرزة بنقو�ص 

عربي���ة بدوي���ة، وعب���اءات مغربية 

املعهودة،  وت�ضاميمه���ا  باأ�ضكاله���ا 

ناهيك عن الأزي���اء ال�ضعبية العربية 

والعاملي���ة بت�ضاميمه���ا وتطريزاتها 

والثقافات  البيئ���ات  م���ن  امل�ضتمدة 

والعادات والتقاليد لكل دولة.

ول تكتمل الزينة من دون الإك�ض�ضوارات 

الأنيق���ة املعرو�ض���ة ب���كل جناح يف 

املهرج���ان، والت���ي اأبدعه���ا ال�ضانع 

بحرفية عالية حتمل نقو�ضًا ور�ضومات 

م�ضتم���دة م���ن بيئت���ه، حي���ث تكتظ 

الأجنح���ة مبجموعات كبرية ومتنوعة 

من الإك�ض�ضوارات الن�ضائية والف�ضيات 

م���ن الأ�ض���اور والأق���راط وال�ضال�ض���ل 

منتج���ات  اإىل  بالإ�ضاف���ة  وغريه���ا، 

املاكياج والتجميل واحلقائب الن�ضائية 

الع�رشية الأنيقة.

ويحمل املهرجان بني جنباته اأ�ضالة 

وعبق التاريخ عرب اأجنحته املتعددة، 

الت���ي ت�ض���م جمموع���ة كب���رية من 

الإبداعات والتحف التي جت�ضد تاريخ 

الدول امل�ضاركة، وتع���رّف الزوار على 

ثقافاتها الوطنية وموروثاتها ال�ضعبية، 

والتي ميك���ن ا�ضتخدامه���ا يف تزيني 

اأركان واأثاث البيوت واملكاتب وكذلك 

جدرانهما، لت�ضفي اأجواًء �ضاحرة على 

هذه الأماكن.

كما تزخ���ر الأجنحة مبئات املنتجات 

الغذائية بنكهاتها العربية والعاملية، 

وكذلك مناطق الطع���ام وما تقدم من 

اأطباق متثل معظم املطابخ اخلليجية 

والعربية والآ�ضيوية والعاملية، ليلبي 

املهرج���ان به���ذا الطي���ف الكبري من 

املعرو�ض���ات كل تطلعات ومتطلبات 

اجلن�ضي���ات  خمتل���ف  م���ن  امل���راأة 

والثقافات.
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اأخبارالوطن

في اإطار جهود مكافحة انت�شار الوباء

تطعيم 2200 موظف تابع 

لفندق ونادي �سباط القوات 

الم�سلحة بلقاح كوفيد-19

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلن فندق ونادي �ضباط القوات امل�ضلحة، اأم�ص، 

ح�ضول اأكر من 90 باملئة من موظفيه على لقاح 

كوفيد-19 يف اإط���ار �ضعيه للم�ضاعدة على احلد 

م���ن انت�ضار الوباء، وتاأتي ه���ذه اخلطوة متا�ضيًا 

مع حملة "ليك���ن خيارك التطعيم" التي اأطلقتها 

حكوم���ة اإم���ارة اأبوظبي، وبالتع���اون مع �رشكة 

اأبوظب���ي للخدم���ات ال�ضحية )�ضح���ة(، وهو ما 

ي�ضع فندق ونادي �ضباط القوات امل�ضلحة �ضمن 

اأكر الأماكن تطعيم���ًا يف اأبوظبي من حيث عدد 

�ملوظفني. 

ويف معر�ص تعليقها على ه���ذه املبادرة، قالت 

�ضيخة الكعبي، الرئي����ص التنفيذي لفندق ونادي 

�ضب���اط الق���وات امل�ضلح���ة: "نح���ن حمظوظون 

وممتنون للجهود احلثيثة الت���ي تبذلها حكومة 

اأبوظبي حلماي���ة اأفراد املجتم���ع وتوفري جميع 

ال�ضبل لل�ضيطرة الفّعال���ة على انت�ضار الفريو�ص. 

كما اأننا فخورون بح�ض���ول 90 باملئة من فريق 

عملن���ا، مبن فيه���م بع�ص اأف���راد عائالتهم، على 

اللقاح خالل حمالت التطعيم الثالث التي اأقيمت 

يف مبنى فندق ونادي �ضب���اط القوات امل�ضلحة. 

ومن خ���الل دعمهم امل�ضتمر، ميكننا احلفاظ على 

بيئة اآمنة ل�ضيوفنا وتقدمي خدمات �ضيافة فريدة 

من نوعها". 

وج���رى اإقامة العدي���د من اجلل�ض���ات التثقيفية 

جلميع املوظفني خالل ال�ضهر املا�ضي للم�ضاعدة 

يف توعيتهم بفوائد اللقاح وتوفري من�ضة مفتوحة 

له���م لتوجي���ه اأي اأ�ضئلة اأو مالحظ���ات. ويلتزم 

فن���دق ونادي �ضباط القوات امل�ضلحة بال�ضتمرار 

يف حملة التطعيم به���دف �ضمان ح�ضول جميع 

املوظف���ني املتطوعني على اجلرع���ة الكاملة من 

اللقاح.

مهرجان ال�سيخ زايد يلبي اهتمامات المراأة من مختلف الجن�سيات عبر اآالف المنتجات 

العربية والعالمية

لجنة بـ »الوطني االتحادي« توا�سل مناق�سة تطوير 
ال�سناعات الوطنية  

اأبوظبي ـ وام:

بطموح واإرادة و�ضغف يوا�ض���ل �ضباب الإمارات ت�ضطري 

الإجن���ازات النوعية للدولة .. فقد ب���داأت هدى التميمي 

مهند�ضة حظ���ر النت�ضار الن���ووي يف الهيئة الحتادية 

للرقابة النووية رحلة فريدة من نوعها تخو�ص خاللها 

برناجما تدريبيا متخ�ض�ضا يف الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية بالنم�ضا يقودها يف نهاية املطاف اإىل اأن ت�ضبح 

مفت�ضة �ضمانات دولية.

وو�ضط م�ضاعر فخر واعتزاز بكونها اأول اإماراتية تخو�ص 

مث���ل هذا الربنامج ال�ضامل الذي ميتد اإىل نحو 10 اأ�ضهر 

توؤم���ن التميمي باأن �ضباب الإمارات اأ�ضبح اليوم بف�ضل 

بدع���م ورعاية القيادة الر�ضيدة ركيزة اأ�ضا�ضية لتحقيق 

الإجنازات ال�ضتثنائية للدولة ودعم م�ضريتها التنموية 

وجهودها لتحقيق التنمية امل�ضتدامة.

هدى التميمي .. اأول اإماراتية تخو�ض 

تدريباً بـ»وكالة الطاقة الذرية« بالنم�سا 

تمهيداً للعمل كمفت�سة دولية

1053 طلعة جوية لطيران �سرطة اأبوظبي خالل2020

بح�ضور ممثلي جمعية رواد الأعمال الإماراتيين
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير 

  

 

 مبعوث عملية ال�سالم  
الأممي يوؤكد اأهمية 

دور م�سر في التو�سل 
اإلى حل �سامل للق�سية 

الفل�سطينية

طيران الجي�ش  يق�صف مواقع لداع�ش في بحيرة حمرين

رئي�ض الوزراء العراقي يعلن القب�ض على»ع�سابة الموت«في 
الب�سرة

بغداد )د ب اأ( - 
 نفذ طريان اجلي�س العراقي ام�س  
جوية  �رضبات  خم�س  االثنني  
داع�س  لتنظيم  مواقع  ا�ستهدفت 
تقع  ال��ت��ي  حمرين  ب��ح��رية  يف 

�سمايل بغداد.
االأمني يف  االإعالم  وذكرت خلية 
يف  امل�سرتكة،  العمليات  قيادة 
بيان �سحفي ، اأن القوات االأمنية 
"مالحقة بقايا ع�سابات  توا�سل 
داع�س االإرهابية، وبعملية نوعية 
اجلي�س  ط��ريان  وج��ه  متميزة  
دقيقة  ج��وي��ة  ���رضب��ات  خم�س 
ع�سابات  عنا�رض  فيها  ا�ستهدف 

داع�س يف بحرية حمرين".
عثمان  الداخلية  وزي��ر  وك��ان 
اإىل  ام�����س   و�سل  ق��د  الغامني 
ق��ادة  برفقة  ك��رك��وك  حمافظة 
واالأمنية  الع�سكرية  القوات  كبار 
ملتابعة تطورات االأو�ساع االأمنية 
 ، داع�س  فلول  مالحقة  وخطط 
فيما و�سل وفد اأخر برئا�سة وزير 
اإىل حمافظة  الدفاع جمعة عناد 

دياىل ملتابعة االأو�ساع االأمنية.
وت�سهد مناطق متفرقة من البالد 
وا�ستخبارية  اأمنية  عمليات 
واجلرمية  داع�س  عنا�رض  لتعقب 
مناطق  تن�سط يف  التي  املنظمة 
متفرقة ال�ستهداف القوات االأمنية 

واحل�سد ال�سعبي واالأهايل.
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  اأع��ل��ن 
للقوات  العام  القائد  العراقي  
الكاظمي،  م�سطفى  امل�سلحة 
"ع�سابة  على  القب�س  اإل��ق��اء 

املوت" يف حمافظة الب�رضة.
تغريدة   يف   ، الكاظمي  وق��ال 
التوا�سل  مبوقع  ح�سابه  على  
اإن  االثنني،  "تويرت"   االجتماعي 
"ع�سابة املوت التي اأرعبت اأهلنا 
يف  امل��وت  ون�رضت  الب�رضة  يف 
�سوارعها احلبيبة واأزهقت اأرواحًا 
اأبطال  قب�سة  يف  �سقطت  زكية، 
ملحاكمة  متهيداً  االأمنية  قواتنا 
عادلة علنية".  واأ�ساف اأنه �سيتم 

جرائم  مرتكبى  من  الق�سا�س 
القتل، و�سوف ت�سود العدالة.

نهاية  تعهد  الكاظمي   وك��ان 
ال�سهر املا�سي بالق�سا�س من كل 
من تورط باإراقة دماء العراقيني، 
املظاهرات  �سحايا  فيهم  مبن 
اأول/ ت�رضين  يف  االحتجاجية 

اخرى  جهة  من   .2019 اأكتوبر 
العراقية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
م�سرية  ط��ائ��رة  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
و����س���اروخ���ني ع��ل��ى احل����دود 
على  العثور  ال�سورية.  العراقية 
و���س��اروخ��ني  م�سرية  ط��ائ��رة 
ع��ل��ى احل������دود ال��ع��راق��ي��ة 
اأمن  تطوير  ال�سوريةالعراق: 

باملراقبة  �سوريا  مع  احلدود 
بيان  يف  وذكرت  االإلكرتونية 
على  ال��ع��ث��ور  "مت  �سحفي: 
و���س��اروخ��ني  م�سرية  ط��ائ��رة 
لقطعات  اأمنية  عملية  خالل 
ال���ف���رق���ة ال�������س���اد����س���ة يف 
على  االحت���ادي���ة  ال�����رضط��ة 
ال�������رضي���ط احل��������دودي م��ع 

"قوة  اأن  واأ�سافت،  �سوريا". 
ووح���دات  مقر  م��ن  م�سرتكة 
ل���واء امل��غ��اوي��ر ال�����س��اد���س، 
ال��ف��رق��ة ال�����س��اد���س��ة، ن��ف��ذت 
قاطع  �سمن  تفتي�س  واج��ب 
ال�رضيط  ع��ل��ى  ول��ي��ة  امل�����س��وؤ
الطائرة  على  وعرثت  �سوريا، 

وال�ساروخني". امل�سرية 

مخطط  لمنع  واأمريكي  دولي  بتدخل  يطالب  ا�ستية 
ا�ستيطاني اإ�سرائيلي يهدد بتقوي�ض حل الدولتين

رام اهلل  )د ب اأ(-
الفل�سطيني حممد  الوزراء   طالب رئي�س 
ا�ستية  االثنني املجتمع الدويل واالإدارة 
االأمريكية اجلديدة بالتدخل ملنع خمطط 
ا�ستيطاين اإ�رضائيلي "من �ساأنه اأن يقو�س 

حل الدولتني".
االجتماع  م�ستهل  يف   ، ا�ستية  واأدان 
اهلل  رام  مدينة  يف  حلكومته  االأ�سبوعي 
اإق��ام��ة  االح��ت��الل  �سلطات  "حماوالت 
م�ستوطنة )E1(، التي �ست�سم 12 األف وحدة 
مب�ستوطنة  ربطها  و�سيتم  ا�ستيطانية 
معايل ادوميم وما �سيتبع ذلك من عزل 
ملدينة القد�س عن االأغوار، وف�سل �سمال 

ال�سفة الغربية عن جنوبها".
االإ�رضائيليني  امل�ستوطنني  ا�ستية  واتهم 
الفل�سطينيني  بحق  اإرهابهم  "بت�سعيد 
اثنني يف حوادث  فل�سطينيني  وفاة  بعد 
اإ�سافة اإىل عمليات االعتداء على  ده�س، 
القرى والبلدات،  العديد من  االأرا�سي يف 
ع�رضات  اإ���س��اب��ة  يف  ت�سببت  وال��ت��ي 
املواطنني دفاعا عن بيوتهم واأرا�سيهم".

االنتهاكات  كافة  "رفع  �سيتم  اإنه  وقال 
اإىل  االح��ت��الل  �سلطات  ترتكبها  التي 
باعتبارها  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
ج��رائ��م ح��رب، وف��ق ال��ق��ان��ون ال��دويل، 
تلك  خا�سة  االإن�ساين  ال��دويل  والقانون 
واإزال���ة  امل��واط��ن��ني،  بتهجري  املتعلقة 

التجمعات البدوية".
اأن "ال�سندوق القومي   وحذر ا�ستية من 
الغربية  ال�سفة  يف  �سين�سط  اليهودي 
املواطنني  م��ن  يتطلب  م��ا  وال��ق��د���س، 

تزوير  من حماوالت  احلذر  الفل�سطينيني 
وزراعتها،  باأرا�سيهم  واالهتمام  وخداع، 

واحلفاظ عليها كما كان دائما".
اإدراج  �سيتم  اأنه  اخل�سو�س،  بهذا  واأكد   
ال�سندوق القومي اليهودي "كاأحد اأدوات 
اجلنائية  اأم��ام  اال�ستيطاين  اال�ستعمار 

الدولية ليتم مقا�ساته هناك".
يف  م�سجل  ال�سندوق  اأن  اإىل  واأ���س��ار   
واإ�رضائيل  املتحدة  والواليات  بريطانيا 
يتم  تربعات  يتقا�سى  خريية  كجمعية 
االأم��وال  وه��ذه  ال�رضائب،  من  اعفاوؤها 
ت�ستخدم يف بناء امل�ستوطنات وهذا غري 

قانوين وغري �رضعي.
جتديد  ا�ستية  اأعلن   ، اأخ��رى  جهة  من   
للحد  بها  املعمول  احلكومية  االإجراءات 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  تف�سي  من 
اعتبارا من بعد غد االأربعاء، نظرا الزدياد 

اأعداد االإ�سابات خالل االأيام املا�سية.
الفريو�س  انت�سار  "موؤ�رضات  اأن  واأو�سح   
من  العديد  الإغ��الق  ا�سطرتنا  التي  هي 
التقيد  ا�ستمرار  اإىل  واأدع���و  املناطق، 
بالتدابري الوقائية، واحلفاظ على االلتزام 
اإقامة  وعدم  والتباعد،  الكمامة،  بارتداء 

التجمعات".
و�سول  على  ط��راأ  قد  تاأخريا  اأن  وذك��ر   
كميات اللقاح املطلوبة لفريو�س كورونا 
اإىل فل�سطني اإىل وقت الحق �سيتم االإعالن 
عنه حال ا�ستالم كميات اللقاح متعددة 
التطعيم  �سي�سمل  بحيث  امل�����س��ادر، 
اأ�سحاب  من  بالرعاية  االأوىل  االأ�سخا�س 

االأمرا�س املزمنة، وكبار ال�سن.
الفل�سطينية  االأرا���س��ي  اأن  اإىل  ي�سار   
بفريو�س  اإ�سابة  األف   190 نحو  �سجلت 

كورونا امل�ستجد منها 2128 حالة وفاة.

انتقادات وا�صعة في غزة لتقييد �صفر الن�صاء وال�صباب

ف�سائل فل�سطينية ت�ستنكر التعميم الذي يتعار�ض 
وحقوق الإن�سان 

غزة )د ب اأ(- 
انتقدت ف�سائل وموؤ�س�سات حقوقية  االثنني 
الق�ساء  "جمل�س  عن  �سدر  تعميم  ب�سدة 
ال�رضعي االأعلى" التابع حلركة حما�س ب�ساأن 
تقييد �سفر الن�ساء وال�سباب غري املتزوجني. 
واأ�سدر املجل�س االأعلى للق�ساء ال�رضعي يف 
اأم�س تعميما ق�سائيا بخ�سو�س املنع  غزة 
حلاالت  بنود  اأربعة  ت�سمن  اإذ  ال�سفر،  من 
الذكور  طالت  قيود  عليها  فر�ست  خمتلفة 

واالإناث على حد �سواء.
اأنه  على  التعميم  من  االأوىل  املادة  ون�ست 
القا�رضين  ب��اأوالده  ال�سفر  من  االأب  نع  "ميمُ
ر�سا  بال  الن�ساء  بح�سانة  وامل�سمولني 
حا�سنتهم، ويف حال ر�ساها يتم عمل حجة 
اأول  حمكمة  لدى  ال�سفر  من  ممانعة  عدم 

درجة ح�سب االأ�سول".
فيما ن�ست املادة الثانية من التعميم باأنه 
"اإذا انتقلت ح�سانة القا�رضين وامل�سمولني 
بح�سانة الن�ساء اإىل االأب الذي طلق زوجته 
ينتقل  من  يوجد  ومل  باأجنبي  وتزوجت 
ي�سافر  اأن  لالأب  جاز  احل�سانة  حق  اإليه 
من  اأو  اأمهم  حق  يعود  اأن  اإىل  ب��اأوالده 

احل�سانة". يف  مقامها  يقوم 
منع  "جواز  على  الثالثة  املادة  ون�ست 
ال�سفر من  18 عاما من  الذي جتاوز  الولد 
كان  اإذا  ل��الأب،  واجل��د  االأبوين  اأح��د  قبل 
باإقامة  حم�س  �رضر  �سفره  على  يرتتب 
املخت�سة". املحكمة  لدى  ق�سائية  دعوى 
"منع  على  فن�ست  الرابعة  امل��ادة  اأم��ا 
ثيًبا  اأو  بكًرا  املتزوجة  غري  االأنثى  �سفر 
العا�سب،  وليها  اإذن  على  احل�سول  دون 

كان  اإذا  ال�سفر  من  مينعها  اأن  ولوليها 
دعوى  وجدت  اأو  �رضر حم�س  �سفرها  يف 
من  امل��ن��ع  ت�ستلزم  بينهما  ق�سائية 

ل�سفر". ا
لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  واعتربت 
التعميم   ، �سحفي   بيان  يف  فل�سطني،  
احلريات  لعمل  تقييداً  يعد  باأنه  املذكور 
وحرية  احل��رك��ة  حرية  ومنها  العامة، 

التنقل. وحرية  ال�سفر 
ال�سفر  منع  "تعميم  اأن  اجلبهة  وذك��رت 
االأ���س��ا���س��ي  ل��ل��ق��ان��ون  ان��ت��ه��اك��ا  ي�سكل 
حلقوق  العاملي  واالإع��الن  الفل�سطيني، 
املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  االن�سان، 

عنه. بالرتاجع  مطالبة  وال�سيا�سية"، 
ال�سعب  ح���زب  اأع�����رب   ، ج��ه��ت��ه  م���ن 
للتعميم  ا�ستنكاره  ع��ن  الفل�سطيني 
�رضيحة  "خمالفة  اإياه  معتربا  املذكور، 
وملنظومة  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  للقانون 
ذات  الدولية  واملواثيق  االإن�سان  حقوق 

ال�سلة".
 وطالب احلزب ، يف بيان �سحفي ، حركة 
"�سيا�سة  بوقف  و�سلطتها يف غزة  حما�س 
امل��ت��ط��رف،  ال��ظ��الم��ي  للفكر  االن��ح��ي��از 
متزيق  �ساأنه  من  ما  كل  عن  واالبتعاد 

االنق�سام". وتعميق  املجتمع  وحدة 
الهيئة  يف  احلقوقي  النا�سط  واعترب   
م�سطفى  االإن�����س��ان  حل��ق��وق  امل�ستقلة 
التوا�سل  مبوقع  ح�سابه  على  اإبراهيم 
تعميم  اأن  "في�سبوك"،  االج��ت��م��اع��ي 
القانون  املجل�س االأعلى للق�ساء "يخالف 
املنظمة  والقوانني  الفل�سطيني  االأ�سا�سي 

بها". املعمول  ال�سخ�سية  لالأحوال 

القاهرة  )د ب اأ( –
  اأكد املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة لعملية 
وين�سالند    تور  االأو�سط   ال�رضق  يف  ال�سالم 
االثنني اأهمية دور م�رض يف دعم التو�سل اإىل 
حل دائم وعادل و�سامل للق�سية الفل�سطينية 
وحتقيق ال�سالم املن�سود يف املنطقة، وكذلك 
التقدير مل�ساعي م�رض امل�ستمرة لراأب ال�سدع 

الفل�سطيني وحتقيق امل�ساحلة الوطنية.
وزير   تلقاه  هاتفي  ات�سال  خالل  ذلك  جاء 
من  �سكري  �سامح  امل�����رضي  اخل��ارج��ي��ة 
ح�سبما   ، املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املبعوث 
اخلارجية  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأف��اد 

امل�رضية اأحمد حافظ .
اإن    ، �سحفي  بيان  يف   ، املتحدث  وق��ال 
العمل  اإىل  تطلعه  عن  اأع��رب   وين�سالند 
م�سار  دفع  اأجل  من  القاهرة  مع  والتن�سيق 
وحتقيق  قبلة،  املمُ ال��ف��رتة  خ��الل  ال�سالم 

االخرتاق املطلوب يف عملية ال�سالم.
�سكري   ال��وزي��ر  اأع���رب    ، املتحدث  ووف��ق 
توليه  على  االأممي  للم�سوؤول  التهنئة  عن 
مهمته  يف  بالتوفيق  والتمنيات  املن�سب 
كلل جهوده بالنجاح يف دفع  اجلديدة، واأن تمُ
قبلة بالتعاون  عملية ال�سالم خالل الفرتة املمُ

. مع ال�رضكاء املعنينينّ
وتطرق �سكري اإىل اجلهود امل�رضية املبذولة 
البيئة  خلق  اأجل  من  االأخرية  الفرتة  خالل 
املواتية الإعادة انخراط اجلانبني الفل�سطيني 
وما  التفاو�سي،  امل�سار  يف  واالإ�رضائيلي 
ال�رضكاء  مع  للت�ساور  تكثيف  من  �سهدته 
االإقليمينينّ والدولينينّ عرب عدة م�سارات؛ كان 
جامعة  ملجل�س  الطارئ  االجتماع  اأخرها 
امل�ستوى  على  نعقد  املمُ العربية  ال���دول 

الوزاري.
موقف  على  التاأكيد  �سكري  الوزير  واأع��اد 
م�رض الثابت من الق�سية الفل�سطينية ودعم 
الفل�سطيني  لل�سعب  امل�رضوعة  احلقوق 
�ستقلة  املمُ دولته  اإقامة  اإىل  و�سواًل  ال�سقيق 
على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، 
ا�ستناًدا اإىل مبداأ حل الدولتني ووفًقا ملقررات 

ال�رضعية الدولية.

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة م�سيرة 
اأطلقها الحوثيون باتجاه ال�سعودية

الريا�ض  )د ب اأ(-
تقوده  الذي  التحالف  اأعلن   
يف  اليمن  يف  ال�سعودية 
�سباح  م��ن  مبكرة  �ساعة 
ام�س  االثنني، اإنه دمر طائرة 
جماعة  اأطلقتها  م�سرية 
باجتاه  اليمنية  احل��وث��ي 

اململكة.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة االأن���ب���اء 
عن  "وا�س"  ال�����س��ع��ودي��ة 
با�سم  الر�سمي  املتحدث 
قوات التحالف العميد الركن 
ت��رك��ي امل��ال��ك��ي، ق��ول��ه اإن 
امل�سرتكة  التحالف  "قوات 
االثنني  اليوم  متكنت �سباح 
طائرة  وتدمري  اعرتا�س  من 
دون طيار "مفخخة" اأطلقتها 
امليلي�سيا احلوثية االإرهابية 
بطريقة  اإيران  من  املدعومة 
ممنهجة ومتعمدة ال�ستهداف 
املدنيني واالأعيان املدنية“.

اأن  امل���ال���ك���ي  وا�����س����اف 
امليلي�سيا  "حماوالت 

احلوثية االإرهابية باالعتداء 
واالأع��ي��ان  امل��دن��ي��ني  على 
متعمدة  بطريقة  املدنية 
ومم��ن��ه��ج��ة مت��ث��ل ج��رائ��م 
قيادة  "اأن  م��وؤك��داً  حرب"، 
للتحالف  امل�سرتكة  القوات 

االإج����راءات  ��ن��ف��ذ  وتمُ تتخذ 
حلماية  الالزمة  العملياتية 
املدنية  واالأعيان  املدنيني 
القانون  مع  يتوافق  ومب��ا 
وقواعده  االإن�ساين  ال��دويل 
العرفية". وكان حتالف دعم 

،اعلن  اليمن  يف  ال�رضعية 
طائرتني  تدمري  االأحد  م�ساء 
اأطلقتهما  "مفخختني" 
باجتاه  احلوثية  امليلي�سيا 
امل��دن��ي��ني ج��ن��وب غ��رب��ي 

ال�سعودية.

المر�سد ال�سوري: 6 قتلى جراء الق�سف ال�ساروخي 
الإ�سرائيلي على محيط دم�سق

دم�سق / لندن )د ب اأ( –

 اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان ب�سقوط 
جراء  �سورية  غري  جن�سيات  من  قتلى  �ستة  
مناطق  على  االإ�رضائيلي  ال�ساروخي  الق�سف 
يف حميط العا�سمة ال�سورية دم�سق يف �ساعة 

مبكرة من �سباح اليوم االثنني.
وقال املر�سد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له يف 
اأ�سفر  االإ�رضائيلي   الق�سف  اإن   ، بيان �سحفي  
عن تدمري م�ستودعات اأ�سلحة و�سواريخ تابعة 

لالإيرانيني يف حميط العا�سمة دم�سق.
االإ�رضائيلية  ال�سواريخ  اأن  املر�سد  واأ�ساف 

يف  الرابعة  للفرقة  تابعة  مقرات  ا�ستهدفت 
دم�����س��ق-ب��ريوت  بطريق  املحيطة  اجل��ب��ال 
القدمي(، حيث  بريوت  )طريق  با�سم  واملعروف 
و�سواريخ  لالأ�سلحة  م�ستودعات  هناك  توجد 

تابعة لالإيرانيني وامللي�سيات املوالية لها.
الفرقة  ا�ستهداف  اي�سا  جرى   املر�سد،  ووفق 
يف  وحميطها  ال�سوري  للنظام  التابعة  االأوىل 
مواقع  ال�ستهداف  باالإ�سافة  الك�سوة،  منطقة 
دم�سق،  العا�سمة  غرب  وجنوب  غرب  اأخ��رى 
م�سريا اإىل اأن الق�سف االإ�رضائيلي  ا�ستمر لنحو 

ن�سف �ساعة.

اجلزائر  )د ب اأ(-
تخفيف  بهدف  جديدة  تدابري  عن  االأحد  اجلزائرية   احلكومة  اأعلنت 

االإجراءات املرتبطة بقيود فريو�س كورونا امل�ستجد.
بيع  اأ�سواق  بفتح  ال�سماح  مت  انه  ال��وزراء  لرئا�سة  بيان  يف  وجاء 
ال�سيارات امل�ستعملة كل خم�سة ع�رض يوًما، ورفع اإجراء حتديد اأوقات 
اأن�سطتها  جميع  بتوقيف  ملزمة  كانت  التي  ال�متاجر  بع�س  ن�ساط 

ابتداء من ال�ساعة التا�سعة م�ساء.
واخلا�سة،  العمومية  الفندقية  االأن�سطة  جميع  ا�ستئناف  تقرر  كما 
التدريجي وال�مراقب  با�ستثناء تنظيم االحتفاالت واحلفالت، والفتح 
للحمامات ال�معدنية ومراكز العالج مبياه البحر، با�ستثناء احلمامات 

اجلماعية.

الجزائر تخفف 
قيود كورونا 
وتقرر الفتح 

الكلي للم�صاجد 
والمطاعم
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�أخبار وتقارير
 ممثل �أمين عام  

�لأمم �لمتحدة يتطلع 
للعمل مع �لأطر�ف 

�ل�سود�نية لدفع 
�لنتقال �ل�سيا�سي

�خلرطوم -وكالت 
للأمم  العام  للأمني  اخلا�ص  املمثل  عَّبَّب�رَّ 
)يونيتام�ص(  الأممية  البعثة  رئي�ص  املتحدة 
للعمل  تطلعه  فولكر بريت�ص، عن  بال�سودان 
واملجل�ص  الَّبَّبَّبوزراء  رئي�ص  مع  �رشاكة  يف 
ال�سيا�سية  والأحَّبَّبَّبزاب  واحلكومة  ال�سيادي 
امل�سلحة  اأ�سحاب  وجميع  ال�سلم  و�رشكاء 
واملجموعات التي مل توقع على ال�سلم؛ لدفع 

عملية النتقال ال�سيا�سي يف ال�سودان.
وقال بريت�ص -يف بيان �سحفي يوم الأحد- 
حمدوك؛  اهلل  عبد  الَّبَّبوزراء  رئي�ص  التقى  اإنه 
لل�ستماع منه مبا�رشة عن اأولويات احلكومة 
اجلديدة، لفًتا اإىل اأن الجتماع تناول تفوي�ص 
الإ�سرتاتيجية  الأربَّبَّبعَّبَّبة  واأركَّبَّبانَّبَّبهَّبَّبا  البعثة 
واملرتابطة التي مت حتديدها يف قرار جمل�ص 
ال�سيا�سي  النتقال  وهَّبَّبي:   2524 رقم  الأمَّبَّبن 
ودعم  الإن�سان،  وحقوق  الدميقراطي  واحلكم 
ودعم  جوبا،  اتفاق  وتنفيذ  ال�سلم  عمليات 
و�سيادة  املدنيني  وحماية  ال�سلم  بناء 
القانون يف دارفور واملنطقتني )جنوب كردفان 
والنيل الأزرق( وغريهما، وتعبئة امل�ساعدات 

القت�سادية والإن�سانية.
بع�سها  تكمل  الركائز  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 
والأمم  البعثة  �ستمكن  التي  وهي  البع�ص، 

املتحدة من دعم ال�سودان ب�سكل اأف�سل.
ا حول  اأي�سً التباحث  اأنه مت  واأ�ساف بريت�ص 
القت�سادية  املَّبَّبوارد  تعبئة  يف  البعثة  دعم 
موؤمتر  ذلك  يف  مبا  الإمنائية،  وامل�ساعدات 
ال�ستثمار القادم يف باري�ص يف مايو، م�سريا 
القت�سادي،  ال�سعيد  على  التقدم  �سري  اإىل 

جنبا اإىل جنب مع العملية ال�سيا�سية.
احلكومة  جلهود  البعثة  دعَّبَّبم  فولكر  واأكَّبَّبد 
الد�ستوري  للإعلن  وفقا  بالتزاماتها  للوفاء 
التكوين  ذلك  مبا يف  لل�سلم،  جوبا  واتفاق 
النتقايل  الت�رشيعي  للمجل�ص  امُلرتقب 

وُم�ساركة الن�ساء بن�سبة %40.
النظر مع حمدوك  تبادل وجهات  اإىل  واأملح 
حول املرحلة الثانية من حمادثات ال�سلم، 
واإمكان تقدمي البعثة الدعم واخل�ة الفنية، 
اأن  �سمان  اأهمية  بحث  اللقاء  اأن  اإىل  لفًتا 
تكون العملية ال�سيا�سية حم�سو�سة على اأر�ص 

الواقع وملمو�سة يف حياة ال�سودانيني.

المبعوث الأممي  يطلب المزيد من دعم تون�س

�لرئي�س �لتون�سي: ليبيا مقبلة على مرحلة تاريخية جديدة
تون�س  )د ب �أ( -

التون�سية  اجلمهورية  رئي�ص  اأكد 
اأن  الإثنني،  ام�ص   �سعيد،  قي�ص 
مقبلة على مرحلة جديدة  ليبيا 
التفاقات  اإثر  على  تاريخها  من 

ال�سيا�سية الأخرية.
 - التون�سية  الرئا�سة  وذكَّبَّبرت 
جاء  ذلك  اأن  الإثنني،  بيان   يف 
�سعيد،  قي�ص  الرئي�ص  لقاء  خلل 
كوبيت�ص  يان  مع  قرطاج،  بق�رش 
العام  للأمني  اخلا�ص  املبعوث 
ورئي�ص  ليبيا  اإىل  املتحدة  للأمم 
يف  للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة 

ليبيا.
واأ�سار �سعيد - خلل اللقاء - اإىل 
اأن جناح مهمة الأمم املتحدة يف 
ولتون�ص  لليبيا  جناح  هو  ليبيا 
تهانيه  جمددا  املنطقة..  ولكامل 
هذه  توليه  على  لَّب"كوبيت�ص" 
امل�سئولية يف هذا الظرف، موؤكدا 

ثقته يف جناحه يف مهامه.
تون�ص  انَّبَّبفَّبَّبتَّبَّباح  عَّبَّبن  واأعَّبَّبَّبَّبَّبرب 
لَّبَّبو�َّبَّبسَّبَّبع كل  وا�َّبَّبَّبسَّبَّبَّبتَّبَّبَّبعَّبَّبَّبدادهَّبَّبَّبا 
اإجناح  للم�ساهمة يف  اإمكانياتها 
هذه املرحلة، انطلقا من الروابط 
جتمع  التي  املتميزة  الأخَّبَّبويَّبَّبة 

ال�سعبني التون�سي والليبي.
كوبيت�ص  يَّبَّبان  ثمن  جانبه،  من 
القيمة  وم�ساهمتها  تون�ص  دور 
ال�سيا�سية  التوافقات  بلوغ  يف 
ل�سيما  لَّبَّبيَّبَّببَّبَّبيَّبَّبا  يف  الأخَّبَّبَّبَّبَّبرية 
احلَّبَّبوار  ملتقى  احت�سانها  ع� 
ال�سيا�سي الليبي الأول يف نوفم� 

.2020
واأكد ا�ستعداده ملوا�سلة الت�ساور 
وال�ستفادة  تون�ص  والتن�سيق مع 
اأجل  من  وجتربتها،  خ�اتها  من 
بلوغ حل �سيا�سي نهائي للأزمة 
ليبيا  وحدة  يحفظ  مبا  الراهنة 

وا�ستقرارها.
اأفاد مرا�سل �سحفى  يف ليبيا باأن 
جل�سة  عقد  قرر  النواب  جمل�ص 
منح الثقة للحكومة اجلديدة يف 

مدينة �رشت.
النواب  جمل�ص  اأع�ساء  واجتمع 
يف  البلد  ب�رشق  بط�ق  الليبي 

على  للتفاق  ت�ساورية  جل�سة 
منح  قبل  ال�رشورية  الرتتيبات 
التي  اجلَّبَّبديَّبَّبدة  للحكومة  الثقة 

يقودها عبد احلميد الدبيبة.
جمل�ص  داحَّبَّبل  خلفات  وكانت 
النواب الليبي حول مكان انعقاد 
 15 يَّبَّبوم  الَّبَّبتَّبَّب�َّبَّبسَّبَّباوريَّبَّبة  اجلل�سة 
ف�اير، جنم عنها توجيه دعوتني 
جلل�ستني يف ذات املوعد، واحدة 
مدينة  يف  واأخَّبَّبَّبَّبرى  طَّبَّبَّب�ق  يف 
العا�سمة  الغرب من  اإىل  �س�اتة 

طرابل�ص.
لتويل  الرت�سح  اأبَّبَّبَّبواب  وكَّبَّبانَّبَّبت 
احلكومة  يف  الَّبَّبوزاريَّبَّبة  احلقائب 
قد  اجلَّبَّبديَّبَّبدة  املَّبَّبوؤقَّبَّبتَّبَّبة  الليبية 

اأغلقت يوم الأحد.
ال�سلطة  رئَّبَّبيَّبَّب�َّبَّبص  و�َّبَّبسَّبَّبيَّبَّبتَّبَّبوىل 
ليبيا  يف  اجلَّبَّبديَّبَّبدة  التنفيذ�سة 
تقييم ال�سري الذاتية للمرت�سحني، 
ت�سكيلته  �سيقدم  ذلك  بعد  ومن 
ملنحها  النواب  ملجل�ص  الوزارية 

الثقة يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سابيع
املتحدة  الأمم  مبعوث  طالب   
كوبيت�ص  يان  ليبيا  اإىل  اجلديد 
بَّبَّباملَّبَّبزيَّبَّبد مَّبَّبن الَّبَّبدعَّبَّبم مَّبَّبن قبل 
الثنني  لَّبَّبه   زيَّبَّبَّبارة  يف  تون�ص 
العملية  لتعزيز  م�ساعيه  �سمن 

ال�سيا�سية يف ليبيا.
ال�سلوفاكي  الدبلوما�سي  وقَّبَّبال 
لقائه  عقب   ، كوبيت�ص  ال�سابق 
الق�رش  يف  �سعيد  قي�ص  الرئي�ص 
دعم  اإىل  يتطلع  اإنَّبَّبه  الرئا�سي، 
وامل�سوؤولني  تون�ص  مَّبَّبن  اأكَّبَّبَّب� 
اأدائَّبَّبه  اأثَّبَّبتَّبَّباء  اخلارجية  بَّبَّبَّبوزارة 
ملهامه يف ليبيا كما قدم ال�سكر 
لتون�ص مقابل جهودها يف اإر�ساء 

الت�سوية بني الفرقاء الليبيني.
ت�رشيح  يف   ، كوبيت�ص  وقَّبَّبَّبال 
:"مدين  الرئا�سي  اإعلمي بالق�رش 
الر�سائل  من  بالعديد  الرئي�ص 
بخ�سو�ص  وتوجبهاته  وبدعمه 
عن  عَّبَّب�ت  ليبيا،  يف  مهمتي 

تقدمه  ملا  والعَّبَّبَّبرتاف  المتنان 
وليبيا  املتحدة  الأمم  اإىل  تون�ص 
حيث نبحث عن ال�ستقرار والأمن 
وال�سلم". وتابع املبعوث الأممي 
املزيد  على  للح�سول  :"ن�سعى 
ونتطلع  تون�ص،  من  الدعم  من 
للح�سول على دعم وزارة ال�سوؤون 
اخلارجية وموظفي الأمم املتحدة 
ويف  ما  نقدم  حتى  تون�ص،  يف 
و�سعنا من دعم جلميع الليبيني".

