
اأم القيوين-وام:

 اعتمد فريق اإدارة الطوارئ والأزمات 

والكوارث املحلي يف اأم القيوين حزمة 

جديدة من الإجراءات الحرتازية للحد 

من انت�س���ار فريو�س كورونا امل�ستجد 

على اأن تطب���ق اعتبارا من يوم اأم�س 

الثالثاء وحتى اإ�سعار اآخر .

و�سمل���ت الجراءات اعتم���اد الطاقة 

ويف  ال�سواطئ  عل���ى  ال�ستيعابي���ة 

احلدائ���ق العامة بن�سبة ح�سور %70 

و الطاق���ة ال�ستيعابي���ة يف مراك���ز 

الت�سوق بن�سبة ح�سور %60.

ومت حتدي���د 50% ن�سبة احل�سور يف 

ال�سالت  البدني���ة و  اللياق���ة  مركز 

ال�سباح���ة  واأحوا����س  الريا�سي���ة 

املن�ساآت  يف  اخلا�س���ة  وال�سواط���ئ 

الفندقية ، بالإ�سافة اإىل دور ال�سينما 

الرتفيهية  والفعالي���ات  والأن�سط���ة 

والفعاليات يف القاعات املغلقة .

كما مت وف���ق القرار ال�سادر من فريق 

الأزم���ات املحل���ي يف  الط���وارئ و 

الإم���ارة اإيق���اف احلف���الت الغنائية 

واملو�سيقي���ة حت���ى اإ�سع���ار اآخ���ر، 

وتقلي�س حجم ح�س���ور حفالت عقد 

القران واملنا�سبات العائلية الأخرى

 يف املن���زل بح�س���ور 10 اأ�سخا�س ، 

و اللتزام بح�س���ور 20 �سخ�سا فقط 

خالل ت�سييع اجلنائز و�سالة اجلنازة 

والعزاء .

بيروت-)د ب اأ(:

 اأف���اد تقرير لبناين ام����س الثالثاء برتاجع 

عدد الركاب يف مطار رفيق احلريري الدويل 

يف ب���ريوت خالل �سهر كان���ون ثان/ يناير 

املا�س���ي  بن�سبة قارب���ت 61 % عما كانت 

علي���ه يف ال�سهر الأول م���ن العام املا�سي 

وبن�سب���ة 66 % عن نف����س ال�سهر من عام 

2019 الذي �سهد بدء انت�سار هذه اجلائحة.

وذكرت "الوكالة الوطنية لالإعالم" ام�س اأن 

عدد الرحالت اجلوية من واإىل لبنان تراجع 

يف ال�سه���ر الأول من الع���ام احلايل بن�سبة 

قاربت 47 % عن ال�سهر الأول من عام 2020 

وح���واىل 56 % عن نف����س الفرتة من العام 

.2019

ووفق الوكالة، بل���غ جمموع الركاب الذين 

ا�ستخدموا مط���ار رفيق احلريري الدويل يف 

ب���ريوت خالل ال�سهر الأول من العام احلايل 

205 اآلف و 753 راكب���ا ) مقابل 519 األفا 

و388 راكبا يف كانون ثان/ يناير 2020 اي 

برتاجع ن�سبت���ه 38ر60 % ، وبرتاجع اي�سا 

ن�سبته 66 % عما كان عليه يف كانون ثان/ 

يناي���ر  2019 حيث كان �سجل ما جمموعه 

606 اآلف و 371 راكبا(.

وبلغ عدد القادمني اإىل لبنان ال�سهر املا�سي 

66969 راكبا) برتاجع ن�سبته 92ر70 % عن 

كانون ثان/يناير 2020، وبرتاجع اأكرث من 

من 75 % عن كانون ثان/يناير 2019 (.

الجزائر-) د ب اأ(:  

تظاه���ر اآلف اجلزائريني القادم���ني من خمتلف املناطق 

مبدينة خرّاط���ة التابعة لولية بجاي���ة /230 كم �رشق 

عا�سمة اجلزائر. ورفع املتظاه���رون عددا من ال�ّسعارات 

الرّاف�س���ة مل���ا و�سفوه ب�"الف�س���اد" مرّددي���ن الهتافات 

املطالب���ة ب� "رحيل الّنظام"، كم���ا رّددوا �سعارات "دولة 

مدني���ة ولي�ست ع�سكري���ة" وغريها م���ن املطالب التي 

تتقاطع مع املطالب الأوىل للحراك ال�ّسعبي الذي عا�سته 

اجلزائر يف ال�22 من �سباط/فرباير 2019.

وعا�س���ت مدينة خرّاطة مظاهرات مماثلة يف  16 �سباط/ 

فرباي���ر 2019، مّهدت للث���ورة ال�سعبي���ة ال�ّسلمية التي 

انطلق���ت بعدها باأيام يف كل رب���وع البالد، يف ال22 من 

نف����س ال�ّسهر والتي اأ�سقطت الرّئي�س املخلوع عبد العزيز 

بوتفليقة وعددا من رموز نظامه الذّين يحاكمون اليوم.

دم�شق -وكاالت:

نف���ت اخلارجية ال�سورية �سحة ما يت���م تداوله حول احلجز 

عل���ى اأموال اأق���ارب املكلفني باخلدم���ة الع�سكرية الذين مل 

يدفع���وا »بدل فوات اخلدمة«. وردا على �سوؤال �سحفى  حول 

ما يرتدد على مواقع التوا�س���ل الجتماعي وهل يتم احلجز 

فعال عل���ى اأموال الأهل واأمالكهم يف ح���ال مل يدفع املكلف 

»بدل فوات اخلدمة«؟

قال مدي���ر الإدارة القن�سلي���ة يف الوزارة ح�س���ن خ�سور اإن 

»كثريا من و�سائل التوا�سل الجتماعي حتاول الت�سوي�س على 

جالياتنا يف املغرتب، وخا�سة املكلفني الذين لديهم واجبا 

جتاه الدولة، وخا�سة فيما يخ�س اخلدمة الع�سكرية«.

واأكد: »هذا املو�سوع ل �سحة له اإطالقا، ومل ي�سدر �سيء«.

واأه���اب بال�سوريني يف اخلارج ل���� »عدم الكرتاث مبا ين�رش 

دون حتق���ق«، وقال: حينما ي�سدر �س���يء ين�رش ر�سميا على 

موقع وزارة اخلارجية واملغرتبني وو�سائل الإعالم احلكومية.

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

وا�سنطن-)د ب اأ(:

 قال الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف تغريدة على موقع تويرت 

»لقد حددت هدف���ا كبريا يتمثل يف تقدمي 100 مليون جرعة 

لقاح يف اأول 100 ي���وم. ومع التقدم الذي نحققه، اعتقد اأننا 

لن ن�سل اإىل هذا الهدف فح�سب، بل �سنتجاوزه«، وفقا لوكالة 

بلومربج لالأنباء ام�س الثالثاء .

وكان موق���ع بوليتيكو ال�سيا�سي قد ذك���ر يف وقت �سابق اأن 

البي���ت الأبي�س ي�ست�س���ري �رشكة اأمازون ب�س���اأن لوج�ستيات 

اللقاحات.

 اأبوظبي-وام:  اأدانت دولة الإمارات ب�سدة الهجوم الإرهابي الذي 

ا�ستهدف مواقع عدة مبدينة اأربيل و�سواحيها يف اإقليم كرد�ستان 

العراق وجنم عنه مقتل واإ�سابة عدد من الأ�سخا�س. 

واأك���دت وزارة اخلارجية و التعاون الدويل يف بيان لها اأن دولة 

الإمارات تعرب ع���ن ا�ستنكارها ال�سديد لهذه الأعمال الإجرامية 

ورف�سها الدائم جلميع اأ�سكال العن���ف والإرهاب التي ت�ستهدف 

زعزعة الأمن وال�ستقرار، وتتناف���ى مع القيم واملبادئ الدينية 

والإن�سانية.واأعربت ال���وزارة عن خال�س تعازيه���ا وموا�ساتها 

لأهايل و ذوي ال�سحايا جراء ه���ذه اجلرمية النكراء، ومتنياتها 

بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة

نيودلهي-)د ب ا(:

 قال���ت ال�رشطة الهندية اإن ما ل يقل عن 

45 �سخ�س���ا لقوا حتفه���م، يف حني ُفقد 

اآخرون، عقب �سقوط حافلة ركاب يف قناة 

مائية  بو�سط الهند ام�س الثالثاء.

وقد وق���ع احلادث يف منطقة �سيدهي يف 

ولية مادهيا برادي�س عقب اأن فقد �سائق 

احلافلة ال�سيطرة عليها.

وقال���ت اجنولتا باتلي، اإح���دى م�سوؤويل 

ال�رشط���ة،  لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.ا( 

هاتفيا " لقد انت�سلنا 45 جثة من  القناة 
املائي���ة، على عمق 30 ق���دم )1ر9 مرتا( . 

وجرى اإنق���اذ �سبعة اأ�سخا�س". واأ�سافت" 

نحن م�ستمرون يف اأعمال الغاثة حيث اأن 

هناك  راكبني اأو ثالثة يف عداد املفقودين".

مقتل 45 �صخ�صًا وفقد�ن �آخرين 

في حادث �صير بالهند
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تظاهر �آالف �لجز�ئريين للمطالبة 
برحيل �لنظام

�صوريا تنفي �لحجز على �أمو�ل من 
ال يدفع »بدل فو�ت �لخدمة«

بايدن: قد نحقق هدف تقديم 100 مليون 
جرعة في 100 يوم ونتجاوزه

�الإمار�ت تدين �لهجوم �الإرهابي 
على مدينة �أربيل 

»طالع �ص2«

الإمارات تر�سل �سحنة هدايا لقوات حفظ ال�سالم 

الن�سائية في اأفريقيا
محمد بن را�سد يهنئ ال�سين بو�سول مهمة 

»تيانوين-1« اإلى المريخ
اأبوظبي-وام:

 اأكدت �سع���ادة نورة ال�سوي���دي مديرة 

الإحتاد الن�سائي العام اأن �سمو ال�سيخة 

فاطم���ة بنت مب���ارك رئي�س���ة الحتاد 

الن�سائي الع���ام رئي�سة املجل�س الأعلى 

لالأموم���ة والطفول���ة الرئي�س���ة الأعلى 

ملوؤ�س�سة التنمية الأ�رشية "اأم الإمارات" 

مل ت���األ جه���دا يف �سبي���ل دعم ومتكني 

املراأة يف �ست���ى بقاع الأر�س، من خالل 

تذليل جمي���ع العقب���ات اأمامها للدفع 

مب�سريته���ا التنموي���ة ملرات���ب متقدمة 

بجميع املجالت والقطاعات.

ج���اء ذل���ك يف ت�رشيح له���ا مبنا�سبة 

توجيه���ات �سمو ال�سيخ���ة فاطمة بنت 

مبارك باإر�سال جمموعة هدايا لتوزيعها 

على قوات حفظ ال�سالم الن�سائية لالأمم 

املتحدة يف اأفريقيا والتي يبداأ توزيعها 

من جمهورية تنزاني���ا الحتادية مرورا 

بعدد من الدول يف جنوب اأفريقيا، 

دبي-الوحدة: 

ال�سيخ  ال�سم���و  �ساح���ب  ق���دم 

حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائب 

رئي����س الدول���ة رئي����س جمل�س 

ال���وزراء حاكم دب���ي، رعاه اهلل، 

جلمهورية  الثالثاء،التهنئة  اأم�س 

ورئي�سه���ا  ال�سعبي���ة  ال�س���ني 

بالإجناز العظي���م وو�سول مهمة 

"تيانوين-1" لكوكب املريخ.
وق���ال �سم���وه يف تغري���دة عرب 

�سفحته الر�سمية مبوقع "تويرت": 

ال�س���ني  جمهوري���ة  "نهن���ىء 
العظي���م  باإجنازه���ا  ال�سعبي���ة 

وو�سول مهمة تيانوين-1 لكوكب 

لفخام���ة  والتهنئ���ة   .. املري���خ 

ال�سيني �سي جني بينغ  الرئي�س 

.. الف�ساء واملريخ �ساحة جديدة 

للتع���اون العلمي وبناء م�ستقبل 

اأف�سل للب�رشية".

دبي-وام:

اأعلنت »املدر�سة الرقمية«، اأول مدر�سة 

رقمي���ة عربية متكامل���ة، بدء املرحلة 

التجريبية الأوىل يف املخيم الإماراتي 

الأردين لالجئ���ني ال�سوريني يف منطقة 

الأردنية  الفه���ود باململك���ة  مريجيب 

التعلم  الها�سمي���ة لختبار منظوم���ة 

الرقمي التي تعتمدها واملحتوى الذي 

توفره متهيداً ل�ستقب���ال الدفعة الأوىل 

من طالبها رقميًا يف �سبتمرب 2021.

وي�س���ارك يف التجربة، الت���ي تنظمها 

املدر�سة الرقمية بالتع���اون مع وزارة 

الرتبية والتعليم الأردنية و�سفارة دولة 

الإم���ارات العربية املتح���دة يف الأردن 

وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي، طالب من 

املرحلة البتدائية يف املخيم لختبار 

املحتوى التعليمي والنظام الت�سغيلي 

الذي تعتمده املدر�سة الرقمية، وتقييم 

م���دى تفاعل الطلبة مع نظ���ام التعلّم 

الذاتي امل����رّشع الذي �سي�ساعدهم على 

تعوي�س م���ا فاتهم معرفي���ًا واللحاق 

باأقرانهم درا�سيًا وتطوير مهارات تعلّم 

جديدة.

ومتث���ل املرحلة التجريبي���ة للمدر�سة 

الرقمية، اأول تطبيق عملي لتقدمي تعليم 

عايل اجل���ودة عن ُبع���د بطريقة ذكية 

ومرنة للط���الب يف الفئات املجتمعية 

الأكرث ه�سا�س���ة والأقل حظًا والالجئني 

يف املجتمعات العربية والعامل.

بغداد-)د ب اأ(:

 قال رئي����س الوزراء العراقي م�سطفى 

الكاظم���ي ام����س الثالث���اء اإن العمل 

الإرهابي الذي ا�ستهدف اإقليم كرد�ستان 

يهدف اإىل خلق الفو�سى وخلط الأوراق.

واأ�ساف خ���الل جل�سة جمل�س الوزراء 

اإن "ه���ذا العمل الإرهابي  الأ�سبوعية 

ياأتي مع اجلهود الكبرية التي تبذلها 

احلكومة لتهدئة الأو�ساع يف املنطقة 

واإبع���اد البلد عن ال�رشاع���ات واأن ل 

يكون العراق حديقة خلفية لها" .

واأو�سح " وجهنا بفتح حتقيق م�سرتك 

ب���ني احلكوم���ة الحتادي���ة وحكومة 

الإقلي���م لإلقاء القب�س على املجرمني 

الأمني���ة البطلة متكنت  وان قواتن���ا 

من اإلقاء القب����س على ع�سابة /فرق 

امل���وت/ الت���ي قامت بقت���ل عدد من 

املواطنني والنا�سطني والإعالميني يف 

الب�رشة".

واأكد الكاظمي اأن" احلكومة لن تن�سى 

دماء املواطنني ومن قتلهم، وم�سممون 

على امل�سي قدمًا يف هذا اجلانب".

كان قد مت ا�ستهداف مطار اربيل الدويل 

بعدة �سواري���خ اأم�س الول الثنني ما 

ا�سفر ع���ن مقتل مدين واإ�سابة ثمانية 

اأ�سخا�س اآخرين.

وقال���ت وزارة داخلية اإقليم كرد�ستان 

الع���راق اأن التحقيقات جارية للك�سف 

عن اجلهة امل�سوؤولة عن الق�سف.

تعاون بين »�الإمار�ت لل�صحن �لجوي« و»�ليوني�صيف« 

لنقل لقاحات كوفيد-19

»طالع  �ص3«

�صخبوط �آل نهيان يلتقي في �نجمينا روؤ�صاء 
بوركينا فا�صو وت�صاد و�لنيجر ومالي

�إجر�ء�ت �حتر�زية جديدة 
في �أم �لقيوين

»�لمدر�صة �لرقمية« تبد�أ مرحلتها �لتجريبية 
في �لمخيم �الإمار�تي �الأردني لالجئين

�لكاظمي: ��صتهد�ف كرد�صتان يهدف 

�إلى خلق �لفو�صى
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تر�جع عدد �لركاب في 

مطار بيروت بن�صبة 61 % 

دبي-وام:

 وقعت الإم���ارات لل�سحن اجل���وي اتفاقية مع 

منظم���ة الأمم املتحدة للطفول���ة "اليوني�سف" 

لإعط���اء الأولوية لنقل لقاح���ات "كوفيد-19" 

والأدوية الأ�سا�سية والأجه���زة الطبية وغريها 

من الإمدادات احليوي���ة للم�ساعدة يف مكافحة 

اجلائحة .

ياأت���ي ذلك يف اإطار �سل�سلة من الإجراءات التي 

اتخذتها دائرة ال�سحن يف طريان الإمارات لدعم 

املجتمعات العاملية يف جهودها للتعايف من 

الآثار املدمرة جلائحة "كوفيد-19".

وجتم���ع "مبادرة النقل اجلوي الإن�سانية" التي 

تقودها اليوني�سف بني عدد من ال�رشكاء الذين 

تتوف���ر لديهم الإمكان���ات لتوزي���ع الإمدادات 

الأ�سا�سية على اأكرث من 100 �سوق لدعم مرفق 

كوفاك����س COVAX Facility املب���ادرة 

العاملي���ة التي ته���دف اإىل الو�س���ول العادل 

للقاحات "كوفيد-19".

و�ستعمل مبادرة اليوني�سف اأي�سا كدليل اإر�سادي 

لل�رشاك���ة العاملي���ة اجلماعي���ة يف مواجه���ة 

الأزمات ال�سحية والإن�سانية يف امل�ستقبل.

اأنجمينا-وام:

 التقى معايل ال�سيخ �سخبوط 

بن نهيان بن مبارك اآل نهيان 

وزير دول���ة ، فخام���ة رو�س 

مارك كابوري رئي�س جمهورية 

بوركينافا�س���و خ���الل قم���ة 

جمموعة دول ال�ساحل اخلم�س 

العا�سمة  ا�ست�سافته���ا  التي 

الت�س����ادية اأجنمينا.

 وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س 

و�سبل  الثنائي���ة  العالق���ات 

دعمه���ا وتعزيزه���ا يف كافة 

املج���الت ذات الهتم�������ام 

امل�ست����رك، ملا فيه م�سلحة 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.



á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14672 Oó`©dG-2021 ôjGÈa17 AÉ©HQC’G
øWƒdG QÉÑNCG2

 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 ∫Ó≤à°S’G iôcòH É«fGƒà«d ¢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 "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 ∂dPh É«fGƒà«d ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ Gó«°ShÉf ¢SÉfÉà«L

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

 ∫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  "ˆG  √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

.Gó«°ShÉf ¢SÉfÉà«L ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

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

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

 ¢Sƒ«dhÉ°S ‹É©e ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f

.É«fGƒà«d ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ ¢ù«∏«fÒØµ°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e øe πc ¢SCGôJ 

 É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ôHÉ÷G óªMCG

 ôjRh  ó«¡°T  ˆGóÑY  ‹É©e  h  áeó≤àŸG

 âæH Ëôe ‹É©eh ∞jódÉŸG QõL á«LQÉN

 ádhO IôjRh …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi

 ´ÉªàL’G  Ωƒ«dG  »FÉŸGh  »FGò¨dG  øeCÓd

 äGQÉeE’G ádhO ÚH ácÎ°ûŸG áæé∏d …QGRƒdG

 ÈY  ¤hC’G  É¡JQhO  ‘  ∞jódÉŸG  QõLh

 øY Ú∏ã‡ Qƒ°†ëH »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J

.¢UÉÿG ´É£≤dGh ájOÉ–’G äÉ¡÷G

 øe GOóY .. ´ÉªàLE’G ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G åëH

 ∂dP  ‘ ÉÃ  ,øjó∏ÑdG  º¡J  »àdG  ÉjÉ°†≤dG

 º«∏©àdGh  á°SÉ«°ùdG  ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG

 ¤EG  øeC’Gh  ´ÉaódGh  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdGh

 ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  ÖfÉL

 áaÉ«°†dGh áMÉ«°ùdGh QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG

.áYGQõdGh »FGò¨dG øeC’Gh

 øe  á∏°ù∏°S  ó©H  ´ÉªàL’G  Gòg  AÉL

 ÚH äó≤Y »àdG ájÒ°†ëàdG äÉYÉªàL’G

 ∂dP ‘ ÉÃ ,øjó∏ÑdG øe äÉ¡÷G øe OóY

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

 ,OÉ°üàb’G IQGRhh ,á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG

 IQGRhh  ,áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRhh

 øeC’G  Öàµeh  ,á«∏NGódG  IQGRhh  ,´ÉaódG

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRhh ,»FÉŸGh »FGò¨dG

 »ÑXƒHCG ¥hóæ°Uh ,ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRhh

 πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d »ÑXƒHCG ácöTh ,á«ªæà∏d

 â«dEG h á«YGQõdG IôgÉ¶dG ácöTh ,"Qó°üe"
.ÉgÒZh á«YGQõdG hôLCG

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  ócCGh

 ,øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG Iƒb ôHÉ÷G

 ádhO  ÚH  »eÉæàŸG  ¿hÉ©àdG  ¤EG  kGÒ°ûe

 òæe Úæ°ùdG  ôe ≈∏Y ∞jódÉŸGh äGQÉeE’G

 πÑb Éª¡æ«H á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG áeÉbEG

.kÉeÉY 43

 ≈©°ùJ  ,IOÉ«≤dG  ájDhQ  π°†ØH"  :  ∫Ébh

 QGƒ◊G Qƒ°ùL óe ¤EG kÉªFGO äGQÉeE’G ádhO

 ™e  AÉqæÑdG  »HÉéjE’G  ¿hÉ©àdGh  π°UGƒàdGh

 ™∏£àJ ,QÉWE’G  Gòg ‘h ,‹hódG  ™ªàéŸG

 ∞jódÉŸG  ™e É¡JÉbÓY õjõ©J ¤EG  ádhódG

 õjõ©J ‘ º¡°ùj ÉÃ ä’ÉéŸG ™«ªL ‘

 ,Ú≤jó°üdG  øjó∏Ñ∏d  ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG

 QGô≤à°S’Gh QÉgOR’Gh á«ªæàdG ¿Éª°V ∂dòch

 øµdh ,Éæ«Ñ©°ûd §≤a ¢ù«d ,πÑ≤à°ùŸG ‘

 ¥É£f ≈∏Y …óæ¡dG §«ëŸG á≤£æŸ É°†jCG

."™°ShCG

 ∫OÉÑàdG  ƒ‰  ¢UôØH  ≥∏©àj  Ée  ‘h

 QõLh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  …OÉ°üàb’G

 ‹ÉªLEG áª«b ¿CG ¬«dÉ©e í°VhCG ∞jódÉŸG

 â¨∏H øjó∏ÑdG ÚH á«£ØædG ÒZ IQÉéàdG

 Q’hO ¿ƒ«∏e 519 øe ÌcCG 2019 ΩÉY ‘

 øY %140 áÑ°ùæH IOÉjR πãÁ Ée »µjôeCG

 ¢Uôah  äÉ«fÉµeEG  ∑Éægh  ,≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG

 ∞∏àfl  ‘  áÑ°ùædG  √òg  IOÉjõd  IÒÑc

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,"ä’ÉéŸG

 ´É£b ‘ É¡JGQÉªãà°SG ™«°SƒJ ≈∏Y á°üjôM

 ‘ ∂dòch ∞jódÉŸG ‘ »µª°ùdG ´GQõà°S’G

 á«æÑdGh  »FGò¨dG  øeC’Gh  áYGQõdG  äÉYÉ£b

. áMÉ«°ùdGh á«àëàdG

 ∞jódÉª∏d äGQÉeE’G ádhO ºYO ¬«dÉ©e ócCGh

 øY  áªLÉædG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ‘

 IOÉ«≤dG â¡Lh " :∫Ébh 19-ó«aƒc áëFÉL

 ∞jódÉŸG IóYÉ°ùŸ ºYódG Ëó≤àH Ió«°TôdG

 õjõ©Jh  19-ó«aƒc  áëFÉL  áëaÉµe  ‘

 ó©H  Ée  ‘É©àdG  á∏Môe  ‘  ÉgOƒ¡L

 ádhO áeƒµM ôµ°T ¬«dÉ©e Ωóbh ."áëFÉ÷G

 äGQÉeEÓd É¡ªYO ≈∏Y ∞jódÉª∏d äGQÉeE’G

 ≈∏Y á∏£ŸG ∫hódG á£HGôd É¡à°SÉFQ IÎa ‘

-2019  IQhó∏d  "GQƒjCG"  …óæ¡dG  §«ëŸG

 ádhO í«°TÎd É¡ªYO ≈∏Y ∂dòch ,2021

 áWöû∏d á«dhódG áª¶æŸG á°SÉFôd äGQÉeE’G

 h  2024 ¤EG  2021  øe  IÎØ∏d  á«FÉæ÷G

 ™HÉàdG øeC’G ¢ù∏› ¤EG ΩÉª°†fÓd É¡ªYO

 ¤EG  2022  øe  IÎØdG  ‘  IóëàŸG  ·CÓd

 Ëôe  ‹É©e  äócCG  ,É¡ÑfÉL  øe  .2023

 äGQÉeE’G ádhO ÚH ¿hÉ©àdG á«ªgCG …Ò¡ŸG

 á°UÉN áaÉc äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y ∞jódÉŸGh

 á«ªgCG πãÁ …òdG »FGò¨dG øeC’G ∫É› ‘

 OƒLh  øe  kÉbÓ£fG  øjó∏ÑdG  Óµd  ájƒ«M

 ∂dòch  ,ácÎ°ûŸG  äÉjóëàdG  øe  ójó©dG

 ¿Gó∏ÑdG  É¡dÓN  øe  ≈©°ùJ  »àdG  ¢UôØdG

 »FGò¨dG øeC’G õjõ©J ‘ kÉeób »°†ŸG ¤EG

.áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SÉH

 äGQÉeE’G  ádhO  ∂∏à“"  :É¡«dÉ©e  âdÉbh

 øe  »FGò¨dG  É¡æeCG  õjõ©àd  áë°VGh  ájDhQ

 áeGóà°S’G  ≈∏Y  ºFÉb  è¡æe  »æÑJ  ∫ÓN

 AGò¨dG øe »∏ëŸG êÉàfE’G IOÉjR πLCG øe

 »JGòdG AÉØàc’G øe áæ«©e áÑ°ùf ≥«≤–h

 É«LƒdƒæµJ ¿EG ..á«°ù«FôdG ™∏°ùdG ¢†©H øe

 ¢UôØdG øe ójó©dG πª– áãjó◊G áYGQõdG

 »àdG  ∫hódG  áaÉch  ∞jódÉŸGh  äGQÉeEÓd

 √É«ŸG  ¢ü≤f  πãe  äÉjó–  øe  ÊÉ©J

 ..á«NÉæŸG  äGÒ¨àdGh  á«YGQõdG  »°VGQC’Gh

 ∫ÉéŸG Gòg ‘ äGQÉªãà°S’G IOÉjR ¿EÉa Gòd

 âbh  …CG  øe  ÌcCG  IQhöV íÑ°UCG  …ƒ«◊G

 §£îH  äOÉ°TCGh  ."øjó∏ÑdG  Óµd  ≈°†e

 âHôYCG h .. »FGò¨dG É¡æeCG õjõ©àd ∞jódÉŸG

 ¿hÉ©àdG  øe ójõŸG  ≥«≤ëàd  É¡©∏£J øY

 äÉØ∏ŸG øe OóY ‘ á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN

 øe øjó∏ÑdG ÚH »FGò¨dG øeC’ÉH á°UÉÿG

 QõLh äGQÉeE’G ÚH ácÎ°ûŸG áæé∏dG ∫ÓN

.∞jódÉŸG

 πÑ°S ∫hC’G É¡YÉªàLG »a åëÑJ ∞jódÉªdG QõLh äGQÉeE’G ø«H ácôà°ûªdG áæé∏dG

»FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J

áYôL 5^198^725 Ωƒ«dG ≈àM »dÉªLE’G

 z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 111^980 ºjó≤J

    áYÉ°S 24 ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 111,890 Ëó≤J

 äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñ«d á«°VÉŸG 24 `dG

 AÉKÓãdG ¢ùeCG Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG

 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ∫ó©eh áYôL 5,198,725

.¢üî°T 100 πµd áYôL 52^56

 IQGRƒdG  á£N  ™e  É«°TÉ“  ∂dP  »JCÉj

 ¤EG  kÉ«©°Sh  19-ó«aƒc  ìÉ≤d  Òaƒàd

 áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG  áYÉæª∏d  ∫ƒ°UƒdG

 π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY

 ¢ShÒa  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh  ä’É◊G  OGóYCG

.19ó«aƒc

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤àdG 

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

 ÒØ°S ódƒ¡æjGQ ¿Éj IOÉ©°S AÉKÓãdG ¢ùeG áª«ÿG

.ádhódG iód É«fƒà°SG ájQƒ¡ªL

 ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQh

 ∫É°üJ’G  á«æ≤àH  ó©H  øY  ”  …òdG  -  AÉ≤∏dG

 åjOÉMC’G ’OÉÑJ h ÒØ°ùdG IOÉ©°ùH - »FôŸG

 øjó∏ÑdG  ÚH  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  õjõ©J  ∫ƒM

 ÈY ¬ÑfÉL øe .ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y Ú≤jó°üdG

 √ôjó≤Jh √ôµ°T ≠dÉH øY ódƒ¡æjGQ ¿Éj IOÉ©°S

 ≈∏Y É«æãe áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG §HôJ »àdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY

:ΩGh-»HO

 IójóL áæë°T ∫ƒ°Uh »HóH áë°üdG áÄ«g âæ∏YCG 

 ¢VôŸ  OÉ°†ŸG  "∂«àfƒ«H-QõjÉa"  ìÉ≤d  øe

 ÉgõcGôe ≈∏Y É¡©jRƒJ ” »àdGh " 19-ó«aƒc"
 á∏ª◊ á°ü°üîŸGh »HO ‘ IöûàæŸG á«ë°üdG

 º«©£àdG á∏ªM äCGóH ób áÄ«¡dG âfÉc .º«©£àdG

 Èª°ùjO  23  Ωƒj  "∂«àfƒ«H-QõjÉa"  ìÉ≤∏H

 ó©H âfÉ©à°SG É¡bÉ£f ‘ ™°SƒàdG ™eh »°VÉŸG

 -Éµ«æjRGÎ°SG"h  "ΩQÉaƒæ«°S"  ÚMÉ≤∏dÉH  ∂dP

 äGQÉ«N  ÒaƒJ  ≈∏Y  É¡æe  É°UôM  "OQƒØ°ùcCG

. º«©£àdG øe Úaó¡à°ùŸG ΩÉeCG IOó©àe

 ájò«ØæàdG IôjóŸG áLÉÿG Iójôa IQƒàcódG âdÉbh

 ¢†jôªàdGh  IófÉ°ùŸG  á«Ñ£dG  äÉeóÿG  ´É£≤d

 "19-ó«aƒc" º«©£àd á«¡«LƒàdG áæé∏dG ¢ù«FQ

 º«©£àdG  á£N  ¿EG  »HóH  áë°üdG  áÄ«g  ‘

 Úæ°ùŸG  øe  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  ±ó¡à°ùJ

.ºª¡dG ÜÉë°UCGh áæeõŸG ¢VGôeC’G ÜÉë°UCGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  óªfi  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ

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

 IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG

 ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëHh  ,ábQÉ°ûdG

 ºcÉM ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH

 ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG

 ,ºcÉ◊G  ƒª°S  ÖàµÃ  AÉKÓãdG  ¢ùeG  ìÉÑ°U

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG

 á«YƒÑ°SC’G  äÉ°ù∏÷G  øª°V  á°ù∏÷G  »JCÉJh

 OóY á°ûbÉæe ≈∏Y É¡dÓN ¢ù∏éŸG ÜCGO »àdG

 á≤∏©àŸGh  áª¡ŸG  á«eƒµ◊G  ™«°VGƒŸG  øe

 πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£Jh ábQÉ°ûdG ájDhQ ≥«≤ëàH

 QGó°UEGh  ,á«∏ëŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  ôFGhódG  ‘

 ™aóJh  ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ΩóîJ  »àdG  äGQGô≤dG

 ä’ÉéŸG ∞∏àîÃ á«ªæàdGh Qƒ£àdG  á∏é©H

 ÚæWGƒª∏d äÉeóÿG π°†aCG ÒaƒJh Ió©°UC’Gh

.IQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y ÚæWÉ≤dGh

 øe  áeó≤ŸG  äÉMÎ≤ŸG  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 äÉeóÿG ôjƒ£J ∫ƒM …QÉ≤©dG π«é°ùàdG IôFGO

 É¡«©°S  QÉWEG  ‘  ∂dPh  IôFGódG  ‘  áeó≤ŸG

 áæ°VÉ◊Gh  áÑ°SÉæŸG  áÄ«ÑdG  Òaƒàd  ÜhDhódG

.IQÉeE’G ‘ …QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd

 øe  áeó≤ŸG  IôcòŸG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ôjƒ£J ¿CÉ°ûH ábQÉ°ûdG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG

 á«æeC’G äÉeóÿÉH AÉ≤JQ’Gh »WöûdG πª©dG

.áeó≤ŸG

 á°ù∏÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G Qhód IöûY ájOÉ◊G

 ¢ù∏éª∏d  öTÉ©dG  »©jöûàdG  π°üØdG  øe

 Ωƒj ó≤©à°S »àdGh ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G

 ¢ûbÉæ«°Sh ,2021 ôjGÈa 18 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG

.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO á°SÉ«°S É¡«a

 ¢ù∏éŸG  äÉ«°UƒJ  ¤EG  ¢ù∏éŸG  ™ªà°SGh

 áÄ«g  á°SÉ«°S  á°ûbÉæe  ∫ƒM  …QÉ°ûà°S’G

 äÉ«°UƒJh  ,¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPEÓd  ábQÉ°ûdG

 ¥ô£dG  áÄ«g  á°SÉ«°S  ¿CÉ°ûH  ¢ù∏éŸG

 »eƒµ◊G πª©dÉH AÉ≤JQ’G ±ó¡H ,äÓ°UGƒŸGh

 ≥«≤–h  á«∏ëŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  ôFGhódG  ‘

.IQÉeE’G ÉgÉæÑàJ »àdG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

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

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

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

É«fƒà°SEG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S »≤à∏j ô≤°U øH Oƒ©°S

 ìÉ≤d øe IójóL áæë°T ∫ƒ°Uh ø∏©J z»HO áë°U{

z19-ó«aƒc{`d OÉ°†ªdG z∂«àfƒ«H-QõjÉa{

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

 ÉfhQƒc øe 3634 AÉØ°T: záë°üdG{

 IÉah ádÉM 14h áHÉ°UEG 3^236 π«é°ùJh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“  

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

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

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

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

 äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  GójóL  É°üëa  193,163  AGôLEG

 ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH

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

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

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 3,236 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

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

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

.ádÉM 355,131 á∏é°ùŸG

 ∂dPh áHÉ°üe ádÉM 14 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe

.ádÉM 1,041 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh 

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

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

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG  OGôaCÉH  áÑ«¡e

 óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G

 IójóL ádÉM 3,634 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

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

 ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  º¡«aÉ©Jh  "19

 º¡dƒNO  òæe  áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  º¡«≤∏J

 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG

.ádÉM 340,365

…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-Éæ«ª‚CG

 ¿É«¡f ∫BG ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e ≈≤àdG 

 »ÑjO  ¢ùjQOEG  áeÉîa AÉKÓãdG  ¢ùeG  ádhO  ôjRh

 IQhódG ¢ûeÉg ≈∏Y OÉ°ûJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ƒæJEG

 ¢ùªÿG πMÉ°ùdG áYƒª› áª≤d á©HÉ°ùdG ájOÉ©dG

.Éæ«ª‚CG ájOÉ°ûàdG áª°UÉ©dG É¡àaÉ°†à°SG »àdG

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 ΩÉeC’G  ¤EG  É¡©aOh  Égõjõ©Jh  Égôjƒ£J  πÑ°Sh

 øjó∏ÑdG áë∏°üe ¬«a ÉŸ ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh

 OÉ°ûJ  ¢ù«FQ  áeÉîØd  áÄæ¡àdG  ¬«dÉ©e  Ωóbh

.áª≤dG áaÉ°†à°SG ‘ √OÓH ìÉ‚ áÑ°SÉæÃ

 ¿É«¡f  øH  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  ‹É©e  ≈≤àdG  Éªc

 hóªfi áeÉîa ádhO ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH

 ¢ûeÉg ≈∏Y ,ôé«ædG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ  ƒaƒ°ùjEG

 πMÉ°ùdG áYƒª› áª≤d á©HÉ°ùdG ájOÉ©dG IQhódG

 ájOÉ°ûàdG  áª°UÉ©dG  ‘  äó≤Y  »àdG  ¢ùªÿG

.Éæ«ª‚G

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 ΩÉeC’G  ¤EG  É¡©aOh  Égõjõ©Jh  Égôjƒ£J  πÑ°Sh

 øjó∏ÑdG áë∏°üe ¬«a ÉŸ ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh

 øH ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e ≈≤àdG Éªc 

 hGóf √ÉH áeÉîa ™e ádhO ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe

.‹Ée ájQƒ¡ªéH á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG ¢ù«FQ

 ájOÉ°ûàdG áª°UÉ©dG ‘ ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”

 ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG  Éæ«ª‚G

 ∞∏àfl  ‘  Égõjõ©Jh  É¡ªYO  πÑ°Sh  ,øjó∏ÑdG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG

 øH ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e ≈≤àdG Éªc

 ¢ù«FQ »µa ≈°Sƒe .. ádhO ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe

 áªb  ¢ûeÉg  ≈∏Y  »≤jôaC’G  OÉ–’G  á«°VƒØe

 ‘ äó≤Y »àdG ¢ùªÿG πMÉ°ùdG ∫hO áYƒª›

.Éæ«ª‚G ájOÉ°ûàdG áª°UÉ©dG

 ádhO ÚH äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 ‘ Égõjõ©J πÑ°Sh »≤jôaC’G OÉ–’Gh äGQÉeE’G

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG ™ÑªL

 πMÉ°ùdG ∫hO áYƒªée áªb ¢ûeÉg ≈∏Y »≤jôaC’G OÉëJ’G á«°VƒØe ¢ù«FQ ≈≤àdG

 á∏MôªdG ¢ù«FQh ôé«ædGh OÉ°ûJ »°ù«FQ Éæ«ªéfÉH »≤à∏j ¿É«¡f øH •ƒÑî°T 

»dÉe »a á«dÉ≤àf’G

‹Ée ¢ù«FQ Éæ«ª‚G ‘ ¬FÉ≤d ∫ÓN ¿É«¡f øH •ƒÑî°T

OÉ°ûJ ¢ù«FQ ™e Éæ«ª‚G ‘ ¬FÉ≤d ∫ÓNh.. ôé«ædG ¢ù«FQ ™e Éæ«ª‚G ‘ ¬FÉ≤d ∫ÓN ¿É«¡f øH •ƒÑî°T 



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG Qƒ°†Mh ájÉYôH 

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR

 áãdÉãdG IQhódÉH øjõFÉØdG èjƒàJ ” , á«∏NGódG

.É¡JÉ«dÉ©Ød »eÉàÿG πØ◊G ‘ äGQÉeE’G IõFÉ÷

 º«gGôHEG  øH  Ú°ùM  ‹É©e  èjƒààdG  ö†M

 á∏«ªL ‹É©eh º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh …OÉª◊G

 ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh …Ò¡ŸG íÑ°üe ⁄É°S âæH

 Ú∏ã‡h Ú°üàîŸG øe ÒÑc OóYh ΩÉ©dG º«∏©àdG

.IõFÉ÷G äÉÄa ™«ªL øY

 óH’ " : πØ◊G ∫ÓN ¬d áª∏c ‘ √ƒª°S ∫Ébh

 É‡ ™ªLCG ⁄É©∏dh Éæ°ùØfC’ ∑QÉÑf ¿CG ájGóH Éæd

 …ó«°S IOÉ«≤H äGõéæe øe äGQÉeE’G ádhO ¬à≤≤M

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

 …ó«°S á©HÉàeh ºYOh "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

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

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U …ó«°Sh "ˆG √ÉYQ" »HO

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

 Éæd Gƒeób øjòdG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 2021 h 2020 …óëàdG ΩÉY ‘ õ«ªà∏d õFGƒL