يف  بَّبَّبارزة  حمطة  تون�ص  وكانت 
الفرقاء  بَّبَّبني  الت�سوية  طَّبَّبريَّبَّبق 
احلوار  احت�سنت  عندما  الليبيني 
ثان/نوفم�   ت�رشين  يف  الليبي 
املتحدة،  الأمم  برعاية  املا�سي  
حول  التفاق  اإىل  تو�سل  والَّبَّبذي 
يف   املَّبَّبقَّبَّبررة  النتخابات  موعد 
24 كانون اأول/دي�سم� من العام 

اجلاري.
قي�ص  التون�سي  الرئي�ص  وقَّبَّبال 
�سعيد :"ليبيا مقبلة على مرحلة 

اإثر  على  تاريخها،  من  جديدة 
الأخَّبَّبرية  ال�سيا�سية  التفاقات 
من  النتقال  م�سار  يف  وال�رشوع 
�رشعية دولية موؤقتة اإىل �رشعية 

داخلية دائمة".
وتابع �سعيد اأن "تون�ص منفتحة 
للم�ساهمة  اإمكانياتها  لو�سع كل 
انطلقا  املرحلة،  اإجناح هذه  يف 
املتميزة  الأخَّبَّبويَّبَّبة  الَّبَّبروابَّبَّبط  من 
التون�سي  ال�سعبني  جتمع  التي 
والليبي"،  م�سيفا اأن "يف جناح 
ليبيا  يف  املتحدة  الأمم  مهمة 
ولكامل  ولتون�ص  لليبيا  جناح 

املنطقة".
اإىل  ليبيا  يف  الفرقاء  وتو�سل 
انتخاب اأع�ساء ال�سلطة التنفيذية 
اجلديدة وهي تتكون من جمل�ص 
رئا�سي، مكون من رئي�ص ونائبني 
الَّبَّبثَّبَّبلثَّبَّبة(،  ليبيا  اأقَّبَّبالَّبَّبيَّبَّبم  )مَّبَّبن 
بالإ�سافة لرئي�ص حكومة م�ستقل 

عن املجل�ص.

الأمم المتحدة تحذر من الو�صع ال�صحي الراهن في لبنان

مجل�س �لوزر�ء �لتون�سي يبحث �لترتيبات �لقانونية 
لتوفير لقاح»كورونا«

تون�س -وكالت 
ه�سام  التون�سية  احلكومة  رئي�ص  بحث 
امل�سي�سي،  الإثنني، الإطار القانوين وامل�سادقة 
اأحكام  ب�سبط  يتعلق  قانون  م�رشوع  على 
املدنية  بامل�سئولية  خا�سة  ا�ستثنائية 
والأدويَّبَّبة  اللقاحات  ا�ستخدام  عن  الناجتة 
امل�سادة لفريو�ص "كورونا" وتعوي�ص الأ�رشار 
نواب  جمل�ص  اإىل  اإحالته  قبل  عنه  الناجتة 

ال�سعب للم�سادقة عليه.
اجتماع  عقب  له  بيان  م�سي�سي، يف  واأو�سح 
جمل�ص الوزراء ام�ص  بق�رش احلكومة بالق�سبة 
م�رشوع  اأن  بعد،  عن  التوا�سل  تقنية  ع� 
القانون املعرو�ص �سيمكن احلكومة التون�سية 
م�ساهمة  من  ال�ستفادة  من  وقانونيا  عمليا 

اآلية "كوفاك�ص".
ال�سحة  لوزير  �سكره  احلكومة  رئي�ص  وجدد 
على  ال�سحي  القطاع  اأبناء  ولكافة  التون�سي 
اجلائحة  انت�سار  ملنع  اجلبارة  املجهودات 

وتوفري اللقاح يف الأيام القادمة.
ر�سدى  جناة  الدكتورة  قالت  اخرى  جهة  من 
يف  املتحدة  لَّبَّبلأمم  اخلا�ص  املن�سق  نائبة 
الراهن  الو�سع  من  تخوفا  هناك  "اإن  لبنان 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  لإ�سابات  بالن�سبة 
نحاول  احلَّبَّباىل  امل�ستوى  وعلى  لبنان..  يف 
من  �سعفا  الأكرث  للفئات  الحتياجات  تلبية 

بني اللجئني".
موؤمتر  خلل   - الأممية  امل�سئولة  واأ�سافت 
املتو�سط  ل�رشق  الإقليمى  للمكتب  �سحفي 
الإثنني،  اليوم  العاملية عقد،  ال�سحة  مبنظمة 
"نحتاج   - كونفران�ص  الفيديو  تقنية  ع� 
من  كورونا  لفريو�ص  الأوىل  ال�ستجابة  اإىل 
اخلدمات  وتعزيز  الختبارات  تعزيز  خلل 
وزيَّبَّبادة  التلقيح،  عمليات  ودعَّبَّبم  ال�سحية 
اأن  خ�سو�سا  الرعاية،  اإىل  الأ�سخا�ص  و�سول 
حيث  املطلوب،  امل�ستوى  دون  الأ�َّبَّبرشة  عدد 
الأ�رشة،  عدد  من   %100 الإ�سغال  م�ستوى  بلغ 
واحلاجة اإىل تاأمني الرعاية املنزلية لتخفيف 
احلالت بامل�ستفيات التي تعاين من الزدحام 
ال�سديد للحالت اخلفيفة واملتو�سطة، والو�سول 
العادل للقاحات وتوفري هذه اللقاحات وتوفري 

النا�ص  حق  ذلك  وي�ستلزم  ال�سحية،  الرعاية 
للح�سول على الرعاية ال�سحية".

الطلب  يزداد  اأن  املتوقع  من  اأنه  اإىل  ولفتت 
الأول من  الن�سف  الطبية خلل  الرعاية  على 
العام اجلاري بن�سبة 25%، ف�سل عن ال�ستمرار 
يف تقدمي الدعم الطبى للجئني، وبذل اجلهود 
العاجلة  الطبية  ال�سحية  التغطية  ل�سمان 

ل�سمان ا�ستمرار الرعاية الطبية العاجلة.
ا�ستية  الفل�سطيني حممد  الوزراء  رئي�ص  وقرر 
جتديد الإجراءات املعمول بها للحد من انت�سار 
فريو�ص "كورونا" اعتبارا من بعد غد الأربعاء؛ 
الأيَّبَّبام  خلل  الإ�سابات  اأعَّبَّبداد  لزديَّبَّباد  نظرا 

املا�سية.
ودعا ا�ستية - وفقا لوكالة الأنباء الفل�سطينية  
بالتدابري  التقيد  ا�ستمرار  اإىل   - الإثَّبَّبنَّبَّبني 
بارتداء  اللَّبَّبتَّبَّبزام  على  واحلَّبَّبفَّبَّباظ  الوقائية، 

الكمامة، والتباعد، وعدم اإقامة التجمعات.
 - اأعلنت  قد  الفل�سطينية  احلكومة  وكانت 
اإجَّبَّبراءات للوقاية  يف وقت �سابق - عن عدة 
من  كان  "كورونا"،  فريو�ص  تف�سي  ومواجهة 
واملعاهد  اجلامعات  جميع  اإغَّبَّبلق  اأبَّبَّبرزهَّبَّبا 
اأنظمة  اتباعها  مَّبَّبع  م�ستوياتها  مبختلف 
وبرامج التعليم الإلكرتوين، كما مت منع احلركة 
مبا  كافة  املحافظات  بني  والنتقال  والتنقل 

فيها حمافظة القد�ص با�ستثناء الطواقم الطبية 
وطواقم وزارة الرتبية والتعليم.

كل حمافظة  اإغلق  يتم  الإجَّبَّبراءات  ومبوجب 
اأو مدينة اأو بلدة اأو قرية اأو خميم اأو منطقة 
"كورونا"..  بفريو�ص  الإ�سابات  فيها  تتزايد 
الَّب48  اأرا�سى  اأهايل  دخول  باتا  منعا  ومينع 
اإىل املدن واملحافظات الفل�سطينية.. كما متنع 
الفل�سطينية  الأرا�سي  واإىل  من  العمال  حركة 
اأماكن  يف  املبيت  العمال  جميع  من  ويطلب 

عملهم، واإجراء ما يلزم من فحو�سات طبية.
وتقرر كذلك منع احلركة والتنقل والنتقال كليا 
والبلدات  املدن  يف  باأنواعها  النقل  وو�سائل 
كافة  فل�سطني  اأنحاء  يف  واملخيمات  والقرى 
�سباحا   6 وحتى  م�ساء   7 ال�ساعة  من  يوميا 
كما  اأ�سبوعني..  وملدة  غد  م�ساء  من  اعتبارا 
متنع احلركة متاما يف جميع املحافظات اأيام 
اجلمعة وال�سبت مع ال�سماح بعمل ال�سيدليات 

والأفران فقط.
وتقرر اأي�سا تقلي�ص عمل الوزارات واملوؤ�س�سات 
ما  اإىل  الطوارئ،  حالة  م�ستوى  اإىل  الر�سمية 
فيما  الب�رشية،  طاقتها  من   %30 على  يزيد  ل 
تعمل املوؤ�س�سات الأهلية واخلا�سة وفق حالة 
العاملني  من   %30 على  يزيد  ل  مبا  الطوارئ 

فيها.

 6 وفيات  و2798 اإ�صابة جديدة بالعراق

بفيرو�س  جديدة  �إ�سابة   611 ت�سجل  م�سر 
كورونا و 59 وفاة

بغد�د )د ب �أ(–
 اأفادت وزارة ال�سحة والبيئة يف العراق  
جديدة  اإ�سابة   2798 بت�سجيل  الثنني 
لريتفع  امل�ستجد  كَّبَّبورونَّبَّبا  بفريو�ص 
اإىل  البلد  يف  الإ�سابات  عدد  اإجمايل 
الوزارة  وقالت   . 650 حالة  و  األفا   646
يف تقرير  اإنه مت ت�سجيل  1119 حالة 

�سفاء، و�ست  حالت  وفاة.
ح�سن  العراقي  ال�سحة  وزيَّبَّبر  وكَّبَّبان 
اإ�سابة  ت�سجيل  ام�ص   اأعلن  التميمي 
كورونا   لفريو�ص  اجلديدة  بال�سللة 

�رشيع النت�سار يف البلد.
بفريو�ص  الإ�َّبَّبسَّبَّبابَّبَّبة  مَّبَّبعَّبَّبدلت  وت�سهد 
كورونا يف العراق ارتفاعا  الأمر الذي 
وال�سلمة  لل�سحة  العليا   اللجنة  دعا 
حظر  اإجَّبَّبَّبراءات  تطبيق  اإىل  الوطنية  
التجوال الليلي يف البلد وتعطيل الدوام 
يف املدار�ص واجلامعات واإغلق �سالت 
التجمعات  ومنع  واملَّبَّبَّبولت  امل�ساج 
وفر�ص  والأعرا�ص  العزاء  مرا�سم  خلل 

غرامات مالية بحق املخالفني.
ال�سعودية    ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
وفاة  حالت  خم�ص  ت�سجيل   الثنني  
امل�ستجد،  كَّبَّبورونَّبَّبا  بفريو�ص  جديدة 

اململكة  يف  الوفيات  اإجمايل  لريتفع 
جراء الإ�سابة بكورونا اإىل 6438 حالة.

�سحفي  بيان  ، يف  الَّبَّبَّبوزارة  واأ�َّبَّبسَّبَّبارت 
اليوم ، اإىل ت�سجيل  314 اإ�سابة جديدة 
الإ�سابات  اإجمايل  لريتفع  بالفريو�ص، 

يف البلد اإىل 373 األفا و46 حالة.
كما لفتت اإىل ت�سجيل  341 حالة �سفاء 
اإىل    املتعافني  اإجمايل  لي�سل  جديدة، 
ال�سحة  وزارة  واأعلنت  و926.  األفا   363
وال�سكان امل�رشية م�ساء الأحد ت�سجيل 
كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   611
امل�ستجد و 59 وفاة. واأفاد الدكتور خالد 
جماهد، املتحدث الر�سمي با�سم الوزارة، 
بتعايف 322 �سخ�سا من مر�ص كوفيد- 
19 الذي ي�سببه الفريو�ص وخروجهم من 
امل�ست�سفيات، لريتفع اإجمايل املتعافني 
م�ساء  حالة حتى   960 و  األفا   134 اإىل 
الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي ن�رشته 
على �سفحتها الر�سمية مبوقع التوا�سل 

الجتماعي "في�سبوك".
وذكر جماهد اأن اإجمايل عدد الإ�سابات 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  م�رش  يف 
األفا و 813  الأحد بلغ 173  حتى م�ساء 
حالة، وارتفع العدد الإجمايل للوفيات 

اإىل 9994 وفاة.

�سورية تحذر �إ�سر�ئيل من تد�عيات �عتد�ء�تها 
�لمتكررة على �أر��سيها

دم�سق )د ب �أ( –
 حذرت �سورية ام�ص  الثنني " اإ�رشائيل 
لعتداءاتها  اخلطرية  التداعيات  من 
ذرائع  حتت  اأرا�سيها  على  امل�ستمرة 
واهية ، ومن دعمها امل�ستمر للتنظيمات 
احتللها  وا�ستمرار  امل�سلحة  الإرهابية 
اجلَّبَّبولن  فيها  مبا  العربية  للأرا�سي 
كامل  وحتَّبَّبمَّبَّبلَّبَّبهَّبَّبا  املَّبَّبحَّبَّبتَّبَّبل  الَّبَّب�َّبَّبسَّبَّبوري 
وزارة  وقَّبَّبالَّبَّبت  عنها".  املَّبَّب�َّبَّبسَّبَّبوؤولَّبَّبيَّبَّبة 
ر�سالة  يف  واملَّبَّبغَّبَّبرتبَّبَّبني،  اخلَّبَّبارجَّبَّبيَّبَّبة 
للأمم  العام  الأمني  من  كل  اإىل  وجهتها 
اليوم  الأمَّبَّبن  جمل�ص  ورئي�ص  املتحدة 
اأوردتها وكالة الأنباء ال�سورية ) �سانا( ، اإن 
"�سلطات الحتلل الإ�رشائيلي  اأقدمت يف 
ال�ساعة 18ر1 دقيقة من فجر اليوم على 
اجلمهورية  اأرا�سي  على  جمددا  العتداء 
العربية ال�سورية ع� اإطلق ر�سقات من 

ال�سوري  اجلَّبَّبولن  اجتَّبَّباه  من  ال�سواريخ 
املحتل واجلليل يف الأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة م�ستهدفا حميط مدينة دم�سق".  
واأ�سافت الوزارة اأن "العتداء ال�رشائيلي 
التي  الحتجاجية  الوقفات  مع  يتزامن 
قام بها اأهلنا يف اجلولن ال�سوري املحتل 
الوطني  للإ�رشاب  الَّب 39  الذكرى  لإحياء 
اجلَّبَّبولن يف  اأبناء  خا�سه  الذي  ال�سامل 
الَّب 14 �سباط/ف�اير من عام 1982 رف�سًا 
لقرار ال�سم الباطل وليوؤكدوا جمدداً للعدو 
الإ�رشائيلي وللمجتمع الدويل باأن اجلولن 
اأرا�سي  ل يتجزاأ من  كان و�سيبقى جزءاً 
و�سيعود  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
ل�سيادتها عاجًل اأم اآجًل،  ول�سورية احلق 
الكامل غري القابل للتنازل اأو امل�ساومة اأو 
التقادم با�ستخدام كافة الطرق التي يكفلها 
القانون  واأحكام  املتحدة  الأمم  ميثاق 

الدويل ل�ستعادته".

لبنان: �لمحقق في �نفجار ميناء بيروت ي�ستدعي وزير� 
�سابقاً ل�ستجو�به

بريوت -وكال 
مببا�رشة  املكلف  القا�سي  قرر   
املدمر  النفجار  يف  التحقيقات 
البحري  بريوت  وقع مبيناء  الذي 
يف لبنان، ا�ستدعاء وزير الأ�سغال 
فنيانو�ص،  يو�سف  ال�سابق  والنقل 
واملدير الإقليمي ال�سابق للجمارك 
مَّبَّبو�َّبَّبسَّبَّبى هَّبَّبزميَّبَّبه،  بَّبَّبَّبَّبَّبريوت  يف 
ل�ستجوابهما يوم اخلمي�ص املقبل 
يف  )متهمان(  عليهما  كمدعى 
العديل  للمحقق  و�سبق  الق�سية. 
�سوان  فَّبَّبادي  التحقيق(  )قا�سي 
اإىل رئي�ص  اأن وجه اتهاما ر�سميا 

ح�سان  الأعمال  ت�رشيف  حكومة 
دياب، ووزير املالية ال�سابق علي 
الأ�سغال  ووزيَّبَّبري  خليل،  ح�سن 
ويو�سف  زعيرت  غَّبَّبازي  ال�سابقني 
فَّبَّبنَّبَّبيَّبَّبانَّبَّبو�َّبَّبص، بَّبَّبارتَّبَّبكَّبَّباب جَّبَّبرائَّبَّبم 
يف  والت�سبب  والتق�سري  الإهمال 
الأ�سخا�ص  مئات  واإيَّبَّبَّبذاء  وفَّبَّباة 
بريوت  ميناء  انفجار  حادثة  يف 
يف  التحقيقات  وتوقفت  البحري. 
الثاين  الن�سف  خَّبَّبلل  النفجار 
املا�سي وحتى  دي�سم�  �سهر  من 
الرد  طلب  �سوء  يف  قليلة،  اأيَّبَّبام 
"التنحية" الذي تقدم به الوزيران 

ال�سابقان علي ح�سن خليل وغازي 
�سوان،  فادي  القا�سي  �سد  زعيرت 
متهمني اإياه باتخاذ اإجراءات تثري 
الريبة وال�سكوك واخل�سية من عدم 
حتقيق العدالة املن�سفة بحقهما، 
وعدم مراعاة الإجراءات القانونية 
النيابية  احل�سانة  �َّبَّبسَّبَّبوء  يف 
كع�سوين  بها  يتمتعان  التي 
املحكمة  اأن  غري  الَّبَّب�ملَّبَّبان،  يف 
املخت�سة �سمحت للقا�سي �سوان 
حلني  التحقيقات  با�ستكمال 
الف�سل يف طلب الرد ب�سكل نهائي.

ميناء  بداخل  مدمر  انفجار  ووقع 

اأغ�سط�ص   4 يف  البحري  بَّبَّبريوت 
النريان  ا�ستعال  جَّبَّبراء  املا�سي 
نَّبَّبرتات  مَّبَّبادة  مَّبَّبن  طنا   2750 يف 
والتي  النفجار  �سديدة  الأمونيوم 
م�ستودعات  يف  خمزنة  كانت 
الأمَّبَّبر  �سنوات،   6 طيلة  امليناء 
كبري  ق�سم  تدمري  اإىل  اأدى  الَّبَّبذي 
من امليناء، ف�سل مقتل نحو 200 
اآلف   6 من  اأكرث  واإ�سابة  �سخ�ص 
ومن�ساآت  مباين  وتعر�ص  اآخرين، 
العا�سمة لأ�رشار بالغة جراء قوة 
النفجار على نحو ا�ستوجب اإعلن 

بريوت مدينة منكوبة.
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رئي�س الدولة

على �سعيد مت�سل بعث �ساحب ال�سمو 

ال�سي���خ الدكت���ور �سلطان ب���ن حممد 

القا�سم���ي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارقة برقي���ة تعزية اإىل اأخيه خادم 

احلرم���ني ال�رشيفني املل���ك �سلمان بن 

عبدالعزي���ز اآل �سعود عاه���ل اململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة اأعرب فيها 

عن �س���ادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة 

�ساحب���ة ال�سمو امللك���ي الأمرية ملياء 

بنت هذلول بن عبدالعزيز اآل �سعود.

كما بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 

بن �سلطان القا�سم���ي ويل عهد ونائب 

حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن 

�سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم 

ال�سارقة برقيت���ي تعزية مماثلتني اإىل 

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود.

 كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

بن را�سد املع���ا ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم اأم القيوين برقية تعزية اإىل اأخيه 

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 

ب���ن عبدالعزيز اآل �سعود عاهل اململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة اأعرب فيها 

عن �س���ادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة 

�ساحب���ة ال�سمو امللك���ي الأمرية ملياء 

بنت هذلول بن عبدالعزيز اآل �سعود ..

داعي���ا اهلل العل���ى القدي���ر اأن يتغمد 

الفقي���دة بوا�سع رحمت���ه واأن ي�سكنها 

ف�سيح جناته واأن يلهم اآل �سعود الكرام 

ال�سرب و ال�سلوان.

كما بعث �سم���و ال�سيخ را�سد بن �سعود 

ب���ن را�سد املعا ويل عه���د اأم القيوين 

برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني 

ال�رشيفني بوفاة �ساحبة ال�سمو امللكى 

المرية ملياء بنت هذلول بن عبدالعزيز.

كما بع���ث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 

بن را�س���د النعيم���ي ع�س���و املجل�س 

الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية اإىل 

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سع���ود ملك اململكة 

العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة يف وفاة 

املغفور له���ا �ساحب���ة ال�سمو امللكي 

الأمرية ملياء بنت هذلول بن عبدالعزيز 

اآل �سعود.

واأعرب �سم���وه يف برقيته عن خال�س 

تعازي���ه و �سادق موا�سات���ه اإىل خادم 

احلرمني ال�رشيف���ني .. �سائا املوىل عز 

وجل اأن يتغمده���ا بوا�سع رحمته واأن 

ي�سكنه���ا ف�سي���ح جنات���ه واأن يلهم اآل 

�سعود الكرام جميل ال�سرب وال�سلوان.

كما بعث �سم���و ال�سيخ عمار بن حميد 

النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�سيخ 

نا�رش بن را�سد النعيم���ي نائب حاكم 

عجم���ان برقيتي تعزي���ة مماثلتني اإىل 

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود.

 كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

ب���ن �سق���ر القا�سمي ع�س���و املجل�س 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تعزية 

ال�رشيفني  اأخيه خ���ادم احلرم���ني  اإىل 

امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز اآل �سعود 

عاه���ل اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 

ال�سقيقة اأعرب فيها عن �سادق تعازيه 

و موا�سات���ه يف وف���اة �ساحبة ال�سمو 

امللك���ي الأمرية ملي���اء بنت هذلول بن 

عبدالعزيز اآل �سعود..

داعي���ا اهلل العل���ى القدي���ر اأن يتغمد 

الفقي���دة بوا�سع رحمت���ه واأن ي�سكنها 

ف�سيح جناته واأن يلهم اآل �سعود الكرام 

ال�سرب وال�سلوان.

كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 

بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني 

ال�رشيفني بوفاة �ساحبة ال�سمو امللكى 

الأمرية ملياء بنت هذلول بن عبدالعزيز.

 كما بع���ث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 

بن حممد ال�رشقي ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم الفج���رية برقية تعزية اإىل اأخيه 

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 

ب���ن عبدالعزيز اآل �سعود عاهل اململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة اأعرب فيها 

عن �س���ادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة 

�ساحب���ة ال�سمو امللك���ي الأمرية ملياء 

بن���ت هذلول بن عبدالعزي���ز اآل �سعود 

..داعي���ا اهلل العل���ى القدي���ر اأن يتغمد 

الفقي���دة بوا�سع رحمت���ه واأن ي�سكنها 

ف�سيح جناته واأن يلهم اآل �سعود الكرام 

ال�سرب وال�سلوان.

كما بعث �سم���و ال�سيخ حممد بن حمد 

ب���ن حممد ال�رشق���ي ويل عهد الفجرية 

برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني 

ال�رشيفني املل���ك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود.

محمد بن زايد 

ل�سعب  وال�سام���ة  ال�سح���ة  متمني���ا 

زميبابوي ال�سديق من كل مكروه.

واأكد �سم���وه ت�سامن دولة الإمارات مع 

ال�سدي���ق وم�ساندتها  �سعب زميبابوي 

ل���ه يف مواجه���ة الظ���روف ال�سعب���ة 

التي ت�سهدها ب���اده حتى تتعافى من 

تداعيات اجلائحة.

م���ن جانبه اأع���رب فخام���ة امير�سون 

منانغاغوا عن �سكره وتقديره ل�ساحب 

ال�سم���و ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ملا اأب���داه �سموه من م�ساع���ر ت�سامن 

طيب���ة جتاه ب���اده و �سعب���ه.. مثمنا 

امل�ساعدات الطبي���ة التي قدمتها دولة 

الإم���ارات اإىل زميبابوي لدعم جهودها 

واإجراءاتها يف مواجهة اجلائحة.

ملك البحرين

 و�سع���ادة اأحمد مط���ر الظاهري مدير 

مكتب �سمو ممث���ل احلاكم يف منطقة 

الظفرة و�سعادة عي�سى حمد بو�سهاب 

م�ست�سار �سمو ممثل احلاكم يف منطقة 

الظف���رة و�سعادة نا����رش حممد مطر 

املن�س���وري وكيل ديوان ممثل احلاكم 

يف منطق���ة الظفرة بالإنابة و �سعادة 

ال�سيخ خالد ب���ن عبداهلل بن علي بن 

حم���د اآل خليفة �سف���ري البحرين لدى 

الدولة.

يرافق جالت���ه خال الزي���ارة �سمو 

ال�سي���خ نا�رش بن حم���د اآل خليفة و 

�سم���و ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني .

الع�سومي يطالب 

توؤك���د جمدداً اإ����رشار ميلي�سيا احلوثي 

الإرهابي���ة على اإف�س���ال كافة اجلهود 

اإىل  الت���ي تهدف  والدولية  الإقليمي���ة 

التهدئ���ة والتو�س���ل اإىل ح���ل �سيا�سي 

لاأزمة اليمنية، كما تعك�س ا�ستخفافها 

والأعراف  القوان���ني  بكاف���ة  ال�سدي���د 

الدولية.

وطالب البيان املجتمع الدويل، وخا�سة 

جمل�س الأمن الدويل والحتاد الربملاين 

والحتادات  املنظم���ات  وكافة  الدويل، 

الربملانية باتخ���اذ موقف موحد لدعم 

جمل�س النواب اليمني ال�رشعي، وتبني 

النتهاكات  لوق���ف  رادع���ة  اإج���راءات 

امل�ستم���رة الت���ي تقوم به���ا ميلي�سيا 

احلوثي الإرهابية بحق ال�سعب اليمني 

ونوابه املنتخبني، حم���ذراً من اأنه يف 

غياب مثل ه���ذه الإج���راءات الرادعة، 

�ستتم���ادى امليلي�سي���ا النقابي���ة يف 

ارتكاب جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها 

امل�ستمرة بحق املدنيني.

وجدد البي���ان املوقف الثابت للربملان 

العرب���ي ب�س���اأن ت�سامن���ه الت���ام مع 

النواب  ال�رشعية وجمل����س  احلكوم���ة 

ال�رشعي يف اجلمهورية اليمنية، ودعمها 

يف كل ما تتخذه من اإجراءات ل�ستعادة 

والت�سدي  ال�رشعية  الدول���ة  موؤ�س�سات 

للممار�سات والنتهاكات التي تقوم بها 

ميلي�سيا احلوثي الإرهابية.

جل�ستان للبرلمان 

اإن���ه »اخليار اتفق  الليبيني«، م�سيفا 

عليه حت���ى دوليا، و�ستحت�سن املدينة 

اأي�س���ا ال�سلط���ة التنفيذي���ة للمجل�س 

الرئا�سي وحكومة« الوحدة الوطنية.

ودع���ا �سايف الن���واب اإىل »مد اأيديهم 

لل�سام، والقدوم اإىل �رشت عندما يدعو 

رئي�س جمل�س النواب عقيلة �سالح اإىل 

اجلل�سة املقبلة«.

يف حني ك�سفت م�سادر مطلعة، ملوقع 

»�سكاي ني���وز عربية«، اإن نواب �سمن 

احل�سور يف جل�س���ة �سرباتة ير�سحون 

ع�سو جمل�س النواب عن مدينة ال�ساطئ 

)جنوبي ليبيا( علي ال�سعيدي القايدي 

لرئا�سة الربملان.

وقالت امل�س���ادر، اإن املدينة ا�ستقبلت 

على مدار الأي���ام القليلة املا�سية 90 

نائب���ا، منه���م 20 نائبا م���ن املنطقة 

ال�رشقية، وينتظ���ر و�سول اآخرين خال 

ال�ساعات املقبلة.

وع���رف ال�سعي���دي مبواقف���ه الداعمة 

للجي�س الوطن���ي الليبي يف مواجهته 

للمجموع���ات امل�سلح���ة والإرهابي���ة، 

بالإ�سافة اإىل دعوته لتوحيد املوؤ�س�سة 

الأمنية واإنه���اء امليلي�سيات، والتوزيع 

الع���ادل للرثوات ب���ني الأقاليم الثاثة 

»طرابل�س وبرقة وفزان«.

وكان املفرت����س اأن تعق���د جل�سة لهم 

الإثنني، لكنها تاأجلت اإىل يوم الثاثاء، 

حل���ني اكتم���ال و�سول باق���ي النواب، 

وا�ستبدل���ت اليوم باجتم���اع ت�ساوري، 

طرح فيه م�ساألة تر�سيح رئا�سة جديدة 

ملجل����س النواب، وفق امل�س���ادر، التي 

اأو�سح���ت اأن جل�س���ة الغ���د ملناق�سة 

مكان الت�سويت عل���ى حكومة الوحدة 

الوطني���ة، لك���ن خمرجاته���ا �ستواجه 

»عراقيل قانونية«.

»رحلة الإن�سانية«

وتعد اللوح���ة اأكرب مبادرة اجتماعية 

وفنية وخريية عاملي���ة يف التاريخ، 

وتاأت���ي يف اإط���ار املب���ادرة اخلريية 

»اإن�سانية ُملَهم���ة«، التي مت اإطاقها 

برعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 

اآل نهيان وزي���ر الت�سامح والتعاي�س 

بال�رشاك���ة مع كلٍّ من دب���ي العطاء، 

الع�سو يف مب���ادرات حممد بن را�سد 

اآل مكتوم العاملية، ومنتجع اأتانت�س 

النخل���ة بدب���ي، وبدع���م م���ن وزارة 

الت�سامح والتعاي����س ووزارة الرتبية 

والتعلي���م ، وته���دف اإىل جم���ع 30 

ملي���ون دولر اأمريكي »اأكرث من 110 

ملي���ون درهم« لاإ�سه���ام يف حتقيق 

تغيري اإيجابي يف حياة الأطفال الأكرث 

احتياجًا ح���ول العامل والأكرث ت�رشراً 

من اآثار جائح���ة فريو�س كورونا يف 

املناطق الأكرث فقراً، وبتاأييد اأكرث من 

100 �سخ�سية عاملية حتى الآن.

ويعك����س ه���ذا الإجن���از، يف ُبعديه 

الإبداعي والإن�ساين، اأثر البيئة الداعمة 

التي توفرها دب���ي للمواهب اخلاقة 

واملن���اخ املنا�سب ال���ذي ميكنهم من 

اإطاق اأفكار مبتكرة، ت�سب يف �سالح 

الإن�ساني���ة، وهو اأي�سا م���ا يتفق مع 

نه���ج دبي يف تعزي���ز العمل اخلريي 

والإن�س���اين وتو�سيع نطاق���ه عامليًا، 

انطاق���ًا م���ن التاري���خ الطويل الذي 

تتمتع به دب���ي، ودولة الإمارات على 

وج���ه العموم يف ه���ذا املجال، حيث 

تعد م�ساعدة املجتمعات الأقل حظًا، 

ل�سيما يف جمال توفري اأ�سباب احلياة 

الكرمي���ة لاأطفال، اأح���د اأهم الأهداف 

التي توليها دولة الإم���ارات اهتمامًا 

كب���رياً وهو ما ينعك����س يف ت�سدرها 

للم�ساعدات  املانح���ة  ال���دول  قوائم 

الإن�سانية التنموية لعدة �سنوات على 

التوايل.

ونّف���ذ الفنان العامل���ي �سا�سا جفري 

داخل  الإن�ساني���ة«  »رحل���ة  لوحته 

اأتانت�س  الكربى يف منتج���ع  القاعة 

النخلة بدبي، والتي ق���ام بتحويلها 

اإىل ا�ستوديو ر�س���م حيث اأم�سى فيها 

�سبع���ة اأ�سه���ر كاملة ب���دءاً من �سهر 

مار�س 2020 وحتى �سهر �سبتمرب من 

العام ذاته، وهو ما واكب فرتة الإغاق 

التي فر�سها العامل يف مواجهة وباء 

كوفيد-19، حيث وا�سل العمل بواقع 

20 �ساعة يومي���ًا، م�ستخدمًا 1،065 

فر�ساة ر�س���م و6،300 لرت من الطاء 

لتنفيذها.

»�إقامة دبي« تطلق قامو�س 

لغة �لإ�سارة �لتخ�س�سي
دبي-و�م:

الإدارة  اأطلق���ت   

لاإقام���ة  العام���ة 

الأجانب  و�س���وؤون 

بدب���ي بالتع���اون 

م���ع وزارة تنمي���ة 

املجتم���ع املرحلة 

قامو�س  من  الأوىل 

الإ�س���ارة  لغ���ة 

يف  التخ�س�س���ي 

خدم���ات  جم���ال 

الإقامة و�سوؤون الأجانب.

وي�س���م القامو�س جمموعة من املفردات والبالغ 

عدده���ا 252 كلمة ت�سمل اخلدمات الرئي�سية يف 

اإقامة دبي واملتمثلة يف خدمات اأذونات الدخول 

والإقام���ة واجلن�سية وج���وازات ال�سفر ومتابعة 

املخالفني والأجانب وخدم���ات املنافذ اجلوية 

والبحرية والربية.

وقال الل���واء عو�س حممد العومي م�ساعد املدير 

العام لقطاع املوارد الب�رشي���ة واملالية باإقامة 

دب���ي اإن الإدارة تعم���ل على تكثي���ف جهودها 

ملوا�سلة م�سرية التميز يف جميع املجالت وفقًا 

لتوجه���ات الدولة الإ�سرتاتيجي���ة لبناء جمتمع 

واع مثق���ف، حيث يع���د قامو�س لغ���ة ال�سارة 

التخ�س�سي الأول من نوعه على م�ستوى الدولة 

يف جم���ال خدم���ات الإقامة و�س���وؤون الأجانب 

ويعد اإجنازاً جديداً ي�ساف ل�سجل دولة الإمارات 

احلافل بالإجنازات املحلية.

واأ�س���اف اللواء الع���ومي اأن القامو�س يهدف اإىل 

رفع م�ست���وى ثقاف���ة املجتمع املحل���ي بلغة 

الإ�سارة وتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية والوطنية 

اجتاه اأ�سح���اب الهمم ل�سمان دجمهم ومتكينهم 

يف املجتمع وحت�سني م�ست���وى جودة حياتهم، 

م�سرياً اإىل اأن ه���ذا القامو�س �سي�ساهم يف تلبية 

احتياجات املجتمع ويعزز من تاحمه بالإ�سافة 

اإىل ت�سهيل التوا�سل بني املوظفني واملتعاملني 

م���ن اأ�سح���اب الهمم بلغ���ة الإ�س���ارة املحلية 

الإماراتي���ة. واأ�ساد بجهود وزارة تنمية املجتمع 

املتمثلة بتوف���ري خدمات ومبادرات تدعم فر�س 

متكني جميع اأف���راد املجتمع مبن فيهم اأ�سحاب 

الهم���م وتوفري الأدوات الازم���ة ل�سمان دجمهم 

وتعزيز قدراتهم يف خمتلف املجالت للم�ساهمة 

يف بناء الوطن.

من جانبه اأكد �سعادة نا����رش اإ�سماعيل الوكيل 

امل�ساعد ل�س���وؤون الرعاي���ة الجتماعية بوزارة 

تنمي���ة املجتمع حر����س الوزارة عل���ى تعزيز 

ال�رشاك���ة والتع���اون مل�سلح���ة جمي���ع فئات 

املجتمع ومب���ا يقود اإىل حتقي���ق دمج ومتكني 

اأ�سحاب الهمم وت�سهيل و�سولهم اإىل املعلومات 

واإي�سال اخلدمات اإليهم ب�سورة ا�ستباقية ...

بلدية �ل�سارقة تطلق خدمة ��ستر�كات �لمو�قف 

�لعامة رقمياً
�ل�سارقة-و�م:

 اأطلقت بلدية مدين���ة ال�سارقة خدمة اإ�سدار 

وجتدي���د ال�س���رتاكات ال�سنوي���ة للمواق���ف 

العامة ب�سورة رقمية عرب موقعها الإلكرتوين 

ا�ستمراراً جلهودها يف حتوي���ل خدماتها اإىل 

خدم���ات رقمية والت�سهيل عل���ى املتعاملني 

وا�ستجاب���ة لرغباتهم وباإم���كان املتعاملني 

الراغبني بال�سرتاك اأو جتديد ا�سرتاكهم بباقة 

املواقف العامة بكل �سهولة وي�رش.

وقال ثابت الطريف���ي مدير عام بلدية مدينة 

ال�سارقة اإن اإطاق هذه اخلدمة يعك�س حر�س 

البلدية على تقدمي اأف�سل اخلدمات للجمهور 

واخت�س���ار الوقت واجلهد عليه���م من خال 

تبنيه���ا مل�رشوع "�ساب���ق" والذي ت�سعى من 

خال���ه لتحوي���ل كافة خدماته���ا اإىل رقمية 

بالكامل بحيث ميكن للمتعامل اإجناز اخلدمة 

املطلوبة بكل �سهولة وي�رش وبطريقة مب�سطة 

متا�سيا مع روؤى وتوجهات الإمارة يف جمال 

التحول الرقمي.

من جهت���ه اأو�سح خالد بن ف���اح ال�سويدي 

م�ساعد املدير العام لقطاع خدمة املتعاملني 

اأن البلدي���ة وّف���رت للمتعامل���ني العديد من 

اخلي���ارات لا�ستفادة من خدم���ات املواقف 

العامة �س���واء من خال الطريق���ة التقليدية 

بالدفع عرب اأجهزة �سداد الر�سوم املتوفرة يف 

كافة املناطق اأو م���ن خال الر�سائل الن�سية 

اأو الوق���وف يف ال�ساح���ات ال�ستثماري���ة اأو 

من خال ال�س���رتاكات املو�سمية �سواء كانت 

�سنوية اأو ن�سف �سنوية اأو ملدة ثاثة اأ�سهر.

واأ�س���ار اإىل اأن ه���ذا النوع اإىل م���ن ال�سرتاك 

ب���داأت ب���ه اإدارة املواقف العام���ة منذ عام 

2007 للت�سهي���ل على املتعاملني ومع تطور 

تقني���ات واأنظم���ة التفتي����س قام���ت الإدارة 

بتحويل هذه ال�سرتاكات اإىل افرتا�سية بعد اأن 

كانت مل�سقات تو�سع على الزجاج الأمامي 

للمركبة ث���م قامت بتطويرها وحتديثها ليتم 

ال�سرتاك بها ب�سورة رقمية.

�لعني ـ و�م:

اأك���د معايل زكي اأن���ور ن�سيبة، 

الثق���ايف ل�ساحب  امل�ست�س���ار 

ال�سم���و رئي�س الدولة � الرئي�س 

الأعلى جلامعة الإمارات العربية 

املتح���دة، على اأهمي���ة تعزيز 

والبحثي  الأكادمي���ي  التعاون 

على م�ستوى الطلبة والباحثني 

بني فرن�س���ا والإمارات العربية 

املتحدة يف املجالت الثقافية 

والجتماعي���ة،  والقت�سادي���ة 

العاقات  اإطار تعزيز  وذلك يف 

عل���ى  الفرن�سي���ة  الإماراتي���ة 

الأ�سع���دة، وتتويجًا  خُمتل���ف 

جله���ود العم���ل امُل�س���رتك يف 

العديد من املج���الت العلمية 

والبحثية بني جامعة الإمارات 

واملوؤ�س�سات  املعاهد  وخُمتلف 

التعليمية والثقافية الفرن�سية.

ج���اء ذل���ك يف كلم���ة األقاها 

املنت���دى  خ���ال  معالي���ه 

الإمارات���ي الفرن�س���ي الث���اين 

نظمت���ه  اأم�س،ال���ذي  �سب���اح 

جامعة الم���ارات � اإفرتا�سيًا � 

�سانيل  كرافييه  بح�سور�سعادة 

�سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى 

الدول���ة و�سع���ادة الربوفي�سور 

د. اإيري���ك كانال ف���ورغ، عميد 

ال�سوؤون الأكادميية يف اأكادميية 

ود.  للدبلوما�سية،  قرقا�س  اأنور 

ماك�سيم جفري، هيئة احلكومة 

والربوفي�س���ور  واملجتم���ع، 

الدكتورة �سيلفيا �سريانو، مديرة 

ابوظبي،  ال�سورب���ون  جامع���ة 

مدير  بيدويان،  ج���ويل  ومارال 

م���وارد التعلي���م، وفاتن نعيم 

ر�س���دي، رئي�س مرك���ز املوارد، 

الرئي����س  وفال���ريي فريان���د، 

الدولي���ة  الرابط���ة  التنفي���ذي 

حلماي���ة ال���رتاث يف مناط���ق 

ال�رشاع.

كما �س���ارك يف املنتدى كل من 

د. عل���ي اأحمد الغفل���ي، نائب 

الرئي�س لكلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية، بجامعة المارات 

وح�سان الناب���ودة، عميد كلية 

الإن�سانية والجتماعية  العلوم 

باجلامع���ة، وع���دد كب���ري من 

الكادميي���ة  الهيئ���ة  اع�س���اء 

والباحث���ني  والتدري�سي���ة 

اجلامعة،.  وط���اب  وامُلهتّمني 

واك���د ن�سيب���ة اأن م���ن جوهر 

واملوؤ�س�سات  اجلامع���ات  عمل 

الفكري  النمو  التعليمية تعزيز 

والثقايف.

واأ�س���اف معاليه "يتحقق ذلك 

الكوادر  من خال اجلمع ب���ني 

الأكادميي���ة والطلب���ة للتفاعل 

واإنتاج املعرف���ة وال�ستك�ساف 

والخرتاع والعمل الإبداعي من 

خال القيام بذلك، يقوم كاهما 

باإثبات ودعم القيمة للمجتمع 

من املوؤ�س�س���ات التي ميكن اأن 

جتمع بني التنوع والختاف يف 

جمتمع متناغ���م م�سيفا "اإنها 

مواقع واأماكن ميكن فيها بحث 

ق�سية واح���دة من وجهات نظر 

اإنها مواقع واأماكن قد  متعددة. 

جتد فيها عقوًل متعددة وتنوعًا 

ثقافيًا. اإنها اأي�سًا اأماكن تعتمد 

وظيفته���ا الفعالة على الزمالة 

ُتع���ّد اجلامعات  الوّدي���ة. كما 

ووطنية  ف�ساءات حملية  اأي�سًا 

واإقليمي���ة وعاملي���ة متاح���ة 

للجميع. ميك���ن اأن يكون داخل 

تاأثري  للجامعة  الف�ساءات  تلك 

على الأ�رش واملجتمع والقت�ساد 

وموقعه���ا يف   - واجلغرافي���ا 

اأي م���كان يف العامل تنتقل من 

خاله���ا املعرف���ة والخ���رتاع 

والعمل الإبداعي".

واأو�سح معاليه اأن العاقات بني 

دولة الإمارات العربية املتحدة 

وجمهورية فرن�سا، �سهدت تطوراً 

الأع���وام املا�سية،  كبرياً خال 

يف خمتلف القطاعات واإن دولة 

الإم���ارات تربطه���ا عاقات ودٍّ 

واحرتام متبادل مع اجلمهورية 

الفرن�سي���ة وي�سعيان با�ستمرار 

يف  عاقاتهم���ا  توطي���د  اإىل 

خمتلف املجالت وعلى الأخ�س 

الثقافي���ة والعلمية انطاقًا من 

اإميانهم���ا باأهمية التوا�سل مع 

ال�سعوب والثقافات واحل�سارات 

الأخ���رى لرت�سيخ مبادئ العدل 

وال�سام يف املنطقة والعامل.

كم���ا اأ�سار معالي���ه اإىل اأهمية 

احت�سان دولة الإمارات العربية 

ثقافيني  ل�رشح���ني  املتح���دة 

كبريين وهما جامعة ال�سوربون 

ومتحف اللوف���ر اللذان ميثان 

والثقافة  العل���وم  وفخر  �رشف 

الفرن�سية، وُي�سكان دليًا اأكيداً 

على مدى ثقة وتطور العاقات 

امل�سرتكة ب���ني البلدين، اإ�سافة 

يف  الإم���ارات  ع�سوي���ة  اإىل 

املنظمة الدولية للفرانكوفونية.

واختت���م مع���ايل زك���ي ان���ور 

ن�سيب���ة كلمت���ه بالق���ول: "ل 

�س���ّك باأن انعقاد ه���ذا املنتدى 

والطلب���ة  للباحث���ني  ُيتي���ح 

ال�سب���اب النفتاح على العامل، 

واأعت���ربه رافداً من روافد الإثراء 

الفكري للتناغ���م بني ال�سعوب 

واحل�س���ارات والتنّوع الثقايف. 

كم���ا اأين على يقني ت���ام باأنه 

من خ���ال تواجدن���ا اليوم مع 

بع�سنا البع�س يف هذا ال�رشح 

الفكري���ة  واملن���ارة  العلم���ي 

بجامعة الإم���ارات �سُي�سهم هذا 

املنتدى يف التعلّ���م والزدهار 

واإيج���اد روابط م�سرتكة تقودنا 

يف  ال�ستثم���ار  توظي���ف  اإىل 

رفاهي���ة ال�سع���وب وا�ست�رشاف 

امل�ستقبل وال���ذي ياأتي متا�سيًا 

م���ن متطلبات الأجندة الوطنية 

لدول���ة الإم���ارات وا�ستعدادها 

للخم�سني عام القادمة".

ومن جهت���ه اأ�سار �سعادة �سفري 

اإىل  الفرن�سي���ة  اجلمهوري���ة 

التاريخية  العاق���ات  متان���ة 

عاوة  وفرن�سا،  الإم���ارات  بني 

على ال���روؤى الثقافية امل�سرتكة 

ب���ني البلدي���ن، والت���ي ت�سهم 

الثقافية  العاق���ات  تعزيز  يف 

والأكادميي���ة  والجتماعي���ة 

املعرفي���ة وال�رشاكة احل�سارية 

ب���ني ال�سعب���ني ال�سديقني عرب 

بواب���ة التعليم العايل والبحث 

العلمي والأكادميي يف جامعة 

الإمارات، ومدى التعاون املثمر 

م�سرتك���ة  اأر�سي���ة  خل���ق  يف 

وا�ستدامته يف  ال�سام  لتحقيق 

مواجهة التحديات التي تواجه 

الإن�ساني���ة عن طري���ق احلوار 

الثق���ايف واحل�س���اري للحفاظ 

على الرتاث الإن�ساين عن طريق 

والدبلوما�سي  الثق���ايف  العمل 

امل�سرتك.

ن�سيبة : ن�سعى لإيجاد رو�بط م�ستركة لتوظيف �ل�ستثمار 

في رفاهية �ل�سعوب  

�أبوظبي-و�م:

 اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة ووقاية 

املجتم���ع ع���ن تق���دمي 31،604 

جرع���ات خال ال�ساع���ات ال� 24 

املا�سي���ة وبذلك يبل���غ جمموع 

اجلرعات الت���ي مت تقدميها حتى 

يوم اأم����س الثن���ني 5،086،835 

جرع���ة ومع���دل توزي���ع اللقاح 

51.43 جرعة لكل 100 �سخ�س.

ياأت���ي ذل���ك متا�سيا م���ع خطة 

الوزارة لتوفري لق���اح #كوفيد19 

و�سعي���ًا اإىل الو�سول اإىل املناعة 

التطعيم  عن  الناجت���ة  املكت�سبة 

والتي �ست�ساع���د يف تقليل اأعداد 

احلالت وال�سيط���رة على فريو�س 

"كوفيد - 19".

بدء اأعمال المنتدى الإماراتي الفرن�سي الثاني بجامعة الإمارات

المنتدى رافد من روافد الإثراء الفكري للتناغم بين ال�سعوب والح�سارات  

الإجمالي حتى اليوم 5.086.835 جرعة

 تقديم 31.604 جرعات من لقاح »كوفيد 19« خالل 24 �ساعة 
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اأبوظبي  ـ وام: 
 حققت "�أدنوك للتوزيع" �صافي �أرباح بقيمة 
حين  في   2020 �لعام  في  درهم  مليار   2.4
بلغت �لأرباح �لأ�صا�صية للعام ذ�ته قبل خ�صم 
�لفائدة و�ل�صريبة و�ل�صتهالك و�لإطفاء 3.6 
مليار درهم .. فيما �رتفع �صافي �أرباحها �إلى 
851 مليون درهم في �لربع �لأخير من 2020 
وبلغت �لأرباح �لأ�صا�صية قبل خ�صم �لفائدة 
و�ل�صريبة و�ل�صتهالك و�لإطفاء للفترة ذ�تها 

1. 1 مليار درهم.
يتميز  �أد�ء  للتوزيع  �أدنوك  �صركة  و�أظهرت 
2020 وحافظت  و�لمرونة خالل عام  بالقوة 
يوؤهلها  �ل��ذي  �لقوي  �لمالي  مركزها  على 
ودوليًا  محليًا  للتو�ّصع  جهودها  لمو��صلة 
�إ�صافة  �لذكي،  للنمو  �صيا�صتها  مع  تما�صيًا 
�لأرب��اح.  لتوزيع  بالتز�ماتها  �لإيفاء  �إل��ى 
حيث بلغت �صيولة �ل�صركة 5.6 مليار درهم 
في 31 دي�صمبر 2020، بما في ذلك 2.8 مليار 
و2.8  يو�زيها،  وما  نقدية  �صورة  في  درهم 
�ئتمانية  ت�صهيالت  �صورة  في  درهم  مليار 

غير م�صتغلة.
�لمباعة خالل  �لوقود  �رتفاع كميات  وعقب 
 ،%24 بن�صبة   2020 عام  من  �لثالث  �لربع 
�لربع  �رتفعت كميات �لوقود �لمباعة خالل 
مقارنة   %2 بن�صبة   2020 عام  من  �لأخير 
�أدن��وك  �ل��ت��ز�م  وي�صتمر  �ل�صابق.  بالربع 
للتوزيع بتحقيق نمو مربح وعائد�ت مجزية 
توزيع  �صيا�صية  �إط��ار  وف��ي  للم�صاهمين. 
�إد�رة  مجل�س  �قترح  �لتدريجية،  �لأرب��اح 
نقدية  �أرباح  توزيع  للتوزيع  �أدنوك  �صركة 
فل�س   10.285" درهم  مليار   1.285 بقيمة 
لل�صهم" عن �لن�صف �لثاني من �لعام 2020، 
للمو�فقة  �لم�صاهمين  على  عر�صها  و�صيتم 
�لعمومية  �لجمعية  �جتماع  خالل  عليها 

�لمتوقع عقده بتاريخ 16 مار�س 2021.
�أن تبلغ  �لم�صاهمين، يتوقع  ورهًنا بمو�فقة 
�لمالية  لل�صنة  �لإجمالية  �لأرباح  توزيعات 
 20.57" درهم  مليار   2.57 قيمته  ما   2020
بن�صبة  زيادة  يمثل  ما  وهو  لل�صهم"  فل�س 
7.5% مقارنة بتوزيعات �لأرباح للعام 2019، 
وفًقا ل�صيا�صة توزيع �لأرباح �لمعتمدة، وبما 
يقّدم عائد ربحي �صنوي بن�صبة 5.3% لعام 
 3.88 �لبالغ  �ل�صهم  �صعر  على  "بناًء   2020

درهم كما في 14 فبر�ير 2021".
عام  �أرباح  ن�صف  وزعت  قد  �ل�صركة  وكانت 
�لما�صي،  �لعام  من  �أكتوبر  �صهر  في   2020
ومن �لمتوقع �أن يتم دفع �لجزء �لثاني من 
توزيعات �لأرباح للعام 2020 في �صهر �أبريل 
وبموجب  �لم�صاهمين.  مو�فقة  بعد   2021
بال�صركة،  �لخا�صة  �لأرباح  توزيع  �صيا�صة 
من �لمتوقع توزيع �أرباح بقيمة 2.57 مليار 

درهم "20.57 فل�س لل�صهم" للعام 2021.
تعديالت  ب��اإدخ��ال  �لمجل�س  �أو���ص��ى  كما 
�إ�صفاء  بهدف  �لأرب��اح  توزيع  �صيا�صة  على 
�لمزيد من �لو�صوح و�ل�صفافية على عائد�ت 

�لم�صاهمين.

  

 2.4 مليار درهم اأرباح 
اأدنوك للتوزيع في 2020 ثاني الزيودي لـ »وام«: 40.7 مليار دوالر التبادل التجاري غير النفطي بين االإمارات واأفريقيا خالل 9 اأ�سهر

63 مليون دولر قيمة ال�ستثمارات الكينية في الإمارات و 18 
عالمة تجارية في الدولة واردة من كينيا

اأبوظبي  ـ وام: 
�أحمد  ب��ن  ثاني  �لدكتور  معالي  ق��ال   
�لخارجية  للتجارة  دولة  وزير  �لزيودي 
�لنفطي  غير  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �إن 
مليار   40.7 بلغ  و�أفريقيا  �لإم��ار�ت  بين 
من  �لأول��ى  �لت�صعة  �لأ�صهر  خالل  دولر 
�لعام 2020 مقارنة مع 36.9 مليار دولر 
عن �لفترة ذ�تها من �لعام 2019 ما يعك�س 
�لتجاري  �لتبادل  و�أحجام  قيم  في  �لنمو 
بين �لإمار�ت ودول �لقارة �ل�صمر�ء ل �صيما 
في ظل جائحة كورونا " كوفيد 19" وتاأثر 

�قت�صاد�ت �لعالم.
و�أ�صاف معاليه - في حو�ر مع وكالة �أنباء 
�أعمال  �نطالق  بمنا�صبة  "و�م"  �لإم��ار�ت 
منتدى "�أ�صبوع دبي في �أفريقيا – كينيا" 
يوم �لثنين �أن حجم �لتبادل �لتجاري غير 
�لنفطي بين �لإمار�ت و�أفريقيا بلغ نحو 50 
مليار دولر في �لعام 2019 مقابل 33 مليار 

دولر �لعام 2015.
مع  �لإمار�تية  �لعالقات  �أن  �لزيودي  وذكر 
�لدول �لأفريقية قوية وتمتد لقرون بالنظر 
لقنو�ت �لتجارة �لتقليدية و�لقديمة للدولة 
فاإن  لذ�  و�لأفريقي  �لآ�صيوي  محيطها  مع 
لتلك  بالغة  باأهمية  تنظر  �لإم��ار�ت  دولة 
تنميتها  و�لحر�س على  �لمثمرة  �لعالقات 
�لقت�صادي ولكن  �ل�صعيد  لي�س فقط على 

على �ل�صعد كافة.
قنو�ت  ��صتعر�صنا  �إذ�   "  : و�أ�صاف معاليه 
�ل�صر�كة �لتجارية و�ل�صتثمارية بين دولة 
�لإمار�ت و�لدول �لأفريقية، �صنجد موؤ�صر�ت 
�إيجابية تترجم بلغة �لإح�صائيات و�لأرقام 
مختلف  في  �لنمو  من  مطردة  لمعدلت 
موؤ�صر�ت  يعطينا  وبما  �ل�صر�كة،  قطاعات 
تفاوؤلية لنمو و�زدهار تلك �لعالقات لآفاق 
على  و�لرفاهية  بالخير  يعود  بما  �أرحب 

كال �لجانبين".
بين  �لتجارية  �لعالقات  �أن  �إل��ى  و�أ�صار 
ملمو�صًا  تطور�ً  �صهدت  وكينيا  �لإم��ار�ت 
خالل  �أو  �لما�صية،  �أع��و�م  �لخم�صة  طيلة 
ذ�ت �لفترة وتحديد�ً �لأعو�م 2015 �إلى 2019، 
حيث ناهزت قيمة �لمبادلت �لتجارية غير 
 2019 وكينيا خالل  �لإمار�ت  بين  �لنفطية 
بنحو  مقارنًة  دولر  مليار   2.7 يعادل  ما 
1.5 مليار دولر �لعام 2015 مع �لأخذ في 
�لعتبار، �أن تلك �لموؤ�صر�ت تعتبر مر�صية 
لحد ما بالنظر لحالة �لتباطوؤ في �لقت�صاد 
�لما�صية  �لفترة  تلك  خ��الل  �لعالمي 
و�نخفا�س �أ�صعار �لنفط، وهذ� و�إن دل فاإنه 
يدل على قوة �لعالقات �لتجارية ومجمل 

�لعالقات �لقت�صادية بين �لإمار�ت وكينيا.
في  �لإمار�تية  �ل�صتثمار�ت  حجم  وحول 
بين  �لم�صتقبلية  �لتعاون  وفر�س  كينيا 
�لبلدين على �ل�صعيد �لتجاري و�ل�صتثماري 
خا�صة �لمجالت �لتي تخدم �أجندة �لتنوع 
نمو�  هناك  �إن  �لزيودي  قال   .. �لقت�صادي 
�لإم��ار�ت  بين  �لمتدفقة  �ل�صتثمار�ت  في 
وكينيا وتتركز �ل�صتثمار�ت �لإمار�تية في 
�لمعلومات  تكنولوجيا  خدمات  قطاعات 
و�إد�رة  وتطوير  �للوج�صتية  و�لخدمات 
و�لترفيه  �لتجزئة  وقطاع  �لت�صوق  مر�كز 
�ل�صحية  و�لرعاية  و�لمطاعم  و�لفنادق 
و�لخدمات و�لتنقيب عن �لمعادن وتجارة 
�لجملة و�لتجزئة و�لبناء و�لت�صييد وتناهز 
قيمة �ل�صتثمار�ت �لإمار�تية في كينيا ما 
يو�زي 2.38 مليار دولر مقابل 63 مليون 
في  �لكينية  �ل�صتثمار�ت  قيمة  دولر 
�لإمار�ت مع تو�جد نحو 18 عالمة تجارية 

في �لإمار�ت و�ردة من كينيا.
�لكيني  �لجانب  ��صتفادة  يخ�س  وفيما 
�لحفاظ  في  لالإمار�ت  �لمحوري  �لدور  من 
�لتوريد  �صال�صل  عمل  ��صتمر�رية  على 

و�لجوي  �لبحري  �ل�صحن  وحركة  و�لإمد�د 
قال   .. بها  �لمرتبطة  �لدولية  �لأ�صو�ق  في 
ريادية  وجهة  باتت  �لإم��ار�ت  �إن  معاليه 
عليه  ت�صتحوذ  بما  �لعالمية،  للتجارة 
في  عالمية  وموؤ�صر�ت  متقدمة  قدر�ت  من 
وت�صهيالت  �للوج�صتي  �لإم��د�د  قطاعات 
ممار�صات �لأعمال �لتجارية، وتطور قطاع 
وتقديم  �للوج�صتية  ومر�فقها  مو�نئها 
�أف�صل �لممار�صات �لعالمية في ذلك �ل�صدد، 
لمقر  تحولت  �لإم��ار�ت  �أن  �لقول  ويكفى 
�لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  في  د�ئم  �إقليمي 
و�لماركات  �لعالمية  �ل�صركات  لكبريات 

�لتجارية �لمرموقة عالميًا.
نافذة  بمثابة  تعد  �لإم��ار�ت  �أن  و�أ�صاف 
منتجاتها  لمرور  وجيو�صتر�تيجية  حيوية 
و�أفريقيا، ي�صاف  �لأو�صط  �ل�صرق  �إلى دول 
لما �صبق ت�صنيف �لدولة و��صتحو�ذها على 
�إعادة  قطاع  في  عالميًا  �لثالثة  �لمرتبة 
و�صنغافورة،  كونج  هونج  بعد  �لت�صدير 
تجاه  �لدولة  جاذبية  يدعم  موؤ�صر  فهذ� 
دول  من  وبالأخ�س  �لعالمية  �لتجارة 
كينيا  مع  �لعالقات  نثمن  ونحن  �أفريقيا 

بتقديم  ونرحب  �لم�صتويات  كافة  على 
كينيا  و�إل��ى  من  �لتجارة  لمرور  �لدعم 
قدر�تها  من  و�ل�صتفادة  �لدولة  بو�بة  عبر 

�للوج�صتية �لمتطورة عالميًا.
فاعلية  من  �لمتوقعة  �لمخرجات  وحول 
في   " كينيا   – �إفريقيا  في  دبي  "�أ�صبوع 
تعزيز �لحو�ر �لم�صترك ل�صتك�صاف �لفر�س 
�لتي تطرحها �لمتغير�ت �لحالية للم�صهد 
�لقت�صاد �لعالمي نتيجة تد�عيات جائحة 
تد�عيات  �إن  �لزيودي  قال   .. كوفيد-19 
عالميًا  �لم�صبوقة  غير  كورونا  جائحة 
�لإحاطة بها  �لر�هنة ي�صعب  �لمرحلة  في 
على  تاأثيرها  وعمق  ولقوة  ل�صموليتها 
وتغييرها  �لعالمي  �لقت�صاد  خ��ارط��ة 
لمفاهيم �لعديد من �لممار�صات �لقت�صادية 
لنعقاد  �لأول  �ليوم  في  ونحن  �لتقليدية. 
�أفريقيا  في  دبي  �أ�صبوع  وفاعلية  �أ�صبوع 
�أزمة  وتد�عيات  تطور�ت  باأن  يقين  لعلى 
نقا�صات  على  �صتهيمين   "19  – كوفيد 
بما  �لم�صاركين،  وكافة  �لموؤتمر  و�أجندة 
�لجديدة  �لفر�س  و��صتك�صاف  بحث  فيها 
و�لتو�صل لأف�صل �لممار�صات للتغلب على 
فهم  هو  هنا  و�لأه��م  �لجائحة،  تد�عيات 
�لعالمي،  �لقت�صاد  مفاهيم  في  �لتغير 
بين  و�لخبرة  �لم�صورة  وتبادل  وتعزيز 
و�لمتغير�ت  �لتطور�ت  حول  �لم�صاركين 
�لقت�صادية  �لقدر�ت  يدعم  بما  �لمقبلة 
�أطر  �لإفريقية ويعزز من  و�لدول  لالإمار�ت 
و�ل�صتثمارية  �لتجارية  �ل�صر�كة  وقنو�ت 
ملف  تت�صمن  بما  �لمجالت  مختلف  في 
�لتو�صيات  �أن  و�أعتقد  �لغذ�ئي.  �لأم��ن 
مظلة  من  �صتنطلق  �لتي  و�لمخرجات 
ذلك �لموؤتمر �صتتمحور حول �إيجاد حلول 

لمجابهة �لعو�ئق �لر�هنة.
لتو�صيع  حاليًا  �لمتاحة  �لفر�س  وحول 
�لمرحلة  لأولويات  وفقًا  �ل�صر�كة  نطاق 
و�ل��روؤى  �لتوجهات  يخدم  وبما  �لمقبلة 
 .. �لبلدين  في  و�لتنموية  �ل�صتر�تيجية 
�لثنائي  �ل�صعيد  �أنه على  �لزيودي  �أو�صح 
تتمثل  �لمتاحة  �لفر�س  نرى  �لبلدين  بين 
في �لعديد من �لقطاعات بالأخ�س �لقطاع 
دولة  تتطلع  حيث  و�ل�صيافة  �ل�صياحي 
�ل�صتثمار�ت  من  بمزيد  للدفع  �لإم��ار�ت 
�لأخرى  و�لقطاعات  �ل�صياحي  �لقطاع  في 
�لتجزئة  ت��ج��ارة  �لمثال  �صبيل  وعلى 
�لغذ�ئي  و�لت�صنيع  و�لزر�عة  و�لت�صالت 
و�لت�صييد  و�لبناء  �لتحويلية  و�ل�صناعات 
و�لتحول  و�لتكنولوجيا  �لتحتية  و�لبنى 
�لرقمي وكذلك �لإمار�ت بات لديها خبر�ت 

هائلة في قطاعات �لطاقة �لمتجددة.

»مبادلة«توقع عدداً من مذكرات التفاهم للتعاون 
مع هيئات و�سركات اأوكرانية

اأبوظبي  ـ وام: 
 �أع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة م��ب��ادل��ة 
عن  "مبادلة"  لال�صتثمار 
ت��وق��ي��ع ع���دد م��ن م��ذك��ر�ت 
�ل��ت��ف��اه��م م��ع �ل��ع��دي��د من 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�ل�����ص��رك��ات في 
�لقطاعين �لحكومي و�لخا�س 
�إطار  في  وذلك  �أوكر�نيا  في 
لفخامة  �لر�صمية  �ل��زي��ارة 
رئي�س  زيلين�صكي  فولوديمير 
لدولة  �أوك��ر�ن��ي��ا  جمهورية 
مر��صم  وت��م��ت  �لإم������ار�ت. 
م�صدر  مدينة  ف��ي  �لتوقيع 
زيارة قام بها للمدينة  خالل 
زيلين�صكي،  �لرئي�س  فخامة 
و�صيدة �أوكر�نيا �لأولى �أولينا 
من  عدد  وبح�صور  زيلين�صكا 

كبار �لم�صوؤولين.
مذكر�ت  ثالث  �لتوقيع  و�صمل 
حكومية  هيئات  مع  تفاهم 
��صتك�صاف  بهدف  �أوكر�نية 
�لم�صترك،  �ل�صتثمار  فر�س 
حيث وّقع نيابة عن مبادلة، 
�ل�صتثمار  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 
�لم�صتقلة  �ل��دول  ر�بطة  في 
فيما  �ل���م���زروع���ي،  ف��ار���س 
�لأوكر�ني  �لجانب  عن  وّق��ع 
معالي رومان لي�صينكو، وزير 
و�لأغذية،  �لزر�عية  �ل�صيا�صة 
رئي�س  �صيني�صينكو،  ودميترو 
�لأوكر�ني،  �لعقاري  �ل�صندوق 
�لمدير  ت�صيفاخ،  و�صيرجيل 
�لتنفيذي ل�� "�أوكر�نينفي�صت".
وق���ال ف��ار���س �ل��م��زروع��ي: 
ب�صجل حافل  مبادلة  "تتمتع 
�لأ�صو�ق  في  �ل�صتثمار  في 
�صك  ..ول  و�لنا�صئة  �لجديدة 
تفاهم  م��ذك��ر�ت  توقيع  �أن 
�لهيئات  �أب���رز  م��ن  ع��دد  م��ع 
�أوكر�نيا  في  و�لموؤ�ص�صات 
يوؤكد حر�صنا على ��صتك�صاف 
ومجالت  �ل�صتثمار  فر�س 

�أن  �لمختلفة خا�صة  �لتعاون 
�أوكر�نيا تمتلك �إمكانات و�عدة 

لال�صتثمار�ت �لأجنبية".
ومن جانبه قال معالي رومان 
�صرفنا  دو�عي  "من  لي�صينكو: 
�أن نتعاون مع �صركاء يوؤمنون 
معنا  ويتفقون  نف�صها  بالقيم 
ح��ول ع��دد م��ن �لأول��وي��ات 
�لغذ�ئية  �ل�صالمة  و�أهمها 
�لتجارية  �لعالقات  وتطوير 
و�ل����دخ����ول ف���ي م�����ص��اري��ع 

��صتثمارية جديدة".
 كما تم توقيع مذكرة تفاهم 
مبادلة  �صركة  بين  ثالثية 
�أبوظبي  و�صركة  لال�صتثمار 
"م�صدر"  �لم�صتقبل  لطاقة 
و"دي تي �إي كي" �لأوكر�نية، 
�إمكانات  ��صتك�صاف  بهدف 
�لطاقة  قطاع  في  �ل�صتثمار 
حيث  �أوكر�نيا،  في  �لنظيفة 
رئي�صها  "م�صدر"  عن  وّق��ع 
جميل  م��ح��م��د  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ماك�صيم  وّقع  فيما  �لرمحي، 
�إي  تي  "دي  عن  تيم�صينكو 

محمد  ق��ال  وب����دوره  كي". 
"باعتبارها  �لرمحي:  جميل 
في  عالميًا  ر�ئ���دة  �صركة 
مع  �لمتجددة  �لطاقة  مجال 
�أكثر  تغطي  م�صاريع  محفظة 
م�صدر  ترحب  دول��ة،   30 من 
لدعم  �لقيمة  �لفر�صة  بهذه 
لتحقيق  �أوك��ر�ن��ي��ا  ج��ه��ود 
بالطاقة  �لمتعلقة  �أهد�فها 
م�صدر  في  ..ونحن  �لنظيفة 
�إبر�م  نتبنى نهجًا يقوم على 
في  ومهمة  وطيدة  �صر�كات 
و�لمناطق  �لقطاعات  مختلف 
ونتطلع  �صمنها،  نعمل  �لتي 
م��ج��الت  ��صتك�صاف  �إل���ى 
�إي  ت��ي  "دي  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
وت�صخير  �أوكر�نيا  في  كي" 
�أف�صل  ل��ت��ح��دي��د  خ��ب��ر�ت��ن��ا 
ب�صكل  للم�صاهمة  �ل�صبل 
فاعل في تطوير قطاع �لطاقة 
�أوكر�نيا".  ف��ي  �لمتجددة 
فر�س  ��صتك�صاف  وب��ه��دف 
�ل�صتثمار في �لقطاع �لخا�س 
في �أوكر�نيا، وّقعت "مبادلة" 

من  عدد  مع  تفاهم  مذكر�ت 
�ل�صركات �لأوكر�نية من بينها 
"�أي�صت و�ن" ويمثلها روديون 
و"�إنتربايب"  ك��وه��اي��ي��ف، 
م��وروزوف،  ديني�س  ويمثلها 
ويمثلها  و"يوفيوت�صر" 
تيمو�ص�صوك،  ن��ي��ك��ول���س 
ويمثلها  �صيتي"  و"يونيت 
يفيتو�صينكو  كون�صتانتين 
ويمثلها  كابيتال"  و"در�قون 
و"فورتيور"  نو�صوك،  �أندريل 
ني�صتيرينكو،  ميكول  ويمثلها 
و"يو �إم جي"، ويمثلها �أندري 
غوروخوف. وكانت مبادلة قد 
وقعت في وقت �صابق مذكر�ت 
�أوكر�نية  �صركات  مع  تفاهم 
مجموعة  بينها  م��ن  �أخ���رى 
في"،  ج��ي  و"بي  "تا�س"، 
و"�أودي�صاغاز"،  و"هور�يزون"، 
و"�أو�صادبانك"،  و"�إيبي�صنتر"، 
و"ميت�صنفي�صت"  و"ماي�س" 
"�لتي تعمل تحت مظلة "��س 
مع  جنب  �إلى  جنبًا  �إم"  �صي 
"دي تي �إي كي" و"يو �إم جي".

270 مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي 
دبي  ـ وام: 

 بلغت �لت�صرفات �لعقارية في د�ئرة �لأر��صي 
 270 من  �أكثر  �لثنين  ي��وم  بدبي  و�لأم���الك 
مليون درهم حيث �صهدت �لد�ئرة ت�صجيل 128 
 12 منها  درهم  مليون   206.6 بقيمة  مبايعة 
درهم  مليون   53.26 بقيمة  لالأر��صي  مبايعة 
 153.34 بقيمة  و�لفلل  لل�صقق  مبايعة  و116 

مليون درهم.
 26 بقيمة  �لأر����ص��ي  مبايعات  �أه��م  وج��اءت 
مليون درهم في منطقة �لثنية �لر�بعة تليها 
منطقة  في  درهم  ماليين   10 بقيمة  مبايعة 
ماليبن   7 بقيمة  مبايعة  تليها  جمير�  نخلة 

درهم في منطقة �أم �ل�صيف.
�لمناطق من حيث  �ليفرة 2  وت�صدرت منطقة 
�إذ �صجلت 4 مبايعات بقيمة  �لمبايعات  عدد 
�لبر�صاء جنوب  منطقة  وتلتها  درهم  مليوني 
ماليبن   3 بقيمة  مبايعة  بت�صجيلها  �لر�بعة 
بت�صجيلها  جمير�  نخلة  في  وثالثة  دره��م 

مبايعة بقيمة 10 ماليبن درهم.
و�لفلل  �ل�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
جاءت مبايعة بقيمة 9 ماليين درهم بمنطقة 
و�دي �ل�صفا 3 كاأهم �لمبايعات تلتها مبايعة 

 2 جزيرة  منطقة  في  درهم  ماليين   6 بقيمة 
في  دره��م  ماليين   6 بقيمة  مبايعة  و�أخير�ً 

منطقة ند �ل�صبا �لأولى.
وت�صدرت منطقة �ليالي�س 2 �لمناطق من حيث 
 15 �صجلت  �إذ  و�لفلل  �ل�صقق  مبايعات  عدد 
مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة 
بقيمة  مبايعة   14 بت�صجيلها  دبي  مر�صى 
جنوب  �لبر�صاء  في  وثالثة  درهم  مليون   22
�لر�بعة بت�صجيلها 8 مبايعات بقيمة 4 ماليين 

درهم.
مليون   48.65 قدرها  قيمة  �لرهون  و�صجلت 
 16.74 بقيمة  لأر����س  رهنا   14 منها  دره��م 
بقيمة  و�صقق  لفلل  رهنا   29 و  درهم  مليون 
ند  بمنطقة  �أهمها  وكان  درهم  مليون   31.91
و�أخرى  درهم  ماليين   9 بقيمة  �لثالثة  �ل�صبا 
ماليين   6 بقيمة  �لأولى  �ل�صبا  ند  منطقة  في 

درهم.
�أما �لهبات فقد �صهدت ت�صجيل 7 هبات بقيمة 
15.44 مليون درهم كان �أهمها بمنطقة مجمع 
دبي لال�صتثمار �لثاني بقيمة 6 ماليين درهم 
 4 بقيمة  �لخام�صة  �لثنية  منطقة  في  و�أخرى 

ماليين درهم.



10 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االقت�صادي الثالثاء 16 فرباير2021ـ العـدد 14671                

 
  

 

 جلنة �سوق �سبائك الذهب 
الإماراتية تبحث تطوير 
حوكمة جتارة وتداول 

الذهب بالدولة
اأبوظبي  ـ وام: 

 عقدت لجنة �سوق �سبائك الذهب الإماراتية 
معالي  برئا�سة  افترا�سيا،  الأول  اجتماعها 
وزي��ر  ال��زي��ودي  اأح��م��د  ب��ن  ثاني  الدكتور 
ممثلي  بم�ساركة  الخارجية،  للتجارة  دولة 
في  الأع�ساء  والجهات  الموؤ�س�سات  الوزارات 

اللجنة والتي تتراأ�سها وزارة القت�ساد.
التابعة  المبادرات  الجتماع  وا�ستعر�ض 
معيار  من حيث  التحادية  الذهب  ل�سيا�سة 
ال�سبائك،  �سوق  ولجنة  الجيد  الت�سليم 
الجيد،  للت�سليم  دب��ي  معيار  عمل  واآلية 
ومدى �سرورة اإ�سافة جهات حكومية اأخرى 
لع�سوية اللجنة ذات عالقة باأن�سطتها، فيما 
تناول الجتماع الموا�سفات التقنية لمعيار 
من  عددا  وناق�ض  الجيد،  للت�سليم  الإمارات 
ال�سوؤون التنظيمية للجنة والمكتب التنفيذي 

التابع لها وخطط العمل للفترة المقبلة.
وناق�ست اللجنة خالل الجتماع �سبل تحقيق 
اعتماد  عبر  والم�ستهدفات  النتائج  اأف�سل 
حوكمة  وتطوير  للذهب  جديدة  �سيا�سة 
تجارة وتداول الذهب بالدولة، بالإ�سافة اإلى 
اإن�ساء معيار الإمارات للت�سليم الجيد للذهب، 
وتطوير من�سة اتحادية لتداول الذهب، وبناء 
قاعدة بيانات لل�سركات والأفراد المتداولين 
للذهب، بما ي�ساهم في تلبية اأف�سل المعايير 
والرتقاء  المتبعة،  العالمية  والممار�سات 
الوجهات  كاأف�سل  الإم��ارات  دول��ة  بمكانة 

العالمية للتجارة في الذهب.
اأن  الزيودي  ثاني  الدكتور  معالي  واأو�سح 
الإماراتية  الذهب  �سبائك  لجنة  تاأ�سي�ض 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  �سوء  في  ياأتي 
لتبني  المتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
الم�ستوى  على  للذهب  ج��دي��دة  �سيا�سة 
على  �سينعك�ض  الذي  الأمر  وهو  التحادي، 
الدولة على خارطة �سناعة  تطوير جاذبية 
هذه  ت�ساهم  اأن  متوقعا  العالمية،  وتجارته 
القت�ساد  تطور  موؤ�سرات  نمو  في  ال�سيا�سة 
حيث  الإماراتية،  ال�سادرات  ل�سيما  الوطني 
اأن �سادرات الدولة من الذهب تبلغ نحو 29 

% من اإجمالي ال�سادرات غير النفطية.
على  �ستعتمد  اللجنة  اإن  معاليه  واأ�ساف 
القطاعين  م��ن  ال��ج��ه��ات  ك��اف��ة  م�ساركة 
الم�ستويين  على  وال��خ��ا���ض  الحكومي 
لمبداأ  تعزيزاً  بالدولة،  والمحلي  التحادي 
الطروحات  وكافة  الروؤى  وتبادل  ال�سفافية 
الذهب  �سناعة  لتطوير  الهادفة  والت�سورات 
في الإمارات والرتقاء بها للم�ساف العالمية.