 ÖcƒµdG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh ¥Ó£f’G õFGƒ÷G √òg ºgCGh

.ôªMC’G

 ∂°T  ¿hO  øe  RÉ‚E’G  Gòg  ¿EG  √ƒª°S  ±É°VCGh

 Iõ«ªàe πªY á«é«JGÎ°SEG h …QÉ°†M çQEG êÉàf

 ¤EG óæà°ùJ , π«L ó©H Ó«L ∫É«LC’G É¡∏bÉæàJ

.´ÓW’Gh ôªà°ùŸG º∏©àdGh ó¡÷Gh IôHÉãŸG

 √òg ≈∏Y ÚªFÉ≤∏d ôjó≤àdGh ôµ°ûdG √ƒª°S Ωóbh

 IQhódG √òg ‘ øjõFÉØdG CÉægh Iõ«ªàŸG IõFÉ÷G

 »àdG  IÈÿGh  áaô©ŸG  π≤f  ¤EG  ºgÉjEG  É«YGO

 ìÉéædG  áaÉ≤K  º«ª©àd  øjôNB’G  ¤EG  ÉgƒÑ°ùàcG

.πª©dG ôjƒ£J ‘ É¡æe IOÉØà°S’Gh õ«ªàdGh

 Ú∏eÉ©dG ôjƒ£Jh á«ªæJ ¤EG IõFÉ÷G √òg ±ó¡J

 h ,º«∏©àdG áeƒ¶æe ôjƒ£Jh ,…ƒHÎdG ¿Gó«ŸG ‘

 ,áaô©ŸGh º∏©dG ‘ QÉµàH’Gh ´GóHE’G áaÉ≤K AÉæH

 øe á«YGóHE’G  QÉµaC’G  ™«ªL π≤f ‘ º¡°ùj Ée

 πªY áÄ«H øª°V πª©àd ™bGƒdG ¤EG …ô¶ædG ÉgQÉWEG

 IQÉæe IõFÉ÷G âëÑ°UCG ºK øeh ,áHPÉLh ájõ«Ø–

 øª°V á«ŸÉ©dG á«ª«∏©àdG ÜQÉéàdG π°†aCG ìô£J

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG Ëó≤àd á«°ùaÉæàdG øe AGƒLCG

 hCG  áÑ∏£dG  øe hCG  Úª∏©ŸG øe AGƒ°S ,ájƒHÎdG

 ±ÓàNG ≈∏Y …ƒHÎdG ∂∏°ùdG ‘ Ú∏eÉ©dG øe

 IõFÉ÷G  â∏µ°Th,  ájQGOE’Gh  á«fGó«ŸG  º¡©bGƒe

 á«HÉéjE’G º«≤dGh º«gÉØŸG âdƒMh ,Éjƒ«M GóaGQ

 ‘ º«∏©àdG IÒ°ùe ≥aGôJ á«∏ªY äÉ°SQÉ‡ ¤EG

.á«dÉ¨dG äGQÉeE’G ádhO

 Ωƒ«dG ": …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e ∫Ébh

 äGQÉeE’G IõFÉ÷ áãdÉãdG IQhódG äÉ«dÉ©a ºààîf

 äôKCG  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  πX  ‘

 ≈∏Y ÚªFÉ≤dG Oƒ¡L ÖÑ°ùH ,™ªLCG ⁄É©dG ≈∏Y

 á∏YÉØdG ácQÉ°ûŸGh øWƒdG AÉæHCG øe IõFÉ÷G √òg

 ôµa ï°Sôj Ée ƒgh á«ª«∏©àdG äÉÄØdG áaÉc øe

 øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG iDhQh

 ôjƒ£J ‘ , √GôK ˆG Ö«W , ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 áÑ∏W øe á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG »Ñ°ùàæe π«gCÉJh

 ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ™«ªLh ájQGOEGh á«ª«∏©J äÉÄ«gh

 ±GógC’G ≥«≤– ‘ º¡°ùjh , á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG

 äGQÉeE’G  ádhód á«æWƒdG  IóæLC’G  ‘ IOƒ°ûæŸG

 äGQÉeE’G  π©÷  É¡àeGóà°SGh  IóëàŸG  á«Hô©dG

 êPÉ‰ Ωó≤J á«aô©e IQÉæeh É«ª∏Y ´É©°TEG õcôe

 Iƒ≤H IöVÉMh ÚYóÑŸG áÑ∏£dG øe á«FÉæãà°SG

 äGõéæeh  á©aQh  Éeó≤J  ⁄É©dG  áWQÉN  ≈∏Y

. á«°ùaÉæJh á«ª∏Y

 ⁄É°S  âæH  á∏«ªL  ‹É©e  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe

 ójó©dG äGQÉeE’G â≤≤M ó≤d  ":  …Ò¡ŸG íÑ°üe

 ôjƒ£J  ÈY  ,áëLÉædG  á«ª∏©dG  äGƒ£ÿG  øe

 á«ª∏Y ¥ÉaBG  ≥∏N h áYƒæàe º«∏©J äÉeƒ¶æe

 øe ádhódG ‘ º«∏©àdG IOƒéH AÉ≤JQÓd IójóL

 »àdGh  áeGóà°ùŸG  áaô©ŸG  πÑ°S  ÒaƒJ  ∫ÓN

 »≤JôJ »àdG á«ª∏©dG äÉeƒ∏©ŸG ≥aóJ ‘ ºgÉ°ùJ

.áÑ∏£dG AÉæHCÉH

 äÉÄa ±ó¡à°ùJ äGQÉeE’G IõFÉL ¿CG ,ôcòdÉH ôjóL

 IóæLC’G  äGöTDƒŸ  …ò«ØæàdG  ≥jôØdG  É¡æe  IóY

 ¢ù∏éŸGh , Iõ«ªàŸG IQGOE’Gh ,õ«ªàŸG á«æWƒdG

 ,Iõ«ªàŸG áfÉ°†◊Gh á°SQóŸGh ,õ«ªàŸG »ª«∏©àdG

 å©àÑe »©eÉL ÖdÉW π°†aCGh ,õ«ªàŸG åëÑdGh

 iƒà°ùe  ≈∏Y  õ«ªàdG  áª°ShCG  ∂dòd  äó°UQh  "
 ´GóHE’G áaÉ≤ãd Gõjõ©J »ª«∏©àdG ¿Gó«ŸGh IQGRƒdG

 QÉµaC’G  ™«ªL  π≤f  ‘  ºgÉ°ùj  Ée  QÉµàH’Gh

 πª©àd ™bGƒdG ¤EG …ô¶ædG ÉgQÉWEG øe á«YGóHE’G

.áHPÉLh ájõ«Ø– πªY áÄ«H øª°V

:OhhGO »∏Y  ̀»ÑXƒHCG 

 AÉ©HQC’G Ωƒ«dG »ÑXƒHCG ôaƒ∏dG ∞ëàe íààØj

 ¿GƒæY  â–  2021  ΩÉ©∏d  ∫hC’G  ¬°Vô©e

 h ,zá«ŸÉY á¨d ƒëf  ̀§ÿG øah ójôéàdG{

 ¢Vô©ŸG ÉYOh .ΩOÉ≤dG ƒ«fƒj 12 ¤EG ôªà°ùj

 åjó◊G ójôéàdG øa ICÉ°ûf ™qÑàJ ¤EG √QGhR

 ¤EG  ’ƒ°Uh  RƒeôdGh  äÉeÓ©dG  ∫ÓN  øe

 øa  ¤EG  Oƒ©j  …òdG  ÚfÉæØdG  ΩÉ¡dEG  Qó°üe

 Aƒ°†dG  É£∏°ùe  ,…ƒ«°SB’Gh  »Hô©dG  §ÿG

 ¿CG Éªc.äÉaÉ≤ãdG ÚH ∑Î°ûŸG ΩÉ¡dE’G ≈∏Y

 ÊÉãdG ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG Èà© oj ¢Vô©ŸG Gòg

 ,hó«ÑeƒH õcôe ™e »ÑXƒHCG ôaƒ∏dG ∞ëàŸ

 IóYÉ°ùÃ ¬«éæ«JhCG ¬«jójO ≥«°ùæJ øe ƒg

 QGódG ,¿ÓH ¿ƒe QGO ájÉYôHh ,…QÉ°S …QÉe

 ,É¡JÉYGóHEG ∫ÓN øe ,âcôJ »àdG á«ŸÉ©dG

.áHÉàµdG ⁄ÉY ‘ áª°üH

 ádƒL ∫hC’G  ¢ùeCG  z»ÑXƒHCG  ôaƒ∏dG{º¶fh

 ≈∏Y É¡dÓN Gƒaô©J Ú«eÓYE’Gh Ú«Øë°ü∏d

.¢Vô©ŸG ‘ á«æØdG ∫ÉªYC’G ºgCG

 GQÉ© oe É«qæa ÓªY 80 øe ÌcCG ¢Vô©ŸG º°†j

 øe  ∫ÉªYCG  6h  ,áµjöT  á°ù°SDƒe  16  øe

 »gh  ,á°UÉÿG  »ÑXƒHCG  ôaƒ∏dG  áYƒª›

 ¬jQófCGh  ,Ô°SGôc  ‹h  ,»∏c  ∫ƒÑd  ∫ÉªYCG

 ,»∏ÑeƒJ »°Sh ,∑ƒdƒH ¿ƒ°ùcÉLh ,¿ƒ°SÉe

 ÊÉæa  øe  ºgÒZh  ,»µ°ùfófÉc  »∏«°SÉah

 ¤EG áLÉ◊ÉH Ghô©°T øjòdG øjöû©dG ¿ô≤dG

 ΩÉ¡dE’G øjóªà°ùe IójóL á«ŸÉY á¨d AÉ°ûfEG

.§ÿG øa øe

 ÚfÉØdG ∫ÉªYCG ≈∏Y Aƒ°†dG ¢Vô©ŸG §q∏°ùj

 …OÉ◊Gh  øjöû©dG  Úfô≤dG  øe  Üô©dG

 ∫ÓL QƒfCGh …hGõ©dG AÉ«°V πãe ,øjöû©dGh

 …QÉ«°Tƒg  √RGÒ°Th  ôeÉY  IOÉZh  √õª°T

 øe ΩÉ¡dE’G Ghóªà°SG øjòdGh ,ΩƒWÉM ≈æeh

 øe  áHÉàµdG  GhQôë«d  ,É¡dÉµ°TCGh  ±ôMC’G

 á«qæa áq∏M Égƒ°ùÑ∏jh âëÑdG …ƒ¨∏dG É¡ÑdÉb

 á«Ñ«côJ  á«qæa  ’ÉªYCG  º°†j  ƒgh  .IójóL

 »µfÉ°Sh ó«°S ∫EG  Éªg øjnöUÉ©e Ú nfÉæØd

 ÚfÉæØdG  ¿CG  É¡dÓN  øe  ¿Éæ«Ñj  ,≠æ«c

 ájöüH ∫Éµ°TCG øY åëH ‘ GƒdGR Ée Ωƒ«dG

 äGÒ¨à∏d áHÉéà°SG º¡æa ‘ É¡›ód IójóL

.á«dÉ◊G á«©ªàéŸG

 õcôe áYƒª› øe »¡a IQÉ© oŸG ∫ÉªYC’G ÉeCG

 ‘  ôaƒ∏dG  ∞ëàeh  ,¢ùjQÉH  ‘  hó«ÑeƒH

 á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØ∏d »æWƒdG õcôŸGh ,¢ùjQÉH

 ‘  ¢ù«JÉe  ¿ÉL  á°ù°SDƒeh  ,¢ùjQÉH  ‘

 ,¢ùjQÉH  ‘ »∏«H  ∑ÉL  …ÒdÉZh  ,¢ùjQÉH

 ,¢ùjQÉH  ‘ ôéjÉL  öTƒH  ÚL …ÒdÉZh

 ∞ëàeh ,∫Éa’ ¿ÉeÒL ¿É°S ájó∏H ∞ëàeh

 ∑ƒdƒH á°ù°SDƒeh ,á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d πHƒfhôZ

 ∞dhOCG  á°ù°SDƒeh  ,∑Qƒjƒ«f  ‘  Ô°SGôc-

 …ÒdÉZh  ,∑Qƒjƒ«f  ‘  Ö«∏JƒZ  Òà°SEGh

 ‘ ±Qhó°Sôª∏«a ¢û«cQÉeh ,ôfÒa πµjÉe

 ,∑Qƒjƒ«f  ‘  »cÉe  …ÒdÉZh  ,ÚÑÑjôJ

 ¿ƒeQGƒfh ,¿óæd ‘  ΩƒWÉM ≈æe ƒjOƒà°SGh

 ó«°S ∫EG ƒjóà°SGh ,¢ùjQÉH ‘ ø°ûcOhôH äQBG

 ËÉ¡æLƒL  ∞ëàe  ÖfÉL  ¤EG  ,»HO  ‘

.»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ ,∑QÉÑŸG áØ«∏N óªfi ‹É©e ∫Ébh

 ô©°TCG  »ÑXƒHCG-  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGO

 ôaƒ∏dG{  äÉYÉb  ∫ƒNód  QhöùdGh  ôîØdÉH

 ∫hC’G  »ŸÉ©dG  ¬°Vô©e  IQÉjõd  z»ÑXƒHCG

 GOó› Oƒ©j ∞ëàŸG ƒg É¡a .ΩÉ©dG  Gò¡d

 »Øëàe QÉWEG øª°V IRQÉH á«qæa É©£b Ωqó≤«d

 á«qæa ∫ÉªYCG »gh ,¢Vô©ŸG Gòg ‘ ôµàÑe

 ΩÉ¡dE’G  ¢ü°üb  øe  ¬jhôJ  ÉŸ  á«FÉæãà°SG

 ójó©dG ¢Vô© oj »àdGh äÉaÉ≤ãdG ÚH ∫OÉÑàŸG

 á≤£æŸGh  »ÑXƒHCG  ‘  ¤hC’G  Iôª∏d  É¡æe

 πãŸ Ö°ùfC’G áæjóŸG »g »ÑXƒHCG ¿EG .πµc

 ≈∏Y  π«dO  ÒNh  ,á«æØdG  ¢VQÉ©ŸG  √òg

 ºgÉØàdG  øe  ¿É©Ñæj  ƒªædGh  QÉgOR’G  ¿CG

 øØdÉa  .äÉaÉ≤ãdG  ÚH  ìÉàØf’Gh  ¿hÉ©àdGh

 Éª¡°†©H  øe  ΩÉ¡dE’G  ¿Góªà°ùj  áaÉ≤ãdGh

 GQhO Ö©∏j »ÑXƒHCG ôaƒ∏dG π¶«°Sh ,¢†©ÑdG

 ¢†Ñæj õcôe ¤EG Éæàæjóe πjƒ– ‘ ÉjQƒfi

 .⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ´GóHE’ÉH

 Oƒ¡é∏d GQGôªà°SG ¢Vô©ŸG Gòg ó°ùéj ±É°VCGh

 áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO É¡àdòH »àdG áª¡ŸG

 ≈∏Y ,»°VÉŸG ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y »ÑXƒHCG -

 É¡à°Vôa »àdG á«ŸÉ©dG äÉjóëàdG øe ºZôdG

 äGQOÉÑe Éæeób å«M .19- ó«aƒc áëFÉL

 ÖfÉL ¤EG IôµàÑeh IójóL áMƒªW á«aÉ≤K

 á¡Lƒe á«µ«eÉæjOh áYƒæàe á«aÉ≤K èeGôH

 q¿CG  ócDhCGh  .»∏ëŸG  ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ª÷

 ÉgÉfô¡XCG »àdG áfhôŸGh ∞q«µàdG ≈∏Y IQó≤dG

 ó¡°ûŸG ôjƒ£J ‘ âªgÉ°S âbƒdG Gòg ∫ÓN

 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ¤EG É«©°S IQÉeEÓd ‘É≤ãdG

.¬JÉ©∏£Jh äÉaÉ≤ãdG ∞∏àfl øe ÉfQƒ¡ªL

 ôaƒ∏dG ∞ëàe ôjóe ,¬«JÉHGQ πjƒfÉe ∫Ébh

 »àdG  áÑ©°üdG  ΩÉjC’G  …ƒ£f Éª«a ,»ÑXƒHCG

 ƒYóf ¿CG Éföùj ,2020 ΩÉ©dG ‘ ÉgÉæ°ûY

 ‘  óYÉ°ùŸG  ôjóŸG  ,¬«éæ«JhCG  ¬«jójO

 §«∏°ùàd  ,öUÉ©ŸG  øØ∏d  »æWƒdG  ∞ëàŸG

 ójôéàdG øa ™ªŒ »àdG ábÓ©dG ≈∏Y Aƒ°†dG

 ÚàjöüÑdG Úà¨∏dG ÚJÉg …CG ,§ÿG øØH

 Ωó≤j .Éª¡æ«H §HôJ »àdG á≤«KƒdG ábÓ©dGh

 ±É°ûàcG  á°Uôa  √QGhõd  z»ÑXƒHCG  ôaƒ∏dG{

 Ωƒ°SôdG  ∫ÓN  øe  ácÎ°ûŸG  á¨∏dG  √òg

 iôjh  .•ƒ£ÿGh  äÉeÓ©dGh  ájôjƒ°üàdG

 ÊÉãdG ¿hÉ©àdG áé«àf QƒædG ¢Vô©ŸG Gòg

 ∞ëàŸG QGhõd Ωqó≤ oj …òdG hó«ÑeƒH õcôe ™e

 »ÑXƒHCG  ‘  ¤hC’G  Iôª∏d  ¢Vô© oJ  ’ÉªYCG

 ,»∏ÑeƒJ  »°ùd  ∫ÉªYCG  É¡æe  ,á≤£æŸG  ‘h

 …Ôgh ,»µ°ùæjófÉc »∏«°SÉah ,¿Éaƒj ‹h

 ,¿ƒeôJhO ¿É«à°ùjôch ,hÒe ¿GƒNh ,ƒ°û«e

 öUÉfh  ,¿ƒ°SÉe  ¬jQófCGh  ,¬«aƒHhO  ¿ÉLh

 ≈∏Y  π«dO  ÒN  ¢Vô©ŸG  Gòg  ¿EG  .⁄É°ùdG

 øe IÒÑc áYƒª› ™e á≤«KƒdG ÉæJÉcGöT

 á≤ãdG ≈∏Yh ,á«aÉ≤ãdGh á«qæØdG äÉ°ù°SDƒŸG

 Ëó≤J  ‘ ÉæeÉªàgGh  ,Éææ«H  Ée  ádOÉÑàŸG

 øe ÉæHGƒHCG ÉæYqöT ó≤d .ÉfQGhõd áq«æZ ÜQÉŒ

 Gƒ∏eCÉà«d ,¿ÉeCG  πµH QGhõdG πÑ≤à°ùæd ójóL

 ¿ƒfÉæØdG óªà°SG »àdG QOÉ°üŸGh ójôéàdG øa

.É¡æe ΩÉ¡dE’G

 èeGÈdG  ôjóe  ,  »°ùeÉ°ûdG  É«∏Y  äócCGh

 »ÑXƒHCG ôaƒ∏dG ∞ëàe ‘ áHÉfE’ÉH á«aÉ≤ãdG

 º°†j  ‘É≤ãdG  èeÉfÈdG  ¿CG  (IóMƒdG)  `d

 á«aÉ≤ãdG  á£°ûfC’Gh  èeGÈdG  øe  ÒãµdG

 »àdG á«æØdG äÉ°SQÉªŸÉH »Øàëjh áYƒæàŸG

 âKó–h ,ácÎ°ûŸG á«ŸÉ©dG á¨∏dG ó q°ùŒ

 ¿hÉ©àdG πµ°ûj …òdG ¢Vô©ŸG øY »°ùeÉ°ûdG

 áYƒª›  º°†jh  äÉaÉ≤ãdG  ÚH  ìÉàØf’Gh

 çGÎdG ÚH êõ“ »àdG á«aÉ≤ãdG á£°ûfC’G øe

 Qƒ¡ª÷G ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,≈≤«°SƒŸGh Qƒ°üdGh

 ÈY »°VGÎaG »≤«°Sƒe ¢Vô©H ™àªà°ù«°S

 Ú«≤«°SƒŸ Üƒ«Jƒj ≈∏Y ∞ëàŸG áëØ°U

 OóY ¢VôY ¤EG áaÉ°VEG ,»ÑXƒHCG »∏cÒH øe

.∞ëàŸG ìöùe ≈∏Y ΩÓaC’G øe

 ‘ óYÉ°ùŸG ôjóŸG ,¬«éæ«JhCG ¬«jójO ∫Ébh 

 ∫hDƒ°ùŸGh öUÉ©ŸG øØ∏d »æWƒdG ∞ëàŸG

 ¢Vô©ŸG  ≥ q°ùæeh  ,á«aÉ≤ãdG  èeGÈdG  øY

 ∞ëàe ™e ¬«∏Y â∏ªY …òdG ´höûŸG ó q°ùéj

 ÚH  ä’OÉÑàdGh  äGQGƒ◊G  »ÑXƒHCG  ôaƒ∏dG

 äGQGƒ◊G ≈∏Y Aƒ°†dG §q∏°ùj ƒ¡a .äÉaÉ≤ãdG

 Ωƒ¡Øe Égó°ùéj »àdG áæeRC’Gh øcÉeC’G ÚH

 Qƒ°üdG  ÚH  äGQGƒ◊Gh  ,»ŸÉ©dG  ∞ëàŸG

 ÚeÉ°SôdG QÉ¡ÑfG ‘ ¢ùµ©æJ »àdG ±ôMC’Gh

 øeõdG ÈY äGQGƒ◊Gh ,¢ùµ©dGh §ÿG øØH

 øe  Üô¨dGh  á¡L øe ¥öûdG  ÚfÉæa  ÚH

 ΩGóîà°SG ‘ ≈∏éàj √Gôf …òdGh ,á«fÉK á¡L

 ∑Qƒjƒ«f  øe  ´QÉ°ûdG  øa  ÊÉæa  RôHCG  óMCG

 á¨d ∂dòH ó¡°ûæd ,áÁó≤dG ájöüŸG ¿ƒæØ∏d

 .øcÉeC’Gh Qƒ°ü©dG ≈£îàJ á«ŸÉY

 IQGOEG  Iôjóe  ,º«‚  ÉjôK  IQƒàcódG  âdÉbh

 åëÑdGh ∞ëàŸG AÉæeCGh á«æØdG äÉ«æà≤ŸG

 Gòg ìÉààaG ™e »ÑXƒHCG ôaƒ∏dG ‘ »ª∏©dG

 »ÑXƒHCG  ôaƒ∏dG  ∞ëàe  ≥∏£ oj  ,¢Vô©ŸG

 ≈∏Y  õ qcôj  …òdG  ådÉãdG  ‘É≤ãdG  ¬ª°Sƒe

 ÉØ°ûµà°ùe ,Üô¨dGh ¥öûdG ÚH Ée ä’OÉÑàdG

 ¿EÉa  .Éª¡æe  qπc  ´GóHEG  äõq«e  »àdG  ¥ô£dG

 ¿ô≤dG ‘ ójôéàdG øa ICÉ°ûf QÉ°ùe Éæ©ÑàJ

 π qeCÉJ áé«àf πqµ°ûJ ¬fCG ÉfóLƒd ,øjöû©dG

 äÉeÓ©dG  ∞∏àîŸ  ÚjójôéàdG  ÚfÉæØdG

 äÉaÉ≤ãdG øe ájôjƒ°üàdG Ωƒ°SôdGh •ƒ£ÿGh

 ±ôMC’G ÉfóLƒd ÉædƒM Éæ∏ qeCÉJ ¿EGh .á«böûdG

 §ÿG  øa  πãe  ¿ƒæØdG  ´GƒfCG  ∞∏àfl  ‘

 É«≤jôaCG ∫Éª°Th É«°SBG äòîqJG óbh .»à«aGô¨dGh

 ó©ÑdG Gòg ó‚ .QÉWE’G Gòg ‘ ÉjQƒfi Gõcôe

 ,ÒÑ©àdG í°U ¿EG ,É«fÉMhQ É©HÉW òîqàj …òdG

 ±ƒØ°U ‘ äô¡X »àdG á«ahô◊G ácôM ‘

 ‘ ÉeÉg GQhO âÑ©d »àdGh ,Üô©dG ÚfÉæØdG

 ∫ƒ≤dG ÉææµÁ .öUÉ©ŸG ójôéàdG øa Qqƒ£J

 ¥öûdG  AÉ≤d  º°SQ  ¤EG  ±ó¡j  ¢Vô©ŸG  ¿EG

 Aƒ°†dG É£∏°ùe ,IóMGh áMƒd ≈∏Y Üô¨dGh

 äÉ°SQÉ‡ øe Üô¨dG ƒfÉæa ¬Ñ°ùàcG Ée ≈∏Y

 πc Ió«©H äÉaÉ≤K øe §ÿG øa ‘ á«qæa

.º¡JÉaÉ≤K øY ó©ÑdG

 º°ù≤dG õ qcôj ,ΩÉ°ùbCG á©HQCG ¢Vô©ŸG º°†jh

 ,"ájôjƒ°üàdG  Ωƒ°SôdG"  ≈∏Y  É¡æe  ∫hC’G

 ‘ QÉµaCGh äÉª∏c πqã“ ájõeQ Qƒ°U »gh

 ,öüeh øjóaGôdG OÓH ‘ áÁó≤dG äGQÉ°†◊G

 .…ójôéàdG øØdG ÊÉæØd ΩÉ¡dEG Qó°üe â∏qµ°T

 "äÉeÓ©dG" ≈∏Y õ qcôj ƒ¡a ÊÉãdG º°ù≤dG ÉeCG

 ¿Éµe  ,áHÉàµdG  ïjQÉJ  ‘  ,â∏àMG  »àdG

 õLÉ◊G  ∂dòH  öùµàd  ,ájôjƒ°üàdG  Ωƒ°SôdG

 º°ù≤dG qÚÑjh .Qƒ°üdGh áHÉàµdG ÚH π°UÉØdG

 "íeÓe" ¿GƒæY â– ¢Vô©ŸG øe ådÉãdG

 øªµJ »àdG ábÉ£dG Üô¨dG ƒfÉæa èeO ∞«c

 º¡«°TGôa äÉHöV ‘ »böûdG §ÿG øa ‘

 ¢Vô©ŸG ºààî ojh .á«HÉ«°ùfG •ƒ£N QÉµàH’

 ∞«c  í°Vƒj  …òdG  "§ÿG  ¿ƒæa"  º°ù≤H

 ¿ƒjôH øe ,⁄É©dG ∫ƒM øe ¿ƒfÉæØdG CÉ÷

 ø°ùM  ôcÉ°Th  ƒ°û«e  …Ôg  ¤EG  Ú°ù«L

 ‘ §ÿG øa ¤EG ,Qƒ°üæe ¿Éª«∏°Sh ó«©°ùdG

 .º¡dÉªYCG

 QqƒW  ,¢Vô©ŸG  ™e  QGhõdG  πYÉØJ  õjõ©àdh

 »ÑXƒHCG  ôaƒ∏dG  ∞ëàe  ‘ º«∏©àdG  ≥jôa

 ÜÉÑ°ûdG QGhõdG ¬ qLƒJ á«ªbQ á«ª«∏©J OQGƒe

 ≥jôØdG  ºª°U  PEG  .¢Vô©ŸG  ‘  º¡JÓFÉYh

 ,"º∏b" º°SG É¡«∏Y ≥∏WCG á«fƒJôc á«°üî°T

 OóëŸG QÉ°ùŸG ±É°ûµà°SG ≈∏Y QGhõdG óYÉ°ùJ

 ∫ÉªYC’G QÉ«àNG ‘ ÜÉÑ°ûdG QGhõdG ∑öû oJh

 äÓYÉØàdG  √òg  ±ó¡Jh  .ÚfÉæØdGh  á«æØdG

 ïjQÉJ ±É°ûàcGh »YGóHE’G ÒÑ©àdG ΩÉ¡dEG ¤EG

 .ójôéàdG øah ±hô◊Gh ájôjƒ°üàdG Ωƒ°SôdG

 õéM IÒ¨°üdG äÉYƒªéª∏d øµÁ ¬fCG Éªc

 á≤«bO 45 É¡Jóe ¢Vô©ŸG ‘ á©jöS ádƒL

.∞ëàŸG øe ó°Tôe á≤aôH

 ¢Vô©ŸG  êƒdÉàc  AGöT  QGhõ∏d  øµÁ  Éªc

 PEG ,á«°ùfôØdGh á«Hô©dGh ájõ«∏‚E’G äÉ¨∏dÉH

 ¢Vô©ŸG äÉYƒ°Vƒe ±É°ûàcÉH º¡d íª°ùj

 º∏≤H  áeó≤e  êƒdÉàµdG  øª°†àjh  .≥ª©H

 á∏MGô∏d ä’É≤e ™e ,º«‚ ÉjôK IQƒàcódG

 É¡«dEG …ógoCG »àdG ,»æ«ØdÉ°S ¬jQófCG ¢ùjôJÉ«H

 ¢ù«dCGh  ¬«éæ«JhCG  ¬«jójOh  ,êƒdÉàµdG  Gòg

.øjôjƒc
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óªfi øH Ωƒàµe Qƒ°†ëH …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN óªfi øH ¿GóªM

 .. áªWÉa áî«°ûdG äÉ¡«LƒàH

 ßØM äGƒ≤d ÉjGóg áæë°T π°SôJ äGQÉeE’G

É«≤jôaCG »a á«FÉ°ùædG ΩÓ°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »FÉ°ùædG OÉ–E’G Iôjóe …ójƒ°ùdG IQƒf IOÉ©°S äócCG 

 á°ù«FQ ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S ¿CG ΩÉ©dG

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

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

 ºYO π«Ñ°S ‘ Gó¡L ∫CÉJ ⁄ "äGQÉeE’G ΩCG" ájöSC’G

 π«dòJ ∫ÓN øe ,¢VQC’G ´É≤H ≈à°T ‘ ICGôŸG Úµ“h

 ájƒªæàdG É¡JÒ°ùÃ ™aó∏d É¡eÉeCG äÉÑ≤©dG ™«ªL

.äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéŸG ™«ªéH áeó≤àe ÖJGôŸ

 ƒª°S äÉ¡«LƒJ áÑ°SÉæÃ É¡d íjöüJ ‘ ∂dP AÉL

 áYƒª›  ∫É°SQEÉH  ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG

 á«FÉ°ùædG ΩÓ°ùdG ßØM äGƒb ≈∏Y É¡©jRƒàd ÉjGóg

 É¡©jRƒJ  CGóÑj  »àdGh  É«≤jôaCG  ‘  IóëàŸG  ·CÓd

 øe  Oó©H  GQhôe  ájOÉ–’G  É«fGõæJ  ájQƒ¡ªL  øe

 ƒª°S IQOÉÑe" QÉWEG  ‘ ,É«≤jôaCG  ÜƒæL ‘ ∫hódG

 ΩÓ°ùdG ‘ ICGôŸG Úµªàd ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG

 IQGRh  øe  ò«ØæàH  Égƒª°S  É¡à≤∏WCG  »àdG  ,"øeC’Gh

 ™e  ácGöûdÉHh  ,ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G  h  ´ÉaódG

 AÉ°ùædG ÖjQóàd ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G áÄ«g èeÉfôH

 ,ΩÓ°ùdG  ßØMh …ôµ°ù©dG  ´É£≤dG  ‘ πª©dG ≈∏Y

 á°SQóe É¡Ø«°†à°ùJh äGQÉeE’G áeƒµM ÉgÉYôJ …òdG

 øe á∏«Ñf áàØd ‘ ,»ÑXƒHCG ‘ QhRC’G âæH ádƒN

 äÉeõ∏à°ùŸG Òaƒàd ,á«fÉ°ùfE’Gh AÉ£©dG õeQ Égƒª°S

 ∂dPh ,⁄É©dG AÉ°ùæd áÁôc IÉ«M πLCG øe á«°SÉ°SC’G

 ICGôª∏d IóëàŸG ·CÓd ∫É°üJ’G Öàµe ÚH ≥«°ùæàdÉH

 »ë°ûdG  IRƒe  IQƒàcódG  ¬∏ã“  …òdG  äGQÉeE’G  ‘

 ΩÉ©dG ÚeC’G áÑFÉf óªfi áæ«eCG h ájò«ØæàdG ¬Jôjóe

 ÜƒæL ‘ ΩÓ°ùdG ßØM äGƒb ™e IóëàŸG ·CÓd

.É«≤jôaCG

 ƒª°S …OÉjCG ¿EG …ójƒ°ùdG áØ«∏N IQƒf IOÉ©°S âdÉbh

 »°UÉ≤∏d óà“ Ée ÉªFGO  AÉ°†«ÑdG  áªWÉa áî«°ûdG

 ÒÑµdG É¡FÉ£©H áª«b ¢VQCG πc ‘ ´Qõàd ,ÊGódGh

 äÉ¡«LƒJ ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,⁄É©dG ∫ƒM AÉ°ùædG ™«ª÷

 ÒaƒJh ÉgQhóH ¢Vƒ¡ædGh ICGôŸG äGQób AÉæÑH Égƒª°S

 ,øeC’Gh áeÓ°ùdG ÖfGƒL ™«ªL ‘ É¡d ΩRÓdG ºYódG

 πÑ°ùdG πc ÒaƒàH π«ÑædG Égƒª°S ¿ÉÁEG  øe ™Ñæj

 IOÉjRh  ΩÓ°ùdG  ßØM  äÉ«∏ªY  ‘  ICGôŸG  ∑GöTE’

 …ôµ°ù©dG ´É£≤dG ‘ πª©∏d äÓgDƒŸG AÉ°ùædG OóY

 IQó≤dG É¡ëæeh ⁄É©dG ∫ƒM º¡ªYód äÉµÑ°T AÉ°ûfEGh

 ≈à°T ‘ øjôNB’Gh É¡æWh √ÉŒ É¡ÑLGh ájOCÉJ ≈∏Y

.¢VQC’G ´É≤H

 ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S IQOÉÑe ¿CG âaÉ°VCGh

 äGRÉ‚EG â≤≤M ,øeC’Gh ΩÓ°ùdG ‘ ICGôŸG Úµªàd

 ó©H á°UÉN ,É¡°ù«°SCÉJ øe ÚeÉY ∫ÓN ábƒÑ°ùe ÒZ

 èeÉfÈdG øe ¤hC’G á∏MôŸG ¬à≤≤M …òdG ìÉéædG

 πÑb  ,äÉ«Hô©dG  AÉ°ùædG  øe  áYƒª›  ÖjQóJ  ‘

 ÖjQóJ èeÉfôH øe á«fÉãdG á∏MôŸG ¥ÓWEG ºàj ¿CG

 äÉ«∏ªY ≈∏Y É«°SBGh É«≤jôaCG ‘ AÉ°ùædG øe áYƒª›

 Qhód …Qƒfi Ωó≤J RGôMEG ¤EG iOCG Ée ,ΩÓ°ùdG ßØM

 º¡ŸG  »‡C’G  ∞∏ŸG  Gòg  ‘  »eÉæàŸG  äGQÉeE’G

 ±GógC’G ≥«≤– ≈∏Y ¢Uô– IQOÉÑŸG ¿CG ¤EG IÒ°ûe

.1325 ºbQ øeC’G ¢ù∏› QGô≤d á«é«JGÎ°S’G

:ΩGh-»HO

 øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  

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

 óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†Mh …ò«ØæàdG

 ÖFÉædG  »HO  ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 ¢ù∏éŸG óªàYG ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd ∫hC’G

 ≈∏Y kAÉæH ,»HO ‘ çGóMC’G ájÉYôd õcôe AÉ°ûfEG

 ≥«°ùæàdÉH ™ªàéŸG á«ªæJ áÄ«g É¡àeób á°SGQO

 áeÉ©dG áHÉ«ædGh »HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ™e

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G øe OóYh

 πgDƒJ  »àdG  á£°ûfC’G  ÒaƒJ  ¤EG  õcôŸG  ±ó¡j

 OôØc ™ªàéŸG OGôaCG ÚH ¬›O ó«©J h çó◊G

 áaÉ°VEG  ,¬bƒ≤ëH  ´Ghh  øeBGh  ø sµ o‡h  ó«©°S

 çGóMC’G  π«gCÉJh  ájÉYQ  Ωƒ¡ØÃ  AÉ≤JQ’G  ¤EG

 πeGƒ©dG  á÷É©Ÿ  á«bÉÑà°S’G  ∫ƒ∏◊G  ™°Vhh

 ≥aGƒàj  ÉÃ  çGóMC’G  ìƒæL  IôgÉ¶d  áÑÑ°ùŸG
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اأخبار الوطن

 تفاهم بين »زايد العليا« 
وموؤ�س�سة ولي العهد بالأردن

اأبوظبي ـ وام:
لأ�صحاب  العليا  زاي��د  م�ؤ�ص�صة  اأب��رم��ت 
ويل  م�ؤ�ص�صة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  الهمم 
ب�صاأن  الها�صمية  الأردنية  باململكة  العهد 
التاأهيل  برامج  جمال  يف  اخل��رات  تبادل 
واأ�رسهم،  الهمم  لأ�صحاب  الأ�رسي  والإر�صاد 
واإر�صادية،  تاأهيلية  برامج  تقدمي  بهدف 
بيئة  يف  وال��ط��اق��ات  امل����ارد  وا�صتثمار 
اإيجابية لتمكني اأ�صحاب الهمم، مبا ينا�صب 
التفاهم  مذكرة  وقع  وتطلعاتهم.  اإمكاناتهم 
الهمم  لأ�صحاب  العليا  زايد  م�ؤ�ص�صة  عن 
�صعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان، الأمني 
العهد  ويل  م�ؤ�ص�صة  وعن  للم�ؤ�ص�صة،  العام 
باململكة الأردنية الها�صمية، الدكت�رة متام 
للم�ؤ�ص�صة وذلك عر  التنفيذي  املدير  منك� 
بح�ص�ر  بعد  عن  املرئي  الت�صال  تقنيات 

لفيف من قيادات امل�ؤ�ص�صتني.
اجلانبان  يتعاون  التفاهم  مذكرة  ومب�جب 
يف جمال دعم اأ�رس اأ�صحاب الهمم من خالل 
بنقل خرة وجتربة  الأ�رسي  الإر�صاد  برامج 
"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  حمليا  �صابق 
وم�صاعدتهم  الهمم  اأ�صحاب  اأم�ر  واأولياء 
ت�اجههم  التي  التحديات  م�اجهة  لكيفية 
اأجل متكينهم ودجمهم يف  من  اأبنائهم  مع 
من خرات  ال�صتفادة  اإىل  اإ�صافة  املجتمع، 
بال  "�صمع  مبادرة  يف  العهد  ويل  م�ؤ�ص�صة 
التي يجري تنفيذها على امل�صت�ى  حدود" 
التعاون  اإىل  اإ�صافة  باململكة،  ال�طني 
امل�صرتك يف نقل خرة وجتربة "زايد العليا" 
للم�اليد  املبكر  للك�صف   12/3 برنامج  يف 

اجلدد.
الفنية يف  اخل���رات  اجل��ان��ب��ان  وي��ت��ب��ادل 
احلقائب  وت�صميم  التاأهيل  منظ�مة  تط�ير 
الهمم،  اأ�صحاب  من  لالأطفال  التعليمية 
برامج  يف  الت��صع  اإمكانية  يف  والنظر 
اأ�صحاب الهمم لتاأهيلهم يف النخراط  دعم 

مبجتمعاتهم و�ص�ق العمل.
من ناحيته رحب �صعادة عبد اهلل احلميدان 
الأمني العام مل�ؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب 
مع  التفاهم  مذكرة  على  بالت�قيع  الهمم 
الأردن��ي��ة  باململكة  العهد  ويل  م�ؤ�ص�صة 

الها�صمية.