2020 ــي  ــد«ف ــري ــب ــاح»ت اأرب ـــم  دره مــلــيــون   550
اأبوظبي  ـ وام: 

 حققت ال�سركة الوطنية للتبريد 
�سافية  اأرباحا  "تبريد"  المركزي 
بقيمة 550 مليون درهم في العام 
2020 بزيادة ن�سبتها 16.5% وذلك 
بعد اإ�سافة 39.6 األف طن تبريد 
جدد  عمالء  تو�سيل  طريق  عن 
الحالية  المحطات  من  لل�سركة 
و181.5 األف طن تبريد عن طريق 
اإجمالي  رفع  مما  ال�ستحواذات 
تو�سيالت ال�سركة اإلى 1،403،819 

طن تبريد بحلول نهاية العام.
�سركة  اإدارة  مجل�ض  واأو���س��ى 
للعام  اأرباح  بتوزيعات  "تبريد" 
2020 بقيمة 11.5 فل�ض لل�سهم من 
اأرباح نقدية قدرها  خالل توزيع 
بالإ�سافة  لل�سهم  فل�ض   5.75
بواقع  مجاني،  �سهم  اإ�سدار  اإلى 
�سهمًا   45 كل  مقابل  واحد  �سهم 
مملوكًا وي�سكل عائد 11.5 فل�ض 
لل�سهم زيادة بن�سبة 10% مقارنة 
توزيعات  وتعك�ض   .2019 باأرباح 
الأ�سهم  م��ع  النقدية  الأرب����اح 
عزم   2020 عام  خالل  الإ�سافية 
الأولوية  اإعطاء  الإدارة  مجل�ض 
للم�ساهمين،  المحققة  للقيمة 
�سركة  موقع  تر�سخ  اأنها  كما 
المزيد  من  لال�ستفادة  "تبريد" 
خالد  وق��ال  النمو.  فر�ض  م��ن 
مجل�ض  رئي�ض  القبي�سي،  عبداهلل 
"اأ�سبحت  "تبريد":  �سركة  اإدارة 
رائدة  عالمية  قوة  تبريد  �سركة 
مع  المناطق  تبريد  مجال  في 
�ستة  في  وا�ستثمارات  محطة   86
بلدان ..وقد تمكّنا بف�سل اإنجازاتنا 
العام  المالية والت�سغيلية خالل 
الما�سي من تحقيق نتائج مبهرة 
على الرغم من البيئة الت�سغيلية 

تعزيز  اإل��ى  اأدى  مما  ال�سعبة، 
وتر�سيخ  ال�سركة  نمو  م�سيرة 
مجال  في  المرموقة  �سمعتها 
المناطق  تبريد  بقطاع  البتكار 
والأعوام   2020 للعام  وبالن�سبة 
على  بقدرتنا  ثقة  كلّي  القادمة، 
اأقوى  اأداء  تقديم  في  ال�ستمرار 
نف�سه  الوقت  في  الم�ساهمة  مع 
الم�ستدامة  التنمية  دف��ع  ف��ي 
بدر  قال  وب��دوره،  المنطقة".  في 
اللمكي، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
ممتازاً  اأداًء  "حّققنا  "تبريد": 
اأولوياتنا  تنفيذ  في  ونجحنا 
ظل  في  فعال  ب�سكل   2020 لعام 

..واأن��ا  بالتحديات  مليئة  بيئة 
التكيف  على  بقدرتنا  ف��خ��ور 
تنفيذ  ال�ستمرار في  ب�سرعة، مع 
المدى،  طويلة  ا�ستراتيجيتنا 
في  اليوم  تقف  تبريد  اأن  واأعتقد 
موقع جيد لموا�سلة ال�ستفادة من 
هذه الفر�ض وال�سراكات الإ�سافية 
خالل هذا العام وفي الم�ستقبل". 
واأعلنت �سركة "تبريد" عن تعيين 
م�سبح الكعبي كع�سو في مجل�ض 
جميع  ُت�ستوفى  اأن  على  اإدارتها 
الالزمة  التنظيمية  الموافقات 
من�سب  حاليًا  الكعبي  ..وي�سغل 
الرئي�ض التنفيذي لقطاع ال�ستثمار 

مبادلة  ب�سركة  الإم����ارات  ف��ي 
و�سيحل  "مبادلة"  لال�ستثمار 
الذي  الرمحي  محل محمد جميل 
اأخرى.  مهنية  مهام  على  �سيركز 
وتوفر "تبريد" من خالل 86 محطة 
مليون طن   1،404 من  اأكثر  تبريد 
الم�ساريع  من  العديد  اإلى  تبريد 
الرئي�سية مثل برج خليفة واأوبرا 
ال�سيخ  وجامع  مول  ودبي  دبي 
المارية  وج��زي��رة  الكبير  زاي��د 
وجزيرة اليا�ض ومترو دبي ومرفاأ 
جبل  وم�سروع  المالي  البحرين 
العربية  بالمملكة  مكة  في  عمر 

ال�سعودية.

37.86 مليار درهم اإيرادات اأكبر 3 �سركات عقارية 
في الإمارات خالل 2020

اأبوظبي  ـ وام: 
في  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  �سهد   
دولة الإم��ارات نموا جيدا خالل 
العام 2020 مما يعك�ض ا�ستمرار 
الن�ساط في القطاع رغم التباطوؤ 
الذي �سهدته الأن�سطة القت�سادية 
العالم  م�ستوى  والتجارية على 

نتيجة جائحة كورنا.
عن  المجمعة  البيانات  وتظهر 
�سركات   3 لأكبر   2020 العام 
القطاع  ف��ي  عاملة  اإم��ارات��ي��ة 
نحو  اإي��رادات��ه��ا  اجمالي  بلوغ 
37.86 مليار درهم فيما و�سلت 
الم�ساريع  من  مبيعاتها  قيمة 
العقارية 21 مليار درهم. ووفقا 
هذه  ع��ن  ال�����س��ادرة  للبيانات 
ال�سركات "اعمار واعمار للتطوير 
والدار العقارية" فقد بلغ �سافي 
اأرباحها 6.2 مليار درهم خالل 
عن  بع�سها  واأعلن   ،2020 العام 
على  �سخية  نقدية  توزيعات 
الأداء  ظ��ل  وف��ي  الم�ساهمين. 
الذي حققته هذه  الجيد  المالي 
الما�سي  العام  خالل  ال�سركات 
فقد �ساهم ذلك في زيادة اقبال 
الم�ستثمرين المحليين والأجانب 
اأ�سهمها  ف��ي  ال�ستثمار  على 
المالية  الأ�سواق  في  المدرجة 
بن�سبة  ارتفاعات  �سجلت  والتي 

جيدة منذ بداية العام 2021.
وتف�سيال فقد بلغ اجمالي اإيرادات 
 19.71 العقارية  اعمار  �سركة 
مليار درهم خالل العام الما�سي 
فيما و�سل �سافي الأرباح 2.617 
قيمة  وارت��ف��ع��ت  دره���م  مليار 

مبيعاتها العقارية من الم�ساريع 
مليار   10.9 ال��ى  نفذتها  التي 
م�ستوى  وعلى  تقريبا.  دره��م 
فقد  الدار  ل�سركة  المالي  الأداء 
خالل  اإي��رادات��ه��ا  اجمالي  بلغ 
العام 2020 نحو 8.4 مليار درهم 
فيما و�سل �سافي اأرباحها 1.93 
مبيعاتها  قيمة  و  درهم  مليار 
وو�سل  دره��م.  مليار   3.6 نحو 
اعمار  �سركة  اإي���رادات  اجمالي 
 2020 ال��ع��ام  خ��الل  للتطوير 

نحو 9.76 مليار درهم و�سافي 
الأرباح 1.66 مليار درهم و6.3 

مليار درهم المبيعات العقارية.
هذه  محافظة  المنتظر  وم��ن 
في  جيدة  ن�سب  على  ال�سركات 
القادمة  الفترة  خالل  اعمالها 
خا�سة من في ظل وجود حزمة 
الم�ساريع ال�سخمة التي تنفذها 
المتعاقدة  اأو  الراهن  الوقت  في 
لحق  وق��ت  في  تنفيذها  على 
والتي تتجاوز قيمتها 100 مليار 

درهم.
ادارة  الدار  �سركة  وت�سمل خطط 
وتنفيذ م�ساريع بقيمة 50 مليار 
درهم على مدار ال�سنوات الخم�ض 
اإجمالي  بلغ  وق��د  ال��ق��ادم��ة، 
ل�سركة  المتراكمة  المبيعات 
اعمار عن الم�ساريع قيد الإنجاز 
 24.74 منها  درهم،  مليار   36.7
مليار درهم في الإم��ارات، حيث 
في  اإيراداتها  احت�ساب  �سيتم 

ال�سنوات المقبلة.

"مياه وكهرباء االإمارات" تفتح باب تقديم طلبات االهتمام بم�شروع 
المرفاأ 2 لتحلية المياه بتقنية التنا�شح العك�شي في اأبوظبي

اأبوظبي  ـ وام: 
الإم��ارات  وكهرباء  مياه  �سركة  اأعلنت   
طلبات  تقديم  باب  فتح  عن  الثنين  يوم 
 2 المرفاأ  م�سروع  تطوير  بعطاء  الهتمام 

لتحلية المياه بتقنية التنا�سح العك�سي.
اإم��دادات  اأم��ن  لتعزيز  الم�سروع  ويهدف 
المياه في اإمارة اأبوظبي من خالل تحلية 
التنا�سح  تقنية  با�ستخدام  البحر  مياه 
العك�سي، وتوفير حوالي 150 مليون جالون 
الم�ستدام  الإنتاج  من  يوميًا  اإمبراطوري 
محطة  م�سروع  �سُي�سهم  كما  للمياه. 
المرفًا 2 ب�سكل اأ�سا�سي في دعم مبادرات 
القطاع،  في  الم�ستمرة  التكاليف  خف�ض 
التنا�سح  تكنولوجيا  با�ستخدام  وذل��ك 
الكفاءة  ذات  المياه  تحلية  في  العك�سي 
والتناف�سية العالية، وهو ما ي�سكل جزءاً 
وكهرباء  مياه  �سركة  ا�ستراتيجية  من 
تحلية  عملية  لف�سل  الرامية  الإم���ارات 
عثمان  وق��ال  الطاقة.  اإنتاج  عن  المياه 
مياه  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  علي  اآل 
وكهرباء الإمارات: "نعمل من خالل تطوير 
اأهدافنا  تحقيق  على   2 المرفاأ  م�سروع 
اإمدادات  تعزيز  اإلى  الرامية  ال�ستراتيجية 
اإم��ارة  في  والم�ستدامة  النظيفة  المياه 
العك�سي  التنا�سح  تقنية  اأبوظبي.وتعتبر 
من اأحدث التقنيات الم�ستخدمة في مجال 
تحلية المياه وفقًا لأعلى معايير الكفاءة 
من حيث الطاقة والتكلفة. كما ُت�سهم هذه 
التقنية في خف�ض انبعاثات ثاني اأوك�سيد 
الكربون وتقليل ا�ستهالك الغاز ب�سكل كبير 
عن طريق الف�سل بين تحلية المياه واإنتاج 
ال�ستاء وال�سيف..  خالل مو�سمي  الطاقة." 
و�سيتم تطوير م�سروع محطة المرفًا 2 على 
مقربة من محطة المرفًا للمياه والكهرباء 
القائمة حاليًا على بعد حوالي 110 كم غرب 
مدينة اأبوظبي، ويت�سمن الم�سروع تطوير 
وتمويل واإن�ساء وت�سغيل و�سيانة وامتالك 

محطة تحلية مياه البحر ب�سعة اإنتاج 150 
مليون جالون اإمبراطوري من المياه يوميًا 
من القدرة النتاجية، بالإ�سافة اإلى البنية 
التحتية ذات ال�سلة، حيث ت�ستهدف �سركة 
الإغ��الق  اإنجاز  الإم���ارات  وكهرباء  مياه 
المالي للم�سروع بنهاية عام 2021، على 
في  للم�سروع  التجاري  الت�سغيل  يبداأ  اأن 

الربع الأول من عام 2024.
و�ستكون ح�سة المطور اأو ائتالف المطورين 
الذين �سيتم اختيارهم 40 في المائة كحد 
المحدد،  الغر�ض  ذات  ال�سركة  من  اأق�سى 
فيما �ستمتلك حكومة اأبوظبي ب�سكل غير 

مبا�سر الح�سة المتبقية من الم�سروع..
الراغبة  الجهات  جميع  على  ويتوجب 
الهتمام  اإبداء  طلبات  تقديم  بالم�ساركة 
بالعطاء اإلى �سركة مياه وكهرباء الإمارات 
ظهراً   12:00 ال�ساعة  اأق�ساه  موعد  في 
 4 في  اأبوظبي  لمدينة  المحلي  بالتوقيت 
مار�ض 2021، عبر اإر�سال ن�سخة اإلكترونية 
ewec.m2RO@ : اإلى البريد الإلكتروني
ewec.ae  وبعد مراجعة طلبات اإبداء 
وكهرباء  مياه  �سركة  قبل  من  الهتمام 
تقديم  باإ�سدار  ال�سركة  �ستقوم  الإم��ارات، 
المرحلة  اإل��ى  لالنتقال  التاأهيل  طلبات 

التالية.

»غرفة دبي« تناق�ش متطلبات الأن�سطة القت�سادية 
الواقعية

دبي  ـ وام: 
 نظمت غرفة تجارة و�سناعة دبي بالتعاون 
مع مكتب "التميمي وم�ساركوه لال�ست�سارات 
الجوانب  حول  الكترونية  ندوة  القانونية 
القت�سادية  الأن�سطة  لأنظمة  الأ�سا�سية 
الواقعية بم�ساركة 390 م�ساركا من مختلف 

قطاعات مجتمع الأعمال.
تفا�سيل  �سرح  ال�سوء على  الندوة  و�سلطت 
اآخر التطورات المتعلقة بت�سريعات الأن�سطة 
الوزراء  مجل�ض  وقرار  الواقعية  القت�سادية 
ب�ساأن   2019 ل�سنة   /31/ رق��م  الم��ارات��ي 
القت�سادية  الأن�سطة  متطلبات  تحديد 
ولإر���س��ادات  ال��ق��رارات  واأح���دث  الواقعية 
 2020 عام  في  المالية  وزارة  عن  ال�سادرة 
والتي  الواقعية  القت�سادية  الأن�سطة  ب�ساأن 
الحفاظ  في  ال�سركات  لم�ساعدة  �سدرت 

على تواجدها القت�سادي في الدولة واآليات 
بالإ�سافة  لها  المتثال  ومتطلبات  تطبيقها 
التقارير  واآلية  والإخطارات  الإعفاءات  اإلى 

المعتمدة مما اتاح للحا�سرين الطالع عن 
و�سمان  وفهمها  ال��ق��رارات  تلك  على  كثب 

ا�ستمرارية اأعمالهم ون�ساطهم.

ال�شركات  لت�شجيل  قيا�شياً  اأداًء  يحقق  المتعددة«  لل�شلع  »دبي 
الجديدة وتجارة ال�شلع خالل العام الما�شي

دبيـ  )الوحدة(:
حقق مركز دبي لل�سلع المتعددة، المنطقة 
الحرة الأولى على م�ستوى العالم وال�سلطة 
بتجارة  المخت�سة  دبي  لحكومة  التابعة 
ال�سلع والم�ساريع، اأداًء قيا�سيًا خالل عام 
2020 رغم التداعيات التي فر�ستها جائحة 
رقمًا  المركز  وحقق  "كوفيد-19".  كورونا 
قيا�سيًا في عام 2020 بت�سجيل 2025 �سركة 
جديدة، وهو اأعلى عدد لل�سركات الم�سجلة 
الحفاظ  كان معدّل  فيما  �سنوات،   5 خالل 
على  الأع��ل��ى  الم�سجلة  ال�سركات  على 
القوي  الأداء  في  الف�سل  ويرجع  الإط��الق. 
المقام  في  المتعددة  لل�سلع  دبي  لمركز 
تم  التي  الأعمال  دعم  حزمة  اإل��ى  الأول 
اإطالقها في �سهر مار�ض 2020 والتي �سهدت 
اهتمامًا من ال�سركات في 149 دولة. وكان 
هذا اأكبر عر�ض تجاري على الإطالق لمركز 
من  وا�سعة  مجموعة  قدم  حيث  الأعمال، 
الم�سافة  القيمة  ذات  والخدمات  الحوافز 

في  والجديدة  القائمة  ال�سركات  من  لكل 
ال�سركات  الحرة. ومن خالل دعم  المنطقة 
ا�ستفادت  الأعمال،  مجتمع  في  الأع�ساء 
اأكثر من 8،000 �سركة من الأع�ساء من اأكثر 
من 13،000 عر�ض وحافز تم تقديمها خالل 
عام 2020. وتقديراً لجهوده الم�ستمرة في 
تعزيز منظومته البيئية، ح�سل مركز دبي 
لل�سلع المتعددة في �سهر اأكتوبر 2020 على 
جائزة "اأف�سل منطقة حرة في العالم" لهذا 
العام من قبل مجلة "اف دي اآي" التابعة 
ل�سحيفة فاينان�سال تايمز للعام ال�ساد�ض 
على التوالي. كما تم تكريم جهود المركز 
�سمن  وال�سكان  الأعمال  دعم  �سعيد  على 
لمواجهة  جميرا  بحيرات  اأب��راج  مجتمع 
كوفيد-19، من خالل تر�سيحه لنيل جائزة 
"اأف�سل اإجراءات توا�سل خالل اأزمة جائحة 
كوفيد-19" وجائزة "اأف�سل حملة ترويجية 
متكاملة" المقدمتان من جمعية العالقات 
عالقات  هيئة  اأكبر  والت�سالت،  العامة 

عامة مهنية في العالم.

دبيـ  )الوحدة(:
خطوات   )DXB( الدولي  دبي  مطار  خطى 
مليء  ع��ام  بعد  التعافي  نحو  اإيجابية 
المرور  حركة  و�سلت  حيث  بالتحديات 
عام  في  م�سافر  مليون   25.9 الى  ال�سنوية 

2020، بانخفا�ض 70? مقارنًة بعام 2019.
اأعلنت  التي  ال�سنوية  المرور  واأظهرت حركة 
عنها مطارات دبي يوم الثنين ر�سميًا، اأرقامًا 
اإيجابية في الن�سف الثاني من العام، حيث 
تجاوز �سهر دي�سمبر توقعات مجال الطيران 
البيانات  واأظهرت  عند 2.19 مليون م�سافر. 

جميع  ف��ي  ملحوًظا  تعافًيا  الختامية 
المجالت، تحديداً عودة الخدمات في الأ�سواق 
العالمية بف�سل قوة عمليات طيران الإمارات 
�سركات  اأبدتها  التي  والثقة  دب��ي،  وف��الي 

الطيران الدولية في العودة اإلى المنطقة.
التنفيذي  الرئي�ض  غريفيث،  ب��ول  وق��ال 
لمطارات دبي: "كان العام الما�سي بال �سك 
اأحد اأكثر الأعوام تحدًيا في الآونة الأخيرة. لم 
ُيالحظ تاأثير جائحة COVID-19 في قطاع 
ال�سفر وال�سياحة فح�سب، بل في جميع اأنحاء 
الختبار،  بيئة  الأرق��ام  هذه  تعك�ض  العالم. 
ا مع عن�سر من الأمل والثقة. ولكنها تاأتي اأي�سً

جزء  الم�سافرين،  ثقة  بناء  اإع��ادة  اأن  واأك��د 
ال�سفر  �سناعة  في  النتعا�ض  من  يتجزاأ  ل 
وال�سياحة واإحدى طرق القيام بذلك هي من 
برنامج  غرار  على  التطعيم،  برنامج  خالل 
حكومة الإمارات العربية المتحدة. اإلى جانب 
�سل�ض  ب�سفر  �ست�سمح  التي  التكنولوجيا 
وبدون تالم�ض، مما �سي�سجع العمالء ال�سفر 
من جديد. بالإ�سافة اإلى ذلك، قمنا بتحويل 
ب�سفتنا   .DWCو  DXB ال�سحن  عمليات 
لدعم  جيد  و�سع  في  نحن  للقارات،  مركًزا 
لها،  الم�سنعة  البلدان  من  اللقاحات  توزيع 

اإلى العالم.

 حركة الطيران و�شلت اإلى 25.9 
مليون م�شافر في 2020
انتعا�ش قوي 

لمطار دبي الدولي 
بعد عام غير 

م�سبوق
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اأبوظبي  ـ وام: 
واملعار�ض،  للم�ؤمترات  اأب�ظبي  مكتب   ح�صد 
اأب�ظبي،  وال�صياحة يف  الثقافة  لدائرة  التابع 
حفل  خللال  ت�ص�يقية  وجهة  اأف�صل  جائزة 
الأعمال  �صياحة  قطاع  منتدى  ج�ائز  ت�زيع 
اأقيمت فعالياته  الفرتا�صي يف ال�صني، والذي 
ي�م 31 دي�صمرب املا�صي. ويعد مكتب اأب�ظبي 
على  امل�رشفة  اجلهة  واملعار�ض  للم�ؤمترات 
والرتويج  الأعمال  �صياحة  دعم وتط�ير قطاع 
الإماراتية،  العا�صمة  يف  الأعمال  لفعاليات 
وتاأتي اجلائزة تكرميا جله�د املكتب املتميزة 
اإىل  وال��ص�ل  اأب�ظبي  لإمللارة  الرتويج  يف 
خال  من  ال�صيني  املجتمع  �رشائح  خمتلف 
اإطاق حمات ت�ص�يقية مبتكرة. وحفل ت�زيع 
ج�ائز منتدى قطاع �صياحة الأعمال يف ال�صني 
حمطة �صن�ية ت�صت�صيفه �رشكة و�صاطة جتارية 
واحل�افز  الجتماعات  قطاع  يف  متخ�ص�صة 
خاله  من  وتكافئ  واملعار�ض،  وامللل�ؤمتللرات 
اإىل جانب  القطاع  هذا  املتميزة يف  ال�جهات 
قاعات الفنادق ومرافق امل�ؤمترات واملعار�ض. 
ت�زيع  حفل  من   2020 العام  ن�صخة  وعقدت 
ج�ائز منتدى قطاع �صياحة الأعمال يف ال�صني 
ك�فيد-19  جائحة  لنت�صار  نتيجة  افرتا�صيا، 
ال�صفر  قطاع  على  يفر�صها  التي  والقي�د 
الن�صخة  وكرمت  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف 
وال�جهات  امل�ؤ�ص�صات  من  العديد  الفرتا�صية 
يف العامل ح�صب جه�دها الت�ص�يقية ومبيعاتها 
ال�صتثنائية خال العام املا�صي، وعليه ح�صد 
جائزة  واملعار�ض  للم�ؤمترات  اأب�ظبي  مكتب 
اأف�صل وجهة ت�ص�يقية لنهجه الت�ص�يقي الرائد 
يف الرتويج ملجم�عة العرو�ض واخلدمات التي 
بقطاع  واخلا�صة  الإماراتية،  العا�صمة  تقدمها 
واملعار�ض  وامل�ؤمترات  واحل�افز  الجتماعات 
يف جمه�رية ال�صني، والتي تعد اإحدى الأ�ص�اق 
الإمللارات  لدولة  لل�صياح  امل�صدرة  الرئي�صية 
العربية املتحدة. وقال مبارك ال�صام�صي، مدير 
اأب�ظبي للم�ؤمترات واملعار�ض.. " نحن  مكتب 
اجلائزة من منتدى  باأن نح�صد هذه  فخ�رون 
والتي  ال�صني،  يف  الأعللمللال  �صياحة  قطاع 
كانت ولتزال بالن�صبة لنا يف مقدمة الأ�ص�اق 
الرئي�صية التي ن�صتهدفها يف قطاع الجتماعات 
واحل�افز وامل�ؤمترات واملعار�ض، والتي تعك�ض 
تطلعات  تلبية  يف  جه�دنا  وفاعلية  جناح 

عمائنا و�رشكائنا يف جمه�رية ال�صني".
على  ك�صهادة  اجلائزة  هذه  تاأتي   " واأ�صاف 
التزامنا امل�صتمر بتعزيز مكانة اأب�ظبي الرائدة 
وامل�ؤمترات  واحل�افز  الجتماعات  قطاع  يف 
الأعمال  رواد  يخترب  اأن  وناأمل  واملعار�ض، 
من  متن�عة  جمم�عة  من  اأب�ظبي  تقدمه  ما 

العرو�ض واخلدمات .

 اأبوظبي تح�سد جائزة اأف�سل 
وجهة ت�سويقية في منتدى 
قطاع �سياحة الأعمال بال�سين

»اقت�سادية راأ�س الخيمة« تطلق مبادرة»راك زوم« للترويج 
للمن�ساآت التجارية

راأ�س اخليمة ـ وام: 
 اأطلقت دائرة التنمية القت�صادية 
براأ�ض اخليمة مبادرة "راك زوم" 
والتي  الأعللمللال  قطاعات  لدعم 
املن�صاآت  ودعللم  برتويج  تعنى 
واإبلللراز  الإمللللارة،  يف  التجارية 
يعزز  مبا  وعامليًا  دورها حمليًا 
تناف�صيتها كجزء من ا�صرتاتيجية 
املنتج  �صمعة  لتعزيز  الللدائللرة 
الأ�للصلل�اق  من  انطاقًا  املحلّي 
الأ�ص�اق  اإىل  وو�ص�ًل  املحلية 
وت�صمنت  والعاملية.  الإقليمية 
ترويجية  ملل�اد  اإعللداد  املبادرة 
خال  من  التجارية  للمن�صاآت 
وقد  امل�ؤ�ص�صي،  الت�صال  مكتب 
يف  زياراته  العمل  فريق  با�رش 
�صهر يناير املا�صي، حيث كانت 
العربية  ال�رشكة  حمطاته  اأوىل 
لللاإنللتللاج احلللليللل�اين /مللزرعللة 
اأول �رشكة  الدقداقة/ التي تعترب 
يف  احلي�اين  الإنللتللاج  حقل  يف 
املحطة  وكانت  الإمللارات،  دولة 
وهي  م�صايف  �للرشكللة  الثانية 
اإنتاج  متخ�ص�صة يف  �رشكة  اأول 
املنكهة  واملياه  املعدنية  املياه 

على م�صت�ى الدولة. وقال الدكت�ر 
عبدالرحمن ال�صايب النقبي مدير 
عام دائرة التنمية القت�صادية اإن 
الدائرة اأطلقت م�ؤخراً مبادرة »راك 
زوم« لدعم قطاع ال�صناعات التي 
اخليمة،  راأ�ض  اإمارة  يف  تاأ�ص�صت 
ملنتجاتهم  اللللرتويلللج  بللهللدف 
العامات  على  ال�ص�ء  وت�صليط 
الإملللارة،  يف  الللرائللدة  التجارية 
ولدعم م�صرية التنمية القت�صادية 
امل�صتدامة وال�صاملة يف اإمارة راأ�ض 

اخليمة. واأ�صاف اأن ح�صة القطاع 
من  باملئة   26 تبلغ  ال�صناعي 
الناجت الإجمايل املحلي لاإمارة، 

ما يعطي م�ؤ�رشاً باأن ال�صتثمارات 
ال�صناعية يف من� م�صتمر، نتيجة 
ت�فرها  التي  ال�صناعية  للبيئة 

خدمات  تت�صمن  والتي  الإمللارة، 
ل�ج�صتية واأ�صا�صية، وبنية حتتية 

تنا�صب كافة ال�صناعات.

ال�سارقة ـ  وام: 
ال�صارقة  وغللاز  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
ح�صابات  تاأمني  قيمة  وتق�صيط  تخفي�ض  عن 
ال�صتهاك اجلديدة للم�رشوعات ال�صكنية لاأفراد 
وال�صناعية  والتجارية  القت�صادية  واملن�صاآت 
دعم  بهدف  وذلك  باملائة   50 اإىل  ي�صل  مبعدل 
القت�صادية  التاأثريات  لتجاوز  القطاعات  كافة 
ك�رونا  جائحة  تداعيات  ب�صبب  والجتماعية 
وتنفيذاً للت�جيهات الكرمية من �صاحب ال�صم� 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ 
والتي  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�ص� 
بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صم�  اعتمدها 
�صلطان القا�صمي ويل العهد نائب حاكم ال�صارقة 
ال�صارقة  لإملللارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
كحزمة حمفزات حك�مة ال�صارقة لدعم اجلهات 
احلك�مية واخلا�صة وقطاعات الأعمال والأفراد 
تعزيز  على  املجل�ض  حر�ض  من  تنبثق  التي 
ا�صتمرارية التنمية يف خمتلف املجالت. وقال 
هيئة  رئي�ض  ال�ص�يدي  باجلي�  �صعيد  �صعادة 
كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة اأن املحفزات التي 
تقدمها حك�مة ال�صارقة لكافة القطاعات ت�صهم 

الأزمللة وجتاوز  من  التخفيف  كبري يف  ب�صكل 
القطاعات للتحديات التي واجهتها .. م�صرياً اإىل 
ال�صارقة م�صتمرة  اأن هيئة كهرباء ومياه وغاز 
يف تقدمي املحفزات خال الأ�صهر القادمة وحتى 
تخفي�ض  قرار  اأن  واأكللد   . نهائيًا  الأزمللة  جتاوز 
وزيادة  ال�صتثمار  ت�صجيع  اإىل  يهدف  التاأمني 
القدرة التناف�صية للقطاعات املختلفة والتي�صري 
على �صكان اإمارة ال�صارقة .. م�صرياً اإىل اأن الهيئة 

املتعاملني  مع  العاقة  لتعزيز  دائما  ت�صعى 
من  العديد  ولديها  متطلباتهم  اإىل  والتعرف 
ت�صتفيد  اأن  ميكن  التي  املجتمعية  املبادرات 
منها كافة القطاعات مثل مبادرة "ا�صت�رشين قبل 
اأن تبداأ" ومبادرة " كفاءة الطاقة والك�صف عن 
الت�رشبات" . واأ�صار اإىل اأن املحفزات التي قدمتها 
الأفللراد  ح�صابات  يخ�ض  فيما  ت�صمنت  الهيئة 
اجلديدة  للح�صابات  التاأمني  قيمة  تخفي�ض 
مبعدل 50 باملائة للفلل وال�صقق ال�صكنية على 
ال تقل قيمته عن 1000 درهم وبالن�صبة حل�صابات 
قيمة  تخفي�ض  وال�صناعية  التجارية  املن�صاآت 
التاأمني للح�صابات اجلديدة مبعدل 1000 درهم 
 5000 حتى   2000 بني  ترتاوح  التي  للتاأمينات 
للح�صابات  التاأمني  قيمة  وتخفي�ض  درهللم 
اجلديدة التي ترتاوح بني 5001 اإىل 10000 مبعدل 
عن  يزيد  الذي  التاأمني  وتخفي�ض  درهم   2000
10001 درهم مبعدل 3000 درهم اأما فيما يخ�ض 
طبقًا  التاأمني  احت�صاب  يتم  التي  التاأمينات 
ح�صب  التامني  ح�صاب  يتم  املن�صاأة  مل�صاحة 
م�صاحة املن�صاأة * 50 درهم وبالن�صبة للمن�صاآت 
التي يتم احت�صاب التاأمني ح�صب احلم�لة يتم 
احت�صاب التاأمني باحلم�لة K.w * 250 درهم .

»كهرباء 
ال�سارقة«

تعلن عن 
تق�سيط 

وتخفي�س 
التاأمين بن�سبة 

50 % لجميع 
الفئات

�سيولة تداولت الأ�سهم الإماراتية تتجاوز مجدداً 
حاجز مليار درهم

اأبوظبي  ـ وام: 
الللتللداولت  �صي�لة  علللادت   
الإماراتية  املللال  اأ�للصلل�اق  يف 
مليار  حاجز  لتجاوز  جمللدداً 
التباين  حالة  وذللللك  درهلللم 
اغاقات  على  �صيطرت  التي 
جل�صة  يف  العامة  امل�ؤ�رشات 
ويظهر  الأ�للصللبلل�ع.  منت�صف 
للتعامات  الي�مي  الر�صد 
ت�ا�صل عمليات التجميع على 
ال�رشكات  ا�صهم  من  �رشيحة 
القيادية املدرجة �صمن قطاعي 
الذي  ،الأمللر  والبن�ك  العقار 
اكرث  على  لا�صتح�اذ  دفعها 
�صي�لة  اجمايل  من   %80 من 
التداولت. وكان امل�ؤ�رش العام 
ل�ص�ق دبي املايل ارتفع بن�صبة 
 2642 م�صت�ى  بالغا   %0.72
نقطة فيما اغلق امل�ؤ�رش العام 
ل�ص�ق اب�ظبي لاأوراق املالية 
�صهم  وقللاد  نقطة.   5648 عند 
اإىل  املرتفع  العقارية  اعمار 
�ص�ق  يف  الن�صاط  درهم   3.84
دبللي املللايل ،وجتلللاوزت قيمة 
ال�صهم  على  املربمة  ال�صفقات 
اأكرث من 52 ملي�ن درهم ،كذلك 
فقد �صعد �صهم اعمار م�لز اإىل 
�صهم  اغلق  فيما  درهللم   1.70

ارامك�ض عند 4.25 درهم.
ت�ا�صلت  العا�صمة  �ص�ق  ويف 
�صهم  على  املكثفة  التداولت 
املغلق  العقارية  الللدار  �رشكة 
عند 3.67 درهم و�صط تداولت 
بلغت قيمتها 221 ملي�ن درهم 

اأب�ظبي  بنك  �صهم  ،وا�صتقر 
رغم  درهللم   14.80 عند  الأول 
جتاوز قيمة ال�صفقات املربمة 
عليه 216 ملي�ن درهم. وعلى 
م�صت�ى ت�زيع ال�صي�لة بح�صب 
�ص�ق  وا�للصللل  فقد  الأ�لللصللل�اق 

اأب�ظبي ال�صتح�اذ على الن�صبة 
التداولت  �صي�لة  من  الأكللرب 
حيث بلغت قيمة تداولته 831 
يف  و�صلت  فيما  درهم  ملي�ن 
�ص�ق دبي املايل اإىل نح� 243 

ملي�ن درهم.

�سحبها  فائ�سة  �سيولة  مليار درهم   30.9
الم�سرف المركزي خالل 2020

اأبوظبي  ـ وام: 
ال�صي�لة  قيمة  ارتللفللعللت   
�صحبها  الللتللي  الفائ�صة 
املركزي  الإملللارات  م�رشف 
من ال�ص�ق املحلي اإىل 30.9 
العام  خللال  درهللم  مليار 
مليار   22 مع  مقارنة   2020
وذلك   2019 العام  يف  درهم 
ال�صادرة  لاإح�صائيات  وفقا 
�صحب  وجللاء  امل�رشف.  عن 
لهذه  املللركللزي  امللل�للرشف 
ال�صي�لة خال العام املا�صي 
يف اإطار م�ص�ؤوليته عن اإدارة 
ال�صيا�صية النقدية يف الدولة 
الذي  النح�  وت�جيهها على 

يخدم القت�صاد ال�طني.
وتعد �صهادات الإيداع اأحدى 
ي�صتخدمها  التي  الأدوات 
لتحقيق  املركزي  امل�رشف 
النقدية  ال�صيا�صة  اأهلللداف 
ال�ص�ق  يف  ال�صي�لة  واإدارة 
ادوات  اإىل  بالإ�صافة  وذلك 
جمملها  يف  ت�صاهم  اأخللرى 
يف �صبط حركة ال�صي�لة يف 

دولة الإمارات.
م�ؤ�رش  حركة  ر�صد  ويظهر 
ال�صي�لة  اإدارة  عمليات 
جل�ء  املا�صي  العام  خال 
�صخ  اإىل  املركزي  امل�رشف 

عند  ال�ص�ق  يف  ال�صي�لة 
اأحيان  احلاجة و�صحبها يف 
بكرثة،  ت�فرها  عند  اأخللرى 
جليًا  يظهر  الذي  الأمر  وه� 
من خال ارتفاع او انخفا�ض 
لديه  الإيداع  �صهادات  ر�صيد 

طيلة الفرتة املا�صية.
ويلللتللل�لللصلللح ملللللن خلللال 
الحلل�للصللائلليللات اللل�للصللادرة 
عللن امللل�للرشف املللركللزي اأن 
الإيداع  �صهادات  من  ر�صيده 
درهم يف  مليار   160.2 بلغ 
�صهر دي�صمرب من العام 2019 
يف  تراجعًا  �صهدت  ،لكنها 

 2020 العام  من  الأول  الربع 
 144.6 قيمتها  بلغت  حيث 

مليار درهم تقريبا.
وخلللال الللربللع الللثللاين من 
ر�صيد  �صهد  املا�صي  العام 
ارتفاعًا  الإيلللداع  �صهادات 
مليار   178.5 بالغًا  كبرياً 
درهم تقريبًاا ،قبل اأن يرتاجع 
العام  من  الثالث  الربع  يف 
درهللم  مليار   151.35 اىل 
حتى  النخفا�ض  ،وت�ا�صل 
اغلق عند 129.3 مليار درهم 
الأخري من  الربع  تقريبًا يف 

العام ذاته.