نهيــان بــن مبــارك ي�ستقبــل �سفيــر �سلطنــة عمان
اأبوظبي-وام:

 ا�صتقبل معايل ال�صيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح و 
التعاي�س يف ق�رسه ام�س الثالثاء 
بن  اأحمد  ال�صيد  الدكت�ر  �صعادة 
هالل بن �صع�د الب��صعيدي �صفري 

�صلطنة عمان لدى الدولة.
ال�صفري  ب�صعادة  معاليه  ورحب 
ت�صلمه  مبنا�صبة  وهناأه  العماين 
له  ومتنى  اجلديد  عمله  مهام 
الإقامة  والنجاح وطيب  الت�فيق 

يف بلده الثاين الإمارات.
اللقاء بحث عالقات  جرى خالل 
التعاون ال�صرتاتيجي التي تربط 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
و�صبل  ال�صقيقة  عمان  و�صلطنة 
تعزيزها وتنميتها لبناء م�صتقبل 
امل�صالح  ي��خ��دم  ومب��ا  م�����رسق 
النظر  وجهات  وتبادل  امل�صرتكة 
ذات  الق�صايا  م��ن  ع��دد  ح���ل 

الهتمام امل�صرتك.
بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  وق��ال 
العالقات  اإن  نهيان  اآل  مبارك 
الإماراتية العمانية متثل من�ذجا 
الث�ابت  م��ن  ان��ط��الق��ا  م��ت��ف��ردا 
امل�صرتكة  وال���روؤى  التاريخية 
التي تزداد ر�ص�خا بدعم ورعاية 
ال�صقيقني  البلدين  قيادتي  من 
حتت  عمان  �صلطنة  اأن  م���ؤك��دا 

هيثم  ال�صلطان  جاللة  ق��ي��ادة 
�صعيد  اآل  تيم�ر  بن  ط��ارق  بن 
ت�ا�صل  ال�صقيقة  عمان  �صلطان 
مزيد  نح�  املباركة  م�صرياتها 
والزدهار. من جانبه  التقدم  من 
اأحمد  هناأ �صعادة الدكت�ر ال�صيد 

بن هالل بن �صع�د الب��صعيدي .. 
معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان مبنا�صبة الإجناز التاريخي 
العاملي الذي حققته الإمارات يف 
م�صبار  ب��ص�ل  الف�صاء  قطاع 
وال��ذي  املريخ  م��دار  اإىل  الأم��ل 

ميثل مدعاة للفخر والعتزاز لكل 
اإماراتي وعربي.

الإم�����ارات يف  دول���ة  اأن  واأك���د 
ت�ا�صل  الر�صيدة  قيادتها  ظل 
ال�صتثنائية  الإجن��ازات  حتقيق 
خلدمة  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

مبادئ  اإىل  م�صتندة  الإن�صانية 
ال�صالم  وقيم  الإن�صانية  الأخ���ة 
الإن�صاين  والت�صامن  والت�صامح 
مييز  م��ا  وه���  الب�رس  بني  ب��ني 
احل�صارية  الإم�����ارات  م�صرية 

للم�صتقبل.

»الوطني التحادي« يوافق على ثالثة م�سروعات 
قوانين

اأبوظبي-وام:
خالل  الحت��ادي  ال�طني  املجل�س  واف��ق   
الن��ع��ق��اد  دور  م��ن  ال�صابعة  جل�صته 
ال�صابع  الت�رسيعي  للف�صل  الثاين  العادي 
يف  "الثالثاء"  ام�س  عقدها  التي  ع�رس، 
معايل  برئا�صة  باأب�ظبي،  املجل�س  مقر 
ثالثة  على  املجل�س،  رئي�س  غبا�س  �صقر 
بع�س  بتعديل  تتعلق  ق�انني  م�رسوعات 
رقم /14/  بقان�ن احتادي  املر�ص�م  اأحكام 
ل�صنة 2018 ب�صاأن امل�رسف املركزي وتنظيم 
حظر  وب�صاأن  املالية،  والأن�صطة  املن�صاآت 
من  ال�صادرة  العلمية  ال�صهادات  ا�صتخدام 
القان�ن  وباإلغاء  لها،  مرخ�س  غري  جهات 
بتنظيم   1978 ل�صنة   /17/ رقم  الحت��ادي 
اأمام  بالنق�س  الطعن  واإج���راءات  ح��الت 

املحكمة الحتادية وتعديالته.
ال�طني  املجل�س  رئي�س  م��ع��ايل  وق���ال 
الحتادي يف كلمة : " لعله من ح�صن الطالع 
اأن تاأتي الذكرى ال� "49" لتاأ�صي�س املجل�س 
بعد اأيام قالئل من حتقيق حلم دولتنا من 
املريخ  مدار  يف   " الأمل  "م�صبار  ا�صتقرار 
كخام�س دولة يف العامل حتقق هذا الإجناز، 
املجل�س  تاأ�صي�س  ذكرى  ومبنا�صبة  واإننا 
جندد العهد لقيادتنا الر�صيدة ببذل كل غال 
يف  الد�صت�رية  اأدوارن��ا  خالل  من  ونفي�س 
تعزيز م�صرية الحتاد املباركة، وقدرة الدولة 
عر  امل�صتقبلية  م�صتهدفاتها  حتقيق  على 
يلبي  ومبا  احلك�مة،  مع  البناءة  ال�رساكة 

تطلعات �صعبنا يف التط�ر والزدهار ".
و�صدد معايل �صقر غبا�س على اأن املجل�س 
ال�طني الحتادي �صيظل كما اأراد له الأباء 
زايد  ال�صيخ  له  بقيادة املغف�ر  امل�ؤ�ص�ص�ن 
ثراه  اهلل  طيب   " نهيان  اآل  �صلطان  بن 
عاليًا  ورم��زاً  لل�ص�رى،  ح�صينة  قلعة   "
واحلك�مة  القيادة  لتالحم  ومنراً  لالحتاد، 
اأجل  من  الإم��ارات  دولة  �صعب  ممثلي  مع 
ال�طنية  واملنجزات  املكت�صبات  ت�ا�صل 
واأ�صاف   .  " والتميز  الكفاءة  معايري  وفق 

معاليه : " لعل برنامج التمكني ال�صيا�صي 
خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اأطلقه  الذي 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
العميق،  الإميان  يف عام 2005 يج�صد  اهلل" 
امل�صاركة  اأطر  ت��صيع  يف  الأكيدة  والثقة 
الدولة  �صعب  ممثلي  ومتكني  ال�صيا�صية، 
يف اأن يك�ن�ا م�صاركني فاعلني يف م�صرية 
اخلم�صني  م�صتقبلها يف  ل�صت�رساف  الدولة 
يف  الإمارات  ملئ�ية  و�ص�ًل  القادمة  عامًا 
ن�صبة  رف��ع  اأن  اإىل  م�صريا  2071م،  العام 
متثيل املراأة الإماراتية يف املجل�س ال�طني 
الحتادي اإىل 50% اإمنا ي�ؤكد على اإجنازاتها 
غري امل�صب�قة، ودورها احلي�ي وامل�ؤثر يف 
بجدارة  اأهلها  مما  الدولة  قطاعات  كافة 
لتك�ن �رسيكًا ا�صرتاتيجيًا وحم�ريًا للرجل 

يف ت�ا�صل نه�صة الدولة وتط�رها " .
اأت�جه  املقام  هذا  ويف   " معاليه  وق��ال 
امل�صتحق  والتقدير  ال�اجبة  بالتحية 
رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  ل�صم� 

املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  الحتاد 
الأعلى لالأم�مة والطف�لة الرئي�صة الأعلى 
اأم الإمارات "  مل�ؤ�ص�صة التنمية الأ�رسية " 
لدورها الريادي، واإ�صهاماتها امل�ؤثرة لي�س 
لك�نها  واإمنا  فح�صب،  الإماراتية  للمراأة 
للمراأة  والعمل  العطاء  يف  ملهمًا  من�ذجًا 

يف العامل".
الأجيال  العتزاز والتقدير لكل  واأعرب عن 
التي تعاقبت على رئا�صة وع�ص�ية املجل�س 
ال�صابقة ملا  الت�رسيعية  على مدار ف�ص�له 
وحملهم  خمل�س،  وجهد  عطاء  من  قدم�ه 
جترد  بكل  ال�طنية  امل�ص�ؤولية  لأمانة 
لدولة  العام  ال�صالح  اأجل  من  وحيادية 
ن�ا�صل  الي�م  ونحن  الإم���ارات،  و�صعب 
هذا  ومبادئ  قيم  على  احلفاظ  يف  دربهم 
ال�رسح ال�طني ال�صامخ -املجل�س ال�طني 
اأن ي�فقنا يف متثيل  الحتادي-وندع� اهلل 
م�صالح �صعبنا، ومبا يحقق مبتغى قيادتنا 

للخري والنماء".

اأبوظبي ـ وام:
ارتفاع  عن  العليا  الحتادية  املحكمة  اأعلنت 
بنظر  يتعلق  فيما  الإجناز  م�ؤ�رس  يف  ملح�ظ 
اإجناز  ن�صبة  حققت  حيث  والدعاوى،  الطع�ن 
بلغت 91  %  يف الف�صل يف الق�صايا املعرو�صة 

اأمامها.
العم�مية  اجلمعية  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
حممد  �صعادة  برئا�صة  عقد  الذي  للمحكمة، 
الحتادية  املحكمة  رئي�س  ال��ب��ادي  حمد 
ورئي�س  املحكمة  ق�صاة  وبح�ص�ر  العليا 
حمد  حممد  �صعادة  واأ�صاد  النق�س.  نيابة 

ق�صاة  م��ن  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه���د  ال��ب��ادي 
امل��ح��ك��م��ة وك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا خ��الل 
ظل  يف  خا�صة  الآن  وحتى  املا�صي  العام 
ك�فيد-19  جائحة  عن  الناجمة  التحديات 
بتحقيق  اجله�د  تلك  وت�جت  تكلّلت  حيث 
يف  الف�صل  عالية  يف  اإجناز  ن�صب  املحكمة 
الطع�ن  زي��ادة  رغم  املعرو�صة  الدعاوى 
ال�صكر  العام املا�صي، م�جهًا  ال�اردة خالل 
الفني  املكتب  واأع�صاء  الق�صاة  جلميع 
ومدير  الدع�ى  اإدارة  ومدير  النق�س  ونيابة 
اخلدمات امل�صاندة وجميع م�ظفي املحكمة 

منهم. واملتميز  الراقي  الأداء  م�صت�ى  على 

حققته  ما  اإىل  احلديث  يف  �صعادته  وتطرق 
يف  اإجنازات  من  العليا  الحتادية  املحكمة 
خالل  من  ال�صتثنائية  الظروف  هذه  مثل 
وت�فري  للجمه�ر  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي 
املتن�عة،  الذكية  الق�صائية  اخل��دم��ات 
كفاءة  ورف��ع  الإجن��از  ا�صتمرارية  ل�صمان 
ر�صا  ن�صبة  م�ؤ�رسات  مع  متا�صيًا  الأداء، 
للمحكمة  الذكية  اخلدمات  على  املتعاملني 
وحتقيق  الدعم  ظل  يف  العليا  الحتادية 
اأف�صل  اإىل  ل��ل������ص���ل  احل��ك���م��ة  اأه����داف 
املتعاملني  لإ�صعاد  العاملية  املمار�صات 

والعاملني.

اليوني�سيف  جهود  تدعم  لل�سحن«  »التحاد 
لتوزيع لقاحات كوفيد-19 عالمياً

اأبوظبي-وام:
عمليات  ذراع  لل�صحن،  الحت��اد  اأعلنت   
التابعة  الل�ج�صتية  واخلدمات  ال�صحن 
مذكرة  ت�قيع  للطريان  الحتاد  ملجم�عة 
تفاهم مدتها خم�س �صن�ات مع منظمة الأمم 
لدعم  »الي�ني�صيف«  للطف�لة  املتحدة 
التابعة  الإن�صانية  اجل�ي  ال�صحن  مبادرة 
للمنظمة. ومب�جب مذكرة التفاهم، �صتدعم 
لت�زيع  العاملية  اجله�د  لل�صحن  الحتاد 
الأ�صا�صية  والأدوي��ة  ك�فيد-19  لقاحات 
الإم��دادات  من  وغريها  الطبية  واملعدات 
ال�رسورية للت�صدي لنت�صار املر�س، ف�صال 
الالزمة،  الحتياجات  خمتلف  اإدارة  عن 
املتخ�ص�س  طاقمها  خرات  بف�صل  وذلك 
بال�صتجابة لتداعيات جائحة ك�فيد-19. 
جه�دها  كذلك  لل�صحن  الحت��اد  و�صرتكز 
التطعيم  ب��رام��ج  و���ص���ل  �صمان  على 
اإىل  الي�ني�صيف  ملنظمة  التابعة  الدورية 
خمتلف  يف  اإليها  حاجة  الأك��ر  الأطفال 
اأنحاء العامل. وتعليقا على هذا امل��ص�ع 
قال بدر اآل علي مدير جتاري اأول ل�ص�ؤون 
وتاأجري  الأو�صط  وال�رسق  الإم��ارات  دولة 
لل�صحن:  الحت���اد  يف  ال�صحن  ط��ائ��رات 
الرا�صخ  دعمها  لل�صحن  الحتاد  »اأثبتت 
وا�صعة  الإن�صانية  الي�ني�صيف  ملبادرة 
عر�صة  الأكر  الأطفال  مل�صاعدة  النطاق، 
للخطر ح�ل العامل.. وتاأتي هذه ال�رساكة 
الحت��اد  جمم�عة  ال��ت��زام  م��ع  متا�صيا 
للطريان بتعزيز ودعم �صحة �صكان العامل 
الذي  العاملي  الدور  وتعك�س  وعافيتهم، 
تلعبه اأب�ظبي يف دعم جه�د امل�صاعدات 
الإن�صانية والتي ت�صهم يف نهاية املطاف 
لأجيال  و�صالمة  اأمنا  اأكر  عامل  بناء  يف 
الحتاد  »�صت�ظف  واأ�صاف:  امل�صتقبل«. 
جمال  يف  ال�ا�صعة  خراتها  لل�صحن 
والفعالة،  الآمنة  الأدوي���ة  نقل  خدمات 
ليف/  فارما   / خدمة  تقدمي  خالل  من 
بنقل  اخلا�صة   »PharmaLife«
التي  ال�صحية  والرعاية  الأدوية  منتجات 
تت�صم بح�صا�صيتها جتاه درجات احلرارة، 

متيز  مركز  اعتماد  على  ح��ازت  والتي 
الأدوية  املدققني امل�صتقلني خلدمات نقل 
التابع لحتاد  ول�ج�صتيات عل�م احلياة، 

.»IATA CEIV« النقل اجل�ي الدويل
وت�فر خدمة » فارما ليف« حال متكامال 
ل�صل�صلة ت�ريد عمليات ائتالف الأمل الذي 
العاملية  اجله�د  لدعم  اأب�ظبي،  اأطلقته 

لت�زيع لقاح ك�فيد-19«.
�صبكة  مع  لل�صحن  الحت��اد  و�صتتعاون 
مزودي خدمات ال�صحن العاملية املعتمدة 
تقدم  وال��ت��ي  الي�ني�صيف،  منظمة  م��ن 
خدماتها للدول التي ل متتلك الإمكانيات 

الالزمة ل�صتخدام الطريان التجاري.
اأول�ية  ت�فري  املقدمة  اخلدمات  ت�صمل 
التحميل للقاحات وامل�صتلزمات الإن�صانية 
ال�صحنات  تاأمني  اإىل  اإ�صافة  الأ�صا�صية، 
ف�صال  التريد،  �صل�صلة  عمليات  ومراقبة 
عن تعديل قدرات �صل�صلة التريد اخلا�صة 
الحتياجات  لتلبي  لل�صحن  ب��الحت��اد 

امل�صتقبلية ملنظمة الي�ني�صيف.
مديرة  كاديلي،  اإتليفا  قالت  جهتها،  من 
الي�ني�صيف:  منظمة  لدى  الإم��دادات  ق�صم 
»ينط�ي ت�زيع اللقاحات على م�ص�ؤولية 
ال���ذي تلعبه  ال����دور  ك��ب��رية م��ن ح��ي��ث 
�صل�صلة الت�ريد يف اإنقاذ حياة الكثري من 
الأ�صخا�س اإىل جانب العديد من التحديات 
اجلرعات  اأع��داد  حيث  من  والتعقيدات 
اإىل  اإ�صافة  نقلها،  ال���اج��ب  ال�صخمة 
متطلبات �صل�صلة التريد والنطاق ال�ا�صع 
لعمليات الت�صليم، وتن�ع م�صارات النقل.. 
على  الطريان  ل�رسكات  بال�صكر  نتقدم  لذا 
لل�صحن  الي�ني�صيف  مبادرة  مع  تعاونها 
عمليات  دع��م  بهدف  الإن�صانية  اجل���ي 

ت�زيع لقاحات ك�فيد-19«.
وت�صم مبادرة الي�ني�صيف لل�صحن اجل�ي 
الطريان  �رسكات  من  جمم�عة  الإن�صانية 
اأك��ر  عملياتها  تغطي  التي  العاملية 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  دولة   100 من 
الدولية  ك�فاك�س  خطة  دعم  اإىل  وتهدف 
ك�فيد-19  لقاحات  ت�زيع  اإىل  الهادفة 

ب�صكل عادل..  

»كهرباء دبي« تح�سل على �سهادة المعيار العالمي 
لأنظمة الحوكمة الفعالة

دبي-وام:
�صهادة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  نالت   
الفعالة  احل�كمة  لأنظمة  العاملي  املعيار 
للعام   2021 ل�صنة   /BSi13500:2013/
اخلام�س على الت�ايل ودرع التكرمي اخلا�س 
املطابقة  �صهادة  على  حل�ص�لها  تقديرا 

بن�صبة %100 .
كما نالت الهيئة اإ�صادة باعتمادها "اأف�صل 
املعايري  اأف�صل  وتبنيها  املمار�صات" 
احل�كمة  جمال  يف  العاملية  واملمار�صات 
معايري  مع  عملياتها  وت���اف��ق  الر�صيدة 
احل�كمة الفعالة وجه�دها الدوؤوبة لتعزيز 
للح�كمة يف جميع  الذاتي  التقييم  ثقافة 

القطاعات.
الع�ص�  الطاير  حممد  �صعيد  معايل  ت�صلم 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
ومياه دبي ال�صهادة ودرع التقدير بح�ص�ر 
التنفيذي  النائب  �صلمان  وليد  املهند�س 
والتميز؛  الأعمال  تط�ير  قطاع   - للرئي�س 
التنفيذي  النائب  ل�تاه  نا�رس  واملهند�س 
الإنتاج؛ وعلي امل�يجعي  للرئي�س- قطاع 

نائب الرئي�س للح�كمة واملطابقة.

وقال معايل �صعيد حممد الطاير اإن ح�ص�ل 
الهيئة على هذه ال�صهادة ياأتي ثمرة التزام 
ال�صم�  �صاحب  ت�جيهات  بتحقيق  الهيئة 
نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
ال�زراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

�رسورة  على  ي�ؤكد  الذي  اهلل"  "رعاه  دبي 
تطبيق اأعلى معايري احل�كمة الر�صيدة يف 
م�اكبة  على  وحر�صها  احلك�مي  العمل 
املبادئ الثمانية للحكم واحلك�مة يف دبي 

وامل�صاهمة يف ا�صت�رساف امل�صتقبل.

يتعاونان  للف�ضاء  را�ضد  بن  محمد  الدقيقة" ومركز  لل�ضناعات  "الإمارات   
/ MBZ-SAT / لت�ضنيع مكونات القمر ال�ضطناعي

اأبوظبي-وام:
اأعلنت الإمارات لل�صناعات الدقيقة "اإي بي 
اآي" ام�س الثالثاء تعاونها مع مركز حممد 
برنامج  عن  امل�ص�ؤول  للف�صاء،  را�صد  بن 
الإمارات ال�طني للف�صاء، لت�صنيع املك�نات 
الرئي�صية مل�رسوع القمر ال�صطناعي اجلديد 
MBZ-SAT. وي�صهد امل�رسوع، الذي ي�صتمر 
�صتة اأ�صهر، اإنتاج �رسكة اإي بي اآي / 147 / 
قطعة اآلية حل�صاب املركز اإ�صافة اإىل تنفيذ 

خدمات معاجلة وفح�س الأ�صطح.
اإطالقه  املت�قع   ،MBZ-SAT و�صي�صبح 
عام 2023، اأكر الأقمار ال�صطناعية تقدما يف 
املنطقة يف جمال �ص�ر الأقمار ال�صطناعية 

عالية الدقة.
ال�صم�  �صاحب  ا�صم   MBZ-SAT ويحمل 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�صلحة 
، و�صيك�ن القمر ال�صطناعي الأكر تقدما يف 
املنطقة يف جمال �ص�ر الأقمار ال�صطناعية 

عالية الدقة .
اإطار  اآي يف  بي  اإي  مع  التعاون  ذلك  ياأتي 
تكليف مركز حممد بن را�صد للف�صاء باإ�رساك 
مركز  بناء  الإمارات يف  دولة  ال�رسكات يف 
حملي للم�صنعني املرتبطني بقطاع الف�صاء 

وتعزيز ا�صتدامة القطاع �صمن الدولة.
التنفيذي  الرئي�س  زي��ه،  كري�صتيان  وق��ال 
بالإنابة ل�رسكة الإمارات لل�صناعات الدقيقة 
من  ال�صتفادة  قيمة  يعزز  التحالف  هذا  اإن 
القدرات املحلية لت�صكيل منظ�مة خم�ص�صة 
املتعلقة  والأنظمة  التكن�ل�جيا  لت�صنيع 
يقدم  اآي،  بي  اإي  اإىل  وبالن�صبة  بالف�صاء.. 
خرة  لتنمية  فريدة  فر�صة  التعاون  هذا 
ال�رسكة يف جمال الت�صنيع لقطاع الف�صاء، 
وزيادة تن�يع عملياتنا.. و نفتخر بتكليفنا 
بدعم الطم�حات الأو�صع لدولة الإمارات يف 
قطاع الف�صاء. من جانبه قال عامر الغافري، 
مدير  الف�صائية  الأنظمة  تط�ير  اإدارة  مدير 
م�رسوع MBZ- SAT لدى مركز حممد بن 
را�صد للف�صاء: "اإن هذا التعاون ال�صرتاتيجي 
ملركز حممد بن را�صد للف�صاء مع �رسكة /اإي 
بي اآي/ املحلية لت�صنيع وت�ريد املك�نات 
MBZ-SAT ي�صكل خط�ة  الالزمة لتط�ير 
ا�صتدامة  تعزيز  يف  �صت�صاعد  ا�صرتاتيجية 
هدفنا  وحتقيق  املحلية  الف�صاء  �صناعة 
الإقليمي  الف�صاء  قطاع  تعزيز  بخ�ص��س 
التي  املحلية  ال�رساكات  من  عدد  عقد  عر 
ف�صائية جديدة  تقنيات  اإن�صاء  �صت�صهم يف 

ومبتكرة".

91% ن�سبة 
الف�سل في 

الق�سايا 
المعرو�سة اأمام 
العليا" "التحادية 



ال�شارقة ـ وام:

وّقعت وزارة الثقافة وال�سباب وم�ؤ�س�سة 

فّن املعنية بتعزيز ودعم الفن الإعالمي 

لالأطفال والنا�س���ئة يف دولة الإمارات 

اأم����س مذّكرة تفاهم ته���دف اإىل و�سع 

اإطار ع���ام للتن�سيق والتعاون بني كال 

اجلانب���ني ب�ساأن م�سارك���ة ال�زارة يف 

تنظي���م مهرجان ال�سارق���ة ال�سينمائي 

ال���دويل لالأطفال وال�سب���اب مبا يحّقق 

اإىل متك���ني قطاع  الأه���داف الرامي���ة 

�سناعة الأفالم املحلي وتبني امل�اهب 

وتر�سيخ  قدراته���ا  وتط�ي���ر  ال�ساب���ة 

الثقاف���ة ال�سينمائية بني خمتلف اأفراد 

املجتمع.

ون�ّست بن�د املذكرة التي �ست�ستمر ملدة 

خم�س���ة اأع�ام على اأن تت����ىل ال�زارة 

خ���الل م�ساركته���ا يف املهرجان مهام 

اقرتاح اأع�ساء جلان التحكيم والتعاون 

وامل�ساعدة يف اإر�سال دع�ات امل�ساركة 

وا�ست�ساف���ة �سناع الأف���الم واملهتمني 

باملج���ال ال�سينمائي اإىل جانب اقرتاح 

اأ�سماء �سّن���اع الأفالم الإماراتيني لعقد 

ور����س العمل وتقدمي لئح���ة مقرتحة 

باأ�سماء مقدمي احللقات النقا�سية.

و�ستت����ىل ال����زارة مب�ج���ب املذكرة 

اقرتاح قائمة الأفالم الك�رية امل�ساركة 

يف احتفالي���ة /ي�م خا����س لك�ريا/ 

واأ�سماء املخرجني الك�ريني امل�ساركني 

يف ور����س العمل واحللق���ات النقا�سية 

�سم���ن فعالي���ات /احل����ار الثق���ايف 

الإماراتي الك�ري/.

وقال���ت ال�سيخة ج�اه���ر بنت عبد اهلل 

القا�سمي مدي���ر م�ؤ�س�سة فّن ومهرجان 

ال�سارق���ة ال�سينمائي ال���دويل لالأطفال 

وال�سباب: »متل���ك ال�سينما قيمة فنية 

ومعرفية وثقافية كبرية فهي قّ�ة بحّد 

ذاته���ا واإح�سا�س نبيل ن�سعى لتكري�سه 

يف نف�����س الأجيال اجلدي���دة والفئات 

ال�سابة ليك�ن مبقدورهم يف امل�ستقبل 

ابتكار اأعمالهم اخلا�س���ة واإنتاج م�اد 

اإبداعية تخ�لهم لطرح اأ�سئلتهم وروؤاهم 

التي تخدم  الق�سايا  ومعاجلة خمتلف 

حا�رض وم�ستقبل جمتمعاتهم«.

وتابع���ت ان التعاون مع وزارة الثقافة 

وا�سرتاتيجيات  اأهداف  يحقق  وال�سباب 

امل�ؤ�س�سة يف الت��سع وال��س�ل اإىل اأكرب 

�رضيحة من املجتمع املحلي والعربي 

كم���ا متّثل خط�ة ملرحل���ة جديدة من 

العم���ل الذي يخ���دم تر�سي���خ الثقافة 

ال�سينمائية يف اأذهان الأجيال اجلديدة 

ل�سيما ال�سب���اب الذين اأو�سى �ساحب 

ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد 

القا�سم���ي ع�س� املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارقة باأن يك�ن����ا ركنًا اأ�سا�سيًا من 

اأركان املهرجان ونتطلع من خالل هذا 

التع���اون اإىل تعزيز املهارات الإبداعية 

واإتاح���ة الفر�سة ملزيد م���ن الطاقات 

ال�سبابية لتحقق ذاتها وترك ب�سمة يف 

جمال ال�سينما.

من جانبه ق���ال �سعادة مبارك الناخي 

وكيل وزارة الثقاف���ة وال�سباب تن�سجم 

ه���ذه اخلط�ة م���ع ا�سرتايجي���ة وزارة 

الثقاف���ة وال�سباب يف متك���ني القطاع 

ال�سينمائي و�سن���اع املحت�ى بالدولة 

ل�رضد ق�سة الإمارات وثقافتها وتاريخها 

وقيمها للجمه�ر العاملي باإيٍد م�اهب 

م�اه���ب وطني���ة مبدعة حي���ث متثل 

ال�سينم���ا اح���د املج���الت املهمة يف 

الثقافي���ة  ال�سناع���ات  ا�سرتاتيجي���ة 

والإبداعية ونعم���ل على تفعيل دورها 

اإمكاناتها م���ن خالل �رضاكات  واإطالق 

اأحد الروافد  حملية وعاملية لت�سب���ح 

املهمة ملنظ�متنا القت�سادية.

ال�شارقة ـ وام:

ا�ستعر�س���ت جمعية الإم���ارات لالإبداع 

خ���الل اجتماعه���ا العم�م���ي اخلام�س 

الفرتا�سي الذي عق���د م�ساء اأم�س الأول 

بح�س�ر ال�سيخ خالد بن حميد القا�سمي 

رئي�س اجلمعية واأع�ساء جمل�س الإدارة 

وممثل���ني ع���ن وزارة تنمي���ة املجتمع 

..م�سرية اجلمعية والت���ي اأكملت عامها 

الرابع والإجن���ازات التي حققتها خالل 

تلك الفرتة.

واأكد ال�سيخ خال���د القا�سمي الجتماع 

اأن اجلمعية وعقب مرور 4 �سن�ات على 

اإن�سائه���ا حققت قف���زات كبرية وخطت 

خط����ات وا�سعة و�سق���ت طريقها و�سط 

هذه املناف�سة م���ع امل�ؤ�س�سات واملراكز 

ال�طني���ة التي تعن���ى بالإبداع وترعى 

لتحقيق  وت�سعى جميعه���ا  املبدع���ني 

اأه���داف م�سرتكة تتمث���ل يف خدمة هذا 

ال�طن ورعاية ودعم اأبنائه بكل فئاتهم 

النتائج  خا�سة املتميزين منهم فكانت 

اإيجابية اىل حد كبري.

واأ�ساف: "لقد ا�ستطعن���ا بف�سل اهلل عز 

وجل ورغم الظ���روف ال�ستثنائية التي 

مرت بها الدول���ة والعامل خالل جائحة 

ك�في���د 19 - اأن ن���ربز ا�س���م ومكان���ة 

اجلمعية على ال�سعيد ال�طني من خالل 

جمتمعية  وم�س���اركات  متن�عة  برامج 

وا�سع���ة واأعم���ال تط�عي���ة جعلت من 

اجلمعي���ة مق�س���دا وحمط���ة للمبدعني 

التمي���ز والتفرد يف  والباحث���ني ع���ن 

دول���ة حي�ية باتت تعد من�ذجا عامليا 

لالحتفاء باملبدعني واملبتكرين".

ودع���ا رئي�س اجلمعي���ة م�اطني الدولة 

اأر�سه���ا اىل املبادرة  واملقيمني عل���ى 

بالن�سمام اىل جمعية الإمارات لالإبداع 

لال�ستف���ادة م���ن الربام���ج التدريبي���ة 

والتاأهيلية التي تطرحها والتي تختلف 

عناوينها وتلتق���ي اأهدافها وم�سامينها 

على رعاي���ة ودعم املبدع���ني وتنمية 

مهاراتهم و�سقل خرباتهم.

وجرى خالل الجتم���اع الت�سديق على 

العم�مية  اجلمعي���ة  اجتم���اع  حم�رض 

ال�سابق بعده���ا عر�ست هاجر العي�سى 

الأم���ني العام للجمعي���ة ع�س� جمل�س 

الإدارة التقري���ر الإداري ل�سن���ة 2020م 

كما تناولت خط���ط اجلمعية للمرحلة 

املقبلة وامل�ؤمترات واملبادرات والربامج 

التي تعتزم اجلمعية طرحها  التدريبية 

خ���الل الع���ام اجل���اري 2021 والت���ي 

تت�سمن عددا كب���ريا من الندوات وور�س 

العمل وال���دورات التدريبية املتخ�س�سة 

يف جمايل الإب���داع والبتكار والتحفيز 

الذات���ي وتنمي���ة امل�اه���ب والق���درات 

الفردية واجلماعية.

كما عر�س خالد املرزوقي ع�س� جمل�س 

التقرير  الإدارة واملدير املايل للجمعية 

املايل لل�سنة املالي���ة املنتهية يف 31 

التقديرية  وامل�ازن���ة   2020 دي�سم���رب 

للعام املقبل.

بعدها مت اإج���راء انتخاب جمل�س اإدارة 

جديد للجمعي���ة حيث ف���از 7 اأع�ساء 

بع�س�ية املجل����س اجلديد وهم ال�سيخ 

خال���د بن حمي���د القا�سم���ي والدكت�ر 

في�سل �ساهني احلمادي وهاجر العي�سى 

وعلي املدف���ع وخالد املرزوقي وفي�سل 

اليافعي وعمر النقبي.

ال�شارقة ـ وام:

بحث الدكت�ر ع�اد اخللف القائم باأعمال 

مدي���ر اجلامعة القا�سمي���ة خالل لقائه 

اأم�س الأول مبق���ر اجلامعة �سعادة �سيد 

طاهر �سيد نا�رض �سف���ري جمه�رية جزر 

القمر املتحدة ل���دى الدولة �سبل تعزيز 

القائمة  الأكادميي���ة  التع���اون  عالقات 

وتط�يرها يف العديد من املجالت ذات 

الهتمام امل�سرتك بني اجلانبني.

واأ�سار الدكت�ر ع�اد اخللف اإىل ما ت�ليه 

اجلامع���ة القا�سمية من اهتمام مت�ا�سل 

بالدار�سني من خمتلف اأقطار العامل يف 

ظل دع���م ورعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ 

الدكت����ر �سلط���ان بن حمم���د القا�سمي 

ع�س���� املجل�س الأعلى حاك���م ال�سارقة 

رئي�س اجلامعة القا�سمية وت�جيه �سم�ه 

بت�ف���ري اأف�سل ال�سبل لتمكني الطلبة من 

الإفادة من الدرا�سة الأكادميية يف اأروقة 

اجلامعة اىل جانب املهارات واملمكنات 

التي تقدم للطلبة يف كافة املجالت.

واأطل���ع اخللف ال�سفري عل���ى ما يتلقاه 

طلبة جمه�ري���ة جزر القمر املتحدة من 

رعاية دائمة يف ظل اأوجه اخلدمات التي 

تقدمها اجلامعة لكافة الطلبة الدار�سني 

من الذك����ر والن���اث يف كلياتها ومن 

خالل مرافقها العديدة وبرامج املتابعة 

والتاأهيل والت�ا�سل.

بدوره اأ�ساد �سعادة �سفري جمه�رية جزر 

القمر املتح���دة بامل�ست�ى الذي و�سلت 

له اجلامعة وال���دور الكبري الذي تلعبه 

يف احلف���اظ على ج�دة التعليم وخدمة 

الطلبة يف كافة املج���الت وما و�سلت 

اإلي���ه اجلامع���ة القا�سمية م���ن مكانة 

متميزة بني اجلامع���ات الأخرى ..مثمنا 

م���ا تقدمه اجلامع���ة القا�سمية من دعم 

جلمي���ع الطلبة الدار�س���ني وت�فري كافة 

الت�سهيالت واخلدم���ات الالزمة ..لتاأهيل 

طلبة مثقف���ني وجي���ل واع ل�ست�رضاف 

امل�ستقبل وخدمة اأوطانهم.

اأبوظبي ـ وام:

ا�ستف���اد 163 نزي���اًل م���ن تطبي���ق املراقب���ة 

الإلكرتوني���ة باأب�ظب���ي كبدي���ل ع���ن احلب�س 

الحتياطي، وذل���ك با�ستخدام تقني���ة ال�س�ار 

الإلكرتوين خالل الع���ام املا�سي 2020، منهم 

119 يف اب�ظب���ي، و30 يف الع���ني و14 يف 

منطقة الظفرة.

اإدارة املتابع���ة ال�رضطية والرعاية  واأو�سحت 

الالحقة بقط���اع اأمن املجتم���ع، اأن امل�رضوع 

اأطلقته �رضط���ة اأب�ظبي بالتع���اون مع دائرة 

الق�س���اء يف اأب�ظبي كبدي���ل عن احلب�س حيث 

يتم ا�ستخدام ال�س�ار الإلكرتوين لتحديد النطاق 

اجلغرايف والأوق���ات والق�اعد املفرو�سة على 

امل�سم�ل���ني باملراقبة للت�اجد بها اأو المتناع 

عنها بن���اء على حيثيات الأح���كام الق�سائية 

وقرارات النيابة.

وقالت اإن املراقبة الإلكرتونية م�رضوع اإن�ساين، 

وم���ن اخلدمات الأمنية املبتكرة التي ي�ستخدم 

فيها جه���از للمراقب���ة ال�رضطي���ة واملتابعة 

ي�ست�يف كافة ال�سرتاطات ال�سحية والقان�نية 

العاملية  امل�ا�سفات  والإن�سانية ويتطابق مع 

اخلا�سة يف هذا املجال.

واأك���دت اهتم���ام �رضط���ة اأب�ظب���ي بالربامج 

الإن�سانية التي تت�افق  وامل�ساريع واملبادرات 

مع اخلطط وال���روؤى ال�سرتاتيجي���ة لل��س�ل 

لر�س���ا املجتمع، ولن����رض الطماأنين���ة والأمن 

والأمان.

واأ�ساف���ت اأنه مت البدء بتنفي���ذ اأحكام ال�س�ار 

الإلك���رتوين وفقًا مل���ا ورد يف الق���رار الإداري 

رقم 281 ل�سنة 2017 ب�س���اأن تطبيق املراقبة 

الإلكرتونية ووفقا للمر�س�م بالقان�ن الحتادي 

رقم 17 ل�سن���ة 2018 بتعدي���ل بع�س اأحكام 

قان����ن الإجراءات اجلزائي���ة ال�سادر بالقان�ن 

الحتادي رقم 35 ل�سنة 1992، والذي مبقت�ساه 

ميكن تنفيذ الأحكام ال�سادرة عن دائرة الق�ساء، 

وتطبيق املراقبة الإلكرتونية من خالل ال�س�ار 

الإلك���رتوين على امل�سم�لني بتلك الأحكام بدل 

من احلب�س الحتياطي.

وذكرت اأن ال�س����ار الإلكرتوين ي�سهم يف تنفيذ 

ال�سيا�سات العقابي���ة والإ�سالحية مبا ي�سمن 

تنفيذ العق�ب���ات دون الإ�رضار بكيان املحك�م 

واأ�رضته، كما يتم تعري���ف املحك�مني بكيفية 

التعامل مع ال�س����ار، وت�عيتهم بتبعات عدم 

اللتزام بذلك خالل الفرتة املحددة.
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جائزة حمدان بن را�شد الطبية 

تعتمد 2.5 مليون درهم لتمويل 

15 بحثاً علمياً جديداً

دبي ـ وام:

جائ����زة  اعتم����دت 

ال�سي����خ حم����دان بن 

مكت�����م  اآل  را�س����د 

الطبي����ة  للعل�����م 

ملي�ن����ني و500 األف 

دره����م لتم�ي����ل 15 

علمي����ا جديدا  بحثا 

يف جامعات الإمارات 

وال�سارق����ة وني�ي�رك 

اأب�ظب����ي وحمم����د بن را�س����د للط����ب والعل�م 

ال�سحي����ة وهيئة ال�سحة بدب����ي لي�سل اإجمايل 

عدد البح�ث التي تلقت ما بني دعم ومت�يل من 

اجلائزة منذ تاأ�سي�سها ع����ام 1999 وحتي الآن 

ح�ايل 700 بحث.

وبه����ذه املنا�سبة ت�ج����ه �سع����ادة عبداهلل بن 

�س�قات املدير التنفيذي جلائزة حمدان بن را�سد 

اآل مكت�����م للعل�م الطبية بال�سك����ر والمتنان 

ل�سم� ال�سيخ حمدان ب����ن را�سد اآل مكت�م نائب 

حاكم دب����ي وزير املالية راع����ي اجلائزة علي 

دع����م �سم�ه الدائم للعلم والعلماء ب�سفة عامة 

وللبحث العلمي ب�سفة خا�سة ..م��سحا اأن هذا 

الدعم املثمر ي�ساهم يف تاأ�سي�س البنية التحتية 

لالأبحاث يف القطاع ال�سح����ي والعل�م الطبية 

يف دولة الإمارات.

واأ�سار اإىل اأن طريق����ة اختيار البح�ث متت من 

خالل تقييم حمكمني حمليني لفرز الأبحاث ومن 

ثم التقييم من قبل 58 حمكما دوليا متخ�س�سا 

يف جم����الت الأبحاث املطروحة ليقع الختيار 

على 15 م�رضوعا بحثيا متميزا منهم 7 بح�ث 

�رضيرية و8 بح�ث يف العل�م الأ�سا�سية ..م�ؤكدا 

اأن ه����ذه اخلط�����ة تعزز ثقاف����ة البحث العلمي 

ب�سفة عامة والبحث الطبي ب�سفة خا�سة وه� 

ما ت�سب� اإلي����ه دولة الإمارات من خالل �سعيها 

للتط�����ر والرتقاء بالقطاع ال�سحي والطبي يف 

املجتمع الإماراتي.

يذكر اأن م�ا�سي����ع امل�ساريع البحثية املختارة 

تدور ح�ل درا�سة عدد من الأمرا�س التي تعانيها 

�رضائح املجتمع باخت����الف اأعمارهم واأعراقهم 

واأجنا�سه����م والتي ت�سكل اأعباء مالية ومعن�ية 

عل����ى املر�سى واملجتمع حيث تن�عت البح�ث 

املعتمدة يف م��س�عاتها بني الأمرا�س النادرة 

واأمرا�����س ال�رضطان والطب النف�س����ي وال�سكري 

واملتالزم����ة الأي�سي����ة والكت�ساف����ات الدوائية 

والأمرا�س الفريو�سية والأمرا�س التنف�سية.

�شرطة اأبوظبي: 163 نزياًل ي�شتفيدون من تطبيق 

المراقبة الإلكترونية في 2020

الجامعة القا�شمية تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي 
مع جمهورية جزر القمر

اأبوظبي ـ وام:

ارتفع���ت ن�سبة ال�سل���ح بالت�جيه الأ����رضي يف دائرة 

الق�س���اء يف اأب�ظب���ي اإىل نح� 89% م���ن اإجمايل عدد 

النزاعات املعرو�سة خالل عام 2020، والتي بلغت اأحد 

ع�رض األفًا وثالثة نزاعات، يف حني بلغ عدد ال�ست�سارات 

الأ�رضية املقدمة ثالثة ع����رض األفًا وت�سعمائة وخم�سني 

ا�ست�سارة.

واأك���د �سع���ادة امل�ست�سار ي��سف �سعي���د العربي، وكيل 

دائرة الق�ساء يف اأب�ظبي، اأن م�ا�سلة اجله�د التط�يرية 

لربام���ج الت�جيه الأ�رضي يعد اأول�ية ق�س�ى للم�ساهمة 

يف احلف���اظ على ا�ستق���رار الأ�رضة، وذل���ك متا�سيًا مع 

روؤي���ة �سم� ال�سيخ من�س����ر بن زاي���د اآل نهيان، نائب 

رئي����س جمل�س ال����زراء، وزير �س����ؤون الرئا�سة، رئي�س 

دائرة الق�ساء يف اأب�ظبي، الهادفة اإىل تعزيز املبادرات 

الداعم���ة ل�سمان متا�سك وا�ستقرار املجتمع، انطالقًا من 

الأ�رضة باعتبارها الن�اة الأوىل لبناء املجتمع.

89% ن�شبة ال�شلح بالتوجيه الأ�شري 

في »ق�شاء اأبوظبي« خالل 2020

جمعية الإمارات لالإبداع ت�شتعر�ض م�شيرة اإنجازاتها

تفاهم بين »الثقافة وال�شباب« و»فّن« لالرتقاء بـ»ال�شارقة 

ال�شينمائي الدولي لالأطفال وال�شباب« 

راأ�ض اخليمة ـ وام:

ح�رض املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي 

رئي����س دائرة الطريان املدين يف راأ����س اخليمة الرئي�س 

الفخري لفيال �سينما، اأم�سية ح����ل الإبداع ال�سينمائي 

املعا����رض نظمها احتاد كتاب واأدباء الإمارات فرع راأ�س 

اخليمة لل�سينمائي وامل�رضحي نا�رض اليعق�بي.

قدم الأم�سية الفنان نبيل ال�سميلي الذي اأ�سار اإىل اأهمية 

احل���راك ال�سينمائي يف الإمارات، ون�س���اط ال�سينمائي 

نا�رض اليعق�بي واإ�سهامه يف هذا احلراك عرب جمم�عة 

اأفالم ت�سجيلية ق�سرية لها اأهدافها ومدل�لتها.

وعر�س ال�سينمائي اليعق�بي فيلمني ت�سجيلني ق�سريين 

الأول بعن����ان " �سيخ اجلبل " والثاين بعن�ان " ب�سرية 

"، حي���ث دارت ح�لهما نقا�س���ات م�ستفي�سة ح�ل بروز 
مالمح اأ�سيلة من خ�س��سية البيئة املحلية.

�شالم بن �شلطان القا�شمي 

ي�شهد اأم�شية حول الإبداع 

ال�شينمائي المعا�شر
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 داخلية كرد�ستان  
العراق توؤكد ا�ستمرار 

التحقيق لك�سف 
منفذي هجوم اأربيل

بغداد )د ب اأ(–
 �أكدت وز�رة د�خلية حكومة �إقليم كرد�ستان 
�لعر�ق  �لثالثاء ��ستمر�ر �لتحقيقات للك�سف 
عن منفذي �لق�سف �ل�ساروخي �لذي ��ستهدف 

�أربيل عا�سمة �الإقليم  �الثنني.
وقالت �لوز�رة يف بيان �سحفي  �إنها بد�أت 
بالتعاون مع قو�ت �لتحالف �لدويل حتقيقا  
ب�ساأن �لهجوم، م�سرية �إىل �أن عدة �سو�ريخ 
�أ�سابت  �لليلة �ملا�سية مطار �أربيل �لدويل 
�ملدينة،  يف  �ل�سكنية  �الأحياء  من  و�لعديد 
ثمانية،  و�إ�سابة  �سخ�ص  �إىل مقتل  �أدى  مما 
بينهم خم�سة يف �ملطار وثالثة يف �ملدينة، 
من  بعدد  مادية  �أ�ضضر�ر  �إحلضضاق  عن  ف�ساًل 

�ملنازل و�مل�سالح �لتجارية.
مكافحة  قو�ت  بد�أت  �أن  وبعد   ": و�أ�سافت 
�الإرهاب و�الآ�ساي�ص و�ل�رطة، حتقيقًا فوريًا، 
مت  �لضضدويل،  �لتحالف  قضضو�ت  مع  بالتعاون 
بني  /كيا/  طضضر�ز  من  �سيارة  على  �لعثور 

�أربيل و�لكوير حتمل عدة �سو�ريخ".
و�أو�سحت �لوز�رة �أن "هجوم �لليلة �ملا�سية 
�لذي  و�ل�سلوك  و�الأ�سلوب  �الآلية  بنف�ص  ُنفذ 
مطار  على  �ل�سابق  �لهجوم  يف  �ُ�ستخدم 

�أربيل �لدويل".
�لهجوم،  يف  �ملتورطني  "جميع  �أن  و�أكضضدت 

�سيتم ف�سحهم و�سينالون جز�ءهم �لعادل".
�لضضدويل،  �لتحالف  با�سم  متحدث  وك�سف   
�لذي تقوده �لواليات �ملتحدة لقتال تنظيم 
�سو�ريخ  ثالثة  �سقوط  عن  �لثالثاء  د�ع�ص، 
عا�سمة  �أربيل،  يف  للتحالف  قاعدة  د�خل 

�إقليم كرد�ستان �لعر�ق  .
ونقل "موقع با�سنيوز" �لكردي عن �ملتحدث 
�لع�سكري با�سم �لتحالف �لدويل يف عملية 
 14 �إن   قوله  ماروتو  وين  �ل�سلب"،  "�لعزم 
تقريبا  �إطالقها  مت  ملم   107 عيار  �ساروخا 
�أربيل �سقطت ثالثة منها د�خل  �أم�ص  على 

قاعدة للتحالف.
مقاول  مقتل  عن  �أ�سفر  "�لهجوم  �أن  و�أعلن 
وجرح   �الأمريكية،  �جلن�سية  غري  من  مدين 
مدنيني،  ثمانية   بينهم  �أ�سخا�ص،  ت�سعة 

وجندي �أمريكي".
و�أ�سار �إىل �أن "حكومة �إقليم كرد�ستان تقود 
من  مزيد  عن  �الإعضضالن  و�سيتم  �لتحقيقات 

�ملعلومات لدى تو�فرها".

�صلطات كرد�صتان  تك�صف تفا�صيل جديدة

رئي�س وزراء العراق يوجه بت�سكيل لجنة تحقيق م�ستركة 
اأربيل ب�ساأن ق�سف مطار 

بغداد )د ب اأ( –
�لعر�قي  �لضضوزر�ء  رئي�ص  وجه   
�مل�سلحة،  للقو�ت  �لعام  �لقائد 
م�سطفى �لكاظمي، �م�ص  �لثالثاء 
م�سرتكة  حتقيق  جلنة  بت�سكيل 
�ل�ساروخي  �لق�سف   ب�ساأن  
�لذي ��ستهدف �ملناطق �ملحيطة 

مبطار �أربيل �لدويل.
�الأمني  �الإعضضضالم  خلية  وقالت 
�لقائد  �إن  �لضضيضضوم  بضضيضضان  يف 
وجه  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لعام 
م�سرتكة  حتقيق  جلنة  بت�سكل 
باإقليم  �ملخت�سة  �جلهات  مع 
كرد�ستان �لعر�ق، لتحديد �جلهة 
�سقوط  حضضادث  ور�ء  تقف  �لتي 
مطار  على  �ل�سو�ريخ  من  عدد 
م�ساء  وحميطه  �لضضدويل  �أربيل 
�إىل  �أدى  �الإثضضنضضني، ممضضا  �أمضض�ضضص  

�سقوط �سحايا.
برهم  �لعر�قي   �لرئي�ص  و�أد�ن   
�ل�ساروخي،  �لق�سف  �سالح 
خطري�  "ت�سعيد�  ميثل  و�عتربه 
وعمال �إرهابيا �إجر�ميا ي�ستهدف 
�أمن  حلماية  �لوطنية  �جلهود 

�لبالد و�سالمة �ملو�طنني".
عرب  تغريدة  يف  �سالح   وقضضال 
ح�سابه مبوقع "تويرت" للتو��سل 
�إال  لنا  خيار  �الجتماعي:"ال 
تعزيز جهودنا بحزم ال�ستئ�سال 
قضضضوى �الإرهضضضضضاب و�ملضضضحضضضاوالت 
�لفو�سى  يف  �لبلد  لزج  �لر�مية 
ومضضعضضركضضة �لضضدولضضة و�لضض�ضضسضضيضضادة 
عن  و�خلضضارجضضني  �الإرهضضضاب  �سد 

�لقانون".
وو�سف رئي�ص �لربملان �لعر�قي، 
يف  �لهجوم  �حللبو�سي،  حممد 
�إجر�مي"،  "عمل  باأنه  تغريدة 
�الإرهابي  "�لهجوم  �أن   معترب� 
�لذي ��ستهدف �أربيل �الآمنة ميثل 
الأمن  و��ستهد�فا  خطري�  ت�سعيد� 

�لبالد".
:"على  �حللبو�سي  و�أ�ضضسضضاف 
حفظ  �أجل  من  �لتعاون  �جلميع 

��ستقر�ر �لعر�ق و�سيادته، و�إنز�ل 
�أق�سى �لعقوبات بكل من يتعدى 

على �أمن �لوطن و�ملو�طن".
�لتحالف  با�سم  متحدث  وكان 
�ملتحدة  �لواليات  تقوده  �لذي 
�إن  قضضال  د�عضض�ضضص  تنظيم  لقتال 
حتفه  لضضقضضي  مضضدنضضيضضا  مضضتضضعضضاقضضد� 
متعاقدين  خم�سة  و�أ�ضضسضضيضضب 
�أم�ص  �أمريكي  وجندي  مدنيني 

يف هجوم على �أربيل.
يف  �لد�خلية  وز�رة  وك�سفت 
�إقليم كرد�ستان �لعر�ق،  �لثالثاء 
�لق�سف  عن  جديدة  تفا�سيل 
��ستهدف مطار  �لذي  �ل�ساروخي 

�أربيل �لدويل �لليلة �ملا�سية.
بضضيضضان  �لضضضضضضوز�رة يف  وذكضضضضضرت 
�لليلة  هضضجضضوم  "يف  �سحفي: 
�سو�ريخ  عدة  �أ�سابت  �ملا�سية 
و�لعديد  �لضضدويل  �أربضضيضضل  مطار 
مضضن �الأحضضضيضضضاء �لضض�ضضسضضكضضنضضيضضة يف 
�سخ�ص  بحياة  �أودت  �ملحافظة، 
�آخرين  ثمانية  و�إ�سابة  و�حد 
�ملضضطضضار  يف  خم�سة  بينهم 
ف�سال  �ملضضديضضنضضة،  يف  وثضضالثضضة 
�ضضضضر�ر مضضاديضضة  عضضن �إحلضضضضاق �أ
و�مل�سالح  �ملنازل  من  بعدد 

رية". لتجا �
مكافحة  "قو�ت  �أن  و�أ�سافت، 

مضضن(  )�الأ �ساي�ص  و�الآ رهضضاب  �الإ
حتقيقا  بضضضضد�أت  و�لضض�ضضرطضضة، 
قو�ت  مع  بالتعاون  فوريا، 
�لعثور  مت  �لضضدويل،  �لتحالف 
)كيا(  طضضر�ز  من  �سيارة  على 
حتمل  و�لضضكضضويضضر  ربضضيضضل  �أ بضضني 
�إىل  �سارت  و�أ �سو�ريخ".  عدة 
�ملا�سية  �لليلة  "هجوم  �أن 
�سلوب  و�الأ لية  �الآ بضضذ�ت  نفذ 
��ستخدمن  �لالتي  و�ل�سلوك 
على  �لضض�ضضسضضابضضق  �لضضهضضجضضوم  يف 

�لدويل". ربيل  �أ مطار 
د�خضضلضضيضضة  وز�رة  كضضضضضضدت  و�أ
ال  "�لتحقيقات  �أن  قليم،  �الإ

عن  للك�سف  متو��سلة  تضضز�ل 
وجميع  �لضضهضضجضضوم،  مرتكبي 
�ملضضضتضضضورطضضضني فضضضيضضضه �ضضسضضيضضتضضم 
جز�ءهم  و�سينالون  ف�سحهم 
�سابق  وقضضت  ويف  �لعادل". 
يف  مر��سلنا  فاد  �أ �ليوم،  من 
هاون  قذ�ئف  ب�سقوط  �لعر�ق، 
�لدويل  ربيل  �أ مطار  يف حميط 

�لعر�ق. كرد�ستان  قليم  باإ
تعر�ص  �ملا�سي  �سبتمرب  ويف 
بقذ�ئف  ق�سف  �إىل  ربيل  �أ مطار 
�لضضضهضضضاون، و�تضضهضضمضضت قضضيضضاد�ت 
�ل�سعبي  �حل�سد  نذ�ك  �آ كردية 

�لعملية. ور�ء  بالوقوف 

ال�صعودية تعلن ت�صامنها مع العراق في مكافحة التنظيمات الإرهابية

جهاز مكافحة الإرهاب بكرد�ستان :ا�ستهداف مطار 
اأربيل ب�ساروخين

 بغداد  )د ب اأ(-
كرد�ستان  �إقليم  يف  �ل�سلطات  �أعضضادت 
�أربيل  مطار  فتح  �لثالثاء،  �لضضعضضر�ق،  
�لدويل بعد ��ستهد�فه بق�سف �ساروخي 

�لليلة �ملا�سية.
هو�سيار  �أحمد  �أربيل  مطار  مدير  وقال 
"ثالثة �سو�ريخ  �إن  موؤمتر �سحفي،  يف 
من  بالقرب  �ملا�سية  �لليلة  �سقطت 
�أربيل �لدويل، و�سقط قتيل  �سياج مطار 
�لعاملة  �ل�ركات  من  جرحى  وخم�سة 

مع �لقو�ت �لدولية".
�ل�ساعة  من  �ملطار  "�أغلقنا  و�أ�ساف: 
�لعا�رة من م�ساء �لليلة �ملا�سية، �إىل 
�ل�ساعة �لض12 من �سباح �م�ص  للحفاظ 
و�خلضضطضضوط  �مل�سافرين  �سالمة  على 

�جلوية �لعاملة يف �ملطار".
و�أعلن جهاز مكافحة �الإرهاب يف �إقليم 
كرد�ستان �لعر�ق، ��ستهد�ف مطار �أربيل 

�لدويل ب�ساروخني.
وكالة  تلقته  بيان  يف  �جلهاز،  وذكضضر 
�الأنباء �لعر�قية )و�ع(، م�ساء  �الإثنني، �أن 
مطار �أربيل �لدويل ��ستهدف ب�ساروخني، 
�ل�سو�ريخ �سقط على  �أحد  �أن  �إىل  الفتا 

منطقة �سكنية قرب مطار �أربيل.
�أمنية،  م�سادر  ،�أفضضادت  �أخرى  جهة  من 
مطار  قرب  �ل�ساروخي  �ال�ستهد�ف  باأن 
و�أ�ر�ر  جرحى  �سقوط  �إىل  �أدى  �أربيل 
�سقط  �ل�سو�ريخ  �أحد  �أن  مبينة  مادية، 
قرب جممع ناز �سيتي �ل�سكني بالقرب 
مت  �أنه  �مل�سادر  و�أ�سافت  �ملطار.  من 
وكان  �حضضرت�زي.   كاجر�ء  �ملطار  �إغالق 
تلفزيون"�ل�رقية" �أفاد يف وقت �سابق 

�ملحيط  يف  �سقطت  �سو�ريخ   3 بضضاأن 
ت�سببت  �لدويل  �أربيل  ملطار  �خلارجي 
�سكني،  جممع  قرب  �سخ�سني  باإ�سابة 

و�أنه مت �إغالق �ملطار.
�الأمنية  �لضضقضضو�ت  �أن  �لتلفزيون  وذكضضر 
�نت�رت يف �ل�سو�رع فيما �سارعت فرق 
�الإطفاء باإخماد �لنري�ن �لتي جنمت عن 

�سقوط �ل�سو�ريخ.
من جهة �خرى �أعلنت �ململكة �لعربية 
�لقاطع  رف�سها  �لثالثاء  �ل�سعودية 
ال�ستهد�ف �أمن �لعر�ق، موؤكدة ت�سامنها 
يف  جهودها  ودعم  بغد�د  مع  �لكامل  

حماربة �لتنظيمات �الإرهابية .
�ل�سعودية، يف  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
"حكومة �ململكة تابعت  بيان �سحفي: 
�لتي  �الإرهابية  �لهجمات  �لقلق  ببالغ 

��ستهدفت مطار �أربيل �لدويل."
و��ستنكارها  �إد�نضضتضضهضضا  "عن  و�أعضضربضضت 
�ل�سديدين لتلك �العتد�ء�ت �جلبانة �لتي 

و�ملنطقة،  �لعر�ق  و��ستقر�ر  �أمن  ُتهدد 
ومبا  فيها،  �جلّوية  �ملالحة  و�سالمة 
يقو�ص جهود �لتحالف �لدويل مل�ساعدة 

�لعر�ق على حماربة �الإرهاب".
�ململكة  رف�ص   " �لضضضوز�رة  �أكضضدت  كما 
�لقاطع لزعزعة وحدة �لعر�ق  و�لتاأثري 
مضضوؤكضضدهضضا  �أر��سيه"،  �ضضسضضالمضضة  عضضلضضى 
�إىل  �لتام  ووقوفها  �لكامل  "ت�سامنها 
ما  كضضل  يف  �لضضعضضر�ق  جمهورية  جانب 
حلفظ  و�إجضضضر�ء�ت  خطو�ت  من  تتخذه 
جضضهضضودهضضا يف حماربة  ودعضضضم  �أمضضنضضهضضا 
�لتنظيمات �الإرهابية �لتي ت�سعى للنيل 
من ��ستقر�رها و�لتاأثري على �سيادتها".

�لذي  �لتحالف  با�سم  متحدث  وكضضان 
تنظيم  لقتال  �ملتحدة  �لواليات  تقوده 
د�ع�ص �أعلن مقتل مقاول مدين من غري 
ثمانية   وجضضرح   �الأمريكية،  �جلن�سية 
�لق�سف   يف  �أمريكي  وجندي  مدنيني، 

�ل�ساروخي �لذي ��ستهدف �أربيل.

الحكومة الفل�صطينية و»حما�س« تدعوان لتدخل دولي بعد 
منع اإ�صرائيل اإدخال لقاحات كورونا اإلى غزة

رام اهلل/غزة )د ب اأ(- 
�لفل�سطينية  �حلكومة  دعت 
�لثالثاء  "حما�ص"   وحركة 
الإدخضضضال  دويل  تضضدخضضل  �إىل 
قطاع  �إىل  كورونا  لقاحات 
غزة بعد منعها من �إ�ر�ئيل.
و�عضضضتضضضرب �لضضنضضاطضضق بضضا�ضضسضضم 
يف  ملحم،  �إبر�هيم  �حلكومة 
�هلل،  ر�م  يف  �سحفي  موؤمتر 
�ألفي  نقل  �إ�ر�ئيل  منع  �أن 
"�سبوتنيك  لقاح  من  جرعة 
يف" �لرو�سي �إىل غزة "�إجر�ء 
�لقانون  يخالف  تع�سفي 

�لدويل �الإن�ساين".
ودعضضضضا مضضلضضحضضم �ملضضنضضظضضمضضات 
منظمة  وخا�سة  �لضضدولضضيضضة، 
�إىل  �لضضعضضاملضضيضضة،  �لضض�ضضسضضحضضة 
�لضض�ضضسضضغضضط عضضلضضى �إ�ضضر�ئضضيضضل 
باإدخال  �ل�سماح  �أجضضل  من 

غزة،  قطاع  �إىل  �للقاحات 
�الإ�ر�ئيلية  �ل�سلطات  حممال 
عن  �لكاملة  "�مل�سوؤولية 
على  ترتتب  �لتي  �الأ�ضضضر�ر 

��ستمر�ر �ملنع".
حملت  مت�سل،  �سياق  ويف 
�إ�ر�ئيل  "حما�ص"  حركة 
عن  �لكاملة  �ملضض�ضضسضضوؤولضضيضضة 
لقاح  �إدخضضال  منع  تد�عيات 
تدخل  �إىل  د�عضضيضضة  كضضورونضضا، 

دويل فوري.
�حلركة،  با�سم  �لناطق  وقال 
لل�سحفيني  قا�سم،  حضضضازم 
�إدخضضضال  منع  �إن  غضضضزة،  يف 
�للقاحات "�أحد �أب�سع مظاهر 
�لضضذي  �لضضعضضنضض�ضضري  �لتمييز 
غزة  �سد  �الحتالل  ميار�سه 
منذ  �سكانها  حل�سار  و�متد�د 

�سنو�ت طويلة".
"كل  على  �أن  قا�سم  و�أ�ساف 

�لتحرك  �لدولية  �الأطضضضر�ف 
عن  �إ�ر�ئيل  لثني  �لفعلي 
جرمية منع �إدخال �للقاحات 
للحقوق  �نتهاكاتها  ووقضضف 
قطاع  ل�سكان  �الأ�سا�سية 

غزة".
�ل�سحة  وز�رة  وكضضضانضضضت 
�أنها  �أعلنت  �لفل�سطينية 
جرعة   2000 �أمضض�ضضص  نقلت 
يف"  "�سبوتنيك  لقاح  مضضن 
�إال  غزة،  قطاع  �إىل  الإدخالها 
�الإ�ر�ئيلية  �ل�سلطات  �أن 

�إدخالها.  منعت 
�أن  �لضضضضضضوز�رة  و�أو�ضضضسضضضحضضضت 
خم�س�سة  كانت  �جلضضرعضضات 
�لعاملة  �لطبية  للطو�قم 
�ملكثفة  �لعناية  غضضرف  يف 
كوفيد  ملر�سى  �ملخ�س�سة 
�لضضعضضامضضلضضة  و�لضضطضضو�قضضم   ،19

باأق�سام �لطو�رئ.

الجي�س اليمني يعلن  مقتل 23 عن�سراً من م�سلحي 
الحوثيين بمعارك بمحافظة ماأرب 

�سنعاء  )د ب اأ(- 
للحكومة  �ملضضو�يل  �ليمني  �جلي�ص  �أفضضاد 
من  عن�ر�   23 مبقتل  �الإثنني،  �ل�رعية، 
مبحافظة  معارك  يف  �حلوثيني  م�سلحي 

ماأرب، �رقي �سنعاء. 
"�إن  نت":  "�سبتمر  �جلي�ص  موقع  وقال 
معارك عنيفة �ندلعت بني قو�ت �جلي�ص 
و ميلي�سيا �حلوثي،  بعد عملية ��ستدر�ج 
ملجاميع  �جلي�ص  قو�ت  نفذتها  ناجحة 
حمز�م  يف  �حلوثية،  للميلي�سيا  تابعة 
جبهة  يف  ما�ص،  مع�سكر  �ضضرق  ما�ص، 

�جلدعان". 
عن�ر�ً،   23 مقتل  عن  �ملعارك  و�أ�سفرت 
و�إ�سابة  �حلوثية،  �ملجاميع  قائد  بينهم 

�لع�ر�ت منها، ح�سبما �أفاد �ملوقع. 
بالتز�من، ذكر �ملوقع �أن مدفعية �جلي�ص 
تابعتني  قتاليتني،  دوريضضتضضني  �أحضضرقضضت 

للميلي�سيا �حلوثية، يف �جلبهة ذ�تها. 
مقاتالت  �أن  �إىل  �جلي�ص  موقع  و�أ�سار 

غارتني  �سنت  �ل�رعية  دعضضم  حتالف 
قيادة  نقطة  �الأوىل  ��ستهدفت  جويتني، 
�حلوثية  للميلي�سيا  تابعة  و�سيطرة 
بينما  ما�ص  مع�سكر  غضضرب  �النقالبية، 
دوريضضضضة حمملة  �الأخضضضضضرى  ��ضضسضضتضضهضضدفضضت 

باالأ�سلحة و�لذخائر يف منطقة نبعة.
ومنذ �أيام ت�سهد حمافظة ماأرب ت�سعيد� 

عنيفة  مو�جهات  �إىل  �أدى  كبري�  ع�سكريا 
�حلكومية  �لضضقضضو�ت  بضضني  م�سبوقة  غضضري 

و�حلوثيني.
هذه  يف  �لتقدم  �حلضضوثضضيضضون  ويضضحضضاول 
�ل�سيطرة  �أجضضل  من  �لنفطية  �ملحافظة 
�حلكومة  معاقل  �أهم  تعد  كونها  عليها، 

�ليمنية.

البرلمان الم�سري يوافق على اإعفاء عوائد ال�سندات 
التي تطرح لالكتتاب بالخارج من ال�سرائب

القاهرة  )د ب اأ( -
�لضضنضضو�ب  جمل�ص  و�فضضضق   
�ملضض�ضضري عضضلضضى مضض�ضضروع 
قضضانضضون الإعضضفضضاء عضضو�ئضضد 
تطرح  �لضضتضضي  �لضض�ضضسضضنضضد�ت 
لضضالكضضتضضتضضاب بضضضاخلضضضارج 
�ل�ر�ئب  كافة  مضضن  مضضن 
و�لر�سوم . جاء ذلك خالل 
�لعامة  �لربملان  جل�سة 
بضضرئضضا�ضضسضضة �ملضض�ضضسضضتضض�ضضسضضار 
ح�سبما  جضضبضضايل،  حنفي 
"بو�بة  مضضضوقضضضع  فضضضضضاد  �أ
لضضضكضضضرتوين  �الإ �الأهر�م" 

. �لثالثاء  �ليوم 
�خلطة  للجنة  تقرير  و�أكد 
�أن  بالربملان  و�ملضضو�زنضضة 
�لقانون  م�روع  فل�سفة 
ب�سدور  نضضه  �أ يف  "تكمن 
�ملا�سي  �لضضعضضام   قضضانضضون 
�ملقرر  �الإعضضفضضاء  باإلغاء 
�خلز�نة  �أذون  عو�ئد  على 

�الأربضضضاح  �أو  و�لضض�ضضسضضنضضد�ت 
عن  �لناجتة  �لر�أ�سمالية 
�الأذون  هذه  يف  �لتعامل 
�ل�ريبة  من  و�ل�سند�ت 
�سار  فقد  �لضضدخضضل،  على 
�ل�ريبة  مضضن  �الإعضضضفضضضاء 
تتمتع  �لذى  �لدخل  على 
�لتي  �ل�سند�ت  عو�ئد  به 
�ضضسضضو�ق  �أ يف  طضضرحضضهضضا  مت 
ملغيَا،  �لعاملية  �ملضضال 
ما  �إىل  بالن�سبة  وذلضضك 
من  بدء�ً  منها  طرحه  يتم 
بالقانون". �لعمل  تاريخ 

"وملا  �لتقرير:  و�أ�ضضسضضاف 
لضضغضضاء  كضضضان مضضن �ضضسضضاأن �إ
�إحجام  �ملذكور  �الإعفاء 
�لضضضبضضضنضضضوك وغضضضريهضضضا مضضن 
�ضضسضض�ضضسضضات �ملضضالضضيضضة  �ملضضوؤ
�لضضدولضضيضضة عضضن �الكضضتضضتضضاب 
�سيتم  �لتي  �ل�سند�ت  يف 
�ضضضسضضضو�ق  �الأ يف  طضضرحضضهضضا 
بضضاأي  �لعاملية  �ملضضالضضيضضة 

�ملختلفة،  �لعمالت  من 
�الأمريكي،  �لدوالر  ومنها 
�الأعباء  زيادة  عن  ف�ساًل 
�ملضضضالضضضيضضضة عضضلضضى عضضاتضضق 
ملو�جهة  �لعامة  �خلز�نة 
على  �لضض�ضضريضضبضضة  عضضضبء 
عضضو�ئضضد تضضلضضك �لضض�ضضسضضنضضد�ت 
�لبنوك  تلك  �كتتاب  حال 
�ضضسضض�ضضسضضات �ملضضالضضيضضة  و�ملضضوؤ

. " فيها
�إىل  �لضضتضضقضضريضضر  �ضضضسضضضار  و�أ
�إعضضد�د  "جرى  لذلك  نضضه  �أ
مضضض�ضضضروع قضضضانضضضون مضضن 
ما  عضضو�ئضضد  �أجضضضضل متضضتضضع 
�ضضسضضو�ق  �أ يف  طضضرحضضه  يتم 
�ملضضضضضال �لضضعضضاملضضيضضة مضضن 
باأي  �ملذكورة  �ل�سند�ت 
يتم  �لتي  �لعمالت  مضضن 
من  بضضاالإعضضفضضاء  حتديدها 
و�لر�سوم  �ل�ر�ئب  كافة 
�ل�ريبة  ذلضضضك  يف  مبضضا 

�لدخل". على 

تل ابيب  )د ب ا(- 
�عرتف رئي�ص �لوزر�ء �الإ�ر�ئيلي بنيامني نتنياهو  �الثنني بوجود 
خالفات مع �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن ب�ساأن �لق�سايا �الإير�نية 

و�لفل�سطينية ، لكنه قال �إن �لعالقات بينهما "قوية للغاية".
كان �لبيت �الأبي�ص قد نفي يوم �جلمعة �ملا�سي �أن يكون بايدن 
يتجاهل نتنياهو من خالل عدم �إدر�جه حتى �الآن يف قائمة من 
من�سبه  توليه  منذ  �أجانب  قادة  مع  �ملبكرة  �لهاتفية  �ملكاملات 
يف 20 كانون ثان/يناير �ملا�سي. رف�ص نتنياهو �أي فكرة عن �أن 
بايدن كان ي�ستبعده عن ق�سد ، وقال للقناة 12 ""�سيت�سل ... لدينا 
عالقات ودية قوية للغاية منذ ما يقرب من 40 عاًما ، تعود �إىل 
�إ�ر�ئيلي  دبلوما�سي  كممثل  و��سنطن  �إىل  فيه  �أتيت  �لذي  �لوقت 

وهو كان �سيناتور �سابا من والية ديالوير ".

نتنياهو يعترف 
بوجود خالفات 
مع بايدن ب�صاأن 

الق�صايا الإيرانية 
والفل�صطينية
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ً ال�سركات االأكثرهبوطا
ا�سم ال�سركة
 راأ�س الخيمة العقارية

 منازل العقارية

 اأبو ظبي االأول
 الواحة كابيتال

�سعر االغالق

    0.301        

  5.36 
تغير)٪(

 ا�سراق لال�ستثمار

 مليار درهم ت�سرفات 
عقارات دبي 

  

 دبي  ـ وام: 

 بلغت قيمة الت�صرفات العقارية في دائرة 
الأرا�صي والأمالك بدبي يوم الثالثاء اأكثر من 

مليار درهم .
مبايعة   117 ت�صجيل  الدائرة  �صهدت  فقد 
بقيمة 297.38 مليون درهم منها 5 مبايعات 
و112  دره��م  مليون   26.78 بقيمة  لأرا���ض 
مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 270.61 مليون 

درهم .
 8 بقيمة  الأرا�صي  مبايعات  اأه��م  وج��اءت 
ماليين درهم في منطقة وادي ال�صفا 6 تليها 
منطقة  في  درهم  ماليين   7 بقيمة  مبايعة 
وادي ال�صفا 3 تليها مبايعة بقيمة 4 ماليين 

درهم في منطقة البر�صاء جنوب الرابعة .
الرابعة  جنوب  البر�صاء  منطقة  ت�صدرت  و 
بواقع  المبايعات  عدد  حيث  من  المناطق 
و  دره��م  ماليين   4 بقيمة  واح��دة  مبايعة 
ال�صفا  وادي  بمنطقة  كذلك  واحدة  مبايعة 
حدائق  ثم  من  و  درهم  ماليين   8 بقيمة   6
مبايعة  بت�صجيلها  را�صد  بن  محمد  ال�صيخ 

اأي�صا بقيمة 4 ماليين درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل 
دره��م  مليون   31 بقيمة  مبايعة  ج��اءت 
تلتها  المبايعات  كاأهم  الجداف  بمنطقة 
منطقة  في  درهم  مليون   23 بقيمة  مبايعة 
 16 بقيمة  مبايعة  واأخيرا  التجاري  الخليج 

مليون درهم في منطقة الخليج التجاري .
المناطق  الخام�صة  الثنية  منطقة  وت�صدرت 
اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  عدد  حيث  من 
درهم  مليون   26 بقيمة  مبايعة   18 �صجلت 
 17 بت�صجيلها  دبي  مر�صى  منطقة  تلتها 
وثالثة  دره��م  مليون   38 بقيمة  مبايعة 
 10 بت�صجيلها  الرابعة  جنوب  البر�صاء  في 

مبايعات بقيمة 9 ماليين درهم .
و�صجلت الرهون قيمة قدرها 764.55 مليون 
 86.35 بقيمة  اأرا���ض  رهن   14 منها  دره��م 
بقيمة  و�صقق  فلل  رهن  و51  درهم  مليون 
بمنطقة  اأهمها  وكان  درهم  مليون   678.2
مر�صى دبي بقيمة 364 مليون درهم واأخرى 
 245 بقيمة  الخام�صة  الثنية  منطقة  في 

مليون درهم .
هبات   5 ت�صجيل  �صهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 
اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   27.56 بقيمة 
مليون   12 بقيمة  الثانية  المزهر  بمنطقة 
درهم واأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 

8 ماليين درهم .

الإمارات خالل  الر�سمية لحكومة  للبوابة  20 مليون زيارة 
عام 2020

دبي  ـ وام: 
اأن  الت�صالت  لتنظيم قطاع  العامة  الهيئة  اأعلنت 
الإمارات  لحكومة  الر�صمية  للبوابة  الزيارات  عدد 
 ،2020 عام  خالل  زيارة  مليون   20 يقارب  ما  بلغ 
مقابل 13.5 مليون زيارة في عام 2019، في حين 
بلغ عدد م�صتخدميها العام الما�صي 12.2 مليون 

م�صتخدم مقابل 8 ماليين م�صتخدم في عام 2019.
و تعك�ض هذه النتائج اأهمية البوابة كمن�صة رقمية 
الحكومية،  والخدمات  المعلومات  اإلى  للو�صول 
التي  الكبيرة  الجهود  منها  جانب  في  وتبّين 
بذلها فريق البوابة على م�صتوى الهيئة والجهات 
والخدمات  المحتوى  الأخرى في تطوير  الحكومية 

المقدمة عليها.
كم�صدر  البوابة  على  الجمهور  اعتماد  تعك�ض  كما 
المتعلقة  المعلومات  على  للح�صول  م��وث��وق 
القت�صادية  والجوانب  الحكومية،  الخدمات  بكافة 
الإم���ارات  دول��ة  ف��ي  والتعليمية  والجتماعية 
العربية المتحدة كونها توفر العديد من الخدمات 
عليها  الح�صول  يمكن  التي  و  ال�صريعة  الحكومية 
على مدار ال�صاعة. وحول هذا الإنجاز قالت اأحالم 
الموؤ�ص�صي  الت�صال  اإدارة  مدير  الفيل  عبدالرحمن 
الرئي�ض التنفيذي لل�صعادة وجودة الحياة بالهيئة: 
الأ�صرع  الو�صيلة  للدولة  الر�صمية  البوابة  "ت�صكل 
والأكثر موثوقية لجميع النا�ض للح�صول على اأهم 
المعلومات حول دول الإمارات والطالع على كافة 
القرارات والت�صريعات التي ت�صدرها حكومة الدولة، 
وال�صتفادة من مئات الخدمات الإلكترونية والذكية 

التي تقدمها الجهات الحكومية.

 اإ�سدار اأكثر من 4300 رخ�سة جديدة لالأن�سطة القت�سادية في 
الإمارات خالل 15 يوماً

اأبوظبي ـ وام: 
القت�صادية  الأن�صطة  وا�صلت   
الإم��ارات  دول��ة  في  والتجارية 
تعزيز موؤ�صراتها الإيجابية خالل 
فبراير  �صهر  من  الأول  الن�صف 
ارت��ف��اع  يعك�ض  مما  ال��ج��اري 
وتيرة ثقة الم�صتثمرين المحليين 

والأجانب في القت�صاد الوطني.
الح�صائيات  اأح���دث  واأظ��ه��رت 
الوطني  ال�صجل  يوثقها  التي 
 4300 اأكثر من  ا�صدار  القت�صادي 
رخ�صة جديدة لأن�صطة اقت�صادية 
ام���ارات  جميع  ف��ي  وت��ج��اري��ة 

الأولى  15 يوما  ال�  الدولة خالل 
من �صهر فبراير من العام الجاري.
اأن�صطة  نمو  توا�صل  ظ��ل  وف��ي 
عدد  اجمالي  ارتفع  فقد  القطاع 
الدولة  في  ال�صادرة  الرخ�ض 
رخ�صة  األ��ف   745 من  اأكثر  اإل��ى 
القطاعات  ن�صاط  ا�صتمرار  و�صط 

الإنتاجية والخدمية.
العو�صي ع�صو غرفة  وقال حمد 
اأبوظبي ورئي�ض  تجارة و�صناعة 
لجنة التجارة في ت�صريح لوكالة 
دولة  اإن  "وام"  الم��ارات  اأنباء 
الفترة  خ��الل  اتخذت  الإم���ارات 

الإج��راءات  من  العديد  الما�صية 
القت�صادية  المكت�صبات  لحماية 
فر�صتها  التي  الظروف  لمواجهة 

جائحة كورنا.
ه��ذه  اأن  ال��ع��و���ص��ي  واأ����ص���اف 
من  ح��زم��ة  �صملت  الإج�����راءات 
المحفزات والت�صهيالت للقطاعات 
في  مجملها  في  اأ�صهمت  كافة 
العمال  بيئة  جاذبية  زي���ادة 
الذي  الأم��ر  الإم���ارات وه��و  في 
زيادة  على  الم�صتثمرين  �صجع 

ا�صتثماراتهم في الدولة.
في  الإم����ارات  تو�صع  اأن  واك��د 

كورنا  ل��ق��اح  اع��ط��اء  عمليات 
الموطنين  لجميع  بالمجان 
اإيجابي  دور  له  كان  والمقيمين 
الم�صتثمرين  ثقة  زي���ادة  ف��ي 
الأ�صهر  خالل  العمال  بيئة  في 

الأخيرة.
الخا�صة  القراءات  اأن  الى  ي�صار 
الم�صتريات  م����دراء  ب��م��وؤ���ص��ر 
عمل  في  نموا  اأظهرت  الماراتي 
النفطي  غير  الخا�ض  القطاع 
يعك�ض  مما  �صهرين  اآخ��ر  خالل 
والت�صدير  الطلب  ن�صاط  توا�صل 

في الدولة.