 تراجع محدود في اأ�سعار الذهب بال�سوق الإماراتي 
وتوقعات بتغيرات جديدة

دبي ـ )الوحدة(:
يف  الللذهللب  اأ�للصللعللار  �صهدت 
15هب�طًا  الثنني  ي�م  الدولة 
مع  للغاية،  طفيف  ب�صكل 
تراجع �صعر الذهب عامليًا اإىل 
قابل  �صعر  وه�  دولراً   1818
ومن  م�صتمرة  ب�ص�رة  للتغري 
ثم تراجع الذهب حمليًا لأكرث 
من مرة يف ال�ص�ق الإماراتي، 
اأو�للصللاع  يجعل  الللذي  الأملللر 
ال�ص�ق  يف  الللذهللب  اأ�للصللعللار 
عدة،  تغريات  ت�صهد  الإماراتي 
ال�ص�ق  الذهب يتحرك يف  لأن 
وفق  الإمللللارات  يف  املحلي 

العاملية. املتغريات 
و�للصللهللد �للصللعللر الللذهللب يلل�م 
الإماراتي  ال�ص�ق  يف  الثنني 
تراجعًا ب�ص�رة حمدود، لكافة 
املتداولة  املختلفة  الأعللرية 
و�صجل  املحلي،  ال�ص�ق  يف 
 215.14 24 �صعر  الذهب  عيار 
�صعر   21 عيار  و�صجل  درهم، 
عيار  وبلغ  درهلللم،   188.25

هذه  درهم،   161.36 �صعر   18
الأ�صعار تقبل زيادة اأو هب�طًا 
التغريات  ب�ص�رة م�صتمرة مع 
الأ�صفر.  للمعدن  العاملية 
العاملية  الأ�للصلل�اق  وتللرتقللب 

ي�م الثنني نتائج اجتماعات 
جمم�عة الي�رو، وكذلك اإعان 
منطقة  يف  ال�صناعي  الإنتاج 
اأن  ميكن  مللا  وهلل�  اللليلل�رو، 
على  ملح�ظة  ب�ص�رة  ي�ؤثر 

الب�ر�صات  يف  الذهب  �صعر 
على  الطلب  مللع  العاملية، 
اأو هب�ط الطلب عليه،  الذهب 
خال  نتائجه  ننتظر  ما  وه� 

القادمة. ال�صاعات 

لطاقة  �أفريقيا  و�شمالي  �لأو�شط  �ل�شرق  قمة  تنظم  »ميد« 
�لم�شتقبل و�لحد من �نبعاثات �لكربون

دبي ـ )الوحدة(:
دايج�صت  اإيك�ن�ميك  اإي�صت  ميدل  اأعلنت 
افرتا�صية  فعالية  اإقامة  الثنني  ي�م  )ميد(، 
عن�ان  حتت  القادم  الأربعاء   ، واحد  لي�م 
لطاقة  اأفريقيا  و�صمايل  الأو�صط  ال�رشق  قمة 
الكرب�ن،  انبعاثات  من  واحلللد  امل�صتقبل 
حل�ل  اإىل  احلاجة  على  ال�ص�ء  لت�صليط 
حملية وم�ث�ق بها يف قطاع الطاقة من اأجل 

احلد من انبعاثات الكرب�ن يف امل�صتقبل.
ال�صغ�ط  ظللل  يف  الفعالية  هللذه  وتللاأتللي 
ال�رشق  منطقة  ت�صهدها  التي  املتنامية 
الأو�صط و�صمايل اأفريقيا للحد من النبعاثات 
وتقليل  املحلي  الطاقة  نظام  الكرب�نية يف 

العتماد على ال�ق�د الهيدروكرب�ين.
التط�رات  اآخر  الفرتا�صية  القمة  و�صتتناول 
�صيناق�ض  الطاقة، حيث  �ص�ق  ت�صهدها  التي 
الهيدروجني  �ص�ق  تط�ير  اآليات  امل�صارك�ن 
متكن  التي  وال�صبل  الأو�للصللط،  ال�رشق  يف 
املنظمات من احلد من انبعاثات الكرب�ن يف 
القطاعات الكربى، والدور الذي ت�ؤديه تقنيات 
م�صتقبل  يف  الرابعة  ال�صناعية  الللثلل�رة 
يتعلق  ما  الت�قعات يف  اإىل جانب  الطاقة، 
وغريها  النظيفة  التكن�ل�جيا  با�صتثمارات 

من امل�ا�صيع.
عاقات  بناء  بفر�صة  احل�ص�ر  و�صيحظى 

احلك�مية  ال�صخ�صيات  اأبللرز  من  نخبة  مع 
يف  الللرائللدة  واجلهات  امل�صتثمرين  وكبار 
تعزيز معل�ماتهم ح�ل  اإىل  اإ�صافًة  القطاع، 
واحلد  امل�صتقبل  بطاقة  املتعلقة  امل�ا�صيع 

من النبعاثات الكرب�نية.
التحرير يف  وقال ريت�صارد ت�مب�ص�ن، مدير 
الكرب�ن  انبعاثات  من  احلد  �صيمثل  ميد: 
اأهم  من  واحللداً  القت�صادية  القطاعات  يف 
ال�رشق  يف  التجارية  الأن�صطة  حمركات 
العق�د  خللال  اأفريقيا  و�صمايل  الأو�للصللط 

املقبلة.
وكما ت�ؤثر اأهداف خف�ض الب�صمة الكرب�نية 
يف املنطقة واحلفاظ على م�ارد الطاقة فيها 
احلك�مية،  ال�صيا�صات  ج�انب  جميع  على 
�صتك�ن اأي�صًا عامًا اأ�صا�صيًا يف ر�صم معامل 
قرارات ال�صتثمار امل�صتقبلية والإنفاق على 
امل�صاريع، ما �صيتيح فر�صًا جديدًة لل�رشكات 
التي  املنا�صبة  احلل�ل  اإيجاد  على  القادرة 

تدعم هذه الأهداف.
اإيجاد  يف  واحلك�مات  املط�رون  ويرغب 
�رشكات قادرة على م�صاعدتهم على ت�رشيع 
والعمل  املنطقة  يف  امل�صتقبل  طاقة  اأجندة 
بتقنيات  بللدءاً  ال�صعد،  خمتلف  على  معها 
البنى  اأداء  تعزز  التي  الرقمية  البيانات 
التحتية وانتهاًء مب�صاريع الطاقة املتجددة 

العماقة.



اأبوظبي ـ الوحدة:

تنطلق م�س���اء اليوم الثالثاء ، ثالث حلقات 

الب���ث املبا�رش من برنامج "اأمري ال�س���عراء" 

مبو�س���مه التا�س���ع، الذي تنظم���ه وتنتجه 

اإدارة املهرجان���ات والربامج الثقافية  جلنة 

والراثية باأبوظبي  يف اإطار ا�س���راتيجيتها 

الثقافي���ة الهادف���ة ل�سون ال���راث وتعزيز 

الهتمام ب���الأدب وال�سعر العربي، وذلك من  

م�رشح �ساطئ الراحة باأبوظبي يف العا�رشة 

م�ساًء، عرب قناتي بينونة و الإمارات.

ويق���دم 4 �سع���راء م���ن جن���وم الربنام���ج 

ق�سائده���م ال�سعرية  اأمام جلن���ة التحكيم 

حيث �سي�سارك يف احللق���ة كل من )ال�ساعر  

ال�سي���د خلف اأبو ديوان م���ن م�رش، وال�ساعر 

علي لون م���ن نيجرييا، وال�ساعر نبيل عماد 

العيا�ش م���ن العراق، وال�ساعر حممد الركي 

من ال�سعودية(.

وكان���ت احللق���ة املا�سية قد �سه���دت تاأهل 

ال�ساع���ر  حممد عرب �سال���ح من جمهورية 

م����رش العربي���ة، بقرار جلن���ة التحكيم بعد 

ح�سول���ه عل���ى 46 درج���ة، ليلتحق  بركب 

املتاأهلني  اإىل املرحلة الثانية من الربنامج 

،فيما ينتظر ال�سعراء الثالث )حنان فرفور من 

لبنان، عب���داهلل علي ال�سام�سي من الإمارات، 

حممد املامي من موريتانيا( ت�سويت اجلمهور 

من خالل التطبي���ق الإلكروين لربنامج اأمري 

www.princeofpoets.(ال�سع���راء

اأبوظبي ـ وام:

نّظم مركز اأبوظب���ي للغة العربية ندوة افرا�سية 

بعنوان »اللغة العربية واأخواتها ال�سامية: ق�سة 

تفاه���م وم�سرك اإن�س���اين«، �سعي���ًا اإىل ت�سلّيط 

ال�سوء عل���ى دور اللغة العربية يف تعزيز احلوار 

احل�ساري بني الثقافات، وذلك على هام�ش اأ�سبوع 

الوئام بني الأديان واإحياء فعاليات اليوم الدويل 

لالأخوة الإن�سانية.

�سارك يف الندوة �سع���ادة الدكتور علي بن متيم، 

رئي����ش مركز اأبوظب���ي للغة العربي���ة اأمني عام 

جائزة ال�سي���خ زايد للكت���اب، والدكتورة جيمي 

دكا����ش، اأ�ستاذة اللغ���ات ال�سامي���ة الغربية يف 

جامعة ييل، والدكتورة بريجيت كالن، حما�رشة 

يف الدرا�س���ات العربية يف اجلامعة الأمريكية يف 

ب���ريوت، والدكت���ور يحيى عبابن���ة، اأ�ستاذ اللغة 

العربي���ة واآدابها يف جامعة الريم���وك، فيما اأدار 

اجلل�س���ة الأ�ست���اذ الدكتور خلي���ل ال�سيخ، ع�سو 

الهيئة العلمية جلائزة ال�سيخ زايد للكتاب.

و�سلّط���ت الن���دوة ال�س���وء عل���ى الإرث الثقايف 

امل�سرك بني اللغ���ات ال�سامية العربية والعربية 

وال�رشياني���ة، والروابط الوثيقة التي جمعت هذه 

اللغات على مر الع�س���ور، كما تناول املتحّدثون 

دور اللغ���ة العربية يف تعزي���ز التاآخي الإن�ساين 

وتقري���ب وجه���ات النظر بني ال�سع���وب لتحقيق 

ال�سالم والت�سامح.

وقال �سع���ادة الدكتور علي بن متي���م، اأمني عام 

جائزة ال�سيخ زايد للكت���اب رئي�ش مركز اأبوظبي 

للغة العربية: »هناك حاجة ملحة اإىل لغة احلوار 

التاريخ���ي واحل�ساري  الدور  والتفاهم وتعزي���ز 

للغ���ة التي توّف���ر الأدوات ال�رشوري���ة للتوا�سل 

والتقارب بني ال�سعوب ومنطق���ة ال�رشق الأو�سط 

غنّي���ة باللغات القدمية، بع�سه���ا اندثر والبع�ش 

الآخ���ر ل ي���زال حا�رشاً يف حياتن���ا اليومية، لذا 

كان م���ن ال�رشوري الركيز على اجلذور امل�سركة 

لهذه اللغات ال�سامية لتاأكيد ال�سالت التي جتمع 

ال�سعوب والثقافات«.
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اأبوظبي ـ الوحدة:

انطلقت، م�ساء اأم�ش الأول الأحد، من اأر�ش 

ال�س���دارة والإجنازات "اإم���ارات التحدي" 

ومن نب�سها "اأبوظبي الأمل"، ثاين اأم�سيات 

برنامج املنكو�ش يف مو�سمه الثاين، الذي 

تنظمه وتنتجه جلن���ة اإدارة املهرجانات 

والربام���ج الثقافية والراثي���ة باأبوظبي، 

حيث بثت احللقة على الهواء مبا�رشًة يف 

العا����رشة م�ساًء من م�رشح �ساطئ الراحة 

عرب قناتي بينونة والإمارات.

واحتفى الربنام���ج باإجنازات الوطن الذي 

يع�سق الرقم واحد ويعانق التاريخ بعزم 

رجال "زايد"، وقد ابت���داأت ف�سول احللقة 

مع �سلة مهداة مبنا�سبة الإجناز التاريخي 

لدولة الإم���ارات بو�سول م�سبار الأمل اإىل 

املري���خ، وهي من كلم���ات ال�ساعر حممد 

ب���ن م�سيط امل���ري ع�سو جلن���ة حتكيم 

الربنام���ج، واأداء فار�ش املنكو�ش للمو�سم 

الأول "حمدان املن�سوري" مب�ساركة جنوم 

املنكو����ش يف املو�سم الأول )بخيت املرر، 

راكان املن�سور، �س���امل بن كدح الرا�سدي، 

عبداهلل عمر املن�سوري(.

ورددت مقدم���ة الربنامج "هدى اخلريف" 

اأبيات م���ن الق�سيدة خ���الل دخولها اإىل 

خ�سبة م�رشح �ساطئ الراحة:

بك التاريــخ  �صنعنا  زايــد  يا  "نب�صرك 
 قدرنــا نحقق واقٍع كنت به حالــم

على �صطح الأر�ض وعزمنا عانق المريخ  

وم�صبارنا الخام�ض على م�صتوى العالم"
بدوره���ا قدم���ت جلنة حتكي���م الربنامج 

املكونة م���ن )الأ�ستاذ حمم���د بن م�سيط 

املري من الإمارات، الأ�ستاذ �سايع العيايف 

من ال�سعودية، الدكتور حمود اجللوي من 

الكوي���ت( اأ�سمى اآيات التهنئ���ة والتربيك 

واملعطرة بالفخر للقيادة الر�سيدة ولأبناء 

اأر�سها  الإم���ارات واملقيمني عل���ى  دولة 

املعط���اءة ولالأمة العربي���ة ولكل العامل، 

مبنا�سبة جناح املهمة العلمية التاريخية 

خلدم���ة الإن�سانية وحتقيق حل���م الوالد 

املوؤ�س�ش ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

"طي���ب اهلل ثراه"، والذي ر�سخ يف قامو�ش 
الإمارات عبارة "ل �سيء م�ستحيل".

"�سالح الهمامي" و  "خلف اآل حفيظ" اإىل 
املرحلة الثانية بت�سويت امل�ساهدين

 ابتداأت حكاي���ة املنكو�ش خالل الأ�سبوع 

املا�سي مع "�ستة جن���وم" افتتحوا اأوىل 

�سفحات املو�سم الثاين باأ�سواتهم املتاألقة 

وح�سورهم املميز، وقدمت جلنة التحكيم 

بطاق���ات التاأهيل ملحمد اآل عامر و�سعود 

�سامل اآل طينان من الكويت، والذين انتقلوا 

اإىل املرحلة الثانية من الربنامج.

وانتظ���ر اأربع���ة مت�سابقني وه���م )خلف 

بخي���ت اآل حفيظ من الإمارات، علي اأحمد 

العقيلي من اليمن، �سالح ح�سني الهمامي 

من ال�سعودية، خليفه بن عمر املن�سوري 

من الإمارات( مدة اأ�سبوع كامل بني القلق 

والرق���ب لت�سويت امل�ساهدين لهم، حيث 

اأعل���ن الربنام���ج يف مطل���ع احللقة عن 

تاأه���ل كل من )�سالح ح�سني الهمامي من 

ال�سعودي���ة بن�سب���ة 68 %، خلف بخيت 

اآل حفي���ظ م���ن الإمارات بن�سب���ة 62 %(، 

لينظموا اإىل زمالئه���م يف الذين �سبقوهم 

اإىل املرحلة الثانية.

لوحات فنية رائعة اأطربت بعذبها ع�ساق 

حلن املنكو�ش

�سه���دت اأم�سي���ة اأم�ش الأول م���ن برنامج 

املنكو����ش لوح���ات فنية رائع���ة اأطربت 

بعذبها ع�ساق حلن املنكو�ش يف كل مكان، 

وقد �سارك يف الأم�سية 5 مت�سابقني عو�سًا 

ع���ن 6 مت�سابق���ني، وهم )نهي���ان مبارك 

املن�سوري من الإم���ارات، هادي بن ربعه 

من الكويت، �سعود ابن جابر اآل جوزاء من 

ال�سعودية،  زاي���د بو حميد املزروعي من 

الإمارات،  في�سل املدارية من ال�سعودية(، 

فيما تغيب احللقة امل�س���رك "في�سل بن 

�رشعا الهاجري من ال�سعودية" لن�سحابه 

من الربنامج ب�سبب وفاة جدته، وقد قدمت 

اأ����رشة الربنامج تعازيه���ا احلارة لفي�سل 

الهاج���ري وعائلته، �سائل���ني اهلل الرحمة 

جلدته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته.

كان اأول جن���وم الأم�سي���ة  "نهيان مبارك 

املن�س���وري" م���ن الإمارات، وال���ذي ردد 

ب�سوته ق�سيدة من كلمات ال�ساعر "هادي 

بن �سالح الربيعي املن�سوري"، وقد جاء 

فيها:

ين�صاف  وجنتك  في  النور  عليك  "ويامن 
ويامن طرح ف الكبد ناره ويل�صيها

لقيتك واأنا معجول يا بو خدود الطاف

ويا بو ثمانن مثل بارق غداريها

ويا من جمالك و ّقف اأهل الن�صا الزلّف

ورا�صو على م�صفاه حط العجب فيها

وهرجك حليب اللي رعت في عفا لرياف

م�صاغير يوم تواجدت في مراعيها"

وقد اأبه���ر جلنة التحكي���م باأدائه املميز، 

وقالوا له "ه���ذا ال�سوت ارث وقد توارثته 
عن والدك"، موؤكدي���ن اأن اأداءه للحن كان 

مل���يء بالثق���ة والإتق���ان والتميز بطول 

النف�ش وقوة ال�سوت وجماله

واأطل ثاين جنوم الليلة  "هادي بن ربعه" 

من الكويت، بق�سي���دة اأداها ب�سوته وهي 

من كلم���ات ال�ساعر "حمم���د بن جويريه 

الهاجري"، ومنها:

�صواه يجر  ف�صٍل  وياه  اأنا  "تواآجهت 
حطب �صوه الق�صرا جريدً ول فاحي

تودد توداد ام ورع لزين حكاه

تبي خاطره عقب تغالق ين�صاحي

 �صحك يوم قفا جعل �صحك الغ�صي ينفاه

 درى اأنها تهاوتني مقاديم الأرماحي

حلوم الليالي جات بلي نبي لماه 

 واأنا اأ�صبحت في نجم مقري وهو راحي"
واأ�س���ادت اللجنة باأدائ���ه و�سوته املميز 

وو�سح املفردات، ولكن اأداءه طاله بع�ش 

ال�ستعج���ال والذي اأرجعت���ه اللجنة اإىل 

ارتب���اك امل�سرك من الظهور املبا�رش اأمام 

الأ�سواء.

واأدى ثالث النجوم "�سع���ود بن جابر اآل 

جوزاء" من ال�سعودية، ق�سيدة من كلمات 
ال�ساعر "�سعيد القريوي"، وقد جاء فيها:

الونه ب  ال�صوت  وتردف  الخلوج  "تحن 
واأنا و�صط �صدري ونتن ح�صها خافي

 على غيدها تخلج مع لهب الكّنه 

واأنا ونتي ياخلج م�صتاي م�صيافي

على واحٍد ل من ظهر للعرب كّنه 

  مطاليع بدٍر في م�صا ليلته �صافي

تقارع �صلوعي له مثل قرعة ال�صّنه

 لب�صني غاله و�صار لي م�صلٍح �صافي"

واأ�سادت جلنة التحكيم باأداء امل�سرك من 

حيث جمال ال�سوت وقوته واإتقان اللحن 

وطريقة الأداء وط���ول النف�ش، ومتنت منه 

اأن يهتم باختيار الطبق���ات التي تنا�سب 

�سوته والبتعاد عن ال�ستعجال.

وق���دم رابع جن���وم الأم�سي���ة "اأحمد زايد 

بوحميد املزروع���ي" من الإمارات ق�سيدة 

من كلم���ات ال�ساع���ر "الدحام ب���ن زايد 

بوحمي���د املزروعي" ردد منه���ا الأبيات 

التالية:

اأنا يا حمد من خبرهم ما بعد �صيت

اأعد الليالي واأن�صد الطار�ض الالفي

واأنا ون طرولي من �صميم الح�صى ونيت

ونين النتيع الي من الدار عيافي

واأنا في هواهم �صابٍر ما بعد مليت

ح�صين الو�صايف �صفوة الم�صخ�ض ال�صافي

ع�صى من �صعى بفراقهم ما يحي البيت  

 ول ينذكر في كعبة الله طوافي

واأط���رت اللجن���ة عل���ى اأداءه وتوفيق���ه 

باختي���ار الطبق���ة املنا�سب���ة لل�س���وت 

وا�ستخدام اللهج���ة املحلية ب�سكل عك�ش 

على جمال ال�س���وت وقوته واإتقان اللحن 

وطريقة الأداء وطول النف�ش.

وكان اآخر جنوم الأم�سية "في�سل املدارية" 

من ال�سعودية، والذي قدم ق�سيدة ب�سوته 

من كلمات ال�ساعر "مطلق بن �سويه"، وقد 

جاء فيها:

الجفـول اللـي توايـق علـى حــدب ال�صـلـوع 

حـّولـت بـيـن الحنـايـا .. واأنــا خليـتـهـا

تـدلـه بقـفـر المفـالـي بقـلـٍب فـيـه روع  

ومـن حذرهـا �صـوف عينـي ليـا لديتـهـا

جـازٍي ترعـى ال�صراجـيـف وتـفـز وتـفـوع    

ت�صتذيـر مـن الهبـايـب ومــن تنهيتـهـا

اإن تـوارت قـلـت: لبـيـه يالـغـرو الـفـروع

واإن تعالـت قـلـت: ياعـّزهـا .. يا�صيتـهـا

واأكدت جلنة التحكيم اأن امل�سرك قدم اأداء 

ممي���ز من جميع النواحي واأن اأداءه قد اأثر 

باللجن���ة، وينم عن خ���ربة ومتر�ش على 

حلن املنكو�ش.

"ه���ادي ب���ن ربع���ه" و "زايد ب���و حميد 
املزروع���ي"  يتاأهل���ون للمرحلة القادمة 

بقرار جلنة التحكيم

ق���دم املت�سابق���ون م�ساركاته���م، وجلنة 

حتكي���م برنامج املنكو�ش قيم���ت اأدائهم، 

واأعلنت عن تاأهل كل من )�سعود ابن جابر 

اآل ج���وزاء من ال�سعودي���ة ونهيان مبارك 

املن�سوري من الإمارات( ب� 48 درجة لكل 

منهما، اأما بقي���ة املت�سابقني وهم )هادي 

ب���ن ربعه م���ن الكويت،  زاي���د بو حميد 

املزروعي من الإم���ارات،  في�سل املدارية 

ال�سعودية(، فينتظرون دعم وت�سويت  من 

امل�ساهدين لهم على مدار الأ�سبوع، لتاأهل 

اثنان منهم للمحطة القادمة من امل�سابقة 

من خ���الل الت�سويت ع���رب موقع برنامج 

www.almankous.( املنكو����ش 

ae( اأو التطبيق اخلا�ش به.
ويتجدد املوعد م�ساء الثالثاء القادم على 

قناة بينون���ة وقناة الإمارات، وذلك �سمن 

الأم�سي���ة الثالثة واأخ���ر حلقات املرحلة 

الأوىل من برنام���ج املنكو�ش يف املو�سم 

الثاين ومع �ستة جنوم جدد.

برنامج المنكو�س يحتفي بالإنجاز التاريخي لدولة 

الإمارات »م�سبار الأمل« 

»اأبوظبي للغة العربية« ينظم 

ندوة حول دور اللغة في تعزيز 

الحوار الح�ساري بين الثقافات

»اأمير ال�سعراء« ينطلق بحلقته المبا�سرة 

الثالثة م�ساء اليوم 

اأبوظبي ـ الوحدة:

ك�سفت قرية التحدي، اأكرب م�سار 

الإمارات  دائ���م للعوائ���ق يف 

احلديري���ات  منطق���ة  �سم���ن 

ل�رشكة  التابع���ة  الرفيهي���ة 

اإ�سافة  ع���ن  العقارية،  م���دن 

ثالث���ة عوائق جدي���دة مل�سار 

لالأطفال  املخ�س����ش  احلواجز 

خ���الل العام اجل���اري، لتتيح 

لهم فر�س���ة الرتقاء بلياقتهم 

البدنية، ف�س���اًل عن حتفيزهم 

الريا�سية  الأن�سط���ة  ملمار�سة 

اجلديدة يف الهواء الطلق.

ويف اإط���ار �سعيه���ا لتج���اوز 

تداعي���ات اأزم���ة كوفي���د-19 

الت���ي حّدت من ن�ساط الأطفال 

املنزل  م���ن  تعلمهم  نتيج���ة 

وتوقفهم عن ممار�سة الريا�سة، 

العوائق  التحدي  قرية  اأ�سافت 

امل�سار  اجلدي���دة على ط���ول 

800 مر  الذي ميتد مل�ساف���ة 

مه���ارات  لختب���ار  تقريب���ًا، 

الأطف���ال يف العمل اجلماعي، 

مواجه���ة  عل���ى  وحتفيزه���م 

خماوفهم وال�ستمتاع بتجربة 

لياقة بدني���ة ا�ستثنائية وغري 

م�سبوقة.

اجلدي���د،  بالع���ام  واحتف���اًء 

اأ�ساف���ت قري���ة التح���دي اإىل 

امل�سار  اخلم�س���ة يف  العوائق 

املخ�س����ش لالأطف���ال عائ���ق 

رامبو، حت���دي اأرجوحة احلبل 

ي�سابه  عائ���ق  وهو  املمت���ع، 

ا�ستخ���دام ق�سبان الت�سلق يف 

ميادين اللع���ب، حيث يتطلب 

التاأرجح  الأطفال  من  اجتيازه 

الق�سب���ان و�سوًل  بثبات بني 

اإىل نهايته.

اأما الرقيب، فهو عائق تاأرجح 

اآخر مميز لهذا العام، ويتطلب 

من الأطف���ال اإحكام قب�ساتهم 

علي���ه بق���وة، والعتماد على 

اأج�سادهم  م���ن  العلوي  اجلزء 

بنجاح.  جت���اوزه  لي�ستطيعوا 

واآخر اإ�سافة للم�سار هي "اإين 

اأرى ال�س���وء"، وهو عائق فريد 

مواجهة  الأطف���ال  من  يتطلب 

خماوفهم والزحف عرب اأنابيب 

اأ�سب���ه بالأنف���اق لعب���ور هذا 

العائق والتغلب عليه.

وت�س���كل قرية التح���دي، التي 

متت���د على م�ساح���ة 94،843 

اأن�سطًة  مر مربع، وجهة تقدم 

ممتعًة جلمي���ع الأعمار، وهي 

العوائق  مل�سارات  م�سمار  اأول 

م�ساراً  وت�س���م  اأبوظب���ي،  يف 

خم�س�سًا للبالغني بطول 1.5 

كيلومر يحوي ثمانية عوائق، 

خم�س�ش  م�سار  اإىل  بالإ�سافة 

لالأطفال بطول 800 مر يحوي 

ثمانية عوائ���ق. وجتمع قرية 

التح���دي بني م�س���ار العوائق 

واأن�سط���ة التحم���ل واللياق���ة 

البدني���ة، حي���ث مت جتهيزها 

باأح���دث التقني���ات لبت���كار 

وت�ستوحي  جدي���دة.  حتديات 

قري���ة التح���دي ت�سميمها من 

الريا�سي  التدري���ب  اأن�سط���ة 

املتدربني  وت�ساع���د  الوظيفي 

عل���ى التكيف معه���ا وجتاوز 

العقب���ات ال�سطناعي���ة التي 

تواجههم يف امل�سار.

اأكبر م�سار دائم للعوائق في الإمارات يهدف اإلى تعزيز 

اللياقة البدنية للأطفال في الإمارات

�صمن مناف�صات الأم�صية المبا�صرة الثانية

اأ�صوات عذبة مليئة بدفء الألحان تعك�ض األوان الأحمر لكوكب المريخ

ثالثة عوائق جديدة ت�صيفها قرية التحدي اإلى م�صار الحواجز المخ�ص�ض لالأطفال

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأك���د �سعادة حممد �سعيد النيادي، مدير عام الهيئة 

العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، حر�ش الهيئة 

على ترجم���ة توجيهات قيادتن���ا الر�سيدة بتقدمي 

خدم���ات ريادية بط���رق ع�رشية تلب���ي طموحات 

اأف���راد املجتم���ع وحتقق تطلعاته���م وتتما�سى مع 

روؤية دولتنا ومبادراتها، مبينا اأن الهيئة ويف اإطار 

ا�سراتيجيتها الرامي���ة اإىل حتقيق اإجنازات تواكب 

املنجزات الوطنية الت���ي ت�سهدها دولتنا يف �ستى 

املجالت اأجن���زت العديد من امل�ساري���ع الريادية 

كجزء من خططتها الت�سغيلية.

واأ�س���ار اإىل اأن الهيئة �سعت اإىل اتباع اأ�س�ش مبتكرة 

وذكي���ة يف �سياغ���ة اأهدافه���ا ل�سم���ان اإجنازها 

وحتقيقها بن�سب تن���ال ر�سى املجتمع عنها، وذلك 

من خ���الل و�سع منهج متطور يعتمد على ال�سهولة 

ويواكب الطفرة التكنولوجية احلديثة لأجل اإي�سال 

اخلدم���ات لكل �رشائح املجتمع ب���كل ي�رش ويف اأي 

زم���ان ومكان، مما �ساهم يف التحول الذكي ال�رشيع 

للهيئة يف جميع خدماتها، وابتكار م�ساريع ريادية 

جديدة �سمل���ت الرتقاء بنظام اأمتت���ة امل�سريات، 

والتحول من الأ�سا�ش النقدي اإىل اأ�سا�ش ال�ستحقاق، 

وبطاقات الدفع اللكرونية لل�سلف النرثية، ونظام 

التقارير الذكية اللحظية، بالإ�سافة اإىل تطوير نظام 

التوظيف اللكروين وتفعي���ل خا�سية ال�ستقطاب 

الداخل���ي، والرتقاء باملوقع الإلك���روين الر�سمي 

للهيئة .

ال�سوؤون الإ�سلمية: م�ساريع ريادية 

تلبي طموحات المجتمع
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صيدلية لندن

رخصة رقم : CN -  1798962 قد تقدموا إلينا بطلب:

ابل  محمد  اسامعيل  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

حسني الخاجة 100%   

خليفة  هزاع  الشيخ  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

سلطان شخبوط آل نهيان

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 دائرة التنمية االقتصادية
إعــــالن 

/ مخاوي  الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
البحر لتأجري قوارب النزهة  

رخصة رقم :CN -  2732389 قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 
ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
اسرتيسيا للخياطة واألزياء

رخصة رقم :  CN -  2726984 قد تقدموا إلينا 
بطلب:

إلغاء رخصة
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مؤسسة باب 
املدينة للشحن

رخصة رقم : CN -  1149215 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سيف سامل عوض محسن 

الواحدي 100%
مبارك  مطر  نارص  زايد  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل   

املنصوري 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

مختارة  مزايا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

لخدمات متابعة املعامالت - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم :  CN - 2945596 قد تقدموا إلينا بطلب:

الصابري  اضافة هالل صالح محمد  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

  100%

حميد  حسن  سلطان  احمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الزعايب

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ محل عبدالله 
للمرطبات 

رخصة رقم : CN -  1036200 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالله عيل حسني محمد 
الرشكاء  تعديل  العقيل 100%    

تنازل وبيع/ حذف محمد سعيد عيل الحميدي
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  اميابيت 

للمالبس والهدايا  

رخصة رقم :  CN - 2750377 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / روز 

باريس بيويت سنرت   

رخصة رقم :CN - 2747096 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / عرب 
البحار لقوارب النزهة

إلينا     رخصة رقم :CN -   2242430 قد تقدموا 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   

رقم CN - 1032575 باالسم التجاري بقالة نافعة  بإلغاء 

طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  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 -  1032575 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3900280 : رقم الخطاب

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  خط الثقة 

لنقل الركاب بالحافالت املؤجرة   

رخصة رقم :  CN - 1486823 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة فيصل عبدالله محمد امني 

الخوري 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص مصبح راشد العلوي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  مطبخ 

شاهي شويك  

رخصة رقم :  CN - 2699786 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  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 املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
هاجمري للوساطة التجارية

إلينا  : CN -  2556896 قد تقدموا     رخصة رقم 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رشكة بن حم للمقاوالت العامة 
ذ.م.م  

رخصة رقم :CN - 1102364 قد تقدموا إلينا بطلب:
العامري  بن حم  نسبة مسلم سامل مسلم  تعديل  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

من %60 اىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مسلم سامل بن حم العامري

الشخص   تعديل شكل قانوين من/   رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة 
الواحد ذ.م.م 

 BIN HAM GENERAL CONTRACTING من/  تجاري  اسم  تعديل   
 BIN HAM GENERAL رشكة بن حم للمقاوالت العامة ذ.م.م اىل CO. LLC
 CONTRACTING COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP SOLE
رشكة   - العامة  للمقاوالت  حم  بن  رشكة   PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
تاال  ميزون  التجاري   باالسم   CN  -  2722369 رقم   
وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  النسائية  للخياطة 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  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 - 2722369  / الرقم : د ت / ش ت 

CA -   2754161: رقم الخطاب

غلوريس  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتجارة وتركيب زجاج السيارات ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  2904344 قد تقدموا إلينا بطلب:
 تعديل نسب الرشكاء/ محمد طارق محمود محمد فاروق 

احمد من %39 اىل 49%   
الرحمن  ميزان  محمد  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد نور امني 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   شعلة 

الريادة للمقاوالت العامة 

رخصة رقم :  CN - 1333189 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة قرين هاوس للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1140461  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 
هدوي ستايل  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2843758   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  أم اي للعود والعطور - 
رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  3858336 قد تقدموا إلينا بطلب:
 M. I FOR OUD AND PERFUME SOLE /تعديل اسم تجاري من  
الشخص  رشكة  والعطور  للعود  اي  أم   PROPRIETORSHIP L.L.C
 M I FOR OUD AND PERFUME & READY الواحد ذ.م.م اىل
اي  ام   MADE CLOTHES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

للعود والعطور وااللبسة الجاهزة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
بالتجزئة  مثينة  الغري  واالكسسوارات  الحيل  بيع  اضافة  نشاط/  تعديل 

 4771110
تعديل نشاط/ اضافة بيع املالبس العربية بالتجزئة 4771105

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
فإن  وإال  اإلعالن  تاريخ نرش هذا  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كاتاليست كابيتال 

أدفايزرز ذ.م.م

رخصة رقم : CN -   2654321 قد تقدموا إلينا بطلب:

التجاري-  تنازل وبيع/  اضافة هارد روك لالستثامر  تعديل الرشكاء 

 Hard Rock Comercial ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة 

Investments Sole Proprietorship L.L.C
بالقوبع  مبارك  مطر  مبارك  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحمريي  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  فريست لالستشارات االقتصادية ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 20 - 2  0 شقة ، عبدالله سيد محمد 

تاج الدين عبدالرحيم ، واخرين 

   CN-2435830 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  واملراجعة،   للمحاسبة  عيل  نهال  السادة/  تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2020-12-30 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2005013905   

 تاريخ التعديل:   2021-2-14 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كوهار 
للنقليات العامة 

رخصة رقم :  CN - 1215540 قد تقدموا إلينا بطلب:
 KOHAR GEN مـــن/  ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل    
 KOHAR كوهار للنقليات العامة اىل TRANSPORT

EQUIPMENT RENTAL كوهار لتأجري املعدات 
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ نيكست هاوس للمقاوالت العامة  
رخصة رقم :  CN - 3892632 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالعزيز احمد سامل فهد املنهايل 10% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة يوسف احمد سلطان جابر الحامدي 10%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد سامل غابش عيل الخمييس 10% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فهد عبدالله يعقوب يوسف الحامدي 10%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة نوره عبدالله محمد احمد االنصاري 10% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد عبدالله حسني عيل 10%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حسني عيل عبدالله سامل املصعبي من مالك اىل رشيك 
تعديل نسب الرشكاء/ حسني عيل عبدالله سامل املصعبي من %100 اىل 30%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة راشد محمد عيل حميد السويدي 10%
تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
 تعديل اسم تجاري من/ NEXT HOUSE GENERAL CONTRACTING نيكست هاوس 
للمقاوالت العامة اىل NEXT HOUSE GENERAL CONTRACTING LLC نيكست هاوس 

للمقاوالت العامة ذ.م.م
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 
يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

التجميل  ومستلزمات  ملستحرضات  الجامل  رؤى  رشكة  التجاري:    االسم 

ذ.م.م  

عنوان الرشكة: العني ، وسط املدينة، بناية ، سيف سامل عيل خموس الدرميك 

   CN-1148886 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مكتب الرشق االوسط لتدقيق الحسابات، فرع العني، كمصفي 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-1-25 بتاريخ   للرشكة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150001448 

 تاريخ التعديل:   2021-2-15 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

جولدن  مصبغة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    
اليت 

رخصة رقم :CN -   2866784 قد تقدموا إلينا بطلب:
 تعديل نوع الرخصة/ من تجارية اىل حرفية

 تعديل اسم تجاري من/ GOLDEN LIGHT LAUNDRY مصبغة 
 AL TAQDIR FOR AUTO ELECTRICAL اىل  اليت  جولدن 

REPAIR التقدير لتصليح كهرباء السيارات
تعديل نشاط/ اضافة اصالح كهرباء السيارات 4520005

تعديل نشاط/ حذف يك املالبس 9601001 
تعديل نشاط/ حذف غسيل املالبس 9601002

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون    تعلن دائرة 
النهار الحديث

رخصة رقم : CN -  1059488 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالله  نارص  عبدالله  خالد  حذف  الرشكاء/  تعديل 

الواحدي  
عبدالله  نارص  عبدالله  فارس  اضافة    / الرشكاء   تعديل 

الواحدي
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل    
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  محل  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الوزير لتجارة االقمشة النسائية   

رخصة رقم :  CN -  1100751 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبداللطيف عبدالرزاق 

اسامعيل الحامدي  100% 
تعديل وكيل خدمات/ حذف مريم فرج خلفان املحرييب 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شري محمد عبدالحميد  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  سباركلني للخدمات الفنية ش.ذ.م.م فرع أبوظبي 1 

رخصة رقم :  CN -  2942206 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ابراهيم حسن عبدالله حسن املرزوقي 51%

 SPARKLEAN ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  سباركلني  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 TECHNICAL SERVICES LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح اسد عبدالله عبدالرحمن العبدويل

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جيبي شاين زوجة شاين

 تعديل شكل قانوين من/ فرع إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 SPARKLEAN TECHNICAL SERVICES LLC BRANCH من/  تجاري  اسم  تعديل   

 SPARKLEAN سباركلني للخدمات الفنية ش.ذ.م.م فرع أبوظبي 1 اىل OF ABU DHABI 1

TECHNICAL SERVICES LLC سباركلني للخدمات الفنية ذ.م.م

تعديل نشاط/ اضافة خدمات حقول ومنشات النفط والغاز الربية والبحرية 0910018 

تعديل نشاط/ حذف مقاوالت تركيب انظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء وصيانتها 4322005  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   

االسم التجاري:   يوديل لالنظمة التكنولوجية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 C85 مكتب M1 ،عنوان الرشكة:وحدة املالك/ ثاين عبيد خميس الفوت الرميث

جزيرة ابوظبي، النادي السياحي، رشق 2 - 16 ق 

  CN-2086848 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات اإلدارية، 

محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-2-11 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي 

الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2105002164   

 تاريخ التعديل:   2021-2-15 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

024488400 فاك�ص 024488201

�إعـــــــــالن �شطب قيد 

 تعلن وزارة االقتصاد  بأن الســـادة / رشكة الرسني اند توبرو ليمتد 
الرشكة يف  فرع  قيد  بطلب شطب  تقدمت  قد   ، الهند  الجنسية، 
إمارة الشارقة العنوان:  القاسمية ، ش الشيخ صقر القاسمي، -ب 
الشيخ عبدالله القاسمي- الشارقة- القاسمية- ش الشيخ صقر، -ب 
الشيخ عبدالله - ص.ب 71447 الشارقة، ص.ب: 71447  واملقيدة 

تحت رقم «891» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 
القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف شأن   وتنفيذاً ألحكام 
لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  الرشكات 
ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  2010م يف 

املنشآت املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.
يتقدموا  ان  االعــرتاض  يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   
النرش  تاريخ  يتجاوز شهر من  ميعاد ال  الوزارة يف  إىل  باعرتاضهم 

عىل العنوان التالــــي: 
 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري
ص.ب: 3803 الشارقة 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

نموذج �إعالن �لن�شر عن �لتجديد

نموذج �إعالن �لن�شر عن �لتجديدنموذج �إعالن �لن�شر

نموذج �إعالن �لن�شر عن �لترخي�ص

نموذج �إعالن �لن�شر

نموذج �إعالن �لن�شر عن �لترخي�ص

نموذج �إعالن �لن�شر

نموذج �إعالن �لن�شر

موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم 256 - 2019 مدين جزيئ بسداد املبلغ 
املنفذ به وقدره 5365.32 درهم شامالً للرسوم واملصاريف.

طالب االعالن: ديسكفري جاردنز  ش.ذ.م.م صفته بالقضية طالب التنفيذ
وميثله: حيدر سامل عيل بن حيدر  صفته بالقضية : وكيل 

املطلوب إعالنه: -1 سوسن منى ميناه اتوى   صفته بالقضية : منفذ ضده 
 مجهول محل اإلقامة

موضوع: االعالن: 
 نعلنكم بانه تم الحجز عىل أموالكم الخاصة وهي عبارة عن شقة سكنية رقم االرض : 64 
- املنطقة جبل عيل االوىل، اسم املبنى MOG226 رقم الوحدة: 214 وذلك يف حدود املبلغ 

املطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانوناً
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رئي�ص �ل�شعبة
ابراهيم رم�ضان المرزوقي

رقم االعالن : 55795 / 2020
إعالن بالنرش

يف  التنفيذ  رقم 208 - 2019 - 1693  تنفيذ مدين 

محكمة �لتنفيذ
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دو�سلدورف ـ )د ب �أ( :

ربع  من  يقرب  ما  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت   

العاملني يف اأملانيا )24%( عملوا اإىل حد كبري 

اأو ح�رصي من املنزل يف نهاية كانون ثان/يناير 

املا�سي.

"هانز  موؤ�س�سة  اأجرتها  التي  الدرا�سة،  وبح�سب 

بوكلر" املقربة من النقابات العمالية، زادت ن�سبة 

املوظفني الذين يعملون من املنزل ب�سكل كبري 

مرة اأخرى - وذلك يف اإطار احلر�ص على تقليل 

خماطر الإ�سابة بفريو�ص كورونا.

العلوم  معهد  اأجراها  لدرا�سة  وفقا  وللمقارنة: 

التابع   )WSI( والجتماعية  القت�سادية 

للموؤ�س�سة، عمل 14% من العاملني يف اأملانيا من 

املنزل يف ت�رصين ثان/نوفمرب املا�سي، مقابل 

املا�سي.  اأول/دي�سمرب  كانون  يف   %17 بن�سبة 

وخالل الإغالق الأول لكورونا يف ني�سان/اأبريل 

2020، كانت ن�سبة الأ�سخا�ص الذين يعملون من 

اأعلى من ذلك بقليل، لكن  اأو  ملنزل تبلغ %27 

ب�سورة موؤقتة.

من  العمل  لزيادة  املهمة  الأ�سباب  اأحد  وكان 

املنزل - بجانب التو�سيات امللحة من اخلرباء 

الطبيني - املر�سوم اجلديد الذي اأ�سدرته احلكومة 

الأملانية للحث على اإتاحة اإمكانية العمل من 

الذين  ثلث  حوايل  وذكر  الإمكان.  بقدر  املنزل 

يعملون حاليا اإىل حد كبري اأو ب�سكل ح�رصي من 

املنزل اأن قرارات احلكومة كانت �سببا للتحول اإىل 

العمل من املنزل - غالبا لأن �ساحب العمل مل 

يجعل هذا خيارا متاحًا اإل بعد �سدور املر�سوم.

ووفقا للدرا�سة، فاإن القابلية للعمل من املنزل 

�سارت اأكرب، حيث قال حوايل 39% ممن �سملهم 

اإنهم  املا�سي  ثان/يناير  كانون  ال�ستطالع يف 

ي�ستطيعون القيام بعملهم دون قيود اأو اإىل حد 

كبري من املنزل.

تقول بيتينا كولراو�ص مديرة معهد )WSI(: "مع 

ذلك، يبدو يف بع�ص ال�رصكات اأن هناك �سغطًا 

على املوظفني للعمل يف ال�رصكة، حتى لو مل 

يكن ذلك �رصوريًا يف راأي املوظفني على الأقل".

بروك�سل ـ )د ب �أ( :

 هددت املفو�سية الأوروبية دولة املجر، اأم�ص، 

لآخر  اإغالقها  ب�ساأن  قانوين  اإجراء  باتخاذ 

حمطة اإذاعية م�ستقلة يف البالد، وهي حمطة 

"كلوبراديو".
وكانت حمكمة يف بوداب�ست ق�ست الأ�سبوع 

بحلول  البث،  عن  املحطة  بتوقف  املا�سي 

الإعالم يف  اأن قام جمل�ص  اأم�ص، وذلك بعد 

البالد باإلغاء ترخي�ص البث اخلا�ص باإذاعة 

"كلوبراديو".
الأوروبية،  املفو�سية  با�سم  املتحدث  وقال 

كري�ستيان ويجاند، لل�سحفيني يف بروك�سل 

اأم�ص، اإن القرار قائم على "م�سوغات قانونية 

م�سكوك بها للغاية".

كلوبراديو  باأن  قراره  الإعالم  جمل�ص  وبرر 

الإلزامي،  بالت�سجيل  خا�سا  قانونا  انتهكت 

على الرغم اأن هذا عادة ما يوؤدي اإىل توقيع 

غرامة مالية فح�سب. 

ومن املمكن اأن تطعن املحطة الذاعية على 

احلكم، ولكنها يجب عليها اأن تتوقف عن البث 

يف الوقت احلايل. وعلى الرغم من ذلك، وعدت 

املحطة بال�ستمرار يف تقدمي برناجمها عرب 

الإنرتنت.

مو�سكو ـ )د ب �أ( :

غري  الرو�سية  "بروجر�ص"  �سحن  �سفينة  انطلقت   

يف  كوزمودروم"  "بايكونور  قاعدة  من  املاأهولة 

كازاخ�ستان، اأم�ص، متجهة اإىل حمطة الف�ساء الدولية، 

وحمملة بالأك�سجني والإمدادات للطاقم .

غري  الف�سائية  املركبة  "�سويوز"  �ساروخ  ويحمل 

الف�ساء  حمطة  اإىل  املواد  من  طن  و5ر2  املاأهولة 

الدولية.

كما حتمل �سفينة ال�سحن "بروجر�ص" الوقود ومواد 

اأخرى ل�سد فتحة ت�رصب هواء موجودة يف الوحدة 

اآب/ �سهر  منذ  الدولية  الف�ساء  مبحطة  الرو�سية 

اأغ�سط�ص املا�سي. و�سوف ي�ساعد جمهر جديد الطاقم 

يف العثور على مكان الت�رصيب.

ويت�سبب ت�رصيب الهواء يف اإزعاج رواد الف�ساء منذ 

اأ�سهر. كما اأدى اإىل حدوث انخفا�ص موؤقت يف ال�سغط.

ومن املقرر اأن ت�سل املواد اإىل حمطة الف�ساء الدولية 

غد الأربعاء.

دكا ـ )د ب اأ( :

رابعة  جمموعة  بنجالدي�ص  نقلت   

من  فروا  الذين  الروهينجا،  لجئي  من 

ال�سطهاد يف ميامنار، من خميم مزدحم 

لالجئني اإىل جزيرة يف خليج البنغال، 

ما  حول  ت�ساوؤلت  اأثارت  عملية  وهي 

اإذا كانت بنجالدي�ص تهتم بتحقيق اأكرب 

م�سالح لهم .

اإن  علم،  ماهي  ال�رصطة،  �سابط  وقال 

خم�ص �سفن للبحرية حتمل 485 امراأة 

اإىل  و�سلت  طفاًل  و948  رجاًل  و577 

جزيرة بها�سان �سار.

اإىل  الالجئني  اإر�سال  مت  اأنه  واأ�ساف 

بعد  حديًثا  بناوؤه  مت  الذي  املخيم 

الفحو�سات الطبية الأولية، واأنه مت نقل 

اإىل اجلزيرة منذ  اأكرث من 8500 لجئ 

بدء العملية يف كانون اأول/دي�سمرب.

وتقول بنجالدي�ص اإن ال�سكن يف اجلزيرة 

بع�ص  لكن  متاح،  خيار  اأف�سل  هو 

الإن�سان يت�ساءلون عما  ن�سطاء حقوق 

اإذا كانت هذه اخلطوة تتم حتت الإكراه، 

يف حماولة لتخلي�ص الرب الرئي�سي من 

املهاجرين. وقال حممد �سم�ص الدجى، 

نائب رئي�ص جلنة اإغاثة واأعادة توطني 

ُيجرب  "مل  بنجالدي�ص:  يف  الالجئني 

اأحد على الذهاب اإىل هناك"، م�سيفا اأن 

�سجعهم  اجلديدة  الدفعة  الكثريين يف 

يف  بالفعل  يعي�سون  الذين  الأقارب 

اجلزيرة على القيام بذلك.

ومع ذلك، اأعربت جماعات حقوقية عن 

خماوفها، م�سرية اإىل اأن اجلزيرة تغمرها 

وعر�سة  بانتظام  املو�سمية  الأمطار 

لالأعا�سري كل عام. وتقع اجلزيرة على 

بعد 35 كيلومرتاً من الرب الرئي�سي.

من  الأوىل  الدفعة  احلكومة  واأر�سلت 

اأول/ كانون  اجلزيرة يف  اإىل  الالجئني 

دي�سمرب. وت�ست�سيف بنجالدي�ص اأكرث من 

مليون م�سلم من الروهينجا يف خميمات 

مزدحمة يف منطقة كوك�ص بازار جنوب 

ال�سطهاد  فرارهم من  البالد منذ  �رصق 

يف  البوذية  الأغلبية  ذات  ميامنار  يف 

ما  بنجالدي�ص  وا�ستثمرت   .2017 عام 

يقرب من 350 مليون دولر لبناء البنية 

التحتية للجزيرة.

�لمفو�سية �لأوروبية تهدد باتخاذ �إجر�ء قانوني ربع �لموظفين في �ألمانيا يعملون من �لمنازل

�نطالق �سفينة �سحن »بروجر�س« �لرو�سية غير �لماأهولة �إلى محطة �لف�ساء �لدولية

لفروف :�لتحاد �لأوروبي هو �لم�سوؤول عن 

تدمير �لعالقات مع رو�سيا
مو�سكو ـ )د ب �أ( :

 حمل وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي لفروف اأم�ص ، الحتاد 

الأوروبي م�سوؤولية "تدمري" العالقات بني مو�سكو وبروك�سل.

وقال لفروف يف اجتماع مع نظريه الفنلندي بيكا هافي�ستو اأم�ص، 

يف �سان بطر�سربج اإن تفكك العالقات الدبلوما�سية كان قيد التنفيذ 

منذ فرتة طويلة . واأ�ساف لفروف " اإن الحتاد الأوروبي يوا�سل 

متزيق تلك العالقات " .واأكد جمدداً ت�رصيحاته املثرية للجدل 

يف مقابلة اأجريت معه الأ�سبوع املا�سي باأن رو�سيا م�ستعدة 

لحتمال قطع العالقات مع الحتاد الأوروبي .

بنجالدي�س تعيد توطين �ألفي لجئ من �لروهينجا في جزيرة بخليج �لبنغال

موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم 2922 - 2018 مدين جزيئ بسداد املبلغ 
املنفذ به وقدره 159677 درهم شامالً للرسوم واملصاريف.

طالب االعالن: نخيل سرتاتا لإلدارة ذ.م.م   صفته بالقضية طالب التنفيذ
وميثله: حيدر سامل عيل بن حيدر  صفته بالقضية : وكيل 

املطلوب إعالنه: -1 لويجي تيستا    صفته بالقضية : منفذ ضده 
 مجهول محل اإلقامة

موضوع: االعالن: 
 نعلنكم بانه تم الحجز عىل أموالكم الخاصة وهي عبارة عن شقة سكنية رقم االرض : 1122 
- املنطقة نخلة جمريا، اسم املبنى الدبس رقم الوحدة: 801 وذلك يف حدود املبلغ املطالب 

به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانوناً.  
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رئي�س ال�شعبة
ابراهيم رم�شان المرزوقي

رقم االعالن : 54461 / 2020
إعالن بالنرش

يف  التنفيذ  رقم 208 - 2019 - 905  تنفيذ مدين 

محكمة التنفيذ

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

 فقد املدعو /شفيع االعظم سلطان 

جواز  بنغالدش  احمد،الجنسية    

سفره رقم ) BQ0049429  ( الرجاء 

سفارة   إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

أو إىل أقرب مركز رشطة  بنغالدش  

مشكوراً.    
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موجة من �لطق�س �سديد �لبرودة 

تجتاح �ليونان

�أخبار و�إعالنات

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: هند محمد محمد السيد ابو السعود الجنسية: 

مرص

 اىل الطرف الثاين: سناء حلوان  الجنسية: املغرب 

 باالسم التجاري )مقهى وكافترييا الوان ( رخصة صادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )65217( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  عيل  ال  عبدالله  سامل  عبدالله  األول:فارس  :الطرف  من 

االمارات

 اىل الطرف الثاين:عمر احمد راشد محمد الشعايل الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )صالون النبالء ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

تجارة  بغرفة  امللف )91357( واملسجلة  برقم  االقتصادية بعجامن 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام

الكاتب العدل العام

 اإعالن تنازل عن رخ�سة

 اإعالن تنازل عن رخ�سة
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  اسم الرشكة:  شيلبار لتجارة مواد البناء  - ش.ذ.م.م
العنوان  :  مكتب  رقم 206 ملك محمد عبدالله سعيد بن دميثان ، القصيص الصناعية 2 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: 1217341   رقم الرخصة  753797  

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
واملحاسبة،   للتدقيق  الجريودي   : املصفي  وبتعيني  أعاله  املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   10-2-2021  تاريخ تصديق القرار :    2021-2-10 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 206 ملك عبدالله الشعايل ، ديرة، هور العنز  2389721 04 فاكس: 2389722 04 
نرش  تاريخ  من  يوماً   45 وذلك خالل  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً 

هذا اإلعالن.

  اسم الرشكة :  اس ام كيه لتجارة املواد الغذائية  ذ.م.م
 . A العنوان :  معرض رقم 1 ملك زمزم صالح مصبح ، ديرة، بورسعيد استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1271101    رقم الرخصة    776164      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   14-2-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-2-14  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
 ، -بورسعيد  ديره   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   04  2973071 فاكس:   04   2973060 هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  كاميكاتسو النتاج الصور الفوتوغرافية التجارية  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 102 ملك احمد عبدالله عبيد خلفان البسطي، ديرة، هور العنز    

 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1325900     رقم الرخصة 799104              

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  30-12-2020    تاريخ تصديق القرار:   2020-12-30

 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني مكتب رقم 303-302-301-
304-305 ملك محمد الزبري عيل الخليج التجاري، استدامة A   هاتف رقم : 2226266 
04 فاكس: 2223773 04 مصطحباًً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

 اسم الرشكة :  انيكويب لالستشارات املالية ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم 208 ملك عائض حسني عبدالوهاب ابن دعجم ، بر ديب، الثنيه الثالثة  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1323547  رقم الرخصة 798254       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه يب كيه صقر لتدقيق الحسابات  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :9-9-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-9-9 

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
106 ملك عيل خليفة عبدالله سيف ، القصيص الصناعية الثانية، ديرة هاتف 2511585 04- 
فاكس: 2511586 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: الجريودي للتدقيق واملحاسبة 
العنوان : مكتب رقم 206 ملك عبدالله الشعايل ، ديرة - هور العنز مبوجب هذا 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / شيلبار لتجارة مواد البناء   -ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   10-2-2021  تاريخ تصديق القرار :    2021-2-10 

وعىل من لديه يف اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف العنوان أعاله هاتف: 2389721 04 فاكس: 2389722 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

الشباب  - ديره- بورسعيد 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 
التجاري لديها لتصفية رشكة / اس ام كيه لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   14-2-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-2-14  

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 بتعيني مصفي  اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
العنوان : مكتب رقم 301-302-303-304-305 ملك محمد الزبري عيل الخليج 

    A التجاري، استدامة
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 
التجاري لديها لتصفية رشكة /  كاميكاتسو النتاج الصور الفوتوغرافية التجارية 

ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :  30-12-2020    تاريخ تصديق القرار:   2020-12-30

 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني 
كافة  معه  مصطحباًً   )04   2223773( فاكس   )04   2226266(  : هاتف  اعاله 
املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

  اسم املصفي: ايه يب كيه صقر لتدقيق الحسابات  
، القصيص الصناعية  العنوان :مكتب رقم 106 ملك عيل خليفة عبدالله سيف 

الثانية، ديرة.  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 
التجاري لديها لتصفية رشكة / انيكويب لالستشارات املالية   ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :9-9-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-9-9 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2511585 04- فاكس: 2511586 04- مصطحباً 
معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�شادية دبي

 حكومة دبي
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 حكومة دبي

اقت�شادية دبي

 حكومة دبي

اقت�شادية دبي

 حكومة دبي

اقت�شادية دبي

 حكومة دبي

اقت�شادية دبي

 حكومة دبي

اقت�شادية دبي

 دائرة التنمية االقت�شادية

 دائرة التنمية االقت�شادية
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 دائرة التنمية االقت�شادية

 دائرة التنمية االقت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /االمل لصيانة املباين/ ذ.م.م- رشكة 
الرشكات  قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات 
االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )93903( 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 )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة : عجامن 

هاتف :    
ص.ب.:     

ذ.م.م-  البناء/  ملقاوالت  /جراغ  هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن   
رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات 
االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )45505( 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 )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  
ص.ب.: 125   

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /عبدالله با جابر للوساطة التجارية/ 
قانون  امارة عجامن مبوجب  ذ.م.م- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف 
التنمية  الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )94334( 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 )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  
ص.ب.: 125   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ل�سم �لتجاري : �لمل ل�سيانة �ملباين   / ذ.م.م

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ل�سم �لتجاري :جر�غ ملقاولت �لبناء / ذ.م.م

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ل�سم �لتجاري :  عبد�هلل با جابر للو�ساطة �لتجارية  / ذ.م.م
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�أثينا ـ )د ب �أ( :

 تتعر�ص اليونان لكتلة هوائية باردة، ما اأدى 

اإىل ت�ساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية، الأمر التي 

ت�سبب يف حدوث ا�سطرابات يف �سمال وو�سط 

البالد.

اأم�ص  التلفزيونية  تي"  اآر  "اإي  حمطة  وذكرت 

اأن الثلوج غطت لفرتة وجيزة الأكروبولي�ص يف 

درجات  ظل  طوياًل، يف  تبق  مل  اأنها  اإل  اأثينا، 

حرارة عند نحو �سفر درجة مئوية.

ووفقا خلفر ال�سواحل، فاإن درجات احلرارة يف 

�سمال البالد انخف�ست لـ 15 درجة حتت ال�سفر 

خالل الليل، وا�سطرت ال�سلطات لتعطيل معظم 

رحالت العبارات ب�سبب الرياح القوية.

انقطاعا  هناك  باأن  الر�سمي  التلفزيون  واأفاد 

للكهرباء يف جمموعة جزر �سبوراد �سمايل البالد، 

الأ�سجار يف قطع خطوط  حيث ت�سبب �سقوط 

الكهرباء للرب الرئي�سي. واأعلنت �رصطة املرور اأن 

معظم الطرق يف و�سط و�سمال اليونان ل ميكن 

الو�سول اإليها اإل بوا�سطة �سال�سل الثلوج.



16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير الثالثاء 16 فرباير2021ـ العـدد 14671                 

 

 

 ا�ستمرار االحتجاجات في ميانمار 
على الرغم من قطع االنترنت 

والتواجد الع�سكري 

 بانكوك ـ )د ب ا( :
 خرج املواطنون يف ميامنار لل�شوارع جمددا 
اأم�س لالحتجاج على االنقالب الع�شكري، وذلك 
املكثف  الع�شكري  التواجد  من  الرغم  على 

وقطع خدمات االنرتنت.
على  العا�رش  لليوم  املتظاهرون  ويطالب 
التوايل باإعادة تن�شيب حكومة مدنية بقيادة 
�شان  اأون  املحتجزة حاليًا  الفعلية  الزعيمة 

�شو ت�شي واإجراء اإ�شالح دميقراطي.
تواجد  من  الرغم  على  املواطنون  وتظاهر 
�شيارات مدرعة يف �شوارع ياجنون، اأكرب مدن 

ميامنار، ومناطق اأخرى منذ  اأول اأم�س .
وكان اجلي�س قد  اأغلق �شبكة االنرتنت خالل 
امل�شاء من ال�شاعة الواحدة بعد منت�شف الليل 
و التا�شعة �شباحا بالتوقيت املحلي ) 1830 
حتى 0230 بتوقيت جرينت�س(. وقالت منظمة 
اإن خدمة االنرتنت عادت ب�شورة  نيتبلوك�س 

كبرية خالل ال�شباح.
"ذا  �شحيفة  ذك���رت  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
اإيراوادي" االإقليمية، اأنه قد مت تاأجيل جل�شة 
ا�شتماع كانت مقررة اأم�س ب�شاأن اأون �شان �شو 

ت�شي، اإىل  غد االأربعاء.
 وكتبت ال�شحيفة على موقع تويرت اإن "جل�شة 
املحكمة اخلا�شة باأون �شان �شو ت�شي، والتي 
كان من املقرر عقدها اأم�س ، مت تاأجيلها اإىل  

غد االأربعاء. 
�شو  اإىل  اتهامات  توجيه  يتم  اأن  املقرر  ومن 
اخلارجية  التجارة  قوانني  بانتهاك  ت�شي 
للبالد، يف اأعقاب االنقالب الع�شكري مبيامنار.

ومن املقرر اأن تظل امل�شت�شارة ال�شابقة /75 
االأوىل.  جل�شتها  خالل  االحتجاز  قيد  عاما/ 
ومل يت�شح ما اإذا كانت �شتمثل اأمام املحكمة 
خالل  من  �شتظهر  اأنها  اأم  �شخ�شية  ب�شورة 

رابط فيديو.
�شباط/ من  االأول  يف  قام  قد  اجلي�س  وكان 

الفعلية  الزعيمة  باحتجاز  اجل��اري  فرباير 
مليامنار اأون �شان �شو ت�شي وقادة �شيا�شيني، 
فوز  واأبطل  عام،  ملدة  الطوارئ  حالة  واأعلن 
اأجريت  حزب �شو ت�شي يف االنتخابات التي 

يف ت�رشين ثان/نوفمرب املا�شي.

االأحزاب الكتالونية الموؤيدة لالنف�سال ت�سعى اإلى ت�سكيل حكومة 
جديدة في البرلمان

مدريد ـ )د ب اأ( :
 ت�شعى االأحزاب الكتالونية املوؤيدة لالنف�شال عن 
برملان  يف  جديدة  حكومة  ت�شكيل  اإىل  اإ�شبانيا، 
االإقليم، وذلك بعد يوم واحد من اإجراء االنتخابات 
التي �شهدت توزيع الدعم بني اأحزاب متعددة، اإال 
اأن اأغلب االأ�شوات ذهبت ل�شالح جمموعات موؤيدة 

لالنف�شال.
وقد كان من ال�شعب روؤية تفوي�س وا�شح من خالل 
النتائج، حيث مل تزد ن�شبة امل�شاركة يف الت�شويت 
عن 53 باملائة فقط. كما ح�شل حزب اال�شرتاكيون 
الذي ال يوؤيد االنف�شال، على اأكرب عدد من االأ�شوات، 
مما �شيمنحهم 33 مقعدا من اأ�شل 68 مقعدا الزما 

لل�شيطرة على الربملان الذي ي�شم 135 نائبًا.
ويف الوقت نف�شه، ح�شل حزب "الي�شار اجلمهوري 
لكتالونيا" االنف�شايل على 33 مقعداً يف الربملان، 
على الرغم من ح�شوله على عدد اأقل من االأ�شوات، 
وهي من خ�شائ�س طريقة ترجيح االأ�شوات على 

امل�شتوى االإقليمي.
وباال�شافة اإىل ذلك، يحاول احلزب ت�شكيل حتالف 
 74 لتاأمني  االنف�شالية،  امليول  ذات  االأحزاب  من 

مقعداً.

»طالبان«تختطف 11 من العاملين في �سد با�سدان 
غربي اأفغان�ستان

كابول ـ )د ب اأ( :
اإقليم هريات  اأعلن ع�شو يف جمل�س   
قيام  عن  اأفغان�شتان،  غربي  الواقع 
حركة طالبان باختطاف ما ال يقل عن 
11 فرداً من العاملني يف "�شد با�شدان" 

مبنطقة كاروخ يف االقليم.
االفغانية  نيوز"  "طلوع  قناة  ونقلت 
اأحمد  وكيل  ع��ن  اأم�����س،  االخ��ب��اري��ة 
االقليم  جمل�س  يف  الع�شو  كاروخي، 
اأم�س  العمال  قد مت خطف  اإنه  القول، 
العمل،  يف  م�شغولني  كانوا  بينما 
م�شيفا اأنه قد "مت اإطالق �رشاح اأربعة 
منهم، بينما ال يزال �شبعة حمتجزين 
اأكد وحيد  لدى طالبان". ومن جانبه، 
قتايل حاكم االقليم خطف العمال، دون 
اأن يقدم مزيداً من التفا�شيل.ومل تعلق 
طالبان بعد على حادث اخلطف بعد. 
ويقع ال�شد يف منطقة كاروخ، على بعد 
25 كيلومرتا �شمال غرب مدينة هريات.

مقتل 10 اأ�شخا�ص وفقدان 9 
اآخرين ب�شبب انهيار اأر�شي  في 

اإندوني�شيا
 جاكرتا ـ )د ب ا( :

على  اأ�شخا�س  ع�رشة  اإن  اأم�س  م�شوؤول  قال   
االأقل قتلوا، ومازال هناك ت�شعة اأخرين يف عداد 
املفقودين، عقب اأن طمر انهيار اأر�شي منازل خالل 

الليل يف اإقليم جاوة ال�رشقية باإندوني�شيا.
وقال نويف هيدايات، رئي�س منطقة جناجنوك، اإن 
اثنان  وناجيان  جثث   10 انت�شلوا  االنقاذ  رجال 
عقب اأن اأدى هطول االأمطار لوقوع انهيار اأر�شي 

يف املنطقة م�شاء اأول اأم�س .
واأ�شاف" اأدى االنهيار االأر�شي لدفن 21 �شخ�شًا. 
متكنا من انت�شال 12، بينهم �شخ�شان على قيد 
احلياة" مو�شحًا اأن البحث عن الت�شعة االأخرين 

مازال م�شتمراً.
وقالت الوكالة الوطنية الإدارة الكوارث يف وقت 
�شابق اإن 14 �شخ�شًا اأ�شيبوا يف االنهيار االأر�شي.

وتعترب الفي�شانات واالنهيارات االأر�شية املميتة 
�شائعة يف اإندوني�شيا خالل مو�شم االأمطار املمتد 

من ت�رشين اأول/اأكتوبر اإىل ني�شان/ اأبريل.

وزيرة �سحة اإقليمية باألمانيا تنتقد �سعف االإقبال 
على تلقي لقاح ا�سترازينيكا

زاربروكن ـ )د ب اأ( :
 انتقدت مونيكا باخمان، وزيرة �شحة والية 
زارالند االأملانية، قلة ا�شتعداد ال�شكان لتلقي 

لقاح ا�شرتازينيكا امل�شاد لكورونا.
واأ�شارت الوزيرة املنتمية اإىل حزب امل�شت�شارة 
اجنيال مريكل امل�شيحي الدميقراطي، اأم�س اإىل 
تغيب 54% من 200 �شخ�س �شجلوا اأ�شماءهم 
للقطاع  خا�س  تطعيم   " على  للح�شول 
الطبي" يف اليومني املا�شيني دون اأن يلغوا 
هذا  كان  رمبا  اإنه  باخمان  وقالت  املوعد. 
االأمر راجعا اإىل حقيقة اأن لقاح ا�شرتازينيكا 
 ": الوزيرة  واأ�شافت  فعال بن�شبة 70% فقط. 
يطلبه  لي�شت/ما  امل�شاألة  اأن  اأقول  اأن  اأريد 
اللقاحات مت  كل  اإن  اأقول  واأن  امل�شتمعون/ 

الت�رشيح بها وجيدة".
وراأت باخمان اأنه " لي�س من �شلوك الت�شامن" 
اأال يح�رش ن�شف من مت ت�شجيلهم للح�شور 

اإىل التطعيم.
رئي�س  الفونتني  اأو�شكار  قال  املقابل،  يف 
الكتلة الربملانية حلزب الي�شار: " اأ�شتطيع اأن 
االأ�شخا�س  اأن بع�س  اأقل تقدير  اأت�شور على 
التو�شية  اإن  لديهم �شكوك". وقالت باخمان 

ا�شرتازينيكا  لقاح  اإعطاء  بعدم  اخلا�شة 
لالأ�شخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 65 عامًا 
بيانات  قاعدة  توافر  عدم  اإىل  اإال  ُتْعَزى  ال 
كبرية عن تاأثري اللقاح على هذه ال�رشيحة 
العمرية. واأو�شحت باخمان اأن هناك تقارير 

م�شابهة وردت من كل الواليات وحتدثت عن 
وقالت  اللقاح،  هذا  لتلقي  اال�شتعداد  نق�س 
اإن هذا هو ال�شبب يف اأن ت�شع هذا املو�شوع 
ال�شحة  لوزراء  التايل  املوؤمتر  اأجندة  على 

االأملان.

مفو�ض اأوروبي: يجب �سداد ديون دول االتحاد 
االأوروبي الناجمة عن كورونا خالل 30 عاماً

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
مفو�س  بريتو  ت��ريي  ق��ال   
�شوؤون ال�شناعة يف االحتاد 
االأوروب��ي خالل مقابلة مع 
كارلو  مونت  رادي��و  اإذاع���ة 
يف"  تي  "بي.اإف.اإم  وقناة 
ح�شلت  التي  القرو�س  اإن 
عليها دول االحتاد االأوروبي 
جائحة  تداعيات  ملواجهة 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�س 
مدى  على  �شدادها  يجب 
اأو  املقبلة  الثالثة  العقود 
ر�شوم  فر�س  اأكرث من خالل 
جديدة مثل �رشيبة الكربون 
ال��ت��ع��ام��الت  ���رشي��ب��ة  اأو 

الرقمية.
االأوروبية  وكانت املفو�شية 
قد قررت يف العام املا�شي 
عجز  ب�شوابط  العمل  وقف 
الدين  وم��ع��دل  امليزانية 
العام للدول االأع�شاء ب�شبب 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 
ال��دول  اأت��اح لهذه  وه��و ما 
التو�شع يف االقرتا�س لتلبية 

احتياجاتها التمويلية.
املفو�شية  ���ش��خ��ت  ك��م��ا 
املليارات  مئات  االأوروبية 
يورو اليورو يف �شورة منح 
االأع�شاء  للدول  وق��رو���س 
لدعم االقت�شاد االأوروبي يف 

مواجهة اجلائحة.
نقلت  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
لالأنباء  بلومربج  وك��ال��ة 
بريتو  ت��ريي  املفو�س  عن 

احتياجات االحتاد  اإن  قوله 
اللقاحات  م��ن  االأوروب����ي 
كورونا  لفريو�س  امل�شادة 
ت�شنيعها  يجري  امل�شتجد 
حاليًا، م�شرياً اإىل اأن اللقاح 
لن  يف  �شبوتنيك  الرو�شي 
يف  كبرية  ب�شورة  ي�شاعد 
تلبية االحتياجات االأوروبية 
معقدة  اإنتاجه  عملية  الآن 
وحتتاج اإىل ترتيبات كبرية.

الي�سار في كو�سوفو يقترب من الفوز في االنتخابات 
البرلمانية

بري�ستينا ـ )د ب اأ( :
فيتيفيندو�شيه  ح��زب  يتحرك   
يف  الي�شاري  امل�شري(  )تقرير 
امل�شار  على  يبدو  فيما  كو�شوفو 
بعد  حزب  اأكرب  ليكون  ال�شحيح 
التي  ال��ربمل��ان��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
اأجريت يوم اأول اأم�س وفقا لنتائج 

اأولية لفرز اال�شوات.
يف  االنتخابية  اللجنة  وقالت 
من  مبكر  وق��ت  يف  بري�شتينا 
اإنه بعد فرز 89 % من  اأم�س،  يوم 
الي�شاري  احلزب  ح�شل  االأ�شوات، 
االأ���ش��وات  م��ن  ح�شة  اأك��رب  على 

بن�شبة 48 %.
احلزب  يح�شل  اأن  املتوقع  ومن 
"احلزب  طويلة  فرتة  منذ  احلاكم 
 17 على  لكو�شوفو"  الدميقراطي 
الرابطة  وحزب  االأ�شوات،  من   %
املحافظ  لكو�شوفو  الدميقراطية 
يف  نتيجة  اأ�شواأ  وهي   ،%13 على 

تاريخ احلزب.
وبعد اإعالن النتائج االأولية، بداأت 
مقر  يف  االحتفالية  التجمعات 
حزب فيتيفيندو�شيه الرئي�شي يف 

العا�شمة بري�شتينا.
قد  كو�شوفو  يف  املواطنون  وكان 
مدفوعني  غفرية،  باأعداد  خرجوا 
ال�شيا�شي،  التغيري  بتوقعات 
جديد  برملان  انتخاب  اأجل  من 

عام  خالل  الثانية  للمرة  للبالد 
ون�شف.

االنتخابات  مفو�شية  وق��ال��ت 
اأن  اإىل  ت�شري  االأولية  االأرقام  اإن 

بلغت  الناخبني  اإق��ب��ال  ن�شبة 
5ر45 % من بني قرابة 8ر1 مليون 

. الت�شويت  ناخب يحق لهم 
بعد  املبكرة  االنتخابات  وجرت 

الد�شتورية  املحكمة  ق�شت  اأن 
االأخ��رية  احلكومة  ت�شكيل  ب��اأن 
غري  ت�شويت  خ��الل  م��ن  ج��اء 

�رشعي يف الربملان.