3.16 مليار درهم �سافي اأرباح بنك دبي الإ�سالمي 
خالل 2020

دبي  ـ وام: 
دبي  بنك  اأرباح  �صافي  بلغ   
درهم  مليار   3.16 الإ�صالمي 
وذل��ك   2020 ال��ع��ام  خ���الل 
المالية  ال��ب��ي��ان��ات  ح�صب 
اليوم  البنك  ن�صرها  التي 
اللكتروني  ال��م��وق��ع  على 
و�صل  و  المالي.  دبي  ل�صوق 
 13.142 ال��دخ��ل  اإج��م��ال��ي 
العام  خ��الل  دره���م  مليار 
الإيرادات  ارتفعت  فيما   2020
مليار   9.471 اإلى  الت�صغيلية 
ما   ?2 ن�صبتها  بزيادة  درهم 
البنك  امتياز  قوة  على  يدل 

الم�صتمر في النمو.
الموجودات  اإجمالي  ارتفع  و 
بن�صبة 25 ? لي�صل اإلى 289.6 
مليار درهم خالل 2020 مقابل 
عام  في  درهم  مليار   231.8

. 2019
اإبراهيم  محمد  معالي  وقال 
ال�����ص��ي��ب��ان��ي م��دي��ر دي���وان 
دبي  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
"بنك  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض 
حافظت   "  : الإ�صالإمي  دبي 
ريادتها  على  الإم��ارات  دولة 
ال�صتجابة  ف��ي  العالمية 
كوفيد-19  لجائحة  ال�صريعة 
و���ص��م��ان ت��وف��ي��ر خ��دم��ات 

وال�صالمة  ال�صحية  الرعاية 
على  التغلب  بهدف  ل�صعبها 
اإل  ي�صعنا  ول   .. التحدي  هذا 
لجهود  امتناننا  عن  نعّبر 
القيادة الحكيمة في مواجهة 

الجائحة.
واأ�صاف : " بالتزامن مع جهود 
القت�صاد  ل��دع��م  الحكومة 
قدم  الجائحة،  اأثناء  المحلي 
اإجراءات  ال�صالمي  دبي  بنك 
دعم تناهز قيمتها 9 مليارات 

درهم لأكثر من 54 األف عميل 
في قطاعي الأفراد وال�صركات 
ال��دع��م  خ��ط��ة  م��ع  تما�صيا 
القت�صادي ال�صاملة الموجهة 
م�صرف  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي 
الإم������ارات ال��م��رك��زي. وت��م 
كي  الإج���راءات  هذه  تو�صيع 
عمالئنا  قاعدة  منها  ت�صتفيد 
و ل�صمان ا�صتمرارية الأعمال.

عبيد  علي  اهلل  عبد  ق��ال  و 
مجل�ض  ع�����ص��و  ال��ه��ام��ل��ي 

ل�  المنتدب  الع�صو  الإدارة 
كان   ": الإ�صالمي  دبي  "بنك 
الم�صتمران  والتوجيه  الدعم 
اأمرا  التنظيمية  الهيئات  من 
العام  ه��ذا  ط���وال  حا�صما 
وتمكن  بالتحديات،  الحافل 
التخفيف  من  المالي  القطاع 
من اآثار الأزمة ب�صكل ملمو�ض 
والحفاظ  النمو  وموا�صلة 
على الربحية و�صط بيئة عمل 

�صعبة".

»كيكالب«تتيح ال�سداد بالعمالت الرقمية
دبي  ـ وام: 

المملوكة  كيكالب،  ب��داأت   
يوم  دب��ي،  حكومة  قبل  من 
العمالت  بقبول  ال��ث��الث��اء 
ال��رق��م��ي��ة خ��ي��ارا ل�����ص��داد 
التجارية  الرخ�ض  ر���ص��وم 
وال���ت���اأ����ص���ي���رات ل��ت��و���ص��ع 
اأم��ام  المتاحة  ال��خ��ي��ارات 
العالم  حول  الأعمال  رواد 
لتاأ�صي�ض �صركاتهم والتو�صع 

في دولة الإمارات.
وت���ع���اون���ت ك��ي��ك��الب مع 
من  ال�صركاء  من  مجموعة 
مجال  في  التقنية  قطاعي 
المال  وراأ�ض  ت�صين"  "بلوك 
لتتيح خيار �صداد م�صتقبليا 
ل��ق��ط��اع ري����ادة الأع���م���ال، 
عمالوؤها  ي�صتطيع  حيث 
بعمالت  الر�صوم  �صداد  الآن 
و"اإيثيريوم"  "بيتكوين" 
وا�صعة  ومجموعة  و"تيثر" 

من العمالت الوطنية.
ت�صكل هذه النقلة نقطة �صوء 
كونها  كيكالب  م�صيرة  في 
اأول موؤ�ص�صة من نوعها تقبل 
وتتيح  الرقمية  العمالت 
افترا�صي  ب�صكل  الت�صجيل 
حتى  بعد  وع��ن  بالكامل 
الذكي  الهاتف  با�صتخدام 
الحق  ت�صور  وق���ال  ف��ق��ط. 
الرئي�ض التنفيذي في كيكالب 
متزايدا  اهتماما  هناك  اإن 
عدد  مع  الرقمية  بالعمالت 
قطاعي  ف��ي  عمالئهم  م��ن 

والتقنية  ت�صين"  "بلوك 
مجتمع  �صمن  من  المالية 
ك��ي��ك��الب وك���ان ل ب��د من 
ال�صوق  لتطورات  ال�صتجابة 
"بيتكوين"  بقبول  وال��ب��دء 
لفتا  و"تيثر"،  و"اإيثيريوم" 
اإلى اأن العمالت الرقمية هي 
الم�صتقبلية،  ال�صداد  و�صيلة 
وت���ع���اون���ت ك��ي��ك��الب مع 
�صركاء مرموقين في المجال 

لتحقيق هذه النقلة" .
اأول  كيكالب  اأن  اإل��ى  ولفت 
مملوكة  ترخي�ض  موؤ�ص�صة 
دولة  في  الحكومة  قبل  من 
ال�����ص��داد  تقبل  الإم������ارات 
لكنها  الرقمية  بالعمالت 
الوحيدة،  بالتاأكيد لن تكون 
التقنية  هذه  اأن  اإلى  م�صيرا 
الأو�صط،  ال�صرق  في  تتو�صع 
لم�صاهدة  تطلعه  عن  معربا 
مزاولة  �صبل  على  تاأثيراتها 

الأعمال في الم�صتقبل.

وت���ت���ع���اون ك��ي��ك��الب مع 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال�����ص��رك��اء 
ال��ع��ال��م��ي��ي��ن ف���ي م��ج��ال 
للتعامل  ال�����ص��داد  ح��ل��ول 
بالعمالت  المعامالت  مع 
اللتزام  �صمان  مع  الرقمية 
كونها  بالت�صريعات  الكامل 
قبل  من  مملوكة  موؤ�ص�صة 
الحكومة. واأدى نمو العمالت 
الهتمام  زيادة  اإلى  الرقمية 
 - ت�صين"  "بلوك  بتقنية 
م�صتركة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
للمعامالت المالية التي يتم 
حفظها على اأجهزة كمبيوتر 

متعددة في مواقع مختلفة.
قبل  م��ن  درا���ص��ة  وت�صير 
ماركت�ض  الأبحاث"  �صركة 
�صوق  اأن  اإلى  ماركت�ض"  اآند 
عن  �صينمو  ت�صين"  "بلوك 
 3 ب�  المقدر  الحالي  حجمه 
في  اأمريكي  دولر  مليارات 
دولر  مليار   39 اإل��ى   2020

اأمريكي في 2025.
الدول  �صمن  الإم��ارات  وتعد 
الرائدة في تبني بلوك ت�صين 
من خالل ا�صتراتيجية وطنية 
بالمئة   50 اإجراء  اإلى  تهدف 
الحكومية  المعامالت  من 
في  ت�صين  بلوك  با�صتخدام 
2021، كما تقدر موؤ�ص�صة دبي 
الإمارات  دولة  اأن  للم�صتقبل 
ت�صتطيع توفير ما ي�صل اإلى 
3 مليارات دولر اأمريكي من 
تقنيات  حلول  تطبيق  خالل 

بلوك ت�صين.

اأبوظبي  ـ وام: 
المبرمة  ال�صفقات  قيمة  قفزت   
ف��ي ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل���الأوراق 
درهم  مليار   1.047 اإلى  المالية 
خالل جل�صة يوم الثالثاء و�صط 
على  ال��ت��داولت  وتيرة  ارتفاع 
�صريحة من اأ�صهم �صركات العقار 
ا�صتمرار  يعك�ض  م��ا  والبنوك 
قبل  م��ن  التجميع  عمليات 
والأجنبية  المحلية  المحافظ 

على هذه الأ�صهم.
لل�صوق  العام  الموؤ�صر  نجح  و 
بالإغالق  التعامالت  ختام  في 
على المربع الأخ�صر بالغا 5663 
 %0.27 ن�صبتها  بزيادة  نقطة 

مقارنة بالجل�صة ال�صابقة.
المتداولة  الأ�صهم  عدد  بلغ  و 
مليون   188 العا�صمة  �صوق  في 
�صهم نفذت من خالل 3249 �صفقة 
وذلك وفقا لالأرقام ال�صادرة عن 

ال�صوق بعد نهاية الجل�صة.

الأول  اأبوظبي  بنك  �صهم  قاد  و 
 14.95 م�صتوى  اإل��ى  المرتفع 
و�صط  ال�صوق  في  الن�صاط  درهم 
ا�صتمرار التداولت المكثفة عليه 
 271 نحو  قيمتها  بلغت  التي  و 

مليون درهم .
الرابحة  الأ�صهم  قائمة  �صملت  و 
الخيمة  راأ���ض  �صهم  ال�صوق  في 
فل�صا   57 اإلى  المرتفع  العقارية 
اإ�صافة اإلى �صهم اإ�صراق 30 فل�صا 

و منازل 36 فل�صا.

مليار   1.047
درهم قيمة 

ال�سفقات في 
لالأوراق  "اأبوظبي 

المالية"
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 الذهب يرتفع مع تراجع 
الدوالر والبالتني دون 
اأعلى م�ستوى يف 6 

�سنوات ون�سف

نيويورك ـ )وكاالت(:
تر�جع �لبالتين عن �أعلى م�ستوى تقريبا في 
�إذ  �لثالثاء  يوم  �ل�سنة  ون�سف  �سنو�ت  �ست 
�أن  بلغت �لأ�سعار م�ستوى مقاومة فنيا بيد 
�لعالمي  �لقت�ساد  �نتعا�ش  باأن  �لتوقعات 
�لم�ستخدم  �لمعدن  �أبقت  �لطلب  �سيغذي 
فوق  مدعوما  �ل�سيار�ت  بقطاع  �لتحفيز  في 
م�ستوى 1300 دولر لالأوقية، وفقا لـ"رويترز".
في  ي�ستخدم  ـــذي  �ل �لــبــالتــيــن،  ــع  ــف و�رت
في   0.7 لل�سيار�ت،  �لحفزية  �لمحولت 
�لمائة �إلى 1312.34 دولر لالأوقية )�لأون�سة( 
بحلول �ل�ساعة 0706 بتوقيت جرينت�ش، لكنه 
تر�جع عن �أعلى م�ستوى خالل �لجل�سة عند 
منذ  م�ستوياته  �أف�سل  وهو  دولر   1336.50

�سبتمبر 2014.
وقال �ستيفن �إين�ش كبير �إ�ستر�تيجي �ل�سوق 
�لعالمية لدى �سركة �أك�سي للخدمات �لمالية 
�إن �لأ�سعار بلغت مقاومة فنية قرب م�ستوى 
و�أن  موؤقت  �لتوقف  �أن  م�سيفا  دولر�   1330

�لأ�سعار قد تو��سل �ل�سعود �أكثر.
لقاح  توزيع  �أي�سا  تدر�ش  �ل�سوق  �إن  وقال 
م�ساد لفيرو�ش كورونا طورته جون�سون �آند 
جون�سون في جنوب �إفريقيا وهي منتج كبير 

للمعدن.
تلقى  �ستظل  �لأ�سعار  �إن  محللون  ويقول 
جنوب  في  �لإمــد�د�ت  ��سطر�بات  من  �لدعم 
�إفريقيا وتعافي مبيعات �ل�سيار�ت و�لقو�عد 
يخ�ش  فيما  ت�سدد�  ــر  ــث �لأك �لتنظيمية 

�لنبعاثات.
�رتفع  �لأخرى،  �لنفي�سة  للمعادن  وبالن�سبة 
�لبالديوم 0.4 في �لمائة �إلى 2396.72 دولر 
بعد �أن بلغ في وقت �سابق �أعلى م�ستوى في 

�سهر عند 2424.26 دولر.
 0.3 �لفورية  �لمعامالت  في  �لذهب  و�سعد 
�إذ  لالأوقية  دولر   1822.97 �إلى  �لمائة  في 

تر�جع �لدولر مقابل مناف�سيه.
للذهب  �لآجلة  �لأمريكية  �لعقود  و��ستقرت 
�لف�سة  ربحت  بينما  دولر،   1822.60 عند 

0.3 في �لمائة �إلى 27.66 دولر.
وكبح مكا�سب �لمعدن �لأ�سفر �رتفاع عو�ئد 
�سند�ت �لخز�نة �لأمريكية لأعلى م�ستوياتها 

منذ مار�ش.
مجل�ش  �جتماع  مح�سر  ن�سر  �لمقرر  ومن 
ب�سان  �لأمــريــكــي  ــحــادي  �لت �لحتياطي 

�ل�سيا�سة �لنقدية يوم �لأربعاء.

تاأ�سي�س  االأو�سط واأفريقيا في  ال�سرق  االأولى في  االإمارات 
اال�ستثمارات االأجنبية الجديدة في التكنولوجيا الحيوية

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
�لأولى  �لمرتبة  �لمتحدة في  �لإمار�ت �لعربية  حلّت دولة 
عدد  في  و�أفريقيا  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  م�ستوى  على 
قطاع  في  �لجديدة  �لمبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  م�ساريع 
�لتكنولوجيا �لحيوية، وفي �لمرتبة �لثالثة على م�ستوى 
هذه �لمنطقة في حجم روؤو�ش �لأمو�ل �لم�ستثمرة في هذه 

�لم�ساريع، وذلك خالل �لفترة من عام 2003 حتى 2020.
 FDI آي ماركت�ش� جاء ذلك �سمن نتائج موؤ�سر »�إف دي 
�آي  �أ�سدرتها موؤخر�ً مجلة »�إف دي  Markets« �لتي 
في  �لمتخ�س�سة   »FDI Intelligence �إنتلجن�ش 
�سوؤون �ل�ستثمار �لأجنبي حول �لعالم، و�لتابعة لموؤ�س�سة 
�لمال  ر�أ�ش  تدفقات  �لموؤ�سر  وير�سد  تايمز«.  »فاينن�سال 
حول  �لجديدة  �لمبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  وم�سروعات 
�لمبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  مو�قع  �أف�سل  ويحدد  �لعالم، 

في �لعالم عن طريق �لمقارنات �لمرجعية.
وبالنظر �إلى �ل�سل�سلة �لزمنية �لممتدة على مدى �ل�سنو�ت 
�لع�سر �لما�سية )2011-2020(، �أو�سحت نتائج �لموؤ�سر �أن 
دولة �لإمار�ت حلّت في �لمرتبة �لأولى �أي�سًا على م�ستوى 
�ل�ستثمار  م�ساريع  عدد  في  و�أفريقيا  �لأو�سط  �ل�سرق 
�لأجنبي �لمبا�سر �لجديدة في قطاع �لتكنولوجيا �لحيوية، 
وفي �لمرتبة �لثانية في حجم روؤو�ش �لأمو�ل �لم�ستثمرة 

في هذه �لم�ساريع.
وقال �لدكتور ثاني بن �أحمد �لزيودي، وزير دولة للتجارة 
�لتي حققتها دولة  �لمتقدمة  �لنتيجة  �إن هذه  �لخارجية، 
في  �لمبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  مجال  في  �لإمار�ت 
قطاعات �لتكنولوجيا �لحيوية، توؤكد �لمكانة �لر�ئدة لدولة 
�لإمار�ت على خريطة �ل�ستثمار �لإقليمية و�لعالمية، بف�سل 
روؤية ودعم قيادتها �لر�سيدة، وتمثل �إنجاز�ً م�سرفًا جديد�ً 
�لمجالت  مختلف  في  �لإمــار�ت  دولة  �سجل  �إلى  ي�ساف 
بيئتها  تناف�سية  وتعزيز  �لقت�سادية،  بالتنمية  �لمتعلقة 
�لجديدة  �لقطاعات  في  �سيما  ل  و�ل�ستثمارية،  �لتجارية 

و�لنوعية.
�ل�سنو�ت  مدى  على  �لإمـــار�ت  دولــة  »نجحت  و�أ�ــســاف: 

لال�ستثمار  جاذبة  كوجهة  مكانتها  تر�سيخ  في  �لما�سية 
و�لأعمال، و�ليوم تتجه ب�سورة �أكبر لتكون محور�ً �إقليميًا 
وعالميًا لال�ستثمار في قطاعات �لقت�ساد �لجديد، ول �سك 
�لعالميين  �لم�ستثمرين  ثقة  توؤكد  �لموؤ�سر  نتيجة  �أن  في 
تطور  ومــدى  �لدولة  في  �لأعمال  مناخ  وجــودة  بكفاءة 
مف�سلة  وجهة  لتكون  �ل�ستثمارية  �أ�سو�قها  وجاهزية 

للم�ساريع ذ�ت �ل�سبغة �لم�ستقبلية«.
في  م�ستمرة  �لإمـــار�ت  دولــة  حكومة  جهود  �أن  وتابع 
وتو�سيع  �لأجنبي  لال�ستثمار  �لمحفزة  �ل�سيا�سات  تعزيز 
و�لم�ستثمرين،  �ل�سركات  �أمام  و�لت�سهيالت  �لحو�فز  نطاق 
ب�ساأن  �لتحادي  �لقانون  تعديل  موؤخر�ً  �أهمها  من  وكان 
�ل�سركات �لتجارية، و�لذي مثل محطة مف�سلية في زيادة 

�إتاحة  مرونة و��ستد�مة مناخ �لأعمال بالدولة، من خالل 
�لتملك �لأجنبي �لكامل للم�ساريع و�ل�سركات وتحرير كافة 
با�ستثناء  �لمبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  �أمام  �لقطاعات 
�أن  �لأثر �ل�ستر�تيجي، موؤكد�ً معاليه  بع�ش �لأن�سطة ذ�ت 
�ل�ستثمار�ت  �أمام  جديدة  �آفاقًا  �ستفتح  �لقانون  تعديالت 
لجذب  �لحو�فز  وزيادة  �لم�ستقبل،  �قت�ساد  قطاعات  في 
و�لكفاء�ت  �لمو�هب  �أف�سل  و��ستقطاب  �لناجحة  �ل�سركات 
دولة  من  �نطالقًا  �لأعمال  ومز�ولة  لتاأ�سي�ش  �لعالمية 

�لإمار�ت.
�لدعم  وبف�سل  �ليوم،  ــار�ت  �لإم دولة  »تمتلك  و�أ�ساف: 
كافة  �لر�سيدة،  لقيادتها  �ل�ست�سر�فية  و�لروؤية  �لالمحدود 
في  �لبارزة  �لعالمية  �لوجهات  �إحدى  لتكون  �لمقومات 
�أو�سحت  وقد  �لحيوية،  �لتكنولوجيا  وم�ساريع  مجالت 
نتيجة �لموؤ�سر �أن �أكبر عدد لم�ساريع �لتكنولوجيا �لحيوية 
في كافة بلد�ن �ل�سرق �لأو�سط وقارة �أفريقيا موجود �ليوم 
في دولة �لإمار�ت، وياأتي هذ� كثمرة للجهود �لتي بذلتها 
لم�ساريع  ومتكاملة  قوية  تحتية  بنية  تطوير  في  �لدولة 
�لتكنولوجيا �لحيوية ومنظومة �لبحث و�لتطوير �لمرتبطة 
طلبة  لدى  �لتوجه  هذ�  تعزيز  خالل  من  وخا�سة  بها، 
من  �لعديد  و�إن�ساء  �لأكاديمية،  و�لموؤ�س�سات  �لجامعات 
�لمر�كز �لبحثية و�لبتكارية في هذ� �لمجال، مثل مجمع 
وبنك  �لطبي  لالبتكار  �لجليلة  وموؤ�س�سة  للعلوم  دبي 
�لأبحاث �ل�سحية �لتابع لوز�رة �ل�سحية ووقاية �لمجتمع، 
�لأخرى  و�لم�ساريع  و�لمن�ساآت  �لموؤ�س�سات  من  و�لعديد 

�لمتخ�س�سة في �لتقنيات �لبيولوجية �لحديثة«.
و�أ�سار �إلى �أن �ل�ستجابة �لمنهجية و�لمتكاملة �لتي تبنتها 
�لدولة لآثار جائحة »كوفيد-19« على مختلف �لقطاعات، 
ومنها �ل�سحة و�لقت�ساد، وزيادة �لتركيز في خطة �لتعافي 
و�لنهو�ش �لقت�سادي �لتي تبنتها �لدولة على �لتحول نحو 
و�لآفاق  �لفر�ش  يعزز  وم�ستد�م،  جديد  �قت�سادي  نموذج 
�لقطاعات  على  �لقائمة  للم�ساريع  �لمت�سارع  �لنمو  �أمام 
�لحيوية،  �لتكنولوجيا  مثل  مقدمتها  وفي  �لم�ستقبلية، 
�لأمر �لذي من �ساأنه �لرتقاء بمكانة دولة �لإمار�ت في هذ� 

�لقطاع خالل �ل�سنو�ت �لمقبلة.

البنوك تعيد 14.47 مليار درهم من �سيولة الت�سهيالت 
للم�سرف المركزي

اأبوظبي  ـ وام: 
�لإمــار�تــيــة  �لبنوك  �أعـــادت   
من  درهــم  مليار   14.47 نحو 
�ل�سفرية  �لت�سهيالت  �سيولة 
�لمركزي  �لم�سرف  قدمها  �لتي 
 2020 مار�ش  �سهر  من  �عتبار� 
�أجل  من  ــك  وذل للبنوك  لهذه 
و�لأفـــر�د  �لأعــمــال  دعــم قطاع 

�لمتاأثرين بجائحة "كورونا".
�ل�سادرة  �لإح�سائيات  وتظهر 
عن �لم�سرف �لمركزي �أن �إعادة 
ر�سيد  خف�ست  �ل�سيولة  هذه 
�إلى  لديه  �لمالية  �لت�سهيالت 
نهاية  في  درهم  مليار   30.25

�سهر دي�سمبر �لما�سي .
باإعادة  �لبنوك  بــدء  ويعك�ش 
�لت�سهيالت  �سيولة  من  جــزء 
�لمركزي  للم�سرف  �لمالية 
و�متالكها  �لــمــالــيــة  قــوتــهــا 
�ل�سيولة �لكافية لإد�رة �أعمالها 

على �أكمل وجه.
�أطلق  �لمركزي  �لم�سرف  وكان 
�لعام  من  مار�ش  �سهر  خــالل 
�لما�سي خطة �لدعم بقيمة 50 
مليار درهم لدعم �قت�ساد دولة 
لمو�جهة  عام  ب�سكل  �لإمــار�ت 
"كوفيد-19"  جائحة  تد�عيات 
مجموعة  خـــالل  مــن  وذلــــك 
�لدعم  تد�بير  مــن  متكاملة 
�ل�سلة  ذ�ت  �لم�سرفي  للقطاع 

و�لإقر��ش  و�ل�سيولة  بالتمويل 
ور�أ�ش �لمال.

و�ــســاهــمــت خــطــة �لــدعــم 
�أعلن  ما  بح�سب  �لقت�سادي 
خالل  �لمركزي  �لم�سرف  عنه 
تعزيز  في   2020 فبر�ير  �سهر 
�لــمــالــي على  �لــنــظــام  قـــدرة 
وقد  و�ل�سركات،  �لأفــر�د  دعم 
�إعفاء  برنامج  مــن  ��ستفاد 

خطة  تت�سمنه  �لذي  �لقرو�ش 
من   310000 من  �أكثر  �لدعم 
�لعمالء �لأفر�د وحو�لى 10000 
�ل�سغيرة  �لموؤ�س�سات  مــن 
 1500 من  و�أكثر  و�لمتو�سطة، 
�لخا�ش  �لقطاع  �سركات  من 

�لدولة. في 
�ل�سادرة  �لإح�سائيات  وتظهر 
�أن  �لــمــركــزي  �لم�سرف  عــن 

باإعادة  بــد�أت  �لبنوك  بع�ش 
�سيولة �لدعم �عتبار� من �سهر 
�نخف�ش  حيث   2020 �أكتوبر 
ــيــد قـــرو�ـــش �لــمــ�ــســرف  ر�ــس
مليار   37.42 �إلــى  �لمركزي 
مليار   35.55 �إلــى  ثم  درهــم 
بعد  و�غالق  نوفمبر  في  درهم 
م�ستوى  عند  دي�سمبر  في  ذلك 

30.25 مليار درهم.

غرفة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون اقت�سادي 
مع غرفة تل اأبيب

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
ــارة  ــج وقـــعـــت غـــرفـــة ت
�تفاقية  �أبوظبي،  و�سناعة 
تجارة  غرفة  مع  تعاون 
باتحاد  ممثلة  �أبيب،  تل 
غرف �لتجارة �لإ�سر�ئيلية، 
�للقاء  خــالل  ــك  ذل جــرى 
جمعهما  �لذي  �لفتر��سي 
�لتعاون  تعزيز  بــهــدف 
ــي عـــدد من  ــجــاري ف ــت �ل
�لــجــو�نــب �لأ�ــســا�ــســيــة 
�لمتعلقة بالقطاع �لخا�ش 
ـــال،  ـــم ــة �لأع ــس ــار� ــم وم
�لرتــقــاء  فــي  ي�سهم  بما 
لدى  �لأعــمــال  بمجتمعي 

�لجانبين. 
�لتفاقية  بنود  و�سملت 
ثنائي  بــ�ــســكــل  �لــعــمــل 
�لــمــ�ــســاهــمــة في  ــى  عــل
ــاء جــ�ــســور �لــتــعــاون  ــن ب
�لقطاعات  في  �لم�سترك 
�لحيوية،  �ل�ستثمارية 
�ل�سياحة  قطاع  ومنها  
ــة و�لـــزر�عـــة  ــي ــن ــق ــت و�ل
�لطبية  �لأعمال  وقطاعات 
و�لمهن  و�لتكنولوجية 
�سي�سهم  حيث  �لرقمية، 
�لفر�ش  زيـــادة  فــي  ــك  ذل
�لمتاحة  �ل�ستثمارية 
�لخا�ش  �لــقــطــاع  �أمــــام 
وبالتالي  �لجانبين،  لدى 
�إمكانية  �لتفاقية  تتيح 
�لتجارية  �لوفود  تبادل 
ــم �لــفــعــالــيــات  ــظــي ــن وت
�لفتر��سية  �لقت�سادية 
فر�ش  ــول  ح �لم�ستركة 
�لنمو و�لتعاون بما يخدم 

مجتمع �لأعمال، بالإ�سافة 
�لــجــهــود  تن�سيق  �إلــــى 
�لمعار�ش  في  للم�ساركة 
�لتجاري  �لترويج  بهدف 
ــي لــلــخــدمــات،  ــم ــي ــل �لإق
ـــات  ـــس ـــدر�� و�إجــــــــر�ء �ل
�لأ�سو�ق  حول  �لقت�سادية 
�لثنائية، وتبادل �لمعارف 
�ل�ستثمارية  �لفر�ش  حول 
�لنمو،  ـــاق  و�آف �لمتاحة 
يمكن  �لتي  و�ل�سر�كات 
للتعاون  �أ�سا�سًا  ت�سكل  �أن 
مختلف  ــي  ف ــاري  ــج ــت �ل
�لقت�سادية  �لقطاعات 

�لو�عدة بين �لجانبين.
ــي  ــان ــد ث ــم ــح ـــــــد م و�أك
غرفة  رئــيــ�ــش  �لــرمــيــثــي 
�أبوظبي،  و�سناعة  تجارة 
على  �أبــوظــبــي  غرفة  �أن 
لتقديم  تـــام  ��ــســتــعــد�د 
�لممكنة  �لخدمات  كافة 
�لتجاري  �لتعاون  لدفع 
مجتمعي  بين  �لم�سترك 
�لأعــــمــــال فـــي كـــل من 
�أبيب،  وتل  �أبوظبي  �إمارة 
�لقطاعات  مختلف  فــي 
�لمعنية،  �ل�ستثمارية 
دولة  توقيع  بعد  ل�سيما 
�ل�سالم  لمعاهدة  �لإمار�ت 
�إ�سر�ئيل،  مع  �لتاريخية 
و�لـــتـــي �ــســتــ�ــســاهــم في 
�لتعاون  مجالت  �إتاحة 
و�ل�سر�كات  �لقت�سادي 
�لخ�سبة  �ل�ستثمارية 
بــيــن قــطــاعــي �لأعــمــال 
و�إ�سر�ئيل،  �لإمـــار�ت  في 
�قت�ساد�ً  تمتلكان  �للتين 
�ل�سرق  في  ومزدهر�ً  ر�ئد�ً 

�لأو�سط.
�أبوظبي  غرفة  تعتبر  كما 
للقطاع  �لر�سمي  �لممثل 
�لخا�ش في �لإمارة، وت�سم 
في ع�سويتها ما يزيد على 
وبهذ�  �سركة،  �ألــف   100
�لجديد مع غرفة  �لتعاون 
تل �أبيب �سيقوم �لجانبان 
بالعمل على زيادة �لفر�ش 
�لقطاع  ـــام  �أم �لمتاحة 
مجالت  وتوفير  �لخا�ش، 
حيوية لجذب �ل�ستثمار�ت 
�لــمــحــلــيــة و�لـــدولـــيـــة، 
وتقديم  �لتجارب  وتبادل 
�لالزمة،  �لتدريب  بر�مج 
�لأع�ساء  قـــدرة  لتعزيز 
�أعمالهم  ممار�سة  على 

�لتجارية.
من جانبه �أ�سار �أوريل لين، 
رئي�ش �تحاد غرف �لتجارة 
�لإ�سر�ئيلية، �إلى �أن توقيع 
�لتفاقية مع غرفة تجارة 
حجر  �ستكون  �أبــوظــبــي، 
�لعالقة  تطور  في  �أ�سا�ش 
�إمـــارة  مــع  �لقت�سادية 
�أهم  �إحدى  �أبوظبي، كونها 
�ل�ستثمارية  �لــوجــهــات 
عبور   ــة  ــو�ب وب �لـــر�ئـــدة، 
مركزية للتجارة بين �سبه 
وجنوب  �لهندية  �لــقــارة 
�أهمية  موؤكد�  �آ�سيا،  �سرق 
لت�سدير  �لمميز�ت  هــذه 
�لقت�سادية  �لمنتجات 
على  وم�سدد�  �ل�سر�ئيلية، 
�سير�سم  �لتعاون  هذ�  �أن 
خطوة تمهد �لطريق لمزيد 
مختلف  في  �لتعاون  من 

�لقطاعات �لتجارية.  »الخليج للمالحة« توقع مذكرة تفاهم مع �سركة يونانية 
لال�ستحواذ على اأ�سطول ناقالت متنوعة

دبي ـ )الوحدة(:
�لقاب�سة،  للمالحة  �لخليج  �سركة  �أعلنت 
عن  �لمالي،  دبــي  �سوق  فــي  �لمدرجة 
"�إمباير  �سركة  توقيعها مذكرة تفاهم مع 

�ليونانية. للمالحة" 
�سر�كة  عــقــد  عــلــى  ــرة  ــذك ــم �ل وتــنــ�ــش 
مجال  في  �لجانبين  بين  �إ�ستر�تيجية 
�سركة  ��ستحو�ذ  خالل  من  �لبحري  �لنقل 
من  مجموعة  على  للمالحة  �لخليج 
وناقالت  �لبتروكيماوية  �لمو�د  ناقالت 
 ،)Dry Bulk( �لب�سائع �ل�سب �لجافة 
��ستثمار�ت  تنويع  في  �سي�ساهم  مما 
�لى  �لدخول  في  قدرتها  وتعزيز  �ل�سركة 

�أ�سو�ق جديدة وتو�سعة قاعدة عمالئها.
تمتلك �سركة "�إمباير للمالحة" �ليونانية 
 20 من  يتكون  وحديثًا  متنوعًا  ��سطوًل 
�سفينة نقل مو�د بتروكيماوية و16 �سفينة 
 .)Dry Bulk( جافة  �سب  ب�سائع 
ويقع مقر �ل�سركة �لتي تم تاأ�سي�سها عام 

�أثينا، وهي  �ليونانية  �لعا�سمة  2009 في 
�سركة مخت�سة في مجال �لإد�رة �لتجارية 
�لنفطية  �لمو�د  ناقالت  ل�سفن  و�لفنية 
"�مباير  وتــعــد  وغــيــرهــا،  و�لكيماوية 
للمالحة" و�حدة من �أهم �ل�سركات �لكبرى 
معايير  �أعلى  على  بالحفاظ  �لملتزمة 
�لدولية  �لمعايير  وفق  و�ل�سالمة  �لجودة 

في جميع عملياتها.
على  �لعمل  �لتفاقية  هــذه  و�ستدعم 
تطوير �لأ�سطول �لبحري للخليج للمالحة 
قطاع  في  ــا  دوره تعزيز  في  و�ست�سهم 
على  عــالوة  عــام،  ب�سكل  �لبحري  �لنقل 
تعزيز �ل�ستفادة مما تطرحه �ل�سر�كة من 
�لخبر�ت  تبادل  مجال  في  و�عــدة  فر�ش 
وتوفير فر�ش عمل، وغير ذلك من �لفو�ئد 
وبما  �لجانبين  بين  �لمتبادلة  و�لخبر�ت 
�لم�ستقبلية  �ل�سركة  خطط  مع  يتما�سى 
وتنويع  �أعــمــالــهــا  نــطــاق  تو�سعة  فــي 

�لبحري. ��سطولها 
�لح�سول  بعد  �ل�ستحو�ذ  عملية  و�ستتم 

لإتمام  �ل�سرورية  �لمو�فقات  كافة  على 
توظيف  يتم  �أن  �لمتاأمل  ومن  �لعملية. 
�لناقالت �لجديدة مع عمالء محليين وفي 
لتحقيق  �لخليجي  �لتعاون  مجل�ش  دول 
�أعلى فائدة مرجوة وبما ي�سهم في �رتفاع 

�ل�سركة م�ستقباًل. عائد�ت 
�لتفاقية  هــذه  تكون  �أن  �لمتوقع  ومــن 
نطاق  وعلى  �أكبر  ل�سر�كة  عنو�ن  بد�ية 
�أو�سع، حيث �أن �سركة »�إمباير للمالحة« 
تتو�جد في عدة مناطق جغر�فية، وتمتلك 
و�سر�كات  متنوعة  عمالء  قاعدة  �ل�سركة 
�لعديد  في  كبيرة  عالمية  موؤ�س�سات  مع 

من �لدول.
�لقاب�سة  للمالحة  �لخليج  �سركة  وتتطلّع 
قدمًا  �لم�سي  �إلى  �لتعاون  هذ�  من خالل 
�لمالحة  مجال  في  �لريادة  تحقيق  نحو 
�لإقليمي  �لنطاقين  عــلــى  �لــبــحــريــة 
�لمزيد  تحقيق  في  ي�سهم  وبما  و�لدولي 
خالل  �لت�سغيلية  و�لأرباح  �لعائد�ت  من 

�لمقبلة. �لفترة 

عجمان ـ )الوحدة(:
عجمان  غرفة  لجائزة  �لعليا  �للجنة  ناق�ست 
و�سبل  �لجائزة  عمل  م�ستجد�ت  �آخر  لالأعمال 
�لإ�ستعد�د لحفل �لتكريم للجهات �لفائزة �سمن 6 
فئات "�لم�سوؤولية �لمجتمعية لل�سركات، �لقطاع 
�ل�سغيرة  �ل�سركات  �ل�سناعي،  �لقطاع  �لتجاري، 

و�لمتو�سطة، �لتوطين و�لبتكار".
�أع�ساء  عجمان،  غرفة  مقر  في  �لإجتماع  ح�سر 
�للجنة  �أع�ساء  ـ  عجمان  غرفة  �إد�رة  مجل�ش 
�لنعيمي  �لعليا للجائزة، �سعادة عبد�هلل �سعيد 
د.  و�سعادة/  �ل�سام�سي  غانم  حمد  و�سعادة 
�ل�سويدي  �سالم  و�سعادة  علي،  �آل  خليفة  �آمنه 

�لجتماع  ح�سر  كما  عجمان،  غرفة  عام  مدير 
لجائزة  �لمنظمة  �للجنة  رئي�ش  �لظفري  نا�سر 
باأهمية  �لح�سور  و�أ�ساد  لالأعمال.  غرفة عجمان 
�لجائزة ودورها في توفير من�سة لت�سليط �ل�سوء 
�لخا�ش  �لقطاع  من�ساآت  ممار�سات  �أف�سل  على 
�لتجارب  من  �ل�ستفادة  وتعزيز  �لإمـــارة،  في 
بمختلف  �لفائزة  للجهات  و�لملهمة  �لناجحة 
�إمــارة  ريــادة  يعزز  �لــذي  �لأمــر  �لجائزة  فئات 
عجمان كوجهة محلية و�إقليمية ودولية جاذبة 
�لإمار�ت  دولة  في  �لتجارية  �لأن�سطة  لمز�ولة 
تقرير  على  �لح�سور  و�إطلع  �لمتحدة.  �لعربية 
حول نتائج عمليات �لتقييم على �أيدي محكمين 
معتمدين، وجهود �للجنة �لمنظمة في �لتو��سل 

وتنظيم  �لم�ساركة  و�لم�سانع  �ل�سركات  مع 
�لتقييم  باآليات  للتعريف  �لتوعوية  �لجل�سات 
�لجتماع  تناول  كما  �لمطلوبة،  و�لمعايير 
�لجائزة �لمر�لذي ي�سهم في  �همية تنوع فئات 
تو�سيع د�ئرة �لم�ساركة وزيادة �إ�ستفادة �لقطاع 
رئي�ش  و�أو�سح  عام.  ب�سكل  �لمارة  في  �لخا�ش 
�أن  �لظفري،  نا�سر  ـ  للجائزة  �لمنظمة  �للجنة 
غرفة عجمان ت�ستهدف من �لجائزة في ن�سختها 
�لولى فتح مجالت و��سعة للتو��سل مع �لنخبة 
�ل�سمعة  وتطوير  وتح�سين  �لعمال  �أ�سحاب  من 
في  �لر�ئدة  �ل�سركات  وتقدير  �لفائزة  للجهات 
�لموؤ�س�سات  في  �لجمهور  ثقة  وتعزيز  �لإمــارة 

�لفائزة.