 اأردوغان يطالب الغرب بالتوقف عن 
دعم الم�سلحين االأكراد

اأنقرة ـ )د ب اأ( :
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  طالب   
بالتوقف  ال��غ��رب  اأم�����س  اأردوغ���ان 
العمال  "حزب  منظمة  دع��م  ع��ن 
االإعالن  غداة  وذلك  الكرد�شتاين"، 
مدنيا   13 جثث  على  العثور  عن 
املنظمة  ل���دى  خم��ط��وف��ني  ك��ان��وا 

العراق. �شمايل 
للواليات  حديثه  اأردوغ��ان  ووج��ه 
تريدون  كنتم  :"اإن  قائال  املتحدة 
مع  التحالف  ع��الق��ات  ا���ش��ت��م��رار 
الدويل  املجتمع  �شعيد  على  تركيا 
الناتو  االأطل�شي(  �شمال  و)حلف 
ال��وق��وف  ع��ن  ال���رتاج���ع  فعليكم 

االإرهابيني". بجانب 
الرتكية  "االأنا�شول"  وكالة  ونقلت 
جم��ازر  جمعنا  :"لو  ال��ق��ول  عنه 
الكرد�شتاين  العمال  حزب  منظمة 
كتاب  يف  املدنيني  بحق  االإرهابية 
�شفحاته  ع���دد  ل��ت��ج��اوز  واح����د، 

ال�شخمة". الغربية  املو�شوعات 
متفقة  اأنقرة  اأن  اإىل  اأردوغان  ولفت 
واإقليم  بغداد  حكومتي  من  كل  مع 
على  العراق  �شمال  يف  كرد�شتان 

املنظمة. اجتثاث 
اأي  باإمكان  يعد  مل  اأنه  على  و�شدد 
دولة اأو موؤ�ش�شة اأو كيان اأو �شخ�س 
عملياتها  ع��ن  ت��رك��ي��ا  م�����ش��اءل��ة 
ال��ع��راق و���ش��وري��ة ب��ع��د ه��ذه  يف 

"املجزرة".
خلو�شي  الرتكي  الدفاع  وزير  وكان 

اأكار قال اأول اأم�س :"عندما اقتحمنا 
)�شمايل  االإرهابية  املنظمة  مغارات 
من   13 جثث  على  عرثنا  العراق( 
اختطفتهم  الذين  املدنيني  مواطنينا 

�شابقا". املنظمة 
لالأنباء  "بلومربج"  وكالة  ولفتت 
حملة  يخدم  قد  االإعالن  هذا  اأن  اإىل 
الدعم  ب��اإن��ه��اء  املطالبة  اأن��ق��رة 
يف  االأك���راد  للم�شلحني  االأمريكي 
اأن العملية  اجلارة �شورية، مو�شحة 
تنفذها  ال��ت��ي  دم��وي��ة  االأك���رث  ه��ي 

�شنوات. منذ  الكردية  املنظمة 
انتهاء  اأي�شا  اأم�س  اأول  اأكار  واأعلن 
يف  الن�رش-2"  "خملب  عملية 

العراق. �شمايل  غارا  منطقة 
ال��رتك��ي��ة  ال���ق���وات  اأن  واأو����ش���ح 
تدمري  العملية  خ��الل  ا�شتطاعت 

للمنظمة. موقعًا   50 من  اأكرث 
من  ثالثة  لقي  العملية،  وخ��الل 
حتفهم  ال��رتك��ي  اجلي�س  عنا�رش 

اآخرون. ثالثة  واأ�شيب 
ب��داأت  قد  الرتكية  ال��ق��وات  وكانت 

املا�شي. االأربعاء  العملية 
اأن "حزب العمال  اإىل  جتدر االإ�شارة 
منظمة  م�شنف  الكرد�شتاين" 
اإرهابية يف كل من تركيا والواليات 
ووفقا  االأوروبي.  واالحتاد  املتحدة 
خ��الل  ف��اإن��ه  ال��رتك��ي��ة  للبيانات 
اأكرث  منذ  امل�شتمرة  املنظمة  اأن�شطة 
حوايل  املنظمة  قتلت  عامًا،   30 من 

�شخ�س. األف   40
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 »ª°SôdG √óbÉ©J ÚæKC’G ¢ùeCG,¿Éª«∏°S πÑ≤à°ùe ø∏YCG

 …òdG ,…ójô÷G »eGQ ,»LÎ∏d ≥HÉ°ùdG ¢SQÉ◊G ™e

 ó≤Y ≈∏Y OÓL ó«dh …OÉædG ¢ù«FQ Qƒ°†ëH ™bh

 .∞°üfh º°Sƒe IóŸ

 ,á≤jƒ°S ÜÉH ≥jôa ™e ≈¡àfG …ójô÷G ó≤Y ¿Éch

 »LÎdG  √OóÁ  ⁄h  ,»°VÉŸG  ¿GôjõM/ƒ«fƒj  ‘

 øH ¥hQÉa ‹hódG ¢SQÉ◊G ™e óbÉ©àdG QÉàNG …òdG

 ¬∏©L Ée ¬∏≤æJ ‘ GôM …ójô÷G íÑ°ü«d ,≈Ø£°üe

 ‘ »JQõæÑdG øe ÉÑjôb ¿Éch ¢Vhô©dG ójóY ≈≤∏àj

.»°VÉŸG ∫hC’G ¿ƒfÉc /Èª°ùjO

 ‘ ¿ƒµJ (ÉeÉY 36) …ójô÷G ¿C’ IQÉ°TE’G  QóŒ

 RôH ¬æµd ¬LQÉN ÜQÉéàdG ¢†©H ¢VÉNh »LÎdG

 ¤EG 2010 øe ,»°ùfƒàdG Ö©∏ŸG ‘ âa’ πµ°ûH

 ≥dCÉJ …òdG »°ùbÉØ°üdG ¤EG ó©H Éª«a π≤àæ«d ,2012

 ¬JóFÉØd Ö©d å«M ,2018 ≈àM ¬aƒØ°U ‘ É°†jCG

 Ö≤∏Hh á«dGQó«ØfƒµdG ¢SÉµH ¬©e êƒJh IGQÉÑe 184

 …OÉædG IQGOG ™e ∫Éµ°TEG ÖÑ°ùH øµd ,»∏ëŸG …QhódG

.»LÎdG ƒëf 2018 ‘ ¬à¡Lh ÒZ

¥Gô©dG

¢ùfƒJ

»∏«YÉª°SE’ÉH áfÉ¡à°S’G øe Qòëj ƒµ«°ûJÉH»∏gC’G ±óg AGô°T øe »ÑfEG ∞bƒe ∞°ûc

É«°SBG ÜôZ á≤£æe »a ≥jôa π°†aCG äGóMƒdG

kÉjOh ¿ÉæÑd Öîàæe áaÉ°†à°SG Ö∏£j »àjƒµdG OÉëJ’G

∫óédG ôéØj º«gGôHEG ßaÉMh ..»∏bOÉc ™e ∫OÉ©àj »JƒJ

OÉëJ’G ¢SCÉc »a ¬àYƒªée áaÉ°†à°SG Ö∏£j »fÉæÑ∏dG ó¡©dG

ƒµ°ù«°Tƒd π«≤j …Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dGô°üædGh ÜÉÑ°ûdG IGQÉÑe áeRCG »a ≥«≤ëàdG CGóÑJ á°VÉjôdG IQGRh

 »æØdG ôjóŸG ,ƒµ«°ûJÉH »ª«L ‹É¨JÈdG QòM

 ,»∏«YÉª°SE’G ΩÉeCG ¿hÉ¡àdG øe ¬«ÑY’ ,∂dÉeõ∏d

 …öüŸG  …QhódG  ‘  IÒNC’G  ¬éFÉàf  ÖÑ°ùH

 •É≤f 8`H ÒNC’G πÑb õcôŸG πàëj å«M ,RÉàªŸG

.§≤a

 Oó°Th ,¬«ÑY’ ™e ¢ù∏L ƒµ«°ûJÉH ¿CG  Éæª∏Yh

 IQô≤ŸG ,»∏«YÉª°SE’G IGQÉÑe áHƒ©°U ≈∏Y º¡d

 Ωó©H ºgÉHEG ÉÑdÉ£e ,…QhódG ‘  AÉ©HQC’G GóZ

.º°SƒŸG Gòg ,¢ùaÉæŸG èFÉàæH ´Góîf’G

 áHÉãÃ  ¿ƒµà°S  ,∂dÉeõdG  á¡LGƒe  ¿CG  ±É°VCGh

 øe  êhôî∏d  ,¢ûjhGQódG  »ÑYÓd  Ió«L á°Uôa

 É¡fCG ká°UÉN ,á¡LGƒŸG Ö©°üj Ée Gògh ,º¡JƒÑc

 É«∏fi ÒÑc ïjQÉJ ÖMÉ°Uh ,…ƒb ≥jôa ΩÉeCG

 .É«≤jôaCGh

 ,RÉàªŸG …QhódG IQGó°U É«dÉM ∂dÉeõdG πàëjh

 ,»∏gC’G ¬ÁôZ ≈∏Y Éeó≤àe ,á£≤f 26 ó«°UôH

 øµd  ,•É≤f  5  ¥QÉØH  ,ÊÉãdG  õcôŸG  ÖMÉ°U

.πbCG ÚJGQÉÑe Ö©d ÒNC’G

 ¢ùeCG ,»ÑfEÉH IôµdG RÉ¡L ‘ ™∏£e Qó°üe ∞°ûc

 Ëôc ™e óbÉ©àdG øe …OÉædG ∞bƒe ,ÚæK’G ∫hC’G

 πµ°ûH ,ΩƒéædG  øe QÉ©ŸG ≥jôØdG  ÖY’ ,OGDƒa

.√ó≤Y ‘ AGöûdG óæH π«©ØJ ÈY ,»FÉ¡f

 ∂∏àÁh ,õ«‡ ÖY’ OGDƒa Ëôc" :Qó°üŸG ∫Ébh

 å«M ,áeRCG ∑Éæg ¿ƒµà°S øµd ,á©FGQ äÉ«fÉµeEG

 ,¬«æL ¿ƒ«∏e 15 ™aO …OÉædG ≈∏Y ÖLƒà«°S

."ΩƒéædG øe »FÉ¡f πµ°ûH ¬FGöûd

 ™«H  ≈∏Y  öüà≤J  »ÑfEG  á°SÉ«°S"  :±É°VCGh

 ,É«LQÉNh É«∏fi º¡≤jƒ°ùJh ,øjõ«ªŸG ÚÑYÓdG

 Gòg ‘ IÒÑc ájOÉe ΩÉbQCÉH ÚÑY’ AGöT øµd

 Ëôc ¿CG ôcòj ."ájÉ¨∏d ÉÑ©°U ¿ƒµ«°S ,â«bƒàdG

 ±ƒØ°üd ∫É≤àf’ÉH á«Øë°U ôjQÉ≤J ¬à£HQ ,OGDƒa

.πÑ≤ŸG »Ø«°üdG ƒJÉcÒŸG ∫ÓN ,»∏gC’G

 ‘ ≥jôa π°†aCG AÉàØà°SG ÊOQC’G äGóMƒdG º°ùM

 ÊÉãdG ¿ƒfÉc /ôjÉæj ô¡°T øY ,É«°SBG ÜôZ á≤£æe

.»°VÉŸG

 ™bƒe ¬ª¶f …òdG AÉàØà°S’ÉH k’hCG äGóMƒdG πMh

 ΩÉjC’G OGóàeG ≈∏Y ôªà°SG …òdGh ,…ƒ«°SB’G OÉ–’G

 ∫hC’G ¢ùeCGAÉ°ùe Öjƒ°üàdG ÜÉH ≥∏ZCGh á«°VÉŸG

.óMC’G

 ≈∏Y π°üM Éeó©H AÉàØà°S’G äGóMƒdG Qó°üJh

 õcôŸÉH πM Éª«a ,kÉJƒ°U 22446 ™bGƒH "%42"
 ™bGƒHh "%36" `H »æjôëÑdG ´ÉaôdG ≥jôa ÊÉãdG

.ÉJƒ°U 19413

 √ÒgÉªL øe ÒÑc âjƒ°üàH äGóMƒdG »¶Mh

 º°SƒŸG  ÜÉ≤dCG  º°ùM  ¬fCG  Éª«°S  ’h  ,¬«Ñfih

 ´QOh …QhódG »àdƒ£H ≈∏Y RÉM å«M ,ΩöüæŸG

.OÉ–’G

 :»g ¥ôa "8" ∫ âjƒ°üàdG AÉàØà°S’G øª°†Jh

 ábQÉ°ûdG  ,ÊOQC’G  äGóMƒdG  ,…Oƒ©°ùdG  öüædG

 ,»æjôëÑdG  ´ÉaôdG  ,…ô£≤dG  ó°ùdG  ,»JGQÉe’G

 Ö«°ùdG ,»bGô©dG ájƒ÷G Iƒ≤dG ,…Qƒ°ùdG øjöûJ

.ÊÉª©dG

 √Ò¶f  øe  Ωó≤dG  Iôµd  »àjƒµdG  OÉ–’G  Ö∏W

 Öîàæe áaÉ°†à°SG  »ª°SQ ÜÉ£N ÈY ,ÊÉæÑ∏dG

 ÉØ«ØdG ΩÉjCG øª°V á«dhO ájOh IGQÉÑe Ö©∏d RQC’G

.πÑ≤ŸG QGPBG/ ¢SQÉe ô¡°T ôNGhCG ‘

 ¿OQC’G ™e ájOh á¡LGƒe RQC’G Öîàæe ¢Vƒîjh

 øª°V ∂dPh »HO ‘ πÑ≤ŸG QGPBG/¢SQÉe 24 ‘

.ÚÑîàæª∏d »ÑjQóJ ôµ°ù©e

 øY ÊÉæÑ∏dG Ωó≤dG Iôc OÉ–G ø∏©j ¿CG ,Qô≤ŸG øeh

 äGó«cCÉJ πX ‘ ∂dPh ,âjƒµdG ¤EG ôØ°ùdG ¬dƒÑb

 áLhOõŸG  äÉ«Ø°üàdG  π«LCÉJ  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G

 πLCG øe ∂dPh 2023 É«°SBGh 2022 ⁄É©dG »°SCÉµd

.πÑ≤ŸG QÉjBG/ƒjÉe ‘ ™ªéàdG ΩÉ¶æH É¡°VƒN

 ΩƒWôÿG »JƒJ IGQÉÑe ≈∏Y (1/1) ∫OÉ©àdG ô£«°S

 OÉà°SÉH ,óMC’G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,»∏bOÉc ∫Ó¡dGh

 …QhódG  øe  10`dG  ´ƒÑ°SC’G  øª°V  ,OGó°T/º«∏M

.RÉàªŸG ÊGOƒ°ùdG

 ∫Ó¡∏d  Ωó≤àdG  ±óg  óªfi  º©æŸG  óÑY  RôMCGh

 ∫OÉ©àdG ìôa ó›CG ™aGóŸG ∑QOCG Éªæ«H ,»∏bOÉc

.»Jƒàd

 ™ØJQG Éªc ,•É≤f 9 ¤EG »∏bOÉc ó«°UQ ™ØJQG ,∂dòH

.á£≤f 11 ¤EG »JƒJ ó«°UQ

 ójó÷G »æØdG ôjóª∏d ¤hC’G IGQÉÑŸG √òg Èà©Jh

 ÉØ∏N áª¡ŸG ¤ƒJ …òdG ,≈°Sƒe óªfi ,»∏bOÉµd

.á©ªL óªfi ÜQóª∏d

 »∏gC’Gh ïjôŸGh ¿GOƒ°ùdG Öîàæe ¢SQÉM QÉKCGh

 ƒgh ,GÒÑc ’óL ,º«gGôHEG ßaÉM ,≥HÉ°ùdG ΩƒWôÿG

 É°†jCG ƒgh ,IGQÉÑŸG ∫GƒW »JƒJ ≈∏Y É«æa ±öûj

 ,º°SƒŸG Gòg ,≥jôØdÉH ¢SGôM ÜQóeh ≈eôe ¢SQÉM

 ,π«≤à°ùŸG  »æØdG  ôjóŸG  ó©≤e  ≈∏Y  ¢ù∏L óbh

.≥FÉa ΩÉ°üY

 ,ÊGOƒ°ùdG  IôµdG  OÉ–G  äÉ¡«LƒJ  Gòg  ∞dÉNh

 ,Ö©∏ŸÉH RÉàªŸG ¥ôa ≈∏Y »æØdG ±GöTE’G Ωó©H

 ¿ƒ∏ªëjh ,OÉ–’G πÑb øe ÚØæ°üe ÚHQóŸ iƒ°S

.áeó≤àe á«∏fi hCG ájQÉb É°üNQ

 ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe ,ÊÉæÑ∏dG  ó¡©dG  ø∏YCG

 áaÉ°†à°S’ »ª°SQ Ö∏£H ¬eó≤J øY ,óMC’G

 ,…ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ¢SCÉc  ‘  ¬àYƒª›

 »ª°SôdG ¬HÉ°ùM ÈY OÉaCG ÉªÑ°ùM ∂dPh

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  á°üæe  ≈∏Y

."∑ƒÑ°ù«a"
 IÒNC’G áî°ùædG π£H Ωó≤J øY ∞°ûc óbh

 QhO áaÉ°†à°SG Ö∏£H ,ájQÉ≤dG ádƒ£ÑdG øe

/QÉjCG ô¡°T ‘ Ö©∏à°S »àdG äÉYƒªéŸG

.πÑ≤ŸG ƒjÉe

/ •ÉÑ°T 22 Ωƒj ô¶àæj ¬fCG ó¡©dG ∞°ûch

 ∂dPh ,¬Ñ∏W Ò°üe áaô©Ÿ …QÉ÷G ôjGÈa

 öüædG  Ωó≤J  øY  "IQhhƒc"  ócCG  Éeó©H

 áaÉ°†à°S’  »æjôëÑdG  ó◊Gh  ÊÉª©dG

 .áYƒªéŸG

 áaÉ°†à°S’G  äÉÑ∏£H Ωó≤àdG  ÜÉH πØ≤jh

 øe áæ÷ ¢SQóà°S å«M ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG

.´ƒÑ°SCG IóŸ äÉÑ∏£dG πc …QÉ≤dG OÉ–’G

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ¤hC’G  áYƒªéŸG  º°†Jh

 IóMƒdGh »æjôëÑdG ó◊G øe kÓc ó¡©dG

.ÊÉª o©dG öüædGh …Qƒ°ùdG

  ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,…Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG ø∏YCG

 ¿ÉaRGQ  ÊÉehôdG  ¬HQóe  ádÉbEG  ,óMC’G

 hÒLhQ  »∏jRGÈdG  Ú«©Jh  ,ƒµ°ù«°Tƒd

.¬d ÉØ∏N ‹Éµ«e

 :¬«a AÉL ,É«ª°SQ ÉfÉ«H …OÉædG Qó°UCGh

 á°SÉFôH ,∫Ó¡dG …OÉf IQGOEG ¢ù∏› Qôb"
 AÉ¡fEG  ,πaÉf  øH  ó©°S  øH  ó¡a  PÉà°SC’G

 ôjóe ™e ,»°VGÎdÉH ájóbÉ©àdG ábÓ©dG

 Iôµd ∫hC’G ∫Ó¡dG ≥jôØd »æØdG RÉ¡÷G

."ƒµ°ù«°Tƒd ¿ÉaRGQ ÊÉehôdG ,Ωó≤dG

 √ôµ°T  ¢ù∏éŸG  Ωób"  :¿É«ÑdG  ™HÉJh

 ≈∏Y ,óYÉ°ùŸG ¬ªbÉWh ¿ÉaRGôd √ôjó≤Jh

 ,…OÉædG ‘ º¡∏ªY IÎa ∫GƒW √ƒeób Ée

 º¡JÒ°ùe  ‘  ≥«aƒàdG  º¡d  É«æªàe

 ,IQGOE’G  ¢ù∏› Qôbh"  :”CGh  ."á«∏ª©dG

 Ωó≤dG Iôµd ∫Ó¡dG ≥jôa ÜQóe ∞«∏µJ

 hÒLhQ  »∏jRGÈdG  ,ÉeÉY  19  â–

 ∫ÓN  (∫hC’G)  ≥jôØdG  ÖjQóàH  ,‹Éµ«e

 Ωƒ«dG ¿Gôe øe GAóH ∂dPh ,á∏Ñ≤ŸG IÎØdG

 ób ∫Ó¡dG IQGOEG ‘ Qó°üe ¿Éch ."ÚæK’G

 øe ≥HÉ°S âbh ‘ ,"IQhhƒc"`d ∞°ûc

 áMÉWEÓd ¬éàJ IQGOE’G ¿CG ,Ωƒ«dG AÉ°ùe

 ójóŒ  ΩóY  äQôb  Éeó©H  ,ƒµ°ù«°Tƒ∏H

.ΩÉjCG πÑb ,ÒNC’G ´ÉªàL’G ‘ √ó≤Y

 …QhódG  ‘  GOó›  º«YõdG  Ì©Jh

 ,óMC’G ∫hC’G ¢ùeCG ,ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG

.(0-1) ∂ª°V ΩÉeCG áÁõ¡dÉH

 ¢ùeCG,ájOƒ©°ùdG  á°VÉjôdG  IQGRh  âëàa

 IGQÉÑe çGóMCG ‘ É≤«≤– ,ÚæKE’G  ∫hC’G

 ,»°VÉŸG  âÑ°ùdG  Ωƒj  ÜÉÑ°ûdGh  öüædG

 ¢SCÉc  …QhO  øe  18`dG  ádƒ÷G  øª°V

 ,ÚaÎëª∏d  ¿Éª∏°S  øH  óªfi  ÒeC’G

.áØ«¶f á«YÉHôH á«HÉÑ°T â¡àfG »àdGh

 ÉÑ«°S  »∏jRGÈdG  ÚH  IOÉ°ûe  âÑ°ûfh

 »æ¨dG  óÑY  Ú°ùMh  ÜÉÑ°ûdG  ±Îfi

 …OÉæH  Ωó≤dG  Iôµd  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 ÜÉÑ°ûdG ƒdhDƒ°ùe ÉgôKEG ≈∏Y º¡JG ,öüædG

 ájöüæY äÉeÉ¡JG ¬«LƒàH »æ¨dG óÑY

.»∏jRGÈdG ±Îëª∏d

 ÊƒjõØ«∏àdG π≤ædG äGÒeÉc äó°UQ Éªc

 ¬©eh  ÜÉÑ°ûdG  ¢ù«FQ  ¿É£∏ÑdG  ódÉN

 ÉHÉÑ°S ¿É¡Lƒj ¬jOÉf øe ôNBG ∫hDƒ°ùe

.öüædG …OÉf A’óH ácO √ÉŒ

 É¡à∏µ°T  »àdG  ≥«≤ëàdG  áæ÷  äCGóHh

 ¢†©H äGOÉaEG ´Éª°S ‘ ,á°VÉjôdG IQGRh

 çGóMC’G äó°UQ Éªc ,ÚjOÉædG ‹hDƒ°ùe

 Ée  ∂dòch  É¡∏c  AÉ≤∏dG  âÑMÉ°U  »àdG

 …CGh  äÉfÉ«H  øe  ÚjOÉædG  øe  Qó°U

.´ƒ°VƒŸÉH π°üàJ ™WÉ≤e

 ,ÜÉÑ°ûdG …OÉæd »eÓYE’G õcôŸG ¿CG ôcòj

 ±Îëª∏d É©£≤e ¢ùeCG AÉ°ùe åH ób ¿Éc

 ,áeRC’G øY ¬«a çóëàj ,ÉÑ«°S »∏jRGÈdG

 í°ùÃ  ≥M’  âbh  ‘  õcôŸG  ΩÉb  ºK

.ÎjƒJ ≈∏Y …OÉædG ÜÉ°ùM øe ™£≤ŸG

¿OQC’G

âjƒµdG

¿GOƒ°ùdG



ت�ص���درت الأه���داف اجلميل���ة، والأهداف 

امل�صجلة من ت�صديدات �صاروخية بعيدة 

املدى، امل�ص���هد يف اجلولة 16 من دوري 

اخللي���ج العربي، مع ت�ص���جيل 7 اأهداف 

من خارج منطقة اجل���زاء، و6 اأهداف من 

داخلها.

ويف مباراة �صباب الأهلي و�صيفه الوحدة، 

مل يتحقق طم���وح الفريق���ن باقتنا�ص 

نق���اط املب���اراة كامل���ة، بع���د نهايتها 

بالتعادل )2-2(، و�صهدت ت�صديد اأ�صحاب 

الأر����ص، 4 م���رات على مرم���ى احلار�ص 

حممد ال�صام�ص���ي، والذي جنح بالت�صدي 

لـ3 كرات، و�صكنت الكرة الرابعة �صباكه.

وكان كارلو����ص اإدواردو، لع���ب �صب���اب 

الأهلي، الأك���ر متريرا ب�64 متريرة، لكنه 

مل ي�صنع الفر�ص، و�صجل هدفا يعد واحدا 

من الأهداف اجلميلة يف هذه اجلولة.

وق���ام زميله اإيج���ور جي�صو�ص، ب�صناعة 

هديف فريقه، لريف���ع ر�صيده يف �صناعة 

5 مباري���ات  اآخ���ر  9 يف  اإىل  الأه���داف 

بالدوري، وجلاأ الوحدة اإىل ت�صديد 9 كرات 

من خ���ارج منطقة اجل���زاء، و�صجل منها 

مرتن.

فيما ا�صتثمر بني يا�ص خطورته واأف�صليته 

يف ال�صوط الأول اأمام خورفكان، وترجمها 

اإىل هدفن مبكرين، كما جرت العادة يف 

مبارياته، اإذ �صج���ل 5 اأهداف يف الدوري 

هذا املو�ص���م يف الدقائق ال����10 الأوىل، 

وو�صل هدافه جواو بيدرو، اإىل الهدف 12.

ورغ���م اأن ا�صتحواذ خورف���كان و�صل يف 

الربع ال�صاع���ة الأخري من املب���اراة اإىل 

82%، لكن���ه مل يرتجم لأه���داف، ليخ�رس 

اأ�صحاب الأر����ص )1-2(، ويظل قريبا من 

منطقة اخلطر يف ترتيب الدوري.

وجن���ح العن يف ح�صم قمت���ه وال�صارقة 

بالف���وز )2-1(، ليكون الفوز الأول للعن 

عل���ى ال�صارقة منذ عام 2017، وللمباراة 

الرابعة عل���ى التوايل، يخ���رج ال�صارقة 

بن�صبة ا�صتحواذ اأقل من املناف�ص.

يف ح���ن، كان اإيجور كورون���ادو، لعب 

ال�صارق���ة، الأكر فقداً للك���رة ب�24 مرة، 

والأك���ر اأي�صا �صناعة للفر�ص ب�3 فر�ص، 

لكن هدف فريق���ه الوحيد اجلميل، �صجله 

كايو لوكا����ص، املتخ�ص�ص يف هز �صباك 

فريق���ه الأ�صبق، بت�صجيله 3 اأهداف يف 3 

مواجهات اأمام العن.

وا�صتف���اد الع���ن ا�صتف���اد م���ن ه���دف 

�صاروخ���ي هو الأروع، بقدم يحيى نادرن 

���دم ال�صارق���ة بتاألق خال���د عي�صى،  و�صُ

حار�ص العن، والذي ت�صدى ل�4 ت�صديدات 

بال�صوط الثاين.

وجنح حت���ا يف حتقيق ف���وزه الأول هذا 

املو�صم، وذلك بالفوز على �صيفه عجمان 

)3-0(، وه���ي النتيج���ة الأك���ر للفريق 

بالدوري منذ فراير/�صباط 2018.

اأما اجلزيرة، فاحتاج 26 دقيقة، لي�صجل 

3 اأهداف يف مرمى احتاد كلباء، يف اأ�رسع 

ثالثية للفريق، بع���د ثالثية اأمام الفريق 

نف�ص���ه يف مايو/اأي���ار 2011، ثم �صجل 

رباعية يف ال�صوط الأول للمرة الأوىل منذ 

يونيو/حزيران 2011.

واأنهى اجلزيرة املب���اراة )6-0(، لي�صجل 

اأكر انت�صاراته بتاريخ م�صاركاته بدوري 

املحرتفن خارج اأر�صه، و�صارك ال�صارقة 

�صدارة ترتيب الدوري بر�صيد 36 نقطة.

وجنح عل���ي خ�صيف، حار����ص اجلزيرة، 

يف اخل���روج ب�صباك���ه نظيف���ة، لي�صبح 

اأكر فري���ق حافظ على نظافة �صباكه يف 

الدوري هذا املو�صم ب�7 مباريات.

بينما كان الفجرية على موعد مع التاريخ 

اأمام الظفرة بف���وزه )4-2(، بت�صجيله 4 

اأه���داف يف مباراة بالدوري للمرة الأوىل، 

منذ اأن �صجل 5 اأهداف اأمام الظفرة اأي�صا 

يف مايو/اآيار 2019.

خ�صارة الظفرة و�صعته يف و�صافة قائمة 

اأكر الف���رق فقدانا للنق���اط بعد التقدم 

بالنتيجة، والفجرية للمرة الأوىل يح�صد 

النقاط بعد التاأخر بالنتيجة.

ووا�صل املدرب الرازيلي هيلمان، قيادته 

الناجح���ة للو�ص���ل، وقاده للف���وز على 

م�صيف���ه الن�رس )1-0(، رغ���م ال�صتحواذ 

الكب���ري للن�رس ب����61% بال�ص���وط الأول، 

و64% بال�صوط الثاين.

واأنه���ى فابي���و دي ليما، لع���ب الو�صل، 

�صياما دام 537 دقيقة من عدم الت�صجيل 

اأمام الن����رس بالدوري، وذل���ك من خالل 

ت�صديدته الوحيدة يف اللقاء، ليقود فريقه 

لتحقي���ق الف���وز الأول عل���ى الن�رس منذ 

.2017

 كما اأنه���ا املرة الأوىل هذا املو�صم، التي 

ينجح فيها الو�صل بتحقيق 3 انت�صارات 

الأهل���ي،  ل�صب���اب  وان�ص���م  متتالي���ة، 

باعتبارهم���ا الوحيدين اللذين مل يخ�رسا 

يف الدوري منذ بداية 2021.

ب���ات ريال مدري���د مهدداً 

بفقدان جنمه، يف املباراة 

م�صيفه  اأم���ام  املرتقب���ة 

 24 يوم  الإيطايل،  اأتالنتا 

يف  اجلاري،  فراير/�صباط 

لدوري  ال����16  دور  ذهاب 

اأبطال اأوروبا.

وبح�صب �صحيفة »موندو 

الكتالونية،  ديبورتيف���و« 

فاإن اإ�صابة داين كارفاخال، 

ظه���ري اأمي���ن املريينجي، 

�صيت���م ك�ص���ف تفا�صيلها 

يف وقت لح���ق من اأم�ص 

الثنن، لكن كل �صيء ي�صري 

اإىل اأن���ه لن يلحق مبباراة 

اأتالنتا، مثل رامو�ص الذي 

خ�صع لعملية جراحية يف 

الركبة، قبل اأ�صبوع.

واأ�صافت ال�صحيفة اأن م���درب الفريق امللكي، زين 

الدين زيدان، �صيدفع بخط دفاع مكون من »ميندي 

ونات�صو وف���اران ولوكا�ص فا�صكي���ز« اأمام الفريق 

الإيطايل.

واأبرزت اأن الريال يفتقد العديد من لعبيه، يف ال�صق 

الدفاعي، حيث يغيب اإىل جانب رامو�ص وكارفاخال، 

كل من ميليتاو، واأودريوزول، ومار�صيلو.

وكان كارفاخال قد تعافى موؤخًرا من اإ�صابته، وظهر 

اأ�صا�صًي���ا لأول مرة، اأم�ص، اأمام فالن�صيا يف الليجا، 

لكنه مل ي�صتطع امل�صاركة اإل ل�26 دقيقة فقط، قبل 

اأن يتعر�ص لإ�صابة جديدة.

�صدد جوردي األبا، الظه���ري الأي�رس لر�صلونة، 

عل���ى �صعوبة مواجهة �صيف���ه باري�ص �صان 

جريمان، اليوم الثالثاء، يف ذهاب ثمن نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا، على ملعب كامب نو.

وق���ال األبا، خالل املوؤمت���ر ال�صحفي ال�صابق 

للمب���اراة: "باري�ص املر�صح للتاأهل... اإنها اآراء 

النا�ص ويجب احرتامه���ا، و�صرنى من الأف�صل 

على اأر�ص امللعب".

وع���ن زميله جريارد بيكيه، ق���ال: "هو لعب 

مهم يف الفريق، وقدم م�صرية جيدة للغاية يف 

ال�صنوات الأخرية، بالإ�صافة اإىل الأجواء التي 

يخلقها يف غرفة املالب����ص، وم�صاركته قرار 

املدرب.. لكن هناك لعبن مهمن اآخرين، رغم 

اأن لديهم خرة اأقل من بيكيه".

واأ�ص���اف: "باري�ص ومي�ص���ي؟ اإذا كنت اأعرف 

قراره، فلن اأف�صح عنه عل���ى املالأ.. اليوم هو 

ملتزم معنا بن�صب���ة 100%، وناأمل اأن نتمكن 

من الفوز باللقب، ودعوه يح�صم قراره بنهاية 

املو�صم".

ووا�صل: "نحن ل ننتب���ه ملا يقوله الالعبون 

الآخ���رون، اأو الأندية الأخرى، و�صتكون الكلمة 

الأخرية ملي�صي.. القرار الذي �صيتخذه �صيكون 

مدرو�ًصا جي���ًدا، وقلت مرات عديدة اإنني اأكون 

لعًبا اأف�صل، حن يكون موجوًدا".

واأردف األبا: "ق���راره النهائي يجب احرتامه، 

مهما كان.. لكن تفكريه احلايل مع بر�صلونة، 

واأنتم ترون ذلك يف كل مباراة".

وح���ول غياب نيمار عن �صان جريمان، اأجاب: 

"لن اأخدعكم، �صخ�صًيا اأرى اأنه من الأف�صل، األ 

يلعب لعبون مثل نيمار يف الفريق املناف�ص، 

وغيابه خ�صارة لهم، مثل دي ماريا الذي يبذل 

جمهودا كبريا يف الدفاع والهجوم".

وا�صتدرك الدويل الإ�صباين: "لكن باري�ص �صان 

جريمان فريق قوي.. الالعبون الذين �صي�صاركون 

�صيكون لديهم م�صتوى م�صابه، وهذه املواجهة 

ا  �صتح�صمها التفا�صيل ال�صغرية، ونحن اأي�صً

لدينا خ�صائر ب�صب���ب الإ�صابات، لكن الذين 

�صيلعبون �صيظهرون ب�صكل جيد".

وا�صتكم���ل: "�صان جريم���ان مناف����ص رائع، 

و�صحيح اأنن���ا �صابًقا حققنا رميونتادا رائعة 

للغاية �صدهم، لكنها تبقى مواجهة خمتلفة.. 

ورغم غياب جماهرينا، اإل اأننا �صنحاول تقدمي 

مباراة قوية".
وتابع األبا: "اأف�صل �صيء هو لعب الإياب على 

اأر�صن���ا، لكن يف ظل غياب اجلمهور، اأ�صبحت 

الأم���ور مت�صابه���ة اإىل ح���د م���ا، واجلانبان 

مت�صاويان، و�صرنى من الأف�صل".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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الو�سل يح�سم ديربي 

دبي

قرار �سادم من رامو�س ب�ساأن 

م�ستقبله

ح�صم الو�صل ديربي دبي ل�صاحله، بالفوز على 

م�صيف���ه الن�رس )1-0(، على �صتاد زعبيل م�صاء 

اأم�ص الأول الأحد، يف ختام اجلولة 16 من دوري 

اخلليج العربي.

ورفع الو�صل ر�صي���ده اإىل 26 نقطة، وتقدم اإىل 

املرك���ز ال�صابع، وجتمد ر�صي���د الن�رس عند 27 

نقطة، وبقي يف املركز اخلام�ص.

و�صهد ال�صوط الأول، ت�صدى قائم الو�صل لت�صديدة 

مهدي عبيد، لعب الن�رس يف الدقيقة 27.

وحاول ري���ان مينديز، كرة قوية للن�رس، ت�صدى 

لها املنذري حار�ص الو�صل براعة.

ومتك���ن الو�صل من مفاجاأة الن�رس بهدف جميل 

يف الدقيقة 77، بت�صدي���دة مبا�رسة بقدم فابيو 

دي ليما، من داخل منطقة اجلزاء، بعد كرة عالية 

لعبت و�صط حرا�صة من مدافعي الن�رس.

وحاول الن�رس الع���ودة اإىل املباراة يف الدقائق 

التالية، و�صدد توزي، كرة �صاروخية قوية مرت 

ف���وق العار�صة بقلي���ل يف الدقيقة 88، لتنتهي 

املباراة بفوز الو�صل بهدف دون مقابل.

األبا: غياب نيمار مفيد.. ولن اأك�سف قرار مي�سي

تلق���ى �صتيفانو بي���ويل، املدير الفني 

مليالن، �رسبة قوية قبل مباراة فريقه 

املرتقبة اأمام النجم الأحمر، يف ذهاب 

دور ال� 32 من الدوري الأوروبي.

وبح�ص���ب �صحيفة »توت���و �صبورت« 

الإيطالية، فاإن دافيدي كالبريا الظهري 

الأمين مليالن، �صيغيب عن مباراة فريقه 

املقبلة اأمام النج���م الأحمر ال�رسبي، 

ب�صبب الإ�صابة.

واأ�صافت اأن املداف���ع غاب عن مباراة 

الإيطايل  بال���دوري  الأخ���رية  �صبيزيا 

ب�صبب الإيقاف، لكنه يعاين من م�صكلة 

ج�صدية �صتبعده عن لقاء النجم الأحمر.

وزعمت ال�صحيف���ة اأن الإ�صابة لي�صت 

خط���رية، و�صيع���ود للقائم���ة الت���ي 

�صتخو�ص مب���اراة الديربي اأمام الإنرت، 

ي���وم الأحد املقب���ل، يف اجلولة ال�23 

من الدوري الإيط���ايل. و�صارك كالبريا 

يف 21 مباراة بال���دوري الإيطايل هذا 

املو�صم، بينما ظهر م���رة واحدة فقط 

يف دور املجموعات مع ميالن بالدوري 

الأوروبي.

�سربة قوية لميالن قبل مواجهة 

النجم الأحمر

ريال مدريد مهدد بفقدان نجمه 

اأمام اأتالنتا

�سواريخ مدوية وانت�سارات عري�سة في �سدارة الم�سهد 

بالجولة 16 من دوري الخليج العربي

ك�صف تقرير �صحفي اإ�صب���اين، موقف �صريجيو 

رامو�ص مدافع ريال مدريد، من البقاء اأو الرحيل 

عن �صفوف املريينجي، بنهاية املو�صم اجلاري.

وم���ن املق���رر اأن ينتهي عقد رامو����ص مع ريال 

مدريد يف �صيف 2021 املقبل، وبالتايل يحق له 

التف���اق مع اأي ناٍد خالل الأيام اجلارية، متهيًدا 

لالن�صمام اإليهم يف املريكاتو املقبل.

وذكر برنامج »الت�صريينجتو« الإ�صباين، اأنه ل 

توجد اأي فر�صة لبق���اء رامو�ص يف ريال مدريد 

باملو�صم املقبل.

واأ�صاف اأنه بعد لق���اء رامو�ص مع املدير العام 

لريال مدريد، اأكد الالعب على رغبته يف تغيري 

الأجواء والرحيل عن النادي بعد 16 عاًما، ارتدى 

خاللهم قمي�ص املريينجي.

ي�ص���ار اإىل اأن رامو�ص طل���ب احل�صول على 12 

مليون ي���ورو كراتب �صن���وي، ويف املقابل، اأكد 

النادي الإ�صباين اأنه ل ميكن تقدمي نف�ص املبلغ 

لالعب، وعر�ص تخفي����ص راتب الالعب بن�صبة 

10% وهو ما مل يقبله املدافع املخ�رسم.

اأنه���ى ن���ادي الفجرية، عق���د مدربه 

ال�رسبي ج���وران، بالرتا�صي، للتعاقد 

م���ع جه���از فن���ي بديل، ق���ادر على 

اخلروج بالفري���ق من موقفه ال�صعب 

احلايل يف دوري اخلليج العربي.

وك�صفت م�صادر من النادي ، اأن هناك 

3 مدرب���ن مر�صحن لتويل م�صوؤولية 

تدري���ب الفريق حت���ى نهاية املو�صم 

ن�صيف  التون�ص���ي  منه���م  اجل���اري، 

البياوي.

وجاء قرار اإقالة جوران، بعد �صاعات 

من جن���اح الفجرية يف قل���ب تاأخره 

اأم���ام �صيفه الظف���رة )0-2(، اإىل فوز 

)4-2(، يف مب���اراة جمنون���ة �صمن 

اجلولة 16 من دوري املحرتفن.

و�صهدت تل���ك املب���اراة، احت�صاب 3 

ركالت جزاء، منه���ا ركلتن للفجرية، 

اإىل جان���ب طرد لعبن م���ن الظفرة، 

الذي اأكمل املباراة بت�صعة لعبن من 

الدقيقة 60.

نادي الفجيرة يقيل 
جوران

حتتفل الكرة اجلديدة التي �صتلعب بها مباريات 

دوري الأبط���ال بدءا من مواجه���ات دور ال�16، 

والتي ت�صمى "نهائ���ي اإ�صطنبول 21"، بذكرى 

م���رور 20 عاما على الت�صمي���م الأ�صهر للكرة 

"املر�صع���ة بالنجوم"، ح�صبم���ا اأعلن الحتاد 
الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

و�صُيلعب به���ذه الكرة اجلديدة بداية من الدور 

ثم���ن النهائي للبطولة ال���ذي �صينطلق اليوم 

الثالثاء وحتى املباراة النهائية، التي �صتقام 

يف 29 مايو/اآيار املقبل على ملعب )اأتاتورك( 

يف تركيا.

ومت ا�صتخدام هذه الكرة، املليئة بالنجوم، لأول 

يف عام 2001 بت�صمي���م م�صتوحى من �صعار 

البطولة التي ي�صم الكثري من النجوم.

وت�صم الكرة اجلديدة �صورة تلخ�ص ت�صميمات 

النهائيات ال�20 ال�صابقة.

وحتت���وي الكرة اجلديدة عل���ى عبارات حمراء 

رفيعة ت�ص���م كل منها الع���ام واملدينة التي 

ا�صت�صافت النهائي.

ت�سميم ا�ستثنائي 

لكرة دوري

 اأبطال اأوروبا



دبي  ــ  وام:

 ت���وج ال�شيخ حممد ب���ن را�شد بن حممد 

اآل مكت���وم، اأم����س الف�ئزي���ن ب�أ�ش���واط 

"النخب���ة" التي تعد الأقوى وم�شك خت�م 
مو�ش���م بطولت فزاع لل�شي���د ب�ل�شقور، 

وذلك �شمن بطول���ة فخر الأجي�ل لل�شيد 

ب�ل�شقور "التل���واح" التي ينظمه� مركز 

حم���دان بن حمم���د لإحي�ء ال���راث، يف 

منطقة الروية بدبي.

وق����م ال�شيخ حممد ب���ن را�شد بن حممد 

اآل مكتوم بتتويج اأ�شح�ب املراكز الثالثة 

الأوىل يف الأ�شواط الثم�نية التي تن�ف�س 

فيه���� نخب���ة ال�شق�رين ب���� 258 طرياً ، 

حققت اأغلبيته���� اأف�شل النت�ئج يف 106 

اأ�ش���واط اأقيمت خالل مو�شم بطولت فزاع 

لل�شيد ب�ل�شقور "التلواح".