اللجنة العليا 
لجائزة غرفة 

عجمان 
لالأعمال تتابع 

�سير العمل 
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اأبوظبي ـ الوحدة:

ا�شتكملت م�شت�شفى الع���ن احدى من�ش�آت �رشكة 

اأبوظب���ي للخدم����ت ال�شحي���ة "�صح���ة" جميع 

اخلطوات الالزمة لربن�مج ق�عدة بي�ن�ت موؤ�رشات 

جودة التمري����ض  )NDNQI(الربن�مج الرائد يف 

مت�بعة ج���ودة التمري�ض، املنبث���ق عن جمعية 

التمري����ض الأمريكي���ة، والذي يت�ب���ع 19 موؤ�رشاً 

للجودة يف وحدات التمري�ض وي�ش�عد يف حتقيق 

اأعلى م�شتوي�ت الأداء فيه�.

ويعط���ي الربن�مج امل�شت�شفى القدرة على مق�رنة 

اأداء التمري����ض م���ن حي���ث النت�ئ���ج، و�شالمة 

املر�ش���ى، ور�ش� ط�قم التمري�ض مع مثيالته� من 

امل�شت�شفي�ت حمليً� وع�مليً�.

وق�ل���ت الدكتورة ع�ئ�ش���ة املهري، مدي���ر دائرة 

التمري�ض يف �رشكة "�صح���ة"، اإن املمر�ش�ت هنَّ 

العم���ود الفق���ري لأي نظ�م رع�ي���ة �شحية قوي، 

ونفخ���ر يف "�صحة" ب�أن لدين� ك���وادر متري�شية 

موؤهلة ت�أهياًل ع�ليً� وذات خربات مهمة.

واأ�ش�ف���ت اأن الكوادر التمري�شية تعد اجلزء الأكرب 

من الق���وى الع�مل���ة يف "�صح���ة"، وجت�شد قيم 

"�صح���ة" املتمثل���ة يف توفري الرع�ي���ة ال�شحية 
ع�ملية امل�شتوى، وتركز على املري�ض اأوًل.

واأ�ش�فت اأن �رشك���ة "�صحة" حتر�ض اأ�شد احلر�ض 

عل���ى تزويد املوادر التمري�شي���ة لديه� ب�خلربات 

وامله����رات الالزمة، من خالل توفري فر�ض للتعلم 

والتط���ور، م�شرية اإىل اأن  ان�شم�م م�شت�شفى العن 

لربن�مج ق�عدة بي�ن�ت موؤ�رشات جودة التمري�ض 

الت�بع جلمعية التمري����ض الأمريكية يعزز التزام 

"�صح���ة" بتزويد جمتمع دولة الإم����رات ب�أف�شل 
املواهب واخل���ربات، مع اإعط����ء الأولوية ل�شحة 

اأفراد املجتمع، ورف�هيتهم يف جميع الأوق�ت.

و اأكدت الدكتورة غزالة بالل بلح�ج، املدير الطبي 

مل�شت�شف���ى الع���ن اأن الدعم الالحم���دود ل�رشكة 

ن م�شت�شفى  "�صحة" وت�شخريه� كل الإمك�ني�ت مكَّ
العن من حتقيق كل متطلب�ت الن�شم�م لربن�مج 

ق�عدة بي�ن����ت موؤ�رشات جودة التمري�ض، وتوفري 

رع�ي���ة �شحية ع�ملي���ة امل�شت���وى يف خمتلف 

اأق�ش�مه���� خ��شة يف العن�ي���ة املركزة، والعن�ية 

املركزة حلديثي الولدة.
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اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلن���ت اأبوظبي لالإع���الم، �رشكة خدم�ت 

الإعالم الع�مة الرائدة يف دولة الإم�رات، 

عن عر�ض الن�شخ���ة العربية من برن�مج 

امل�ش�بق����ت الكومي���دي ال�شه���ري "حتدي 

 Celebrity Game  - النج���وم 

Face" عل���ى قن����ة "اأبوظبي" وتطبيق 
اأوق����ت ذروة امل�ش�هدة  ADtv خ���الل 
الأ�شبوعي���ة اعتب�راً م���ن اليوم 17 فرباير 

اجل�ري، كل اأربع�ء ال�ش�عة 22:00 بتوقيت 

الإم����رات، وذل���ك ب�لتع�ون م���ع "اإن بي 

اأحد الأق�ش�م  �شي يونيفر�ش�ل فورم�ت�ض"، 

الت�بعة ملجموعة يونيفر�ش�ل �شتوديوز.

ويعت���رب الربن�م���ج املنتظ���ر اأول ن�شخة 

الأ�شل���ي، وتتوىل  الربن�مج  حملية م���ن 

�رشكة "اإن ميدي� بال�ض" التي اأنتجت عدداً 

من اأ�شهر الربام���ج التلفزيونية مثل اإك�ض 

ف�كتور، واأراب اآي���دول، وقول وراي، العمل 

على حتويله اإىل �شل�شل���ة تلفزيونية من 

13 حلقة مدة كل منه� 60 دقيقة.

و�شتق���دم الفن�ن���ة الكوميدي���ة امل�رشية 

�شيم����ء �شيف الن�شخ���ة العربية املحلية 

م���ن الربن�مج، الذي �شي�ش����رك فيه نخبة 

من امل�ش�هري من دول���ة الإم�رت وال�رشق 

الأو�شط من خالل جمموع���ة من الألع�ب 

امل�شحكة واملحرجة اأحي�نً�.

وك�ن���ت �رشكة "كريتي���ك�ل كونتينت" قد 

اأنتج���ت الن�شخة الأ�شلي���ة الأمريكية من 

الربن�م���ج، حيث توىل املمث���ل الكوميدي 

الأمريكي كيفن ه�رت دور املقدم واملنتج 

التنفيذي.

وق����ل جمع���ة الهوتي، املدي���ر التنفيذي 

لدائ���رة التلفزيون ب�لإن�ب���ة يف اأبوظبي 

لالإعالم: "نح���ن �شعداء ب�لتع�ون مع "اإن 

بي �شي يونيفر�ش�ل فورم�ت�ض" لتقدمي اأول 

ن�شخة حملية من برن�مج "حتدي النجوم 

 ،  "Celebrity Game Face
والذي َيِعُد بتحقيق ن�شب م�ش�هدة ع�لية 

من قبل اجلمهور العربي عرب قنوات البث 

التلفزيونية والرقمية الت�بعة لن�. نحر�ض 

على اجلمع بن اخلربات الع�ملية والروؤى 

املحلية لتقدمي برام���ج تلفزيونية تلقى 

اإقب�ًل وا�شعً� لدى امل�ش�هدين، ويعترب هذا 

الربن�م���ج مث�ًل ن�جحً� عل���ى ذلك، وهو 

ين�شجم م���ع ا�شرتاتيجية اأبوظبي لالإعالم 

الت���ي ترّكز عل���ى اإنت�ج حمت���وى متميز 

واهتم�م�ته،  اجلمه���ور  تطلع����ت  يواكب 

وت�رشيع وتطوير املحتوى الرقمي".

من ج�نبه�، ق�ل���ت اآن� لجنينبريج، ن�ئب 

الرئي����ض ل�شوؤون املبيع����ت والإنت�ج يف 

�رشكة اإن بي �ش���ي يونيفر�ش�ل فورم�ت�ض: 

"ي�شعدن���� تعزي���ز ح�شورن���� القوي يف 
منطقة ال����رشق الأو�شط و�شم����ل اأفريقي� 

ب�لتع����ون مع �رشيك ممي���ز مثل اأبوظبي 

لالإع���الم، وتقدمي ن�شخ���ة ح�فلة ب�ملرح 

من الربن�مج يف ق�ل���ب يواكب الإجراءات 

الحرتازية للحد م���ن انت�ش�ر كوفيد-19. 

ونتطل���ع اإىل تق���دمي حمت���وى ي�شتقطب 

ن�شبة م�ش�هدة ع�لية بن �رشائح اجلمهور 

الرائعة التي  املحلي بف�ش���ل امل�شيف���ة 

�شتق���دم الربن�مج وال�شيوف املميزين من 

امل�ش�هري. وي�أتي ه���ذا التع�ون ب�لتزامن 

مع التكلي���ف الذي مت منح���ه موؤخراً يف 

اململكة العربية ال�شعودية لإنت�ج ن�شخة 

حملية من برن�جمن� درايف ثرو-اأوك، مم� 

يربهن على الدور احليوي ملنطقة ال�رشق 

الأو�ش���ط و�شم����ل اأفريقي����، وا�شتقط�به� 

للمزي���د من املحت���وى الرتفيهي الع�ملي 

تلبي���ة لرغبة امل�ش�هدي���ن املتزايدة لهذا 

النوع من الربامج".

ب���دوره، ق�ل اإيه�ب حم���ود، رئي�ض �رشكة 

اإن ميدي���� بال�ض: "حتول اإنت����ج الربامج 

التلفزيوني���ة اإىل مهمة �شعبة للغ�ية يف 

زمن ج�ئحة الكوفي���د. فبينم� كن� نبحث 

عن برام���ج لقنوات اأبوظب���ي من املمكن 

ت�شويره���� ب�لرغم م���ن الإقف�ل الع�م يف 

معظم ال���دول ومن القيود املفرو�شة على 

ال�شفر، اأت���ى برن�مج حت���دي النجوم يف 

الوقت املن��ش���ب، مع املكون�ت املن��شبة، 

مم� جعله الختي�ر املث�يل.

برن�م���ج م���رح، �رشي���ع الإيق����ع، مرن 

الإنت�ج، وعملي ج���داً. ال�شيء الذي مكنن� 

من الت�شوير يف خم����ض دول ب�لرغم من 

ج���دول الإنت�ج ال�شيق ج���داً. ب�لرغم من 

كل امل�ش�عب، ف����ق اإنت�ج حتدي النجوم 

كل توقع�تن���� اإيج�بً�، متمنن اأن ين�ل كل 

النج�ح".

اطالق الن�سخة العربية من البرنامج العالمي ال�سهير 
»تحدي النجوم« على قناة اأبوظبي

م�ست�سفى العين ت�ستكمل خطوات برنامج 

قاعدة بيانات موؤ�سرات جودة التمري�ض 

المنبثق عن جمعية التمري�ض الأمريكية

»اأبوظبي لالإعالم« تعر�ض البرنامج اأي�ضاً على تطبيق ADtv اعتباراً من اليوم

اأبوظبي ـ وام:

 وقع���ت كلي�ت التقنية العلي���� اتف�قية تع�ون مع 

مركز اأبوظبي لل�شح���ة الع�مة بهدف دعم منظومة 

ال�شحة وال�شالمة املهنية يف الكلي�ت.

وقع التف�قية ع���رب تقنية الت�ش�ل املرئي عن بعد 

�شع����دة الدكتور عبداللطيف ال�ش�م�شي مدير جممع 

كلي�ت التقنية العلي� و�شع�دة مطر �شعيد النعيمي 

مدي���ر ع�م مركز اأبوظبي لل�شح���ة الع�مة بح�شور 

امل�شوؤولن من الطرفن.

ووفق���� لبنوده� تهدف الإتف�قي���ة اإىل تطوير نظ�م 

اإدارة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة ب�لكلي�ت وفق 

متطلب����ت منظومة نظ�م اإم����رة اأبوظبي لل�شالمة 

وال�شحة املهنية فيم� تتع����ون الكلي�ت يف تنفيذ 

الربامج التعليمية والدورات التدريبية ذات العالقة 

ب�ل�شحة الع�مة.

ويقوم مركز اأبوظبي لل�شحة وال�شالمة الع�مة بدعم 

م�ش�ري���ع الطلبة التي تتعل���ق ب�ل�شحة وال�شالمة 

الع�مة وجهود ت�شويقه� ك�رشك�ت ن��شئة .

وتعم���ل الكلي�ت من ج�نبه� عل���ى ت�شجيع الطلبة 

على التط���وع يف الأن�شطة والفع�لي�ت التي تخ�ض 

املركز كتنظي���م الفع�لي�ت واملع�ر����ض والأن�شطة 

التوعوي���ة مب���� يعزز قيم���ة العم���ل التطوعي يف 

املجتم���ع .. كم� يتع����ون الطرف�ن عل���ى تن�شيق 

جهودهم� على م�شت���وى اإجراء الدرا�ش�ت والأبح�ث 

التطبيقية يف جم�ل ال�شحة الع�مة واملهنية.

اتفاقية تعاون بين »كليات التقنية« 

ومركز اأبوظبي لل�سحة العامة

اأبوظبي-الوحدة:

نظم���ت جمعي���ة ال�شحفي���ن الم�راتية 

يف فرعه� ب�أبوظبي ن���دوة، عن بعد، عرب 

من�شة زووم م�ش�ء الثنن ملن�ق�شة كت�ب 

بعن���وان " الإع���الم الإم�رات���ي الو�ش�ئل 

وال�شم�ت الع�م���ة وامل�شتحدث�ت الرقمية 

" للك�تب الدكتور عب��ض م�شطفي �ش�دق، 
لالإعالم  اأبوظب���ي  مبوؤ�ش�ش���ة  الإعالم���ي 

�ش�بق�، واأدار الندوة العالمي عبد الرحمن 

نقي الب�شتكى اأم���ن ال�رش الع�م جلمعية 

الإم�رتية، و�ش�رك فيه� حممد  ال�شحفين 

احلم����دي رئي�ض جمل����ض اإدارة اجلمعية، 

واأع�ش����ء جمل����ض الإدارة، وع���دد م���ن 

ال�شحفي���ن والإعالمي���ن والب�حثن يف 

الدولة والوطن العربي. 

يف بداي���ة الندوة قدم عب���د الرحمن نقي 

الب�شتك���ى ال�شك���ر اإىل الدكت���ور عب�����ض 

م�شطف���ي �ش����دق على جه���وده الكبرية 

يف اإم���داد املكتبة الإعالمي���ة الإم�راتية 

والب�حثن ه���ذا الكت�ب القيم الذي ي�شمل 

جوانب خمتلفة للعمل ال�شحفي والإعالمي 

وخ��شة الإعالم الرقمي احلديث.

وق�ل الدكت���ور عب��ض م�شطف���ي �ش�دق، 

اأن الكت����ب �شدر م���ن دار قنديل للطب�عة 

والن�رش والتوزيع الت�بعة ملوؤ�ش�شة حممد 

بن را�ش���د اآل مكتوم للمعرفة وهو موجود 

يف موق���ع املعرفة الرقمي���ة، واأهدي هذا 

الكت����ب اإىل جمي���ع الإعالمي���ن وطالب 

واأ�ش�تذة وب�حثي الإعالم وعلوم الت�ش�ل 

واملهتمن به، واأود اأن متثل م�دته اإ�ش�فة 

جدي���دة واإ�شه�م� حقيقي���� للتعرف على 

الأوجه املختلفة املحرك���ة واملوؤثرة يف 

منظومة الإعالم يف دولة الإم�رات العربية 

الع�مة  �شم�ت���ه  م�شتعر�ش����  املتح���دة، 

وحتدي�ته املختلفة واأوجه التطورات التي 

حلقت به. 

واأ�ش�ف الدكت���ور عب��ض م�شطفي �ش�دق، 

فمن���ذ ت�أ�شي����ض دولة الإم����رات العربية 

املتحدة وه���ي ت�شهد قف���زات ه�ئلة من 

التط���ور يف ك�ف���ة املج����لت الأمر الذي 

انعك����ض عل���ى املجتم���ع وموؤ�ش�ش�ت���ه 

املختلفة، ومن �شمنه���� النظ�م الإعالمي 

الذي تطور يف ك�ف���ة و�ش�ئله وتطبيق�ته 

ونظم���ه، فقد حت���ول الإعالم م���ن النظم 

التقليدية م�شتجيب� لتطورات الع�رش نحو 

الرقمية والأنظمة الذكية يف ك�فة و�ش�ئله، 

التحتي���ة وموؤ�ش�ش�ته  كم� تطورت بنيته 

وت�رشيع�ته الت���ي تواكب تطور املم�ر�شة 

الإعالمي���ة وم�شتحدث����ت املعلوم�تي���ة 

وتكنولوجي� الت�ش�ل وغريهم�.

واأ�ش����ر الدكتور عب�����ض م�شطفي �ش�دق، 

اأن انفت����ح دولة الإم�رات وجمتمعه� على 

الع����مل يف ك�فة اأوج���ه احلي�ة، على فتح 

الأج���واء ل�شت�ش�فة التج����رب الإعالمية 

املتقدمة، وهذا م� يلحظه اجلميع يف قوة 

املدن الإعالمية احل���رة املدعومة ب�لبنية 

التحتية املتط���ورة والت�رشيع�ت املطلوبة 

حلرية عمله� وج�ذبيته� ملوؤ�ش�ش�ت اإعالمية 

ع�ملية �شخم���ة وجدت يف الإم�رات حرية 

احلركة وت�شهيالت العمل يف ك�فة الأوجه، 

كذلك الأمر ب�لن�شبة لالإعالم الإم�راتي الذي 

يجد م�ش�حة وا�شعة م���ن احلركة يدعمه� 

الد�شتور وت�رشيع����ت الإعالم نف�شه، ف�شال 

عن تعهدات ق�دة الدولة.

فمع �شدور العديد من ال�شحف واملجالت 

املحلي���ة والأجنبي���ة، وقي����م املئ����ت 

م���ن املحط����ت الإذاعي���ة والتلفزيونية 

واملن�ش����ت الرقمي���ة م���ن ����رشق الدني� 

وغربه�، وب�ملق�رنة مع دول اأخرى كثرية، 

ف�إن دولة الإم�رات اأ�شبحت تو�شف ب�أنه� 

الدولة الأكرث ا�شتع���دادا وت�أهيال ل�شن�عة 

الإعالم املع��رش.

واأكد الدكتور عب�����ض م�شطفي �ش�دق، اأن 

ه���ذا النم���وذج املتميز دفعن���ي مع اأمور 

اأخ���رى للت�ش���دي ب�لبح���ث يف اجلوانب 

املختلف���ة الت���ي توؤ�ش����ض مع���ً� النظ�م 

الإعالمي يف دولة الإم����رات، وقد تكونت 

م�دة هذا الكت����ب مبو�شوع�ته املختلفة 

من خالل مم�ر�شت���ي للعمل الإعالمي يف 

واح���دة من اأه���م املوؤ�ش�ش����ت الإعالمية 

يف دول���ة الإم�رات وهي �رشك���ة اأبوظبي 

لالإع���الم، وب�لوقوف املب��رش على الأوجه 

املختلفة املوؤثرة فيه وعن��رش تطوره من 

خالل اللق����ءات واملوؤمترات واملح��رشات 

والكت���ب  الدرا�ش����ت  عل���ى  والط���الع 

واملق�لت املختلفة، كم� تكونت مبت�بعة 

التط���ورات املختلفة املوؤثرة على الإعالم 

الإم�راتي، والتي �شمل���ت اإع�دة ال�شي�غة 

ال�ش�مل���ة للموؤ�ش�ش�ت الإعالمية الرئي�شية 

تبع���� للتغريات يف النظ�م���ن الإعالمي 

والإت�ش����يل، والتط���ورات يف جم�ل البث 

الف�ش�ئي الع�بر للحدود، وظهور تطبيق�ت 

الإعالم اجلديد.

وبن الدكت���ور عب��ض م�شطفي �ش�دق، اأن 

تنبع اأهمية هذا الكت�ب من اأن الع�مل، ومن 

�شمنه دولة الإم����رات، مير الآن بتحولت 

ه�ئل���ة يف ك�فة املج����لت، خ��شة تلك 

املت�شلة ب�لإع���الم وتكنولوجي� الت�ش�ل، 

ف�ش���ال عن التغ���ري الكب���ري يف املف�هيم 

املت�شلة بهذا التطور، بحيث اأ�شبح ع�مة 

الن��ض م�ش�رك���ن يف �شن�عة الإعالم، م� 

ميثل حتدي� كب���رياً اأم�م الدولة واملجتمع 

واأفراده.

ندوة لجمعية ال�سحفيين تناق�ض كتاباً عن الإعالم الإماراتي الو�سائل 

وال�سمات العامة والم�ستحدثات الرقمية  

اأم القيوينـ  وام:

�شهدت اإم����رة اأم القيوين عرب ال�شنن 

متيزاً لفت���ً� يف اأ�شواقه� القدمية التي 

يرج���ع ت�ريخه���� اإىل اأكرث م���ن م�ئة 

وع�رشي���ن ع�م� ، حيث ك�ن���ت مركزاً 

للتج�رة يف ذلك الوقت، ب�شبب املوقع 

ال�شرتاتيجي املميز لالإم�رة.

وك�ن لوك�ل���ة اأنب�ء الإم����رات " وام " 

جولة يف الأحي�ء القدمية ب�أم القيوين 

ر�ش���دت خالله� طبيعة �شري العمل يف 

اأ�شواقه���� القدمية من خ���الل �شه�دات 

العديد م���ن الأ�شخ��ض الذين ع��رشوا 

مراحل تطور تلك الأ�ش���واق ب�أ�شك�له� 

املختلفة وك�نوا جزءاً منه�.

الزرعوين  املواط���ن عبدالرحمن  وق�ل 

من اأه�يل اإم�رة اأم القيوين الذي ع��رش 

بع�ض مراحل تطور تلك الأ�شواق اآنذاك، 

اإن اإم�رة اأم القيوين ك�نت يف امل��شي 

ت�ش���م عدداً من تل���ك الأ�شواق القدمية 

التي ك�نت تعترب مركزاً مهم� للتج�رة 

يف املنطق���ة، م�شيفً� اأن ال�شوق القدمي 

وم� يحتويه م���ن دك�كن يقع بو�شط 

املدينة وي�شمى "العر�صة" وهي بقعة 

وا�شعة بن الأحي�ء ال�شكنية تب�ع فيه� 

اخل����رشاوات والفحم واحلطب والثم�م 

وك�نت عب�رة عن ب�شط، حيث يفرت�ض 

الب�عة الب�شط على الأر�ض ويعر�شون 

املنتج�ت التي بحوزتهم.

اأن م���ن �شم���ن الأ�ش���واق  واأ�ش����ف 

القدمي���ة ك�ن هن�ك �شوق ال�شمك الذي 

ينب����ض بحركة بن التج����ر والب�عة 

وامل�شرتين ويتميز بن�ش�ط كونه يلبي 

احل�جة اليومي���ة لالأه�يل، حيث ك�ن 

�شيد ال�شم���ك يف تلك املرحلة ي�شكل 

م�شدراً لل���رزق ..كم� ك�ن يوجد �شوق 

للتمر تب�ع فيه جمي���ع اأنواع التمور 

امل�شتوردة من الب�رشة التي ك�نت اإىل 

وقت قريب اأك���رب واأ�شهر �شوق م�شدر 

التم���ر والدب�ض  اإ�ش�فة اىل  للتم���ور، 

املحل���ي الذي يوؤتى م���ن مزارع فلج 

املعال.

واأ�ش����ر الزرع���وين اإىل اأن م���ن جملة 

الأ�ش���واق القدمي���ة يف امل��شي ك�ن 

يوجد �شوق الب�ني����ن "الهنود" وهذا 

ال�شوق يتك���ون من عدة دك�كن تب�ع 

فيه� خمتلف اأنواع الب�ش�ئع ك�لذهب 

والف�شة واملالب�ض املطرزة امل�شتوردة 

م���ن الهند وامل���واد الغذائية ك�ل�شكر 

والطح���ن والأرز واحلل���وى وال�ش�ري 

الهن���دي والقه���وة واملل���ح والتوابل 

والبه�رات الهندية الأ�شلية، وظل �شوق 

الب�ني�ن حتى اأواخر احلرب الع�ملية 

الث�ني���ة وبعد ذلك انتق���ل اإىل اأم�كن 

اأخ���رى ..كم���� ك�ن يوج���د ب�ل�ش���وق 

القدمي بع����ض املق�ه���ي ال�ش����عبية 

الت���ي يتجم���ع فيه� الأه����يل لتمثل 

بدوره���� ملتق���ى للتب����دل التج�ري 

والثق�يف.

واأو�ش���ح اأن���ه ك�نت توج���د دك�كن 

للطواوي����ض الذي يتجم���ع فيه جت�ر 

اللول���و من جمي���ع اإم����رات الدولة 

ويعر�شون جت�رتهم للبيع.

وذك���ر اأن���ه ك�ن هن����ك م���� ي�شمى 

ب�لعم����رة اأي املبنى الق���دمي الكبري 

الذي تب�ع فيه املواد الغذائية واأدوات 

ال�شي���د ومع���دات ال�شف���ن كعم����رة 

املرح���وم حممد الزرعوين التي ك�نت 

تقع يف اجلهة الغربية من اأم القيوين، 

م�ش���رياً اىل اأنه ك�نت توج���د عم�رة 

الزرعوين  للمرحوم عبدالرحيم  اأخرى 

تب�ع فيه� الأحج�ر املرج�نية والبيم 

وال�ش���ل الت���ي جتلب م���ن �شيحوت 

القدمية  البن�ء  وم�شتلزم����ت  ب�ليمن 

لبقية الأ�شواق املج����ورة والتي يتم 

نقله� براً اأو بوا�شطة ال�شفن بحراً.

واأ�ش����ر اإىل اأن ال�ش���وق القدمي يتميز 

مبركزه و�شط املدينة ووقوع جزء منه 

ب�لقرب من خور اأم القيوين مم� ي�شهل 

على التج�ر عملي�ت النقل.

واأو�شح اأن جميع املحالت مبنية من 

اجلب�ض واحلج�رة املرج�نية والأ�شقف 

من الأخ�ش����ب التي ت�شتورد من �رشق 

اأفريقي� "ال�شواحل" لت�شتخدم كدع�مة 
ل�شق���وف املب����ين يف ذل���ك الوق���ت 

ك�جلندل واملربعة.

من جهته� اأكدت دائرة ال�شي�حة والآث�ر 

ب�أم القيوين اأهمي���ة احلف�ظ على م� 

تبقى من املحالت القدمية يف منطقة 

اأم القيوي���ن القدمية واإع�دة جتديده� 

ومواكبة التط���ور واحلداثة يف جم�ل 

احلف����ظ والرتمي���م ح�ش���ب املع�يري 

الدولية، نظراً لأهمي���ة الرتاث ودوره 

يف احل�ش�رة الإن�ش�نية واأهمية الرتاث 

املحلي ب�عتب�ره ال�شبغة الأ�ش��ش���ية 

للمجتمع والهوية الوطنية.

الأ�سواق القديمة في اأم القيوين .. تاريخ يرجع اإلى 120 عاماً
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املرافق  إلدارة  ريم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

واملواقف ذ.م.م    

رخصة رقم :CN - 1156677 قد تقدموا إلينا بطلب:

 ROYAL ذ.م.م  القابضة  امللكية  املجموعة  الرشكاء/  نسب  تعديل 

GROUP HOLDING LLC من %51 اىل 75%

 CHIMERA تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة شيمريا لالستثامر ذ.م.م

 INVESTMENT LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يوسف حنا فران 

 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  عرب االمارات ملستلزمات املستشفيات 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم :   CN - 1031217 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد فريد حسني صالح جلبي من مالك اىل رشيك  

 تعديل نسب الرشكاء/ احمد فريد حسني صالح جلبي من %100 اىل 50%  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد فهد عبدالله عيل سيف 50%

ذات مسؤولية  اىل  رشكة  ذ.م.م  الواحد  الشخص  من/ من رشكة  قانوين  تعديل شكل   

محدودة

 TRANS EMIRATES HOSPITAL SUPPLIES SOLE /تعديل اسم تجاري من 

PROPRIETORSHIP L.L.C عرب االمارات ملستلزمات املستشفيات - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م اىل TRANS EMIRATES HOSPITAL SUPPLIES 00 L.L.C عرب 

االمارات ملستلزمات املستشفيات 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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مؤسسة درة 
الرشق للنجارة والحدادة املسلحة  

رخصة رقم :  CN - 2116675 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة نارص محمد حمد محمد 

الكلباين 100%    
عمر  صالح  عبدالله  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل   

جربوع
 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/ السعادة لنقل 
بالحافالت املدرسية      
رخصة رقم :  CN - 1765913 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فهد خالد محمد ابراهيم 
الحامدي 100% 

محمد  خالد  يوسف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الحامدي

 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/ الدليل للنقليات العامة 

ذ.م.م  

رخصة رقم :  CN -  1166472 قد تقدموا إلينا بطلب:

الرميثي  ميزر سعيد  اضافة محمد صالح  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

   51%

الرميثي  سعيد  ميزر  صالح  خالد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

 49%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف معضد صالح مريز سعيد الرميثي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد صالح ميزر سعيد الرميثي 

 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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / حديقة 
سويحان للمقاوالت والصيانة العامة    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1176786   : 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/  خط الجديد لتجارة العدد الحديدية

رخصة رقم :  CN - 1137584 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة سيف سعيد سامل محمد الكثريي 51% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عمر مرشد عبدول عزيز شيالمبوكادان 49% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبيد خلفان زعل املهريي

تعديل رأس املال / من NULL إىل 100000

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 NEW LINE HARDWAR & TOOLS TRADING من/  تجاري  اسم  تعديل   

 NEW LINE HARDWAR AND TOOLS خط الجديد لتجارة العدد الحديدية اىل

TRADING LLC خط الجديد لتجارة العدد الحديدية 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.

عبدالرحمن  محالت  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

صداقت 

رخصة رقم : CN -   1106149 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة موىس محمد فقري البلويش 100%

تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد عبدالله احمد ا ملرزوقي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرحمن عبداله صداقت 

 ABDULRAHMAN SADAQAT مــن/  تجاري  اســم  تعديل   

 AL SADAQA SHOPS  محالت عبدالرحمن صداقت اىل STORES

TYRE TRADING محالت الصداقة لتجارة االطارات

 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  افانتجارد للتطوير واالستثامر 

العقاري ذ.م.م           

رخصة رقم : CN -  2459164 قد تقدموا إلينا بطلب:

السويدي  اليوسف  سلطان  احمد  فيصل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

    51%

الشيخ حمدان  القابضة ملالكها  ام زد  تنازل وبيع/ حذف اتش  تعديل الرشكاء 

 HMZ HOLDING محمد زايد سلطان آل نهيان، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 OWNED BY SHAIKH HAMDAN MOHAMMED ZAYED

  SULTAN AL NEHAYAN SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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.

السعادة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الجديدة للنقليات العامة     
رخصة رقم : CN -  1142680 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فهد خالد محمد ابراهيم 
الحامدي 100%

محمد  خالد  يوسف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الحامدي

 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 /  فيب 
كينج ملعدات التدخني   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2868381  : 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.

العروج  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للنجارة واالملنيوم 

رخصة رقم : CN -  1185932 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  سعيد  حصه  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرقراقي املزروعي 100%   
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ورثة سعيد محمد سعيد 

الرقراقي املزروعي 
 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.

كافترييا  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
ومعجنات ملسة شيف 

رخصة رقم :  CN -  3711788 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة احمد صالح نارص حسني 

العولقي 100%    
محمد  خلفان  حمد  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

عوجان القبييس
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
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 / تولز للهواتف 
املتحركة 

رخصة رقم : CN -   2935607 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اسعد عوض مرداد طويرش 

الهنايئ 100% 
قعيط  نصيب  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

يعيل املنهايل
 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.

/ماد  الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
للعطور ومستحرضات التجميل    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2722587   : 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  دائرة  تعلن   
مؤسسة اسيا الهندسية للمقاوالت   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1102257   : 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  دائرة  تعلن   
مطعم وكافيه روزي مومنتس 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2387498  : 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/ مصبغة سامرت  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

كاربت 

رخصة رقم :  CN - 2428297 قد تقدموا إلينا بطلب:

صوفان  عيل  عبدالله  عيل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

االحبايب 100% 

صوفان  عيل  عبدالله  عامر  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

االحبايب

 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/ بلو بالنيت للهواتف

رخصة رقم :   CN - 2832468 قد تقدموا إلينا بطلب:

  تعديل اسم تجاري من/ BLUE PLANET MOBILES بلو بالنيت 

  BLUE PLANET MOBILES AND ELECTRONICS للهواتف اىل

بلوبالنيت للهواتف وااللكرتونيات

والرشاشف  الجاهزة  والبياضات  البطانيات  بيع  اضافة  نشاط/  تعديل 

بالتجزئة 4751004 

تعديل نشاط/ اضافة بيع االجهزة االلكرتونية الدقيقة بالتجزئة 4773966 

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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  دش للقهوة 

املختصة 

رخصة رقم :  CN -  3867304 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 DACH SPECIALTY ــن/   م تــجــاري  اســم  تعديل   

 DASH SPECIALTY دش للقهوة املختصة اىل COFFEE

COFFEE1 داش اسبشيلتي كويف  

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

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.
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  اسم الرشكة :  كونتيك ملقاوالت البناء    ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 3708 ملك محمد خلف بن ثاين بواسطة مينا تانواين، برج خليفة 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1026186   رقم الرخصة 608793   

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار : 4-11-2020 تاريخ تصديق القرار :2020-11-4  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  إملا اسطنبول فانيس جيويالري تريدنغ   ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 601 - 609 - 610 - 611 ملك عبدالرحيم محمد الزرعوين، ديرة، القرهود، 

b استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري 1093812 رقم الرخصة  668983         
 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  :11-2-2021 تاريخ تصديق القرار  :2021-2-11   

مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـــف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  اوربيت لتجارة قطع غيار املركبات  ش. ذ.م.م
القرهود،  درويش،  يوسف  عبدالجليل  ملك   308  -  307  -  306  -  305 رقم  مكت   : العنوان 

b استدادمة
الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري 1322187   رقم الرخصة    797203     
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات،  ملراجعة  فيجن  : سامرت  املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :6-2-2021 تاريخ تصديق القرار :   2021-2-9 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
50 - 201 ملك بلو باي مركز االعامل ذ.م.م بر ديب، الخليج التجاري هاتف:   فاكس: ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :    سيلس برو للتجارة العامة ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم m17 ملك محيى الدين عبدالقادر ابراهيم بن هندي ، الكرامة 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1072187   رقم الرخصة 650613         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

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 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / كونتيك ملقاوالت البناء ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 4-11-2020 تاريخ تصديق القرار :2020-11-4  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  العنوان 

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

املذكور  املصفي  تريدنغ ش.ذ.م.م وبتعيني  فانيس جيويالري  اسطنبول  إملا   / لتصفية رشكة 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :11-2-2021 تاريخ تصديق القرار  :2021-2-11   

 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. 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:  مكتب رقم 50 - 201 ملك بلو باي مركز االعامل ذ.م.م بر ديب، الخليج التجاري 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

املركبات  غيار  قطع  لتجارة  اوربيت   / رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :6-2-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-2-9 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  سيلس برو للتجارة العامة ش.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. 
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /   سكلز للخدمات الفنية   / ذ.م.م- 
الرشكات  قانون  امارة عجامن مبوجب  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )  50797  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  حق  أي  له  من  كل  فعىل  للرشكة  قانوين  مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة : عجامن 

هاتف :    
ص.ب.:     

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /  النخيل لخياطة العباءات النسائية 
عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة  ذ.م.م-   / وتطريزها    
يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات  قانون  مبوجب 
دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )29298( وقرر 

الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :   �سكلز للخدمات الفنية / ذ.م.م

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :النخيل خلياطة العباءات الن�سائية وتطريزها/ ذ.م.م
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 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

 اإلغاء اعالن �سابق

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الفن الشامل 

العامل الديكور واالصباغ ذ.م.م           

رخصة رقم : CN -   1145393 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة الهام محمد غريب 51% 

عيىس  عبدالله  احمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الجابري  

 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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري: بطاقات رويال برستيج لالفراح ذ.م.م 

عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية النقلة ، 1 االول ، ق 26 مبنى السيد 
محمد نارص محمد نارص واخرين 

   CN-1079560 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  اكيورت للمحاسبة القانونية واالستشارات الرضيبية 
ذ.م.م  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  5-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

    2105000090  :
 تاريخ التعديل:   2021-2-16 

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 االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة رقم 

للحلول  يت  او  اي  روول  التجاري  باالسم   CN  -  3024431

التقنية بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN - 3024431  / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3742809  : رقم الخطاب

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اسواق زهرة العني ذ.م.م  

رخصة رقم :CN - 1106745 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فؤاد خليل عيل برتوي املرزوقي 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فؤاد خليل عيل برتوي املرزوقي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حميد محمد محمد بور   

الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/   قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م 

 AL AIN FLOWER mARKET LLC مــن/  تجاري  اســم  تعديل   

 ALAIN FLOWER mARKET SOLE اىل  ذ.م.م  العني  زهرة  اســواق 

PROPRIETORSHIP LLC اسواق زهرة العني رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  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.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
االسم التجاري:   رشكة النجم الساطع لالملنيوم والزجاج ، رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  
عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية ، ليتاق ، 16 السادس عرش محمد سعيد 

محمد وريقه واخرين 
   CN-1135817 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات،   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2
الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-2-15 بتاريخ  للرشكة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :      2150001820

 تاريخ التعديل: 2021-2-16   
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/  مون سون 
للمقاوالت والصيانة العامة     

رخصة رقم :  CN -   2273552 قد تقدموا إلينا بطلب:
بن  اضافة وضحه صالح محمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حمودش الحرضمي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف فهد احمد عبدالله هادي 

السعدي
 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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   السعادة لالستشارات الرضيبية ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 35 - 0 سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك 

  CN-2453181 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ شارتفورد لتدقيق الحسابات،   كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 24-12-2020  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2105000991  

 تاريخ التعديل:  2021-2-16 

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/ مالتي وي للنقليات واملقاوالت العامة  

 رخصة رقم : CN -  2269383 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ راشد عبدالله ربيع عبيد الطنيجي من مالك اىل رشيك 

 تعديل نسب الرشكاء/ راشد عبدالله ربيع عبيد الطنيجي من %100 اىل 51%  

  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد عمران جاويد محمد رسور جاويد 49%

تعديل رأس املال / من NuLL إىل 100000

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 muLTIWAY TRANSPORT & GENERAL مــن/  تجاري  اســم  تعديل   

 muLTI WAY اىل  العامة  واملقاوالت  للنقليات  وي  مالتي   CONTRACTING

للنقليات  وي  مالتي   TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING LLC

واملقاوالت 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ محل الساد 
لبيع عتاد الجامل 

رخصة رقم : CN -  1880829 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سهيل سيف مطر خلفان 

املزروعي 100%
تنازل وبيع/ حذف محمد سامل نارص حمد  الرشكاء   تعديل 

العامري
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   رشكة لولو لاللكرتوميكانيكية ذ.م.م 

عنوان الرشكة: منطقة الظفرة ، ليوا ، الجبانة قطعة 96-95-94-93 مبنى 

5 مكتب 87 مبنى حكومة ابوظبي. 

   CN-1036681 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه،  الهاميل  السادة/   تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 14-2-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2105002199  

 تاريخ التعديل:   2021-2-16 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه  

بــنــرش طــلــب تــجــديــد مــدة 

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:

املودعة بالرقم: 42407

  بإسم: يونيليفر يب ال يس

 وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ،  مرسيسايد ، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 42407 بتاريخ: 2005/01/31 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :3

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/05/07 وحتى تاريخ: 2031/05/07 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه  

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 155357

  بإسم : جونسـون أند جونسـون 

وعنوانه: وان جونسون أند جونسون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجرييس 

،   08933 ،  الواليات املتحدة  األمريكية.    