واأع���رب را�شد بن مرخ����ن الكتبي، ن�ئب 

الرئي����س التنفيذي يف مرك���ز حمدان بن 

حممد لإحي�ء الراث عن �شع�دته ب�خلت�م 

امل�رشف مل�ش�بق����ت �شخمة ج�ءت منذ 

اأكرث من 19 ع�مً� ب�أهداف را�شخة انطالق� 

من قيم وثوابت جمتمعية وم�شرية وطنية 

لإحي����ء الراث الثق�يف للدولة.. لفت� اإىل 

اأن ح�ش���ور ال�شي���خ حممد ب���ن را�شد بن 

حممد اآل مكت���وم مرا�شم تتويج الف�ئزين 

ب�أ�ش���واط النخب���ة، يوؤكد دع���م القي�دة 

الر�شي���دة للري��ش����ت الراثي���ة عمومً� 

وال�شي���د ب�ل�شقور على وج���ه التحديد، 

وحتفي���ز الأجي�ل املتع�قب���ة على تبني 

ه���ذه الري��شة الراثية واإب���راز مواهبهم 

وقدراتهم التي انعك�شت على امل�شتوي�ت 

القوي���ة للغ�ية يف ه���ذه الن�شخة التي 

�شهدت م�ش�ركة قي��شية .

م���ن جهته رح���ب دميث�ن ب���ن �شويدان، 

رئي�س جلنة بطولت فزاع لل�شيد ب�ل�شقور 

"التل���واح"، بح�شور ال�شي���خ حممد بن 
را�شد بن حممد اآل مكتوم وتكرميه نخبة 

ال�شق�ري���ن، وعرب عن �شع�دت���ه بنه�ية 

مو�شم مثمر، ح�شد كل جمتهد فيه ن�شيب 

الف���وز بجوائز قيم���ة.. وق����ل: " �شهدن� 

تزاي���داً ملحوظً� يف امل�ش����رك�ت واأعداد 

الن��شئني وظهور فرق  ال�شق�رين، وفئ�ت 

جديدة الهبت املن�ف�ش�ت، جميعه� عوامل 

زادت من حدة امل�ش�بق�ت وب�لت�يل رفعت 

م�شتوى البطولة، ملو�شم يعد الأقوى على 

مدار العقدين امل��شيني".

وعل���ى �شعي���د النت�ئج، ك�ش���ب الظفرة 

املراك���ز الث���الث الأوىل يف �ش���وط فرخ 

ال�شي���وخ، بوا�شط���ة الط���ري "اإ����س 92" 

بزمن 17،339 ث�ني���ة، والطري "اإ�س 81" 

ب���� 17،342 ث�نية، وث�لث���ً� "اإ�س 82" ب� 

17،621 ث�نية.

وف����ز "اأف 3" ب�ش���وط جرن��س ال�شيوخ، 
ب�لط���ري "3" بزم���ن 17،049 ث�نية، كم� 

ن�ل الفري���ق املركز الث�ين ب�لطري "�شو" 

ب���� 17،051 ث�نية، وج����ء الظفرة ث�لثً� 

ب�لطري "85" ب� 17،315 ث�نية.

وك�ش���ب فريق الو�شل �شوط فرخ حر اأول، 

ب�لطري "ذه���ب" بزم���ن 19،631 ث�نية، 

وث�نيً� ال�شيخ حمدان بن �شعيد بن مكتوم 

بن جمعة اآل مكت���وم، ب�لطري "عنر" ب� 

19،847 ث�ني���ة، وث�لث���ً� "اأف 3" ب�لطري 

"اإت�س 01" بزمن 20،355 ث�نية.
وف����ز را�ش���د غ�ش�ب ب�خل�ل����س ب�شوط 

ف���رخ �ش�هني اأول، ب�لط���ري "غبه" بزمن 

18،385 ث�نية، يليه "اأم اأر اأم" ب�ملركزين 

الث�ين والث�لث، ب�لطري "اإ�س اإن 9" بزمن 

بزمن  "املو�س"  18،544 ث�نية، والط���ري 

18،768 ث�نية.

وحقق عبداهلل خلف����ن القبي�شي، املركز 

الأول يف �ش���وط ف���رخ الع�م���ة مفتوح، 

ب�لطري "ال�شع���ب" بزمن 17،446 ث�نية، 

يلي���ه �شيف جم�ل احلري���ز ب�لطري "35" 

بزمن 17،563 ث�ني���ة، وث�لثً� فريق دبي 

ب�لطري "العوير" ب� 17،569 ث�نية.

وك�ش���ب خ�لد ن�����رش اله�ج���ري �شوط 

جرن��س الع�مة مفت���وح، ب�لطري "ي��س" 

بزمن 17،243 ث�نية، يليه حممد خليفة 

املن�شوري ب�لطري "براق" بزمن 17،513 

ث�ني���ة، وث�لث���ً� خ�لد ن�����رش اله�جري 

ب�لطري "مت�م" ب� 17،705 ث�نية.

وف�ز اأحمد حممد املرر ب�شوط فرخ الع�مة 

بزم���ن 17،796  مالك، ب�لط���ري "�شويد" 

ث�ني���ة، يلي���ه �شعيد ب���ن ال�شيخ جمرن 

الكندي ب�لطري "الذيب���ه" بزمن 18،112 

ث�ني���ة، وث�لثً� �شلط����ن را�شد املن�شوري 

بزمن 18،382 ث�نية.

وك�ش���ب �شلط�ن را�ش���د املن�شوري، �شوط 

جرن�����س الع�مة م���الك، ب�لطري "ذهب" 

بزم���ن 18،174 ث�نية، يليه حميد حممد 

الط�ير ب�لط���ري "النخبه" بزمن 18،560 

ث�ني���ة، وث�لثً� �شلط����ن را�شد املن�شوري 

ب�لطري "جلمود" بزمن 18،638 ث�نية.

واأجمع ال�شق����رون امل�ش�ركون اأن اأ�شواط 

النخب���ة ك�نت عل���ى املوع���د ب�ل�شغف 

والت�شويق ب�لنظر لقوة ال�شقور املت�أهلة 

خلو�س هذه املن�ف�ش����ت التي ت�أتي يف 

خت�م مو�شم ح�فل وقوي لبطولت ال�شيد 

ب�ل�شقور.

واأكد ال�شق�ر يراح عبيد بن �شنه الكتبي، 

ق�ئ���د فريق الظف���رة، اأن جن�ح�ت فريقه 

تتحقق بف�شل الدع���م الكبري من القي�دة 

الر�شي���دة، م���� يجعله���م يف كل مو�شم 

يتطلعون لتحقيق املزيد من النت�ش�رات 

وامل�ش�ركة بكل ق���وة، وعرب عن �شع�دته 

ب�حل�شول عل���ى لقب �شوط فرخ ال�شيوخ 

يف اأ�شواط النخبة، رغم املن�ف�شة القوية 

من جميع الفرق امل�ش�ركة.

فيم� ع���رب ال�شق�ر خليف���ة اأحمد جمرن 

املرر، ق�ئ���د فري���ق "اأف 3"، عن تقديره 

جلهود الق�ئمني على البطولة التي اأوفت 

بوعوده���� من حي���ث الق���وة والتن�ف�س 

املتق�رب، وال���ذي ك�ن يتطلب التح�شري 

اجلي���د والقي�م بجميع العوامل املطلوبة 

ب�نتظ����ر التوفيق للتواج���د على من�شة 

التتويج، ويف النه�ية اجلميع �شعيد بهذا 

اللق�ء الأخوي يف مو�شم ك�ن رائعً� بك�فة 

تف��شيله.

فيم� اعت���رب خلف�ن بط���ي القبي�شي، اأن 

املن�ف�ش����ت ترجمت مو�شمً� قويً�، جعلت 

ط�ق�تهم  اأق�ش���ى  يقدم���ون  ال�شق�ري���ن 

من اأج���ل الركي���ز والتح�شري يف جميع 

الأ�شواط، حيث مل يوجد �شوط ب�ملتن�ول 

ب�لنظر لق���وة جميع امل�ش�ركني وال�شقور 

املوجودة.

وتختتم من�ف�ش����ت مو�شم بطولت فزاع 

لل�شيد ب�ل�شقور يوم غٍد الثالث�ء املوافق 

16 فرباي���ر ب�إق�مة اأ�شواط اليوم الث�ين ل� 

"اخلليجني" امل�ش�رك���ني من جميع دول 
جمل�س التع�ون ل���دول اخلليج العربية، 

وهي اأ�شواط فئ�ت جري تبع وجري �ش�هني 

و�ش�ه���ني، بواقع 6 اأ�ش���واط يف كل يوم، 

ومبجموع 12 �شوطً�.
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اأبوظبي ــ وام:  

خطف���ت الفر����س "ع ج براكة" ملرب���ط عجم�ن، 

الأ�ش���واء و�شجل���ت اأعلى معدل بل���غ "93.08" 

نقط���ة، يف افتت�ح بطولة اأبوظبي الدولية جلم�ل 

اخلي���ول العربية 2021، التي انطلقت اأم�س الأحد 

بن�دي اأبوظبي للفرو�شي���ة، مب�ش�ركة 325 خياًل. 

و�شهدت من�ف�ش����ت اليوم الأول اأي�ش� ثن�ئية لكل 

من اإ�شطبالت "الأري�م" و"مربط دبي".

وتنظم البطولة التي تختتم غدا الثالث�ء، جمعية 

الإم�رات للخيول العربية، بتوجيه�ت �شمو ال�شيخ 

من�ش���ور بن زايد اآل نهي�ن ن�ئ���ب رئي�س جمل�س 

ال���وزراء وزير �ش���وؤون الرئ��شة رئي����س جمعية 

الإم����رات للخيول العربية، ومبت�بعة ال�شيخ زايد 

بن حمد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س اجلمعية.

وج�ء تفوق الفر����س "ع ج براكة" عندم� اأحرزت 

املركز الأول خالل �ش���وط الأفرا�س عمر من 4 اإىل 

6 �شن���وات /اأ/، وك�نت امله���رة "ايه ا�س �شيخة" 

لأحم���د حمم���د �شلي���ك ال�شميلي، ق���د ا�شتهلت 

الفع�لي����ت، بت�شدره� فئة املهرات عمر �شنة /اأ/ 

وحققت "91.21" نقطة.

وت�شدرت "الأري�م الظنة" لإ�شطبالت الأري�م، فئة 

املهرات عمر �شنة /ب/، وح�شلت على "91.79" 

نقطة. واأح���رزت "دي جوريه" ملربط دبي، املركز 

الأول يف فئة املهرات عم���ر �شنتني /اأ/ و�شجلت 

"92.33" نقطة.
واأ�ش�فت "الأري�م بنف�شج"، الفوز الث�ين لإ�شطبالت 

الأري�م عندم� ن�لت املركز الأول يف فئة املهرات 

عم���ر �شنت���ني /ب/ م�شجل���ة "92.92" نقطة، 

وت�ش���درت "ثري� الهواجر" ملرب���ط الهواجر، فئة 

املهرات عمر 3 �شن���وات /اأ/ وح�شدت "92.68" 

نقطة.

ال�سارقة ــ الوحدة:

�شهدت فع�لي����ت الأ�شبوع الث����ين للبطولة  

الري��شية العم�لية ، التي تنظمه� هيئة تطوير 

مع�يري العمل ب�ل�ش�رقة، على مالعب جمل�س 

ال�ش�رقة الري��شي يف منتزه ال�ش�رقة الوطني، 

من�ف�ش�ت مثرية يف  24 مب�راة اأقيمت يف كرة 

القدم وكرة ال�شلة والهوكي والكريكت .

ح�رش املن�ف�ش�ت �شع�دة �ش�مل يو�شف الق�شري، 

رئي�س هيئ���ة تطوير مع�يري العمل ب�ل�ش�رقة، 

واأ�ش����د مب�شت���وى من�ف�ش����ت البطولة التي 

تتوا�ش���ل للع�م الرابع على الت���وايل، تنفيذا  

لتوجيه����ت �ش�حب ال�شم���و ال�شيخ الدكتور 

�شلط����ن بن حممد الق��شم���ي ع�شو املجل�س 

الأعلى ح�كم ال�ش�رقة، ب�لهتم�م بتوفري بيئة 

عمل لئ���ق يف اإم�رة ال�ش�رق���ة، موؤكدا جن�ح 

البطولة يف ت�أ�شي����س روابط  قوية للعالق�ت 

الوطيدة بني خمتلف جه�ت العمل يف الإم�رة 

مب���� يوؤكد م� ت�شكله م���ن ت�أثري اإيج�بي على 

امل�شتهدفني منه�.

واأ�ش�ف الق�شري: "حر�شن�  يف الن�شخة الرابعة 

اإىل رف���ع م�شتوى املن�ف�شة ب���ني الفرق، من 

خالل اإت�ح���ة الفر�شة اأم�م جميع املوؤ�ش�ش�ت 

احلكومية وال�رشك�ت اخل��شة، للم�ش�ركة يف 

فع�لي�ته���� بهدف تعزي���ز ال�شف�فية وحتقيق 

الرابط والتع�ون بني العم�ل وجه�ت العمل، 

مل���� للري��شة من دور ب�ل���غ الأثر يف  تقوية 

العالق�ت ومد ج�ش���ور الثقة بني امل�ش�ركني، 

جري���� على م� داأبت الري��ش���ة على حتقيقه 

يف  املجتمع����ت، كم� نحر����س على اللتزام 

والتقيد بجميع الإجراءات الحرازية املتبعة 

يف البطولت الري��شية ب�لدولة".

ويف  تف��شي���ل املن�ف�ش�ت اأقيمت 5 مب�ري�ت 

يف بطول���ة كرة االقدم �شه���دت تن�ف�ش� مثريا 

، واأ�شف���رت عن فوز فري���ق اأ�شب�غ ن��شيون�ل 

على فري���ق الحت�د الأوروب���ي بهدف نظيف 

وبنف�س النتيجة ف�ز فريق جمموعة اإجن�زات 

على مركز هال الطب���ي، وتغلب فريق جمعية 

التع�ونية عل���ى فريق بلو�شيمينج  ال�ش�رقة 

2-1، واأحل���ق فري���ق الكوم�ندو����س الهزمية 

بنظ���ريه املهند�س للحدائ���ق بنتيجة 3 – 2، 

واكت�شح فريق اأدنوك فريق بي اك�س بخم��شية 

نظيفة .

واأقيمت ثالث مب�ري�ت يف بطولة الكريكت ف�ز 

فيه� امرييت�س �شتيفيدورينج على بلدية الذيد 

47 -  3، 46 - 7 ، وفريق ال�ش�رقة الإن�ش�نية 

على دب� احل�ش���ن بنتيجة 55 - 5 ، 50 - 2 

، كم���� ف�ز فريق امرييت�س �شتيفيدورينج على 

ادنوك دبي بنتيجة 35 - 1 ، 32 – 5.

تناف�س مثير في الأ�سبوع 

الثاني لبطولة ال�سارقة 

العمالية

اأبوظبي ــ وام:

 اأعل���ن جمل�س اأبوظبي الري��ش���ي والحت�د الدويل 

للرايثل���ون عن املوع���د اجلديد لبطول���ة اأبوظبي 

الع�ملية للرايثلون، والت���ي �شتق�م يومي اجلمعة 

وال�شب���ت املوافقني 5 و 6 نوفمرب من الع�م اجل�ري، 

بعد اأن �شهد الع�م امل��شي ت�أجيله� ب�شبب تداعي�ت 

ج�ئحة كورون�. و�ش�دق املجل�س التنفيذي الع�ملي 

للرايثلون ب�لإجم�ع على تنظيم البطولة املرتقبة 

يف نوفم���رب املقبل، ليكون احلدث ا�شتع���داداً مهمً� 

ل�شت�ش�فة اأبوظبي لنه�ئي�ت بطولة الع�مل للرايثلون 

واملقررة يف نه�ية مو�شم الرايثلون ع�م 2022.

وتق����م البطول���ة املرتقب���ة وفق اأعل���ى مع�يري 

ال�شالمة والتدابري الوق�ئية والإجراءات الحرازية، 

وتعليم����ت بروتوكول عودة الأن�شطة والفع�لي�ت 

الري��شي���ة، حف�ظ� على �شالمة جميع امل�ش�ركني 

فيه� اأو يف �شب�ق�ته� املجتمعية ملختلف الفئ�ت 

العمرية التي تق�م على ه�م�شه�.

اأبوظبي ت�ست�سيف بطولة 

العالم للترايثلون نوفمبر 2021

محمد بن را�سد بن محمد اآل مكتوم يتوج »النخبة« في بطولة 

»فخر الأجيال لل�سيد بال�سقور«

الفر�س »ع ج براكة« ت�سجل اأعلى معدل نقاط في  

»بطولة اأبوظبي  لجمال الخيل«

اأبوظبي-الوحدة:

ت���وج فريق ن����دي الفج���رية للفن���ون القت�لية بلقب 

م�ش�بق���ة دوري اأبط�ل الإم�رات للم�ش�رعة التي نظمه� 

احت�د الإم�رات للم�ش�رعة واجلودو اأم�س الأول ب�ش�لة 

مدر�ش���ة الأن�ش�ر الع�ملية ب�ل�ش�رق���ة �شمن م�ش�بق�ت 

الحت�د ملو�شم 2021 ، والتي �شهدت م�ش�ركة 50 لعب� 

م���ن 6 اأندية ..وقد ج�ء تتوي���ج فريق الفجرية الذهبي 

بر�شيد 9 ميدالي�ت منه� 5 ميدالي�ت ذهبية وف�شيتني 

وبرونزيتني .. وحل يف املركز الث�ين فريق مركز الأن�ش�ر 

ب�ل�ش�رقة بر�شي���د 6 ميدالي�ت منه� ذهبية واحدة و3 

ف�شي�ت وبرونزيتني ، وحل ث�لث� فريق اأبوظبي بر�شيد 

ف�شي���ة وبرونزية ،بينم� ج����ء يف املركز الرابع فريق 

دبي بر�شيد ميدالية برونزية واحدة .

اأم���� على م�شت���وى الفردي فقد مت توزي���ع6 ميدالي�ت 

ذهبية والتي ن�ل منه� فريق الفجرية للفنون القت�لية 

5 ميدالي����ت وك�نت من ن�شي���ب �شيف مب�رك يف وزن 

حت���ت 57 كغم ، ونوار عم����ر يف وزن حتت 65 كغم ، 

وعبيد را�شد عبيد يف وزن حتت 74 كغم ، ون�ل ذهبية 

وزن حتت 86 كغم لعب الفجرية �شلط�ن عي�شى ،بينم� 

حقق ميدالية الوزن الثقيل زميله احمد حممد خمي�س.. 

واأحرز امليدالية الذهبية ال�ش�د�شة لعب فريق ال�ش�رقة 

اإدري�س حممد بفوزه على لعب اأبوظبي الف�شي حممد 

اإدري�س .

 ويف خت����م البطول���ة الت���ي �شهدت الت���زام اجلميع 

ب�ل�شوابط ال�شحية والتي قدم���ت العديد من الوجوه 

ال�ش�ب���ة مت تتويج الف���رق الف�ئزة بكوؤو����س البطولة 

وامليدالي�ت امللونة للمراك���ز الثالثة ملختلف الأوزان 

،وتقدمي درع خ��س ملدي���رة مدر�شة الأن�ش�ر الع�ملية 

ب�ل�ش�رق���ة حل�ش���ن ا�شت�ش�فة البطول���ة وتوفري ك�فه 

متطلب�ت النج����ح للبطولة التي اأكدت عودة م�ش�رعة 

الإم����رات تطلع� لع���ودة قوية للم�ش�رع���ة الإم�راتية 

اعتم�دا على قط�ع املراحل العمرية الذي ي�شعى.

اأبوظبي-الوحدة:

اختتم���ت بنج�ح فع�لي����ت "بطولة 

 ،" الأج�ش����م  لبن����ء  دب���ي كال�شيك 

التي نظمته���� �رشكة اإت����س بي جي 

للفع�لي�ت الري��شي���ة ب�لتع�ون مع 

جمل�س دب���ي الري��شي، واأقيمت على 

مدار يومني يف مرك���ز دبي التج�ري 

الع�ملي مب�ش�ركة 309 م�ش�رك من 43 

جن�شية تن�ف�شوا عل���ى جوائز م�لية 

قدره� 20 األف دولر.

�شه���دت البطولة من�ف�ش���ة كبرية يف 

8 اأوزان خمتلف���ة م���ن 70 كيلوغرام 

حت���ى 100 كيلوغرام �شم���ن فئ�ت: 

كم����ل الأج�ش����م، كم����ل الأج�ش����م 

اللي�قة  البدنة،  اللي�ق���ة  الكال�شيكي، 

البدني���ة الكال�شيكي���ة، ال�شكل الع�م، 

ال�شحة، منوذج اللي�قة البدنية وبنية 

الع�ش���الت، ومت بث فع�لي�ت البطولة 

على القن����ة الر�شمي���ة للبطولة يف 

موقع يوتي���وب وحظيت مبت�بعة من 

خمتلف دول الع�مل.

ومت تطبيق ك�فة الإجراءات الحرازية 

اأثن����ء املن�ف�ش�ت حيث مت تق�شيم كل 

من�ف�شة يف قط�ع خمتلف، مع اإجراء 

التعقي���م امل�شتمر لأم�كن امل�ش�ركني، 

وحتقيق التب�عد اجل�شدي فيم� بينهم 

مع ارتداء الكم�م�ت طوال القوت �شواء 

قبل املن�ف�شة اأو بعده�، كم� مل ت�شمح 

اللجن���ة املنظمة بح�ش���ور اجلمهور 

مت��شًي���� م���ع توجيه����ت اجله����ت 

احلكومية امل�شوؤولة.

مت تقيي���م املت�ش�بق���ني يف الفئ����ت 

الثم�نية من خالل تقدمي جولتني من 

امل�ش�ركني  يق���وم  حيث  ال�شتعرا�س 

بتق���دمي 7 مت�ري���ن حم���ددة من قبل 

احل���ك�م ويت���م م���ن خالله���� عمل 

مق�رن����ت بني 3 اإىل 5 ري��شيني، كم� 

ي�شم���ح للري��شيني عم���ل جولة من 

ال�شتعرا�س احل���ر والتي يخت�ر فيه� 

املت�ش�بق العر�س الفني الذي يحب اأن 

يقدمه مع املو�شيقى التي يخت�ره�.

ويت���م احت�ش�ب النق����ط ح�شب قدرة 

كل مت�ش�ب���ق على عر����س املزيد من 

التف��شيل الع�شلي���ة يف ج�شده، كم� 

� تقييم ال�شكل الع�م للبدن  يراعى اأي�شً

الذي يجب اأن ُيبن���ى ب�شكل متن��شب 

القي��شية  املوا�شف�ت  وفق  ومتن��شق 

لهذه الري��ش���ة والتي تت�شمن اأكت�ف 

اأرجل  عري�شة وخ�رش �شي���ق وكذلك 

طويلة ب�شكل ك�ٍف واجلزء العلوي من 

اجل�شم يكون اأق�رش.

ويت���درب الري��شي���ون عل���ى تطوير 

جميع اأجزاء اجل�ش���م والع�شالت اإىل 

اأق�شى حج���م ممكن مع حتقيق توازن 

وان�شج�م من��شب���ني، بحيث ل تكون 

هن�ك نق�ط �شع���ف اأو ع�شالت حتت 

البن����ء، ع���الوة على ذل���ك يجب اأن 

يتبع���وا دورة تدريبي���ة خ��شة قبل 

املن�ف�شة لتقليل م�شتوى الدهون يف 

اجل�شم اإىل اأدنى م�شتوى ممكن واإزالة 

املي�ه املوج���ودة حتت اجللد لإظه�ر 

ج���ودة الع�شالت من حي���ث الكث�فة 

والتق�شيم والقوة.

م�ساركون من 43 جن�سية في بطولة دبي 
كال�سيك لبناء الأج�سام

الفجيرة للفنون القتالية يحرز لقب دوري 
الإمارات للم�سارعة

ً مركز �لأن�صار �لثاني و�أبو ظبي ثالثا



خ���رج اأح���د ال�سيادي���ن يف ا�سرتالي���ا 

لي�سطاد، فا�سط���اد مت�ساحًا وعرث داخل 

فمه على اأ�سالء اإن�سان و�سك اأنه قد يكون 

اأحد ال�سيادي���ن الذين خرجوا لي�سطادوا 

منذ ف���رة وفقدوا يف ظروف غام�سة ومل 

يعودوا لأ�رسهم.

التم�س���اح كان بط���ول مرين، وعرث على 

بقاي���ا حلوم يف فمه، وبع���د اأن تاأكد من 

م���وت التم�ساح قام بفح����ص فمه وتاأكد 

اأنه���ا اأ�سالء اإن�س���ان لأن كان بها اأظافره 

و�سعر يبدو اأنه �سعر راأ�ص رجل.

اأخرب ال�سياد امل�سئول���ن عن ال�سيد يف 

ذلك امل���كان، بفح�ص عين���ات الفري�سة 

املعلق���ة يف اأنياب التم�ساح وال�تاأكد من 

اأنه ال�سياد املفقود.

ق���ررت �سلط���ات مدينة تق���ع يف جنوب 

بولن���دا بر�ص بقايا النب املطحون املقدم 

يف املقاهي املحلي���ة بدًل من الرمال اأو 

امللح يف امل�ساحات اخل�رساء.

حي���ث فاحت رائحة القهوة يف متنزهات 

كراك���وف املغط���اة بالثل���وج، اإذ تر�ص 

�سلطات املدينة الواقعة يف جنوب بولندا 

بقايا النب املطحون املقدم.

وذك���رت اإدارة احلدائ���ق يف كراكوف اأن 

ا�ستخدام القهوة ي�س���كل اختياراً �سديقًا 

للبيئة واأرخ�ص ثمن���ًا، قائلة يف بيانها 

ال�سح���ايف عرب في����ص ب���وك، اإن الفكرة 

اأثارت حما�سًة كبرية بن ال�سكان والكثري 

من املقاهي.

واأفادت الإدارة عل���ى موقعها الإلكروين 

ب���اأن ا�ستخدام القهوة عل���ى الأر�ص كان 

اأي�سًا منا�سبًا للكالب.

واأبدت املدين���ة اأملها يف اأن ي�ساهم ذلك 

يف ت�سجيع املزيد من ال�سكان املحلين 

عل���ى �رساء القهوة مل�ساعدة املقاهي يف 

هذا الوقت الع�سي���ب الذي متر به البالد 

يف ظل جائحة كورونا.

وقالت فران�ص بر�ص، اأن اأكرث من 50 مقهى 

حمليًا ي�س���ارك يف املب���ادرة من خالل 

تقدمي بقايا النب من حمالها.

متّك���ن املهند�ص املغرب���ي اأني�ص 

ِكرامة من اخ���راع قمي�ص يحمي 

الأطف���ال م���ن الختط���اف، وهو 

عب���ارة عن لبا����ص داخلي يعمل 

عن طريق تطبيق يتّم عربه تتّبع 

احلركة، اإذ ميّكن الأ�رسة من حتديد 

مكان طفلها يف حال تعر�سه لأي 

تهديد.

اأني�ص ِكرامة، 26 �سنة، مهند�ص يف 

الإلكرونيات والت�سالت. ، حيث 

الهند�سة  اإج���ازة يف  ح�سل على 

مهند�ص  �سه���ادة  ثم  الكهربائية، 

دولة يف الت�سالت �سنة 2016. 

 وقال املخ���رع املغربي: "فكرة 

ت�سميم هذا القمي�ص الذكي، جاءت 

بعد فاجعة اختطاف وقتل الطفل 

طنجة.  بو�س���وف، مبدينة  عدنان 

لقد كان حدثًا �سادمًا بالن�سبة يل 

وقلت يف نف�س���ي، ملاذا ل ن�سخر 

من  الأطفال  التكنولوجيا حلماية 

التحر�ص والعتداءات؟"

اأن  املغربي  املخ���رع  واأ�س���اف 

فكرة قمي�ص ذك���ي يف حد ذاتها 

رادع���ة. لأن اأي مغت�سب �سيردد 

يف التحر����ص بالأطفال اإذا اأ�سبح 

القمي�ص منت�رساً. كما ميكن ارتداء 

القمي����ص كلبا�ص داخلي، ل ميكن 

لأحد اأن يراه. 

يعاين اأوين توما�ص من ولية بن�سلفانيا من 

مر�ص نادر للغاية ي�سمى متالزمة “بيكويث 

فيدمان”، وه���ي حالة ت�سبب فرط النمو يف 

مناطق خمتلفة من اجل�سم، وتوؤثر على طفل 

واحد فقط من بن كل 15 األف طفل.

وول���د الطفل الأمريكي بل�سان اأكرب ب�4 مرات 

من الطبيعي قبل ث���الث �سنوات، و�سيخ�سع 

لعملي���ات جراحي���ة خطرة حي���ث يكافح 

الأطباء لوقف منو ل�سانه املتوا�سل.

وتلق���ت والدت���ه ترييزا توما����ص ت�سخي�ص 

طفله���ا عام 2018 بع���د اأ�سبوعن فقط من 

ولدت���ه. وعر�ست هذه احلال���ة حياة ابنها 

خلطر كبري، فجعلته غري قادر على التنف�ص، 

قب���ل اأن يخ�سع لعملي���ة اإزالة بو�ستن من 

الل�سان )حوايل 5 �سنتيمرات(.

وقال الأطباء يف البداية اإن ل�سان اأوين كان 

“متورما قلي���ال”، لكن الختبارات الإ�سافية 

ك�سف���ت اأنه كان ي�سد جم���راه التنف�سي، مما 

ي���دل على اأنه اأكرب باأرب���ع مرات من احلجم 

الطبيعي املنا�سب لفمه.

 ويحاول الأطباء ب�سدة اإيجاد طريقة لإبطاء 

منو ل�سان الطفل الذي يواجه اإجراءات طبية 

لإ�سالح م�ساكل الف���ك التي ت�سببها حالته. 

ورغ���م اأن اأوين مل يعد معر�سًا خلطر مبا�رس 

ب�سب���ب ل�سانه، اإل اأن فري���ق اأطبائه مل يجد 

بعد عالجًا دائمًا لهذه احلالة.

بعد مطاردة ا�ستمرت 21 يومًا 

متكن املزارع ال�سوداين حممد 

ف�س���ل امل���وىل م���ن ا�سطياد 

مت�ساح �سخ���م طوله 5 اأمتار 

وعر�سه نحو 50 �سنتيمراً.

وقال ف�سل املوىل، البالغ من 

العمر 52 عام���ا، اإن التم�ساح 

ظل يظه���ر ويختفي منذ فرة 

طويلة واأثار الرعب يف نفو�ص 

�سكان املنطق���ة بعد اأن التهم 

اخلراف  من  وع���دداً  �سخ�سن 

خالل ال�سهر املا�سية.

واأ�سار ف�سل املوىل اإىل اأنه ظل 

املخيف  بالتم�س���اح  يرب�ص 

ويتتبعه طوال الفرة املا�سية 

اإىل اأن متكن �سباح ال�سبت من 

نارية  طلقات  بع���دة  اإ�سابته 

غط�ص عل���ى اإثره���ا اإىل قاع 

النهر، يف منطقة حجر الع�سل 

بولية نهر النيل الواقعة على 

بع���د 110 كيلومرات �سمايل 

العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم، 

ونظرا حلجمه الكبري ا�ستدعى 

الأم���ر م�ساركة اأك���رث من 22 

ال�سال�سل  م���ن  وعدداً  �سخ�سًا 

واحلب���ال الغليظ���ة لإخراجه 

اإخراجه من  النهر. وف���ور  من 

النهر جتمع الع�رسات من اأهل 

وتقطيع  ل�سلخ جلده  املنطقة 

وطبخ���ه.  وتوزيع���ه  حلم���ه 

وحتي���ط بعملي���ة ا�سطي���اد 

مت�ساح الني���ل خماطر كبرية، 

فهو ه���و حيوان �سار مفر�ص، 

ومتحن للفر�ص.

اأفادت النياب���ة العامة امل�رسية 

بتفا�سي���ل ت���ورط �ساحب حمل 

اأخ�ساب يف الجتار بالب�رس، حيث 

ابنه  املتهم عر����ص  اأن  ك�سف���ت 

الر�سي���ع للبيع، على �سفحة يف 

"في�سبوك"، مقابل مبلغ مايل.
وبع���د التحقيقات، اعرف املتهم 

بعر����ص جنله للبي���ع يف موقع 

"في�سبوك"،  الجتماعي  التوا�سل 

مقاب���ل مبلغ م���ايل، معلال ذلك 

مبروره ب�سائقة مالية.

واأكد املتهم اأنه اأن�ساأ تلك ال�سفحة 

ل���ذات الغر�ص،  يف "في�سب���وك" 

ومت �سب���ط هاتف حممول خا�ص 

ب���ه، تبن اأن���ه يحم���ل الر�سائل 

واملحادث���ات اخلا�س���ة بعملية 

البيع.

الأمن امل�رسية قد  اأجهزة  وكانت 

"في�سبوك"،  ع���رب  املتهم  ر�سدت 

وتتبع���ت �سفحت���ه الإلكرونية 

اإذن من  بع���د احل�س���ول عل���ى 

جه���ات التحقي���ق، وك�سفت من 

خ���الل التحريات اأن املتهم اأعلن 

ا�ستع���داده بيع ابنه مقابل مبلغ 

مايل، وبعد �سدور قرار من النيابة 

ب�سبطه، متكنت اأجهزة الأمن من 

تنفيذ الق���رار و�سبطه وب�سحبته 

الطف���ل الر�سي���ع ح���ال تواجده 

بدائرة ق�سم �رسطة م�رس القدمية 

بالقاهرة، وظهر اأنه �ساحب حمل 

اأخ�ساب، مقيم مبحافظة اجليزة.

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

حذر رئي�ص ال���وزراء بوري�ص جون�سون م���ن الت�رسع يف رفع 

الإغالق ب�سكل تام، قائاًل “ل يوجد اأي برنامج للتلقيح فعال 

بن�سب���ة 100%”، على الرغ���م من ارتفاع اأع���داد الذين تلقوا 

التطعيم يف بريطانيا.

واأ�ساف بوري����ص يف موؤمتر �سحفي اأم�ص: نعمل على خريطة 

طريق للخروج من الإغالق، حمذراً من ارتفاع عدد من يتلقون 

العالج من كورونا يف امل�ست�سفيات

واأو�س���ح موري�ص حول اإعادة فتح املدار�ص، فقال” ن�سعى اإىل 

اإعادة الطالب بحلول 8 اآذار املقبل”.

متث���ل الهواتف القابلة للط���ي ميدانا تتناف����ص فيه ال�رسكات 

املنتجة لالأجهزة املتحركة ومنها �رسكة "فيفو" ال�سينية.

وك�س���ف موقع "جي اإ�ص اإم اأرينا" املتخ�س�ص بالأخبار التقنية، 

اأن "فيف���و" قد ط���ّورت براءة اخراع لهات���ف قابل للطي، ياأتي 

بت�سميم غريب، ويدعم �سا�سة متتد للجزء اخللفي من اجلهاز.

وتقدم���ت "فيفو" ب���رباءة اخراعها ل���الإدارة الوطنية ال�سينية 

للملكية اإىل جانب ر�سومات تظهر ت�سميم الهاتف الذكي اجلديد 

من خمتل���ف اجلوانب. وت�سري براءة الخ���راع اإىل عزم "فيفو" 

اإ�ساف���ة 5 كامريات على اجلزء اخللفي لهاتفه���ا القابل للطي، 

بالإ�سافة اإىل فال�ص "اإل اإي دي".
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بريطانيا: الإغالق التام قرار 

مت�سرع

براءة اخرتاع من »فيفو« لهاتف قابل 

للطي بـ5 كامريات

ك�س���ف رئي�ص �رسك���ة مايكرو�سوف���ت، عم���الق التكنولوجيا 

الأمريك���ي، براد �سمي���ث اأن حملة اخ���راق ا�ستخدمت �رسكة 

تكنولوجيا اأمريكي���ة كنقطة انطالق لخراق وكالت حكومية 

اأمريكية تعترب »اأكرب واأعقد هجوم �سهده العامل على الإطالق«.

واخرق���ت العملية، التي مت اكت�سافها يف دي�سمرب والتي تقول 

احلكوم���ة الأمريكية اإن من املرج���ح اأن رو�سيا هي التي تقف 

وراءه���ا، برام���ج �سممتها �رسكة الربجمي���ات »�سولر ويندز 

ك���ورب«، مما �سمح للمت�سللن بالدخ���ول اإىل اآلف ال�رسكات 

والإدارات احلكومية التي ت�ستخدم منتجات ال�رسكة.

وا�ستطاع املت�سللون احل�س���ول على ر�سائل الربيد الإلكروين 

يف وزارات اخلزانة والعدل والتجارة الأمريكية ووكالت اأخرى، 

وفقا ملا ذكرته رويرز.

وقال خرباء الأمن الإلكروين اإن الأمر قد ي�ستغرق اأ�سهر لتحديد 

الأنظمة املخرقة وطرد املت�سللن.

 وق���ال �سميث خالل مقابلة بثت، اأول اأم�ص على قناة �سي.بي.

اإ�ص »اأعتقد من وجهة نظ���ر هند�سة الربجميات اأن من العدل 

الق���ول اإن هذا ه���و اأكرب واأعق���د هجوم ي�سه���ده العامل على 

الإطالق«.

رئي�س »مايكرو�سوفت«:

 اأكرث من 1000 �ساركوا باأكرب 

هجوم ي�سهده العامل

ولدة طفل ول�سانه اأكرب 4 مرات من الطبيعي

مدينة بولندية تر�س الثلوج بالقهوة

ك�سف »مثري« عن �ساللت كورونا وحجم التف�سي يف ووهان

خمرتع مغربي ي�سمم قمي�سًا ذكيًا يحمي 

الأطفال من الختطاف

مزارع �سوداين ي�سطاد مت�ساحا 

�سخما التهم �سخ�سني

والد يعر�س ابنه الر�سيع للبيع على 

»في�سبوك« 

ال�سحة  ك�سق حمقق���ون من منظم���ة 

العاملية عن وجود موؤ�رسات باأن تف�سي 

فريو�ص كورونا يف ووهان ال�سينية يف 

دي�سمرب 2019 كان اأك���رث ات�ساعًا مما 

كان يعتقد �سابقًا، يف وقت ي�سعى فيه 

اخلرباء للو�س���ول اإىل مئات الآلف من 

عينات الدم من املدينة التي مل ت�سمح 

لهم �سلطاتها بفح�سها.

ونقلت �سبك���ة �س���ي اأن اإن الأمريكية 

ع���ن املحقق الرئي�س���ي لبعثة منظمة 

ال�سح���ة، بير اإمربك قول���ه اإن البعثة 

وج���دت عدة عالمات عل���ى اأن انت�سار 

2019 كان وا�سع النط���اق، واأن هناك 

اأك���رث من 12 �ساللة م���ن الفريو�ص يف 

ووهان بالفعل يف دي�سمرب.

واأفاد امل�سدر باأنه متت اتاحة الفر�سة 

اأمام املحققن للتحدث مع اأول مري�ص 

ب�كوفيد-19 وه���و يف الأربعينات من 

عم���ره، ولي�ص لديه �سج���ل �سفر، ومت 

التاأكد م���ن اإ�سابته يف يوم 8 دي�سمرب 

.2019

واأكد ب���ريت اأمربك الذي ع���اد موؤخراً 

اإىل �سوي�رسا قادما م���ن ووهان »كان 

الفريو����ص ينت�رس على نط���اق وا�سع 

يف ووهان يف دي�سم���رب وهو اكت�ساف 

جديد«.

العثور على اأ�سالء ب�سرية يف فم مت�ساح
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