  واملسجلة تحت الرقم: 155357   بتاريخ: 2012/02/23 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :44

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/04/05 وحتى تاريخ: 2031/04/05 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 9529 EAT 56380 
 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400     فاك�س: 024488201

�إعالنات

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة تحت رقم: 157662

آركراي، إنك  باســم:  

57 نييش اكيتا-تشو   وعنوانه: 

مينامي-كو،  هيجايش-كوجو 

كيوتو، اليابان

 وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

  10  الواقـعة بالفئة:  

2012/05/15 بتاريخ:    157662  واملسجلة تحت رقم 

أخــرى  ســنــوات  عــرش  ملــدة  املفعول  نــافــذة  الحامية  وستظل   

 اعتباراً من تاريخ انتهاء الحامية يف  2021/05/25  

وحتى تاريخ: 2031/05/25

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة تحت رقم: 152492

يب  آي  ـــاي  ـــك س  باســم:  

انرتناشيونال ليمتد

آيل  واي،  جــرانــت  وعنوانه: 

وورث، ميدلسكس، يت دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات     

  41 الواقـعة بالفئة:  

2019/08/20 بتاريخ:    152492  واملسجلة تحت رقم 

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2021/02/02  

وحتى تاريخ: 2031/02/02

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  152490 

يب  آي  ـــاي  ـــك س باســم:  

انرتناشيونال ليمتد  

جرانت واي، آيل وورث، ميدلسكس، يت دبليو7 5كيو دي،  وعنوانه: 

اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات     

الواقـعة بالفئة:  9   

2013/01/28 بتاريخ:    152490 واملسجلة تحت رقم 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2021/02/02  

وحتى تاريخ: 2031/02/02

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  152491

يب  آي  ســــكــــاي  باســم:  

انرتناشيونال ليمتد

آيل  واي،  جــرانــت   وعنوانه: 

وورث، ميدلسكس، يت دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات     

   38 الواقـعة بالفئة:  

2012/01/25 بتاريخ:    163167 واملسجلة تحت رقم 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2021/02/02  

وحتى تاريخ: 2031/02/02

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 153489

قــــطــــار  ش.   باســم:  

الحكايات للتوزيع منطقة حرة 

- رشكة ذات مسؤولية محدودة

ص.ب 2454، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة  وعنوانه: 

 وذلك لتمييز البضائع/الخدمات     

الواقـعة بالفئة:  41   

2012/05/14 بتاريخ:    153489 واملسجلة تحت رقم 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف  2021/02/24  

وحتى تاريخ: 2031/02/24

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 146620 

ش. قطار الحكايات  باســم:  

رشكة   - حرة  منطقة  للتوزيع 

ذات مسؤولية محدودة  

ص.ب 2454، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة وعنوانه: 

 وذلك لتمييز البضائع/الخدمات     

الواقـعة بالفئة:  9  

2011/11/24 بتاريخ:    160422 واملسجلة تحت رقم 

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف    2020/09/01  

وحتى تاريخ: 2030/09/01

الأربعاء 17فرباير 2021-العـدد 14672

الأربعاء 17فرباير 2021-العـدد 14672

الأربعاء 17فرباير 2021-العـدد 14672

الأربعاء 17فرباير 2021-العـدد 14672

الأربعاء 17فرباير 2021-العـدد 14672

الأربعاء 17فرباير 2021-العـدد 14672

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:

املودعة بالرقم: 42406

  بإسم: يونيليفر يب ال يس

 وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ،  مرسيسايد ، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 42406    بتاريخ: 2002/02/13 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :3 

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/05/07 وحتى تاريخ: 2031/05/07 

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 9530 
 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:    سعد محمد سعيد دثيان املهري      
 الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: محمد عبدالغفار محمد صالح العويض 
الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )ملحمة املهري( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
تجارة  بغرفة  امللف )98165( واملسجلة  برقم  االقتصادية بعجامن 

وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الأربعاء 17فرباير 2021-العـدد 14672

الكاتب العدل العام في عجمان

الأربعاء 17فرباير 2021-العـدد 14672 اإعالن تنازل عن رخ�صة



كييف ـ )د ب �أ( 
و�صحفيني  حقوقيني  نا�صطني  ا�صتهداف  مت   
ح�صبما  بيالرو�س،  اأنحاء  يف  مداهمات  عرب 
قناتهم  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ي��ون  ك��ت��ب حم��ق��ق��ون 
اإن  املحققون  وقال   . اأم�س  تليجرام  بتطبيق 
ب�صاأن  حتقيقات  اإط��ار  يف  كانت  املداهمات 
املناه�صة  اجلماهريية  االحتجاجات  متويل 

للحكومة، والتي اندلعت قبل �صتة اأ�صهر.
قوات  نفذت  اإعالمية حملية،  تقارير  وبح�صب 
حقوقيني  نا�صطني  ا�صتهدفت  مداهمات  االأمن 

و�صحفيني. ومت عدد قليل من االعتقاالت.
يف  االإن�صان  حلقوق  فيا�صنا  منظمة  وقالت 
بيالرو�س اإنها كانت �صمن امل�صتهدفني، حيث 
اأخرى  واأجهزة  حممولة  هواتف  م�صادرة  مت 

خا�صبه بها، ومت احتجاز عدد من اأع�صائها.
"هذا  �صتيفانوفيت�س:  فالنتني  النا�صط  وقال 

ال�صا�صة  اإىل  اأوال  ياأتون   - القمع  منطق  هو 
والنا�صطني، ثم اإىل ال�صحفيني واملدافعني عن 
لنقابة  مداهمات  االإن�صان". كما جرت  حقوق 

األقت  ال�رشطة  اإن  قالت  والتي  ال�صحفيني، 
با�صتونيت�س  اأندريه  رئي�صها  على  القب�س 

لكنها تركته يف وقت الحق.
ال�صلطات  اإجراءات  النقابة  انتقدت  ولطاملا 

يف بيالرو�س �صد ممثلي و�صائل االإعالم.
وتكراراً  مراراً  بيالرو�س  احلكومة يف  وقالت 
اندلعت  التي  اجلماهريية  املظاهرات  اإن 
يف  جرت  التي  الرئا�صية  االنتخابات  عقب 
اخل��ارج.  من  متويال  تتلقى  اآب/اأغ�صط�س 
يف  احتجاجات  يف  االآالف  ع�رشات  ويخرج 
اإعادة  على  اأ�صابيع  منذ  بيالرو�س  اأنحاء 
عاما/   66/ لوكا�صينكو  األك�صندر  انتخاب 
ويقولون   ،1994 عام  منذ  البالد  يحكم  الذي 
تزوير.  عمليات  �صهدت  االنتخابات  اإن 
الدول  من  والعديد  املعار�صة،  تعرتف  ومل 
اإعالن  بعد  رئي�صًا  بلوكا�صينكو  الغربية، 

فوزه.

16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير األربعاء 17 فرباير2021ـ العـدد 14672                 

 

 

 ماليزيا تمدد 
�لإغالق في �لمدن 

�لرئي�سية وتعلن 
بدء �لتطعيم �سد 

كورونا
بانكوك ـ )د ب �أ( :

الدين  حمي  املاليزي،  الوزراء  رئي�س  قال   
يا�صني، اأم�س اإن التطعيم �صد فريو�س كورونا 

يف بالده �صوف يبداأ يف 26 �صباط/فرباير.
التطعيم  اتلقى  "�صوف  الدين:  وقال حميي 

�صمن العاملني يف اخلطوط االأمامية".
يف  ال�صحية  الرعاية  عمال  يكون  و�صوف 
اخلطوط االأمامية اأول من يتلقون التطعيم، 
ياأتي  اأن  املقرر  ومن  احلكومة،  وفقا خلطة 
يف  للخطر"  عر�صة  "االأكرث  الفئات  دور 

ني�صان/اأبريل.
االإغالق  متديد  �صيتم  اإنه  احلكومة  وقالت 
كواالملبور،  يف  الوباء،  مواجهة  يف  الثاين 
املراكز  ويف  البالد،  مدن  واأك��رب  العا�صمة 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف ج��وه��ور  االق��ت�����ص��ادي��ة 
بالقرب  و�صيالجنور  ل�صنغافورة،  املتاخمة 
ت�صنيع  مركز  وبيناجن  ك��واالمل��ب��ور،  م��ن 

االإلكرتونيات يف �صمال البالد.
اإ�صماعيل �صربي يعقوب  الدفاع  وزير  وقال 
مرتفعة  العدوى  ح��االت  ت��زال  "ال   : اأم�س 

مقارنة ببع�س الدول".
وتطلب االإغالق، اأو "اأمر التحكم يف التنقل"، 
البقاء يف املنزل وعدم اخلروج  النا�س  من 
اإال يف حاالت ال�رشورة، من اأجل العمل على 

�صبيل املثال، اأو الأغرا�س "اأ�صا�صية" اأخرى.
البالد  اأنحاء  معظم  يف  القيود  فر�س  ومت 
حاالت  اأع��داد  ارتفاع  بعد  املا�صي  ال�صهر 
عام  اأواخ��ر  يف  كورونا  بفريو�س  االإ�صابة 
حتى  القيود  ت�صتمر  اأن  املقرر  ومن   ،2020
اأخرى  مناطق  و�صتعود  �صباط/فرباير.   18
يوم  بعد  �رشامة  اأقل  قيود  اإىل  البالد  من 

اخلمي�س.
ثمان  ماليزيا  يف  ال�صحة  وزارة  و�صجلت 
حاالت وفاة جديدة مرتبطة بالفريو�س اأم�س 
، لي�صل اإجمايل الوفيات اإىل 983 حالة. كما 
جديدة  اإ�صابة  حالة   2720 الوزارة  �صجلت 

بالفريو�س ، لي�صل االإجمايل اإىل 270 األفًا.
تعايف  حالة   5700 من  اأك��رث  ت�صجيل  ومت 
جديدة، ليبقى اإجمايل 45 األف حالة اإ�صابة 

ن�صطة فقط يف البالد.
ومت اإعالن حالة الطوارئ على م�صتوى البالد 
ال�صهر املا�صي، ومن املقرر اأن ت�صتمر حتى 
اأنور  اآب/اأغ�صط�س، ما دفع زعيم املعار�صة 
اإعالن  ب�صاأن  القانوين  الطعن  اإىل  اإبراهيم 

تعليق الربملان.

 �أردوغان: �سنو�سع عملياتنا �سد حزب �لعمال �لكرد�ستاني و�سنبقى 
في �لمناطق �لتي دخلناها

�أنقرة ـ )د ب �أ( :
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأعلن 
نطاق  �صتو�صع  اأنقرة  اأن  اأردوغ��ان 
م�صلحي  �صد  الع�صكرية  عملياتها 
منظمة "حزب العمال الكرد�صتاين" 
املناطق  اإىل  القادمة  املرحلة  يف 

التي ت�صكل تهديدا على البالد.
الرتكية  "االأنا�صول"  ونقلت وكالة 
الرتكية  "القوات  اإن  القول  عنه 
دخلتها  التي  املناطق  �صتبقى يف 
اأي  لتفادي  االأم��ن  فيها  وحققت 
اعتداء اإرهابي مماثل ملجزرة غارا، 

وذلك وفق ما تقت�صيه ال�رشورة".
عملياتنا  نطاق  "�صنو�صع  وق��ال: 
يف  االإره��اب��ي��ني  �صد  الع�صكرية 
املرحلة القادمة اإىل املناطق التي 

ت�صكل تهديداً علينا".
مهمة،  غ���ارا  "منطقة  واأ���ص��اف: 
و�صقطت،  اإ�صكالية،  متثل  وكانت 

وباإذن اهلل االأمر انتهى".

على  االأح��د  تركية   قوات  وعرثت 
مداهمة  لدى  مواطنًا   13 جثامني 
الكرد�صتاين  العمال  حلزب  مغارة 

يف منطقة غارا �صمايل العراق.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن "حزب العمال 
منظمة  م�صنف  الكرد�صتاين" 
اإرهابية يف كل من تركيا والواليات 
االأوروبي. ووفقا  املتحدة واالحتاد 
خالل  ف��اإن��ه  الرتكية  للبيانات 
اأن�صطة املنظمة امل�صتمرة منذ اأكرث 
من 30 عامًا، قتلت املنظمة حوايل 

40 األف �صخ�س.
غ��ارات  ال��رتك��ي  اجلي�س  وي�صن 
مواقع  ت�صتهدف  اأمنية  وعمليات 
الكرد�صتاين  العمال  حزب  منظمة 
و�صمايل  ال��ب��الد  ���رشق��ي  ج��ن��وب 
عام  من  متوز/يوليو  منذ  العراق 
املنظمة  ا�صتاأنفت  عندما   ،2015
عنا�رش  �صد  وهجماتها  متردها 
الإطالق  وقف  بعد  واجلي�س  االأم��ن 

النار ا�صتمر لعامني.

توجيه �تهامات �إ�سافية �سد �أون �سان �سو ت�سي 
في ميانمار

برلني ـ )د ب �( :
اأن  اإع��الم حملية  و�صائل  ذك��رت   
ال�صلطات يف ميامنار وجهت تهما 
الفعلية  الزعيمة  �صد  اإ�صافية 
اأون �صان  للبالد املحتجزة حاليًا 

�صو ت�صي.
االإخ��ب��اري  ميزميا  موقع  ونقل   
امل��ح��ل��ي ع��ن خ��ني م���اوجن زاو 
يتم  اإنه  القول  ت�صي  �صو  حمامي 
اإدارة  قانون  بانتهاك  اتهامها 
اإج��راءات  خلفية  على  ال��ك��وارث، 

مكافحة فريو�س كورونا.
ت�صي  �صو  اأن  املحامي  واأ���ص��اف 
القا�صي  مع  فيديو  مكاملة  اأجرت 
ال�صماح  ، ومل يتم  اأم�س  الرئي�صي 

لها بالتواجد اأثناءها.
عقد  املقرر  من  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 
جل�صة ا�صتماع مقبلة يف االأول من 

اآذار/مار�س املقبل.

نا�سطو حقوق �لإن�سان و�ل�سحفيون يتعر�سون لمد�همات 
في بيالرو�س

للديمقر�طية  موؤيدون  بارزون  ن�سطاء 
في هونج كونج يمثلون �أمام �لق�ساء

هوجن كوجن ـ )د ب �أ( :
عددا  ب��اأن  اإخبارية  تقارير  اأف��ادت   
الداعمني  ال��ب��ارزي��ن  الن�صطاء  م��ن 
مثلوا  كوجن  هوجن  يف  للدميقراطية 
منهم  اثنني  واأن   ، اأم�س  الق�صاء  اأمام 
باالحتجاجات،  تتعلق  بتهم  اعرتفا 
غري  اأنهم  اآخ��رون  ن�صطاء  اأكد  بينما 

مذنبني بالن�صبة التهامات م�صابهة.
واأقر اأو نوك-هني وليوجن يو-ت�صوجن 
كولون  وي�صت  حمكمة  اأمام  بالذنب 
بتهم امل�صاركة يف جتمع غري م�رشح 
اآب/  18 يف  ب��ارك  فيكتوريا  يف  به 
وذك��رت   .  2019 ع��ام  م��ن  اأغ�صط�س 
�صحيفة "اآبل ديلي" اأن حكما �صي�صدر 

عليهما يف 22 اآذار/مار�س.
وك��ان��ت االح��ت��ج��اج��ات امل��وؤي��دة 
عامًا،  ا�صتمرت  والتي  للدميقراطية، 

حزيران/ من  التا�صع  يف  ب��داأت  قد 
على  ردا   ،  2019 ع��ام  م��ن  يونيو 
املجرمني  لت�صليم  قانون  م�رشوع 
اقرتحته الرئي�صة التنفيذية كاري الم. 
ذروة مظاهرات  ويف متوز/يوليو، يف 
ال�صيطرة  متت  والتي  املا�صي،  العام 
القومي  االأمن  قانون  مبوجب  عليها 
خرج  كورونا،  جائحة  مع  وبالتزامن 
ومنذ  ال�صوارع.  اإىل  �صخ�س  مليونا 
القومي اجلديد، مت  االأمن  اإقرار قانون 
اإ�صكات اأ�صوات املعار�صة يف املدينة، 
املعار�صة  نواب  جميع  ا�صتقال  كما 

من الربملان.
النا�صط  على  �صدر  قد  حكم  وك��ان 
اأول/ كانون  ووجن يف  البارز جو�صوا 
�صهراً   13 بال�صجن  املا�صي  دي�صمرب 
غري  جتمعًا  لتنظيمه  ال�صهر  ون�صف 

م�رشح به.

�لقو�ت �لإندوني�سية تقتل 3 
متمردين في �إقليم بابو�

جاكرتا ـ )د ب �( :
القوات  اأن  اأم�س  االندوني�صي  اجلي�س  اأعلن   
بهم  م�صتبه  انف�صاليني  متمردين  ثالثة  قتلت 

جندي. مقتل  اأعقبت  عملية  خالل 
املنطقة  يف  الع�صكري  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اإن  �صوري�صتاوا  نيومان  جو�صتي  كولونيل 
�صحية  من�صاآة  يف  املتمردين  قتلوا  اجلنود 
اأحدهم  كان  حيث  جايا،  انتان  منطقة  يف 
نارية  بطلقات  اإ�صابته  بعد  العالج  يتلقى 

اأول اأم�س .
الهروب،  الثالثة  املتمردون  حاول   " واأ�صاف 
على  واال�صتيالء  االأم���ن،  ق��وات  ومهاجمة 

�صلحتهم". اأ
لتحييدهم". ا�صطروا  قواتنا  اأفراد  واأو�صح" 

نقطة  على  النار  اأطلقوا  قد  متمردون  وكان 
اأ�صفر  مما   ، اأم�س  اأول  املنطقة  يف  ع�صكرية 

22 عاما/. عن مقتل جندي / 
حمدوداً  انف�صاليًا  مترداً  بابوا  اإقليم  وي�صهد 
اال�صتباكات  ازدادت  ولكن  ال�صتينيات،  منذ 
احلكومية  االأمنية  والقوات  املتمردين  بني 

املا�صية االأعوام  خالل 

»طالبان« تدعو �لوليات �لمتحدة �إلى �حتر�م �تفاق 
�لدوحة

كابول ـ )د ب �أ( :
الواليات   دعت حركة طالبان 
اتفاق  اح���رتام  اإىل  املتحدة 
بان�صحاب  اخل��ا���س  ال��دوح��ة 
القوات الدولية من اأفغان�صتان، 
مفتوحة  ر���ص��ال��ة  يف  وذل���ك 

ن�رشت اأم�س .
وياأتي ن�رش الر�صالة، قبل يوم 
من االجتماع املقرر بني وزراء 
االطل�صي  �صمال  حلف  دف��اع 
و�صع  ملناق�صة  )ال��ن��ات��و(، 
يف  املنت�رشة  احل��ل��ف  ق���وات 

اأفغان�صتان.
ودعت طالبان الواليات املتحدة 
 - ال��دوح��ة  اتفاق  تنفيذ  اإىل 
جميع  ان�صحاب  يت�صمن  الذي 

من  الدوليني  واالأف��راد  القوات 
كاملة،  ب�صورة   - اأفغان�صتان 
وذلك الأنها التزمت مبا يخ�صها 

من االتفاق.
امل�صلحة،  اجلماعة  وق��ال��ت 
يتو�صلون  �صوف  االأفغان  اإن 
واأنهم  بينهم،  فيما  اتفاق  اإىل 
م��ل��ت��زم��ون ب��ح��ق��وق امل����راأة 
�صوء  يف  التعبري،  وبحرية 
تعاليم القيم االإ�صالمية. وحذر 
اخلطاب الذي وقعه نائب زعيم 
طالبان، املال عبد الغني برادار، 
من اأن اجلماعة لن ت�صمح الأي 
�صوؤون  يف  بالتدخل  �صخ�س 
البالد.وخل�صت الر�صالة اإىل اأن 
"الدفاع عن اأر�صنا و�صعبنا هو 

حقنا ال�رشعي". 

بالإعد�م  �أ�سخا�س في بنجالدي�س  �لحكم على 5 
لإد�نتهم باغتيال كاتب علماني

دكا ـ )د ب �أ( :
اإن  اأم�س  م�صوؤولون  قال   
االإرهاب  ملكافحة  حمكمة 
يف بنجالدي�س حكمت على 
باالإعدام  اإ�صالميني  خم�صة 
وعلى اآخر بال�صجن املوؤبد 
كاتب  باغتيال  الإدانتهم 
ع��ل��م��اين ق��ب��ل ن��ح��و �صت 

�صنوات يف دكا.
وقال حمامي االدعاء "عبد 
امل�صلحني،  اإن  اآبو"  اهلل 
بجماعة  اأع�����ص��اء  وه���م 
املحظورة،  االإ�صالم  اأن�صار 
الكاتب  باغتيال  اأدي��ن��وا 
البنجالدي�صي  االأمريكي 

املولد اأفيجيت روي.
ال�صخ�س  اأن  واأو����ص���ح 
بال�صجن  عليه  حكم  الذي 
بالتحري�س  اأدي��ن  املوؤبد 
من�صورات  عرب  القتل  على 

ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل 
حكم  بينما  االجتماعي، 
ب��االإع��دام  االآخ��ري��ن  على 
مبا�رش  ب�صكل  ال�صرتاكهم 

يف االغتيال.
وك���ان جم��ه��ول��ون ق��ام��وا 
روي  ع��ل��ى  ب���االع���ت���داء 
اأ�صيبت،  التي  وزوج��ت��ه، 
بينما كان الزوجان عائدين 
من معر�س للكتاب يف دكا 
يف 26 �صباط/فرباير 2015. 
وكانا قد قِدما من الواليات 
يف  للم�صاركة  املتحدة 
جديد  كتاب  لطرح  حفل 

لروي باأحد املعار�س.
لل�صحفيني  وقال املحامي 
بحق  ثبتت  االتهامات  اإن 
بحقهم  و�صدرت  املتهمني، 
ممكنة،  ع��ق��وب��ة  اأق�����ص��ى 
من  اأرب��ع��ة  اأن  واأو���ص��ح 

حا�رشين  كانوا  املتهمني 
خالل النطق باحلكم، بينما 
ال ي��زال االث��ن��ان االآخ��ران 

فارين.
ذات  بنجالدي�س،  و�صهدت 
موجة  امل�صلمة،  االأغلبية 
الكتاب  على  الهجمات  من 
وامل��دون��ني  العلمانيني 
واالأك���ادمي���ي���ني  واأت��ب��اع 
االأقليات الدينية بني مطلع 

2013 و 2016 .
اأو  داع�س  تنظيم  واأع��ل��ن 
عن  امل�صوؤولية  القاعدة 
اأن املحققني  اإال  الهجمات، 
قالوا اإن مت�صددين حمليني 

كانوا يقفون وراءها.
وق����ال حم��ام��ي ال��دف��اع 
موكليه  اإن  اأحمد  ف��اروق 
احلكم  على  �صي�صتاأنفون 

اأمام املحكمة العليا.
�أم�سرتد�م ـ )د ب �أ( :

الدولية   بداأت املحكمة اجلنائية 
اأم�س حماكمة قائدين �صابقني من 
بارتكاب  متهمة  ميلي�صيات  قادة 
اأفريقيا  يف  خطرية  حرب  جرائم 
الو�صطى، وذلك و�صط ت�صاعد جديد 

للعنف يف البالد.
األفريد  ال�صابق  ال�صيا�صي  واأك��د 
"رامبو"،  ب���  امللقب  ي��ك��ات��وم، 
اإدوارد-جن��اي�����ص��ون��ا،  وباتري�س 
ال�صابق،  ال��ق��دم  ك��رة  م�����ص��وؤول 
براءتهما اأمام املحكمة يف الهاي.

وي���واج���ه امل��ت��ه��م��ان ات��ه��ام��ات 
وجرائم  ح��رب  جرائم  بارتكاب 
�صد االإن�صانية، مبا يف ذلك القتل 
واالغت�صاب  والرتحيل  والتعذيب 

جمهورية  يف  االأط��ف��ال  وجتنيد 
اأفريقيا الو�صطى بني عامي 2013 و 
2014، وفقا لالئحة االتهام ال�صادرة 
الدولية.  اجلنائية  املحكمة  عن 
جناي�صونا،  ف��اإن  لالدعاء  ووفقا 
القدم ببالده  الذي قاد احتاد كرة 
حتى نهاية عام 2019، وويكاتوم، 
للرئي�س  املقربة  الدائرة  من  كانا 
كان  الذي  بوزيز  فران�صوا  ال�صابق 
االدعاء  واأ�صاف  النقالب.  يخطط 
اأنه مت ت�صكيل ميلي�صيات م�صيحية 
وت�صليحها ومتويلها لهذا الغر�س، 
خططوا  املتهمني  اأن  اإىل  ولفت 
واأمروا و�صاعدوا يف تنفيذ هجمات 

ت�صتهدف ال�صكان امل�صلمني.
وذكر املدعي كويكو فاندربويي اأن 
"هذه الهجمات كانت من املكونات 

ا�صرتاتيجية  �صمن  االأ�صا�صية 
ومت  لبوزيز."  ال�صلطة  الإع���ادة 

القب�س على املتهمني عام 2018.
باملعادن  الغنية  البالد  وت�صهد 
ال��وق��ت  يف  للغاية  وال��ف��ق��رية 
�صكانها  عدد  يبلغ  والتي  نف�صه، 
منذ  �رشاعات  ن�صمة،  مليون  7ر4 
�صنوات. وكان متت االإطاحة ببوزيز 
على يد متمردي �صيليكا م�صلمني 
يف عام 2013. واأعقب ذلك �صنوات 
مرة  العنف  وجت��دد  القتال.  من 
اأخرى ب�صبب االنتخابات الرئا�صية 
وقام  اأول/دي�����ص��م��رب،  كانون  يف 
العا�صمة.  مبهاجمة  م�صلحون 
فر  فقد  املتحدة،  ل��الأمم  ووف��ق��ًا 
اإىل دول  األف �صخ�س  اأكرث من 60 

جماورة هربًا من العنف.

"الجنائية 
الدولية" تبداأ 

محاكمة 2 من 
قادة ميلي�شيات 

بتهم ارتكاب 
جرائم حرب في 
اأفريقيا الو�شطى
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.ôNBG ÖY’ ™e óbÉ©à∏d

 Ö«JôJ IOÉYE’ ≈©°ùj »æØdG RÉ¡÷G ¿CG í°VhCGh

 IOÉ©à°SGh  •É≤ædG  ∞jõf  ±É≤jEGh  ¥GQhC’G

 ä’ƒL ôNBG ‘ á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG ó©H ¿RGƒàdG

 3 ™e óbÉ©J §°SƒdG §Øf ¿Éch .¤hC’G á∏MôŸG

 .ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa ‘ Ú«∏fi ÚÑY’

 ™HGôdG õcôŸG πàëj §°SƒdG §Øf ¿CG ¤EG QÉ°ûj

.á£≤f 31 ó«°UôH Ö«JÎdG áëF’ ‘

 ¢ùeCG »Ñ«∏dG OÉ–’G …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ócCG

 »æØdG  ºbÉ£dG  πc  ≈ØYCG  ¬fCG  ,ÚæKE’G  ∫hC’G

 ‹É¨JÈdG  IOÉ«≤H  Ωó≤dG  Iôµd  ∫hC’G  ≥jôØ∏d

 ºbÉ£dG  AÉØYEG  ∂dòch  ,¬jóYÉ°ùeh  Éà°Sƒc  GO

.…QGOE’G

 áeÉ°SCG »Ñ«∏dG ÜQóŸG Ú«©J ,¢ù∏éŸG Qôbh

 äÉbÉ≤ëà°S’G  ‘  ≥jôØdG  Oƒ≤«d  ,…OÉª◊G

 ádGõZ  ìÉàØe  ™e  ¥ÉØJ’G  ”  Éªc  ,á∏Ñ≤ŸG

.…OÉædÉH ≈eôŸG ¢SGôM ÖjQóJ áª¡e ¤ƒà«d

 »JCÉJ äGQGô≤dG √òg ¿EÉa ,QGOEÓd ¿É«H Ö°ùëHh

 á«æØdG  AÉ£NC’G  í«ë°üJ  ádhÉfi QÉWEG  ‘

 ‘ •ÉÑ°†f’G öüæY øe Ú°ùëàdGh ,≥jôØ∏d

 øe Úà£≤f ™ªL ,OÉ–’G ≥jôa ¿Éc .≥jôØdG

.RÉàªŸG »Ñ«∏dG …QhódG ‘ ÚJGQÉÑe

 ≈∏Y  ¬«°ùaÉæe  πc  Ì©àH  ÜÉÑ°ûdG  ™àªà°ùj

 Iôµd ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …QhódG ‘ IQGó°üdG

 ÉeóæY √Qó°üJ õjõ©àd Éë°Tôe ¿ƒµ«°Sh Ωó≤dG

.AÉ©HQC’G Ωƒ«dG 11 õcôŸG ÖMÉ°U íàØdG ¬LGƒj

 äÉHh á«dÉààe äÉjQÉÑe ™HQCG ‘ ÜÉÑ°ûdG RÉah

 IGQÉÑe 18 øe á£≤f 38 ó«°UôH …QhódG Qó°üàj

 ¥ÉØNEG  ó©H  »∏gC’G  øY  •É≤f  ™HQCG  ¥QÉØHh

 RƒØdG ‘ ™HGôdGh ådÉãdGh ÊÉãdG õcGôŸG ÜÉë°UCG

.á«°VÉŸG ádƒ÷G ∫ÓN

 ¢Vƒî«°Sh ≥dCÉàdG øe ádÉM ÜÉÑ°ûdG ¢û«©jh

 ∫ÓN ™FGQ ¢VôY ó©H IÒÑc á≤ãH íàØdG á¡LGƒe

 ‘ »°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj öüædG ≈∏Y 0 -4 RƒØdG

.ÖfÉLC’G ¬«ÑY’ ≥dCÉJ πX

 √ó«°UQ ™aÒd ,Úaóg ÉµfGƒL ¿É«à°ùjôc πé°Sh

 Éªc  ,º°SƒŸG  Gòg  …QhódG  ‘  Éaóg  11  ¤EG

 á∏cQ øe Éé«fÉH ôØjEG á£°SGƒH ∑ÉÑ°ûdG äõàgG

 ºLÉ¡eh ÉãjóM º°†æŸG ƒdÉéjEG ¿ƒjOhCGh AGõL

.≥HÉ°ùdG óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe

 öùîj ⁄h á©FGQ èFÉàf á∏°ù∏°S ÜÉÑ°ûdG ∂∏Áh

 0-4 áé«àæH Iôe ôNB’ Ì©J å«M 2021 ‘

.∫hC’G ¿ƒfÉc /Èª°ùjO 21 ‘ ¿hÉ©àdG ΩÉeCG

 á©jöùdG IOƒ©dG

 ,äÉjQÉÑe çÓK ôNBG  ‘ ÚJôe ∫OÉ©àdG  ó©Hh

 ±óg ∫ÉÑ≤à°SG ÖÑ°ùH IóL áªb ‘ RƒØdG ´É«°Vh

 »∏gC’G ∑Qój ,IÒNC’G ≥FÉbódG ‘ 1-1 ∫OÉ©àdG

 GPEG äGQÉ°üàf’G ≥jôW ¤EG É©jöS IOƒ©dG IQhöV

.á°ùaÉæŸG OGQCG

 Ú©dG ™e á∏¡°S hóÑJ IGQÉÑe »∏gC’G ¢Vƒîjh

 ôNBG ‘ äGôe ™Ñ°S öùN …òdGh Ö«JÎdG πjòàe

 …QhO ¤EG IOƒ©∏d Éë°Tôe hóÑjh äÉjQÉÑe ÊÉªK

.á«fÉãdG áLQódG

 §≤a ÚJôe RÉa …òdGh ,Ö≤∏dG πeÉM ∫Ó¡dG ÉeCG

 çÓK ‘ ÚJôe öùNh äÉjQÉÑe ™°ùJ ôNBG ‘

 ádÉbEG ó©H IójóL ájGóH øY åëÑ«°ùa ,äÉjQÉÑe

.ƒµ°ù«°Tƒd ¿ÉaRGQ ÜQóŸG

 ΩÉeCG 0 -1 áÄLÉØŸG IQÉ°ùÿG øe äÉYÉ°S ó©Hh

 ,ƒµ°ù«°Tƒd ∫Ó¡dG ∫ÉbCG ,»°VÉŸG óMC’G Ωƒj ∂ª°V

 ∫É£HCG …QhOh »∏ëŸG …QhódÉH É≤HÉ°S êƒJ …òdG

 Gòg Ió°ûH ™LGÎj ¿CG  πÑb ∂∏ŸG  ¢SCÉch É«°SBG

 ÜQóe ‹Éµ«e hÒLhQ »∏jRGÈdG ÚYh ,º°SƒŸG

.ÉeÉY 19 â– ≥jôa

 ±ÉæÄà°SG ≈∏Y Ωó≤dG Iôµd »àjƒµdG OÉ–’G ô≤à°SG

 IRÉàªŸG  ¬«àLQóH  STC  …QhO  äÉ°ùaÉæe

 .…QÉ÷G •ÉÑ°T /ôjGÈa 22 øe GQÉÑàYG ¤hC’Gh

 IQGOEG  ¢ù∏›   ´ÉªàLG  ÜÉ≤YCG  ‘  ∂dP  AÉL

 QGôbEG ó©H ÚæKE’G ∫hC’G ¢ùeCG ó≤Y …òdG OÉ–’G

.»°VÉjôdG •É°ûædG IOƒY á«ÑŸhC’G áæé∏dG

 äÉWGÎ°T’G ≥ah •É°ûædG Oƒ©j ¿CG Qô≤ŸG øeh

 áæé∏dG º«ª©J §HGƒ°V ™e ≥aGƒàJ »àdG á«ë°üdG

.á«àjƒµdG á«ÑŸhC’G

 Qƒ°†M ¿hO øe äÉjQÉÑŸG áeÉbEG ¢ù∏éŸG Qôbh

 ∂dòch ájófC’G äGQGOEG ¢ùdÉ› AÉ°†YCGh Qƒ¡ª÷G

.»ª°SôdG πbÉædG AÉæãà°SÉH ΩÓYE’G πFÉ°Sh

 áHƒ≤©dG áª«b ,Ωó≤dG Iôµd »àjƒµdG OÉ–’G ™aQh

 QGôb áØdÉîÃ Ωƒ≤j …òdG …OÉædG ≈∏Y á«dÉŸG

 IGQÉÑŸG π≤fh ,QÉæjO ±’BG 5 ¤EG Qƒ¡ª÷G ∫ƒNO

.¬Ñ©∏e øe

 ∫ÉM ‘ QÉæjO ±’BG 10 ¤EG áeGô¨dG ™aQ ºà«°Sh

 áæ÷ ¤EG ôeC’G ∫ƒëj ¿CG ≈∏Y áØdÉîŸG QGôµJ

 â“ GPEG  áÑ°SÉæŸG  áHƒ≤©dG  PÉîJ’  •ÉÑ°†f’G

 .iôNCG Iôe áØdÉîŸG

 Ö«°ùdG …OÉfh ¿ÉªY Öîàæe ºLÉ¡e π°UGh

 º°SƒŸG  ‘  ¬≤dCÉJ  ,‹ÉÑ≤ŸG  õjõ©dG  óÑY

 ‘ RôHC’G ±Gó¡dG íÑ°ü«d ,‹É◊G »°VÉjôdG

.É«dÉM áæ£∏°ùdG

 ¢SCÉc ádƒ£H ‘ ºë°U ∑ÉÑ°T ‘  ¬aó¡Hh

 (12) ¤G √ó«°UQ ™aQ ‹ÉÑ≤ŸG ¿EÉa ,¿É£∏°ùdG

.¢SCÉµdGh …QhódG »àdƒ£H ‘ Éaóg

 ¢SCÉµdG ‘ ±GógC’G øe √ó«°UQ ‹ÉÑ≤ŸG ™aQh

 …QhO ‘h ,äÉjQÉÑe (4) ‘ ±GógCG (4) ¤G

 ,äÉjQÉÑe (9) ‘ ±GógCG (8) πé°S πàfÉªY

 ƒgh ,IGQÉÑe πc ‘ óMGh ±óg ∫ó©Ã …CG

 …QhódG  ‘ ÚaGó¡dG  Ö«JôJ  áªFÉb  Qó°üàj

.¢SCÉµdGh

 ÜQóe  ó©°ù«°S  ‹ÉÑ≤ª∏d  ÒÑµdG  ≥dCÉàdG

 πë«°Sh  ƒµfGôH  »JGhôµdG  ,¿ÉªY  Öîàæe

 Öîàæe ‘ á«eƒé¡dG πcÉ°ûŸG øe ÒãµdG

 øe á≤HÉ°ùdG äGÎØdG ‘ ≈fÉY …òdG ,¿ÉªY

.¢UôØdG ∫Ó¨à°SG Aƒ°S

 π¡°ù«°S Oƒ¡©ŸG ¬≤jÈd ‹ÉÑ≤ŸG IOƒY øµd

 áeó≤ŸG  §N º«¶æJ  ‘ ƒµfGôH  áª¡e  øe

 á«dhódG  äÉbÉ≤ëà°S’G  ‘  ¿ÉªY  ÖîàæŸ

 ¤G  Oƒ©°üdG  äÉ«Ø°üJ  ÉgRôHCG  ,á∏Ñ≤ŸG

.2022 ô£b ∫Éjófƒe

 ‘ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG  IôjRh â©HÉJ

 ¬æ«JQÉa  ∫ÉªYC’G  ∞jöüJ  áeƒµM

 äGOÉ–’G  ™e  É¡∏°UGƒJ  ¿É«fÉghCG

 π«é©àdG  πÑ°S  åëÑd  á«°VÉjôdG

.á«°VÉjôdG á£°ûfC’G ±ÉæÄà°SÉH

 øe  ¿É«fÉghCG  IôjRƒdG  â©ªà°SGh

 IQGRƒdG  ‘ á°VÉjôdG  áë∏°üe  ¢ù«FQ

 ¬YÉªàLG á∏«°üM ¤EG äGójƒY óªfi

 áëaÉµŸ á«ª∏©dG áæé∏dG ™e ¢ùeC’ÉH

 ÇOÉÑŸG ≈∏Y É¡à≤aGƒeh ,ÉfhQƒc AÉHh

 πÑb  øe  Ió© oŸG  á°SGQódG  ‘  IOQGƒdG

 ìÉª°ùdÉH á«°UƒàdG É¡æª°V øeh ,IQGRƒdG

 »àdG  á«YÉª÷Gh  ájOôØdG  äÉ°VÉjô∏d

 IöTÉÑÃ  ≥∏£dG  AGƒ¡dG  ‘  ¢SQÉ o“

.πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e á£°ûfC’G

 Oƒ¡÷G  π°UGƒæ°S"  ¿É«fÉghCG  âdÉbh

 á£°ûfC’G  ±ÉæÄà°SÉH  π«é©à∏d

 ,á«ë°üdG  §HGƒ°†dG  øª°V  á«°VÉjôdG

 áæé∏dG  ºq¡ØJ  ¢ùªq∏àf  ÉfCGóH  óbh

 ≈∏Y  ∂dP  êQóæj  ¿CG  πeBGh  á«ª∏©dG

 áæé∏dG ™e »≤∏àæ°Sh ,ájQGRƒdG áæé∏dG

 ´ƒ°VƒÃ  âÑ∏d  kGOó›  á«ª∏©dG

 ‘  ¢SQÉ o“  »àdG  á«YÉª÷G  ÜÉ©dC’G

."≥∏£dG AGƒ¡dG

 OÉéjE’  Éæe  kÓ«¡°ùJh"  âaÉ°VCGh

 ™e  â∏°UGƒJ  ,ó≤ o©dG  π◊  πÑ°ùdG  πc

 AÉ≤d  ó≤©d  âÑJQ  ,á«ª∏©dG  áæé∏dG

 ¢ù«FQ  ÖfÉL  ¤EG  É¡æY  πã‡  º°†j

 »eÉ°S  …ÉJ  …Gƒª∏d  ÊÉæÑ∏dG  OÉ–’G

 Iƒ≤∏d ÊÉæÑ∏dG OÉ–’G ¢ù«FQh …hÓÑb

 ‘  ó∏≤e  Úæ°ùM  á«fóÑdG  á«HÎdGh

 ‘ á°VÉjôdG  áë∏°üe ¢ù«FQ  Qƒ°†M

 ‘  åëÑ∏d  ,äGójƒY  óªfi  IQGRƒdG

 á°ü qNô oŸG  á«ë°üdG  ájófC’G  ´ƒ°Vƒe

 áÑ°ùæH ƒdh É¡ëàa ™jöùJ á«fÉµeEGh

."IOó°ûe §HGƒ°Vh IOhófi

 »æWƒdG  ΩƒWôÿG  IQGOEG  ¢ù∏› ∞∏c

 ÖY’h ÜÉÑ°ûdG  áÄa ÜQóe ,ÖîàæŸG

 ,RÉ÷G ƒHCG óªMCG ≥HÉ°ùdG ‹hódG ≥jôØdG

 ,ÉàbDƒe  ∫hC’G  ≥jôØdG  ÜQóe  áª¡Ã

 øY º‚ …òdG »æØdG ÆGôØdG ó©H ∂dPh

 ádÉ≤à°SÓd …OÉædG IQGOEG ¢ù∏› ∫ƒÑb

 ≥HÉ°ùdG  »æØdG  ôjóŸG  É¡H  Ωó≤J »àdG

 ôNBG ‘ èFÉàædG Ì©J ÖÑ°ùH ,áeƒgGôHEG

.äÉjQÉÑe 3

 á°ü◊G ≈∏Y RÉ÷G ƒHCG  óªMCG ±öTCGh

 ΩƒWôÿG  É¡°VÉN  »àdG  á«ÑjQóàdG

 ¢ùeCGAÉ°ùe  á°ùeÉÿG  ‘  »æWƒdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ Qƒ°†ëH ,ÚæKE’G ∫hC’G

 ¬ÑFÉfh ,…ó«ØædG  ¿ƒeCÉe  …OÉædG  IQGOEG

 ¿Éª«∏°S ôµHƒHCG AGƒ∏dG á«dÉŸG ¿ƒÄ°û∏d

.ø°ùM ˆG ™«bh ¢ù∏éŸG ƒ°†Yh

 ≈∏Y  RÉ÷G  ƒHCG  óªMCG  ±öûj  ±ƒ°Sh

 ó°V  »æWƒdG  ΩƒWôÿG  ≥jôa  IGQÉÑe

 øª°V ,AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG  öTÉØdG  ïjôŸG

.ÊGOƒ°ùdG …QhódG á≤HÉ°ùŸ 11 ´ƒÑ°SC’G

 …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ¢Vƒa á«MÉf øeh

 »uæ o°ùdG QÉªY »KÓãdG ,»æWƒdG ΩƒWôÿG

 AGƒ∏dGh ,ájQGOE’G ¿ƒÄ°û∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf

 ¿ƒÄ°û∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf ¿Éª«∏°S ôµHƒHCG

 ƒ°†Y  ø°ùM  ˆG  ™«bhh  ,á«dÉŸG

 ójóL »æa ôjóe øY åëÑdÉH ,¢ù∏éŸG

.Ú«æWƒdG ÚHQóŸG øe ≥jôØ∏d

 …OÉf  πNGO  ¥ƒKƒe  Qó°üe  ócCGh

 ¢†©H ó°UQ ” ¬fCÉH ,»æWƒdG ΩƒWôÿG

 ∫Ó¡dG  ≥jôa  óFÉb  πãe  ,ÚHQóŸG

 ,ΩOBG  óªMCG  ¥QÉW  ≥HÉ°ùdG  »îjQÉàdG

 óÑY óªfi ÒÑµdG ÊGOƒ°ùdG  ÜQóŸGh

.GORÉe ˆG

¥Gô©dG

É«Ñ«d

âjƒµdG



اأبوظبي ــ  وام:
 

اأ�ساد الحت���اد الآ�سيوي لكرة القدم 

بقوة املناف�س���ة يف دوري اخلليج 

العربي بالإمارات.

وتناول الحتاد الآ�سيوي بكثري من 

الهتمام مالمح ال�رصاع القوي بني 

اأندي���ة الإم���ارات يف القمة والقاع 

بعد اجلولة 16 من البطولة، والتي 

�سهدت الكثري من التحولت اأبرزها 

فوز العني عل���ى ال�سارقة املت�سدر 

مبلعب ال�سارق���ة، مبا عوق م�سرية 

ال�سارقة يف ال�سدارة.

كم���ا تن���اول يف تقري���ره املو�سع 

املن�س���ور عل���ى موقع���ه الر�سمي 

انتفا�س���ة نادي اجلزي���رة القوية، 

وفوزه ب�سدا�سية نظيفة على احتاد 

كلباء جعلت���ه يتقا�س���م ال�سدارة 

م���ع ال�سارق���ة بر�سي���د 36 نقطة، 

باملواجهات  الثاين  املركز  ويحتل 

املبا�رصة.

ولف���ت الحت���اد الآ�سي���وي اإىل اأن 

7 مباريات  اإقام���ة  اجلولة �سهدت 

انتهت منها اثنت���ان بفوز اأ�سحاب 

الأر����ض، مقابل اأربع���ة لل�سيوف، 

الفرق  و�سجل���ت  وحي���د،  وتعادل 

26 هدفًا، مبع���دل 3.70 هدف يف 

املباراة الواحدة، وحافظت 3 اأندية 

على نظافة �سباكه���ا، ومل يحافظ 

فريق ال�سارقة عل���ى تقدمه بهدف 

�سجل���ه لعب���ه كاي���و لوكا�ض يف 

الدقيق���ة /10/، حيث رد امل�سيف 

فريق العني بهدفني �سجلهما يحيى 

نادر من ت�سديدة �ساروخية �سكنت 

ال�سباك يف الدقيقة /45+2/ ولبا 

كودجو يف الدقيقة /73/ لتختلط 

القم���ة م���ن جدي���د، حيث  اأوراق 

ا�ستغل اجلزيرة تعرث ال�سارقة وقفز 

لي�ساركه ال�سدارة، بعد الفوز الكبري 

على احتاد كلباء ب�ستة اأهداف دون 

مقابل.

واأ�سار يف تقريره اإىل اأن جنم فريق 

اجلزيرة علي مبخوت فر�ض نف�سه 

�سم���ن اأبرز جنوم اجلول���ة بعد اأن 

�سجل "هاتريك" للمرة الثانية على 

التوايل يف �سب���اك الظفرة ليت�سدر 

ترتي���ب الهداف���ني بر�سي���د /14/ 

هدفًا".

ي�س���ع الرام���ي الإمارات���ي �سيف بن 

فطي�ض، بطل اخلليج والعرب واآ�سيا يف 

فئة ال�سكي���ت، اللم�سات الأخرية على 

ا�ستعدادات���ه، من اأج���ل امل�ساركة يف 

كاأ�ض العامل للرماية املقررة يف م�رص 

م���ن 22 فرباير/�سباط اجلاري حتى 5 

مار�ض/اآذار املقبل.

وي�سته���دف �سيف من خ���الل البطولة، 

حتقيق مركز متق���دم ي�سهم يف تعزيز 

فر�س���ه جلم���ع النق���اط التاأهيلي���ة 

لأوملبي���اد طوكي���و، ول �سيم���ا بعد 

ح�سوله على املركز الثاين وامليدالية 

الف�سية يف بطولة اجلائزة الكربى التي 

اأقيمت باملغرب نهاية ال�سهر املا�سي.

ويوؤك���د �سيف، اأنه يتدرب حاليا ب�سكل 

يوم���ي بني ميادي���ن دب���ي واأبوظبي 

والعني، من اأجل التكيف على الرماية 

يف اأي ميدان واأي ظروف مناخية، واأنه 

حري�ض على الو�س���ول مبعدل تركيزه 

اإىل اأعلى م�ستوى قبل ال�سفر اإىل م�رص.

 واأو�سح اأن بطولة كاأ�ض العامل، اأقوى 

البطولت، ومن املنتظر اأن ت�سهد اإقباًل 

كبرياً من الأبط���ال وامل�سنفني الأوائل 

حل�سد النق���اط التاأهيلي���ة لأوملبياد 

اأكرب حدث ريا�سي  طوكيو، باعتبارها 

تنتظره ال�ساحة الدولية كل 4 �سنوات.

واأ�س���اف �سيف، لوكالة اأنباء الإمارات: 

"بالن�سب���ة يل اأ�ستع���د ب�س���كل جيد، 

واأنتظر موافقة الهيئة العامة للريا�سة 

على م�ساركتي يف بطولة كاأ�ض العامل 

بالقاهرة، واآخر لقب عربي �سجلته كان 

يف م�رص، مطلع العام املا�سي 2020، 

حينما ح�س���دت امليدالية الذهبية يف 

البطولة العربية".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الريا�ضةالأربعاء 17 فرباير 2021 �� الع�دد 14672 

تعاق���د نادي الفج���رية  اأم����ض الثنني، مع 

التون�س���ي نا�سيف البياوي،  لتدريب الفريق 

خلفًا لل�رصبي جوران، يف حماولة من اإدارة 

النادي، للخروج بالفريق من دائرة اخلطر.

ويحتل الفجرية املركز الثاين ع�رص، يف ترتيب 

دوري اخلليج العربي، بر�سيد 10 نقاط.

وجاء قرار تعيني البياوي واإقالة جوران، بعد 

�ساع���ات من جناح الفج���رية، يف قلب تاأخره 

اأمام �سيفه الظفرة )0-2(، اإىل فوز )4-2(، �سمن 

اجلولة ال�16 من دوري املحرتفني. و�سهدت تلك 

املباراة، احت�ساب 3 ركالت جزاء، منها اثنتني 

للفجرية، اإىل جانب ط���رد لعبني من الظفرة، 

الذي اأكمل املباراة بت�سعة لعبني، من الدقيقة 

.60

ر�سمًيا.. البياوي 

مدرًبا للفجيرة

18

�سيف بن فطي�س يتطلع لإنجاز جديد في م�سر

واأخرى  فني���ة  م�ساكل  و�سط 

ليفربول بفرتة  نف�سية، مي���ر 

ل يح�سد عليها قبل موقعته 

املهمة اأمام ليبزيج الأملاين 

بذهاب ثم���ن نهائي م�سابقة 

لكن  اأوروب���ا،  اأبط���ال  دوري 

لعب���ا واحدا يبدو غري متاأثر 

مبا يح�سل.

من يتابع ليفربول يف الأونة 

الفريق  اأن  ي���درك  الأخ���رية، 

ا�ستعادة  ع���ن  بعي���دا  لي�ض 

يبدو  املعهود، حيث  م�ستواه 

عند  متحم�س���ني  الالعب���ون 

انط���الق املباري���ات، لتنفيذ 

اأفكار املدرب الأملاين يورجن 

اأن غيابهم ذهنيا  كلوب، بيد 

عن الأجواء، ي�سعب من مهمة 

العودة اإىل درب النت�سارات.

امل�رصي حممد  النجم  ويبدو 

�سالح، وحيدا يف مهمة اإ�سعاد 

اجلماهري جمددا، ليقرر ارتداء 

ث���وب القائ���د، وا�سعا على 

ال�سيئة  النتائج  اإنهاء  عاتقه 

الأونة  الإجنليزي يف  للفريق 

موقعة  من  ابت���داء  الأخرية، 

بوداب�ست اأمام ليبزيج.

بو�س���وح، خالل  ذل���ك  ظهر 

�سالح  وجهها  التي  الر�سالة 

ع���رب  ليفرب���ول  جلمه���ور 

مبواقع  ال�سخ�سية  ح�ساباته 

التوا�س���ل الجتماعي، عندما 

يتم  ب���األ  امل�سجعني  وع���د 

احلايل  املو�سم  م�سري  حتديد 

الأخرية،  النتائ���ج  من خالل 

وذل���ك يف وقت يلت���زم فيه 

لأنهم  رمبا  بال�سم���ت،  غريه 

ل يدركون م���ا يحدث فعليا، 

اأو يعرف���ون اأنه���م لي�سوا يف 

موق���ف جي���د للتح���دث عن 

�سحوة مرتقبة.

�سالح القائد ال�ساعي لتح�سين �سجله 
الألماني ال�سعيف

مبخوت: عيوننا على كل الألقاب.. وخمي�س 
طالب بحقه

اأك���د علي مبخ���وت، هداف ن���ادي اجلزي���رة، واملنتخب 

الإمارات���ي، اأن الهولندي مار�سيل كاي���زر، مدرب الفريق، 

دائما ما ي�ساعده ويعطيه الإ�سافة الفنية.

وعن طموح اجلزي���رة يف املو�سم احل���ايل، قال مبخوت 

يف ت�رصيح���ات لقناة اأبوظب���ي الريا�سية: "مل نكن نفكر 

باملناف�سة يف بداي���ة املو�سم، ولكن الو�سع اختلف الآن، 

واجلزيرة ي�سع عينيه نحو كل الألقاب املتاحة".

وتابع متحدثا ع���ن اأجمل اأهدافه: "هديف يف مباراة حتا 

التي ح�سمت لنا الدوري يف 2017، مع املدرب تني كات، 

وهديف �سد منتخب اليابان، من اأهم الأهداف يف م�سريتي 

الكروية".
واأ�س���اف: "تني كات، م���درب طورين ب�س���كل كبري، وقام 

بتغيري مرك���زي اإىل املهاجم ال�رصيح، مما جعلني اأف�سل 

على امل�ستوى الفني".

وا�ستط���رد ع���ن م�ستقبل���ه: "فكرة الح���رتاف اخلارجي 

موجودة، لكنني مرتبط بعقد مع نادي اجلزيرة".

وعن مطالب���ة اأ�سطورة الك���رة الإماراتية فه���د خمي�ض، 

باإ�سافة 10 اأه���داف اإىل �سجله، حيث اأحرزها يف الدوري 

الإماراتي مو�سم 1990-1991، قبل اإلغائه، قال مبخوت: 

"فهد خمي�ض مل يطالب اإل بحقه".

التحاد الآ�سيوي لكرة القدم ي�سيد بقوة المناف�سة 

في الدوري الإماراتي

اأبوظبي �� وام:

 افتتح ن���ادي ومنتج���ع الفر�سان 

اأكادمييته لتعليم  باأبوظبي ر�سميا 

ريا�س���ة الكارتينج به���دف تنمية 

مهارات النا�سئ���ني وتو�سيع قاعدة 

انت�سار تلك الريا�سة.

وتتوىل الأكادميية تدريب النا�سئني 

على اأ�ساليب وتقنيات ال�سباق، من 

خالل القي���ادة الآمنة وفق القوانني 

والأ�س�ض املعتمدة دوليا.

و�سه���د مرا�س���م الفتت���اح �سعادة 

�سلطان الكعب���ي الرئي�ض التنفيذي 

ملجموعة الفر�س���ان ..واأكد اأن هذه 

اخلط���وة ت�ستهدف دع���م الريا�سة 

الإماراتي���ة ب�سكل ع���ام، وريا�سة 

ال�سي���ارات عل���ى وج���ه التحديد، 

بع���د اأن اكت�سب منتج���ع الفر�سان 

الريا�س���ي ال���دويل �سمعة حملية 

ودولية، يف ظل متيزه بحلبة �سباق 

اأ�سا�سي  وم�س���ار  دولي���ًا،  معتمدة 

معتم���د من قبل جلن���ة الكارتينج 

الدولي���ة، وم�سار منج���رف وق�سم 

للقيادة على الط���رق غري املمهدة، 

حي���ث ي�ست�سيف وينظ���م �سباقات 

حملية وعاملية.

وت�سم قائمة ممار�س���ي الكارتينج 

بنادي الفر�سان، عدداً من ال�سائقني 

النا�سئني الذين حققوا نتائج مميزة، 

وف���ازوا يف الكثري م���ن ال�سباقات 

التي مت تنظيمه���ا من عدة جهات، 

وهم ميثل���ون جن�سي���ات خمتلفة 

م���ن الإم���ارات واأملاني���ا وايرلندا 

والأردن  وفل�سطني  اأفريقيا  وجنوب 

وال�سني والربازيل ولبنان واليونان 

والوليات املتحدة الأمريكية.

دبي ــ  وام :

 قدمت �سعارات هجن اأبناء القبائل اأداء قويا خالل 

ظهورها ام�ض مبيدان " املرموم " ل�سباقات الهجن 

العربي���ة الأ�سيلة وذلك م���ن خالل حتديات "�سن 

اللقايا" والتي اأقيمت مل�سافة 5 كيلومرتات �سمن 
�سباقات "املرموم" .

وفر�ض �سعار �سهيل الرملي حممد العامري نف�سه 

بقوة من خالل ال�سوطني الأول والرابع بعدما قاد 

"هملول���ة" اإىل قمة "اللقايا البكار املحليات" يف 
ال�س���وط الأول بزمن ق���دره 7:26:2 دقيقة .. وكان 

ال�سوط الرابع من ن�سيب ال�سعار نف�سه بعد تقدم 

"له���ب" اجلعدان املهجنات م�سج���ال توقيتا بلغ 
7:27:9 دقيقة.

وكان ال�سوط الثاين املخ�س�ض ل� " اللقايا البكار 

املهجنات" من ن�سي���ب "الظبي"ملك �سعيد حمد 

م�سل���ح جمه���ور الأحبابي والت���ي و�سلت خلط 

النهاية يف زمن وقدره 7:28:5 دقيقة .

وكان ال�س���وط الثالث من ن�سيب "ميا�ض" ب�سعار 

مب���ارك �سلطان مرخان املن�س���وري والذي اإعتلى 

قم���ة اللقايا اجلعدان املحلي���ات بتوقيت 7:28:0 

دقيقة.

»الفر�سان« يفتتح ر�سمياً اأكاديمية تدريب 
»الكارتينج«

هجن »�سن اللقايا« لأبناء القبائل تقدم 
اأداء قوياً في �سباقات »المرموم«



اأبوظبي/ وام :
 

ا�ستقط���ب " ط���واف الإمارات " 

مبكانته املرموقة على امل�ستوى 

الدويل باعتباره "بطولة عامل" 

اأف�س���ل  ال�رسع���ة"  ل�سباق���ات 

يف  املتخ�س�س���ن  الدراج���ن 

ال�سباقات  م���ن  النوعية  ه���ذه 

يف  للم�سارك���ة  واأ�ساطريه���ا 

الن�سخة الثالثة للحدث العاملي 

ال����رسق  الوحي���د يف منطق���ة 

الأو�سط �سم���ن اأجندة �سباقات 

للدراج���ات  ال���دويل  الحت���اد 

الهوائية، والذي يقام على اأر�ض 

ال�سالم والت�سامح بن 21 و27 

 20 اجل���اري مب�ساركة  فرباي���ر 

فريق���ًا عامليا ت�س���م نخبة من 

اأب���رز فرق و جن���وم العامل يف 

الهوائية  الدراج���ات  �سباق���ات 

للمحرتف���ن وبتنظي���م جمل�ض 

اأبوظبي الريا�سي بالتعاون مع 

جمل�ض دبي الريا�سي.

كالي���ب  الأ�س���رتايل  وي�سع���ى 

اإيوان دراج فري���ق لوتو �سودال 

البلجيكي الذي يظهر يف الطواف 

للع���ام الثال���ث عل���ى التوايل 

الأخ�رس  بالقمي����ض  لالحتفاظ 

الرتتيب  ملت�س���در  املخ�س����ض 

العام بالنقاط الذي ح�سل عليه 

العام املا�سي.

ويع���د " كالي���ب " اأح���د اأبرز 

يف  املتخ�س�س���ن  الدراج���ن 

ال�رسعة و الذي �سبق له و اأن فاز 

ب�3 مراح���ل يف طواف الإمارات 

منه���ا مرحلتان عل���ى �سد حتا 

ال�سه���ري، و5 مراح���ل يف طواف 

فرن�س���ا، و3 مراح���ل يف طواف 

"جريو دي اإيطاليا" و مرحلتان 
يف طواف "فيوليتا اإ�سبانيا " .. 

اأبرز املر�سحن للفوز بالقمي�ض 

الأخ�رس.

ولن يك���ون طري���ق كاليب اإىل 

حتقيق طموحه مفرو�سا بالورود، 

يف طواف الإمارات 2021 حيث 

يواجه مناف�س���ة قوية من �سام 

ديكوينك  فري���ق  دراج  بيني���ت 

كويك �ستيب الذي �سبق و اأن فاز 

باإحدى مراح���ل طواف الإمارات 

وهو �ساح���ب القمي�ض الأخ�رس 

وبطل مرحلتن يف طواف فرن�سا 

2020، و3 مراحل لطواف "جريو 

دي اإيطالي���ا" /2018/ ومثلها 

اإ�سبانيا"  "فيوليت���ا  طواف  يف 

/2019 و2020/.

اأبوظبي ــ الوحدة:

حت���ت رعاية كرمية من �سم���و ال�سيخة فاطمة 

بن���ت مبارك، رئي�سة الحت���اد الن�سائي العام، 

رئي�س���ة املجل�ض الأعلى لالأموم���ة والطفولة، 

الرئي�ض الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�رسية، "اأم 

الإم���ارات"، وبتوجيهات ومتابعة من ال�سيخة 

فاطمة بن���ت هزاع بن زاي���د اآل نهيان، رئي�ض 

جمل����ض اإدارة اأكادميي���ة فاطم���ة بنت مبارك 

للريا�س���ة الن�سائي���ة رئي�سة ن���ادي اأبوظبي 

ونادي العن لل�سيدات، اأعلنت اأكادميية فاطمة 

بن���ت مب���ارك للريا�سة الن�سائي���ة عن اإطالق 

مناف�سات كاأ�ض اأكادميي���ة فاطمة بنت مبارك 

الدولية لقفز احلواجز يف الن�سخة الثامنة لهذا 

العام، وذلك على مدى ثالثة اأيام من 18 حتى 

20 فرباير اجلاري يف نادي اأبوظبي للفرو�سية.  

كما �سيتم اإقامة ور�سة عمل خا�سة بالت�سوير 

الفوتوغ���رايف الريا�سي برعاي���ة كافالو على 

هام����ض البطول���ة يف اليوم���ن الأخريي���ن، 

و�سيتمكن م���ن الت�سجيل يف هذه الور�سة فقط 

ع�رسون �سخ�سًا لال�ستفادة من خربات امل�سور 

املخت�ض بالت�سوير  الإماراتي "خالد الكندي" 

الريا�سي. 

متث���ل البطولة حدث���ًا مهم���ًا واإ�سافة مميزة 

للفعالي���ات الريا�سية العاملية التي تقام يف 

اأبوظب���ي، مما يعزز مكان���ة اأبوظبي كعا�سمة 

عاملية للريا�سة، وت�سنح هذه الفر�سة لفر�سان 

وفار�سات الإمارات للتناف�ض على األقاب جديدة 

وانت�سارات اأخرى، بعد النجاحات الكبرية التي 

حققوها يف الع���ام املا�سي والذي كان بف�سل 

الدعم الالحمدود من القي���ادة الر�سيدة. تاأتي 

مبادرات الأكادميية متا�سي���ًا مع روؤية الدولة 

الرامي���ة اإىل تعزي���ز مكان���ة اأبوظبي كوجهة 

ريا�سية متميزة ت�ست�سيف اأهم الفعاليات، من 

�سمنه���ا البطولة التي تع���د الأكرب يف ريا�سة 

الفرو�سية حتت م�سمى الأكادميية. ومن املتوقع 

اأن ت�سهد الن�سخة الثامنة م�ساركة اأكرث من 130 

فار�ض وفار�سة من كافة اأنحاء العامل مبا فيها 

دولة الإم���ارات العربية املتح���دة، للمناف�سة 

والف���وز بلقب البطولة واجلوائ���ز القيمة التي 

تر�سده���ا للفائزين، والتي ت�سل يف جمموعها 

اإىل 525 األف درهم اإماراتي.

تعت���رب البطول���ة من�سة متمي���زة جتمع اأمهر 

الفار�سات والفر�س���ان الدولين وتتيح املجال 

للمواه���ب الإماراتية لال�ستف���ادة من اخلربات 

العاملية والعمل عل���ى متثيل الإمارات بهدف 

حتقيق املزيد من الإجنازات، كما تاأتي الزيادة 

يف ع���دد امل�ساركن لهذا العام على الرغم من 

الظروف ال�سعبة املحيط���ة بالعامل، انعكا�سًا 

جلهود فريق الأكادميية امل�ستمرة يف ت�سجيع 

املزيد من ال�سيدات يف املجتمع الإماراتي على 

ممار�سة الريا�سة مبختل���ف اأنواعها والرتقاء 

بطموحاته���ن الريا�سية للو�س���ول اإىل مراتب 

عاملية، والتي ت�سعى اإىل ال�ستمرار يف متكن 

ال�سيدات لتحقيق اأهدافهم. 
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انطالق كاأ�س اأكاديمية 

فاطمة بنت مبارك الدولية 

لقفز الحواجز غداً 

دبي-الوحدة:

�سباق  لتنظيم  ال�ستع���دادات  تتوا�س���ل 

"األرتا ماراثون املرموم" اأقوى �سباق جري 
�سح���راوي الذي تنظمه �رسكة فت جروب 

ال�رسق الأو�سط بالتعاون مع جمل�ض دبي 

الريا�س���ي يف حممية املرموم الطبيعية 

يوم اجلمعة 5 مار�ض املقبل.

وميتد ال�سباق يف فئة املحرتفن من عمر 

18 �سنة فما ف���وق مل�سافة 50 كيلومرًتا 

على الكثب���ان الرملي���ة ال�ساحرة و�سط 

الطبيعة ال�سحراوي���ة اخلالبة وبحريات 

القدرة الفري���دة من نوعه���ا، كما ميكن 

للهواة امل�ساركة يف الفئة املفتوحة من 

عمر 15 �سنة فما فوق والتي يكون فيها 

التناف�ض على م�سافتي 5 و10 كيلومرتات 

ول يزال الت�سجيل مفتوح للم�ساركة يف 

ال�سب���اق للرجال والن�س���اء عرب املوقع 

https:// الر�سم���ي  اللك���رتوين 

www .ultramarathon .

www. اأو موق���ع هوبا �سبورت ،/ae
.hopasports.com

وتوف���ر اللجن���ة الفر�س���ة للراغبن يف 

امل�سارك���ة حل�س���ور ح�س����ض تدريبية 

جمانية التي تق���ام يوم اجلمعة من كل 

اأ�سب���وع وت�ستمر حتى ي���وم 26 فرباير، 

وذل���ك لتعليمه���م الطريق���ة ال�سحيحة 

للجري عل���ى الرمال الناعم���ة وكيفية 

تنظيم التنف����ض ومقدار ال�رسع���ة اأثناء 

اجل���ري يف ال�سحراء حت���ى يتمكنوا من 

ال�ستع���داد اجليد خلو����ض املناف�سة يف 

ال�سباق وتق���ام التدريب���ات يف منطقة 

الق���درة مبحمية املروم بج���وار "ل�ست 

اإكزت" يف ال�ساعة 6:45 �سباًحا، وميكن 

احل�سول عل���ى املزيد م���ن املعلومات 

عن ال�سب���اق وللم�سارك���ة يف احل�س�ض 

التدريبية التوا�سل عرب الربيد اللكرتوين: 

.info@ultramarathon.ae

توا�سل اال�ستعدادات لتنظيم �سباق »األترا 
ماراثون المرموم« 

اأبوظبي-الوحدة:

هن���اأ �سعادة حممد بن ثعل���وب الدرعي 

رئي�ض احتاد الإمارات للم�سارعة واجلودو 

�سف���ري ال�سداق���ة وال�س���الم والإن�سانية 

بالحتاد الدويل للج���ودو �سعادة حممد 

حمم���ود اآل خاج���ة مبنا�سب���ة تعي���ن 

�سعادت���ه كاأول �سف���ري للدولة لدى دولة 

اإ�رسائي���ل توطي���دا لعالق���ات ال�سداق���ة 

والتعاون بن البلدين مبا يحفظ للبلدين 

وال�سعبن م�ساحلهم���ا امل�سرتكة ويعزز 

ثقافة ال�س���الم والتعاي�ض والت�سامح بن 

واأ�ساف  املنطق���ة..  و�سع���وب  �سعبيهما 

الدرعي اإنها لفر�س���ة �سعيدة ان تتزامن 

م�ساركة منتخب الإمارات للجودو ولأول 

م���ره يف بطولة جراند �سالم تل اأبيب مع 

ت�سمية �سف���ريا لدولة الإمارات لدى دولة 

اإ�رسائيل واإنها لفر�سة اأن نزف له التهنئة 

با�سم كافه الريا�سين .

وكان الدرعي قد اأطماأن يف ات�سال هاتفي 

اأم�ض عن مدى جاهزية الالعبن للم�ساركة 

التدريبي  البطولة عق���ب املع�سك���ر  يف 

امل�س���رتك الذي اأقي���م يف مدينة تل اأبيب 

بدعوة من نظ���ريه الإ�رسائيلي ا�ستعدادا 

لتل���ك امل�سارك���ة التي تاأت���ي يف نطاق 

ا�ستعدادات اجل���ودو الإماراتي للم�ساركة 

يف دورة طوكي���و لالألع���اب الريا�سي���ة 

الأوملبية املوؤجلة 2021، موا�سلة لتاألق 

اجلودو الإماراتي يف تلك الدورات والذي 

تتجدد م�ساركته عقب اجناز دورة ريو دي 

جانريو بالربازيل  يف 2016 والتي حقق 

خاللها لعبنا  توم���ا �سريجيو امليدالية 

الربونزية يف وزن حتت 81 كلغ .

وياأتي ان�سمام منتخبن���ا الوطني الأول 

للجودو م�ساء اليوم الأربعاء للمنتخبات 

امل�سارك���ة يف فن���دق البطولة،ا�ستعدادا 

للبطول���ة التي تب���داأ مرا�سمها بعد ظهر 

اليوم باإج���راء القرعة )عن بع���د( اإيذانا 

التمهيدي  ال���دور  مباري���ات  بانطالق���ة 

للبطولة �سب���اح يوم غد اخلمي�ض والتي 

تتوا�س���ل مناف�ساتها حتى ختامها م�ساء 

ال�سب���ت 2/20.. وت�سهد البطولة م�ساركة  

429 لعب���ا ولعب���ه م���ن   63دولة من 

خمتل���ف اإنح���اء الع���امل، حي���ث ميثل 

منتخبنا اجل���ودو العرب���ي يف البطولة 

التي تق���ام وفقا لالإج���راءات الحرتازية 

ال�سارم���ة التي و�سعه���ا الحتاد الدويل 

للج���ودو للحد من  جائح���ة »كورونا« 

..وميثل اجلودو الإماراتي يف تلك البطولة 

الالعبن فيكت���ور �سكرتوف الذي ي�سارك 

يف وزن حتت 73 كغم ،

انتقال منتخبنا لفندق بطولة تل اأبيب جراند 

�سالم التي تنطلق غداً 

اأبوظبي ــ الوحدة:

 توا�سل جوجيت�سو اأرينا ا�ستقبال 

دفعات من الالعب���ن والالعبات، 

الذين ينت�سب���ون اإىل الأكادمييات 

والأندية املختلف���ة على م�ستوى 

الدول���ة، لال�ستفادة م���ن التدريب 

حتت اإ�رساف اأف�سل الأجهزة الفنية 

والتقني���ات التدريبي���ة، يف اإطار 

ال�ستعداد الأمثل للمرحلة القادمة. 

واأّكد مدير الإدارة الفنية يف احتاد 

الإم���ارات للجوجيت�س���و، ال�سي���د 

مبارك �سالح املنهايل، اأن الإقبال 

اجلوجيت�سو  م���ن لعب���ي  الكبري 

على التدريب���ات يعك�ض حر�سهم 

على احلفاظ على معدلت اللياقة 

البدنية واجلاهزي���ة ملا هو قادم 

من ا�ستحقاقات. 

واأو�سح املنهايل اأن الالعبن على 

دراية مب���ا ينتظرهم م���ن اأجندة 

مزدحمة من الأحداث والفعاليات، 

حيث ب���داأوا ب�سكل مميز من خالل 

اأوىل ج���ولت دوري نائ���ب رئي�ض 

الدول���ة واأم الإم���ارات، وقدم���وا 

فني���ة عالية، حتفزهم  م�ستويات 

عل���ى ال�ستم���رار يف املناف�س���ة 

م�ستقبال.

بالأج���واء  املنه���ايل  واأ�س���اد 

الإيجابية التي توفرها جوجيت�سو 

الفنية،  والأجه���زة  لالعبن  اأرينا 

لأنه���ا اأ�سبح���ت مبثاب���ة وجهة 

مف�سل���ة جلمي���ع ع�س���اق ه���ذه 

الريا�سة، وحمطة للتميز والتاألق، 

ون���وه باللت���زام الأمثل لالعبن 

بالربوتوك���ول الوقائ���ي املعتمد، 

عل���ى الرغم من تلق���ي معظمهم 

جلرع���ات اللق���اح �س���د فريو�ض 

كوفي���د 19، اإل اأن���ه وانطالقا من 

التزامهم جتاه جمتمعهم، اأ�سبحت 

مثل ه���ذه املمار�س���ات الوقائية 

عادة يومية تعك�ض وعيهم الكبري 

م�سوؤولياتهم يف  لكامل  وحتملهم 

هذا اجلانب. 

م���ن جانبه قال م���درب املنتخب 

ت�سكل  رام���ون ليمو�ض:"  الوطني، 

جوجيت�س���و اأرين���ا م���الذا اآمن���ا 

الريا�سة  العا�سقن لهذه  لالعبن 

نظ���را ملا تتمتع ب���ه بالكثري من 

العاملي���ة. مو�سحا  املوا�سف���ات 

اأنهم يدركون اأهمية اإثبات اأنف�سهم 

يف ه���ذه املرحلة، وبذل جهد اأكرب 

خالل التدريبات. 

واأ�س���اف اأن اأح���د اأب���رز اجلوانب 

الإيجابي���ة املرتتبة على التدريب 

يف جوجيت�س���و اأرين���ا يكمن يف 

الالعب  ب���ن  املبا�رس  التوا�س���ل 

واملدرب مع تطبيق اعلى معايري 

وال�ستماع  الحرتازية،  الإجراءات 

واإر�سادات اجلهاز  اإىل توجيه���ات 

الفني بقيادة نخبة من املدربن. 

واأب���دى رام���ون ليمو����ض اإعجابه 

املطمئ���ن  الفن���ي  بامل�ست���وى 

والأداء ال���ذي ظه���ر ب���ه الالعبون 

امل�ساركون يف اجلولت الفتتاحية 

لبطولت املو�س���م املحلي، م�سيدا 

لحتاد  ال�ستباقية  بال�سرتاتيجية 

الإمارات اجلوجيت�سو الذي �سّمم عدة 

مبادرات مبتكرة يف الفرتة ال�سابقة، 

�ساهمت ب�س���كل كبري يف احلفاظ 

على لياقة وجاهزية الالعبن. 

اإقبال كبير من الالعبين على التدريب في 

جوجيت�سو اأرينا

محمد بن ثعلوب يهنئ ال�سفير الخاجة

ال�سعفار: طواف االإمارات اإ�سافة نوعية للريا�سة في اآ�سيا

م�ساركة 63 دولة والإمارات تمثل الجودو العربي والقرعة اليوم

كاأ�س دبي ايفزا الذهبية للبولو

دبي-الوحدة:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي ت�سهد 

مالعب ن���ادي ومنتجع احلبت���ور للبولو 

والفرو�سية اليوم الربعاء مناف�سات اليوم 

الث���اين من مناف�س���ات كاأ�ض دب���ي ايفزا 

الذهبية2021 للبولو حيث تقام مباراتن 

هامت���ن الوىل متكافئة بن فريق  ذئاب 

دب���ي "كافو" وفري���ق زي���دان ال�سعودي 

وتقام عند ال�ساعة الثانية من بعد الظهر 

والثانية بن فريق المارات ونظريه فريق 

اأبوظبي وتقام عند الرابعة ع�رسا .

ففي مباراة فريق ذئاب دبي "كافو" بقيادة 

حيت���ور احلبت���ور وفريق زي���دان بقيادة 

عم���رو زيدان تكاد تت�س���اوى الكفتان كما 

يتوقع اخلرباء واملحللون فكل فريق لديه 

هانديكاب  18 جول حيث ميثل ذئاب دبي 

" كاف���و" كل من حبت���ور احلبتور 1 جول 
وكيان هول 3 ج���ول وتوما�ض برييزفورد 

6 جول وموزيو اليجان���درو 8 جول ويف 

املقاب���ل ميثل فريق زي���دان كل من عمرو 

زي���دان ومانويل بالزا 6 جول وديل كاريل 

7 جول �سيمون برادو 5 جول .

وكان الفريق���ان وخيولهما ق���د ا�ستعدت 

ن�سبيا خ���الل م�ساركتهم���ا املا�سية يف 

بطول���ة املا�س���رتز وان كان هناك تغيري 

يف بع�ض الوج���وه ب�سبب ارتفاع م�ستوى 

البطولة والهاندي���كاب ولهذا ال�سبب فان 

اوراق الفريق���ي ل ت���زال �رسي���ة ومن ثم 

ي�سعب التكهن مبن �ستكون الغلبة .

اأم���ا املب���اراة الثاني���ة فهي لق���اء فوق 

ال�سحاب حيث جتمع بن فريق  المارات 

)17 جول ( بقيادة �سم���و ال�سيخة ميثاء 

بنت حممد ب���ن را�سد اآل مكت���وم ومعها 

لوكا����ض مونتيف���ريد 4 ج���ول وتوما�ض 

بانيللو 6 جول وجولريمو 7 جول وفريق 

ابوظبي )18 جول( بقيادة فار�ض اليبهوين 

وبوتي�ست���ا 4 ج���ول وجونزال���و 6 جول 

والفريدو كابيلال 8 جول .

الذئاب مع زيدان واالإمارات مع اأبوظبي في ثاني ايام البطولة

كاليب يعلن التحدي في طواف الإمارات



    

اأطلق طفل يبلغ م���ن العمر 12 عاما 

النار على ل�صني مقنعني اقتحما منزل 

جدته البالغة من العمر 73 عامًا، ما 

اأدى اإىل مقت���ل اأحدهما وفقا لل�رشطة 

كارولينا  بوالي���ة  يف جولد�ص���بورو، 

ال�صمالية االأمريكية.

وقال���ت ال�رشط���ة بوالي���ة كارولينا 

ال�صمالية يف بيان"اإن املت�صللني طلبا 

اأمواال م���ن ليندا اإلي����س البالغة من 

العم���ر 73 عامًا ثم اأطلقا النار عليها 

ما اأدى اإىل اإ�صابتها".

وتابع���ت ال�رشطة اأن���ه "لوال ت�رشف 

حفيدها فاإن االأمور كانت �صت�صري نحو 

االأ�صوء"

واأ�صافت اأن "الطفل اأطلق النار "دفاعًا 

عن النف�س" على امل�صتبه بهما اللذين 

فرا بع���د ذلك. م�صيف���ة "اأن ال�صباط 

عرثوا على اأحد امل�صتب���ه بهما، عند 

تقاطع بالقرب من منزل اإلي�س، م�صابا 

بعيار ناري حيث نقل اإىل امل�صت�صفى 

وتويف هناك متاأثرا بجروحه".

وك�صفت ال�رشطة اأنه من غري املتوقع 

توجي���ه ته���م اإىل الطف���ل البالغ من 

العمر 12 عامًا ".

 يحاول اأحد اأكرث االأماكن بعداً وغري 

املرحب به���ا على �صط���ح الكوكب 

جتربة حظه كمق�صد �صياحي.

ويج���ري حالي���ًا اإن�ص���اء مركز زوار 

لقبو �صفالب���ارد العاملي للبذور يف 

الرنويجية  �صبيت�صربج���ن  جزي���رة 

�صم���ال الدائرة القطبي���ة ال�صمالية. 

و�صوف ي�صتعر�س مركز الزوار "اأرك" 

حمتويات بن���ك البذور ال�صهري وهي 

من�ص���اأة تخزي���ن �صي���دت يف اأر�س 

القطب ال�صمايل دائم التجمد للحفاظ 

على الب���ذور حلماي���ة الب�رشية يف 

حالة حدوث كارثة.

ومن املنتظر اأن ي�صم املبنى الرائع 

اأي�ص���ًا اأجزاء م���ن اأر�صي���ف القطب 

ال�صمايل العاملي وهو اأر�صيف رقمي 

لتحمل  م�صم���م  االإن�صاين،  لل���راث 

الكوارث العاملية ويعتقد اأنه اأحدث 

اأكرث املواقع اأمنا على االأر�س.

وبعيدا عن موقعي احلفظ القائمني، 

ج���اري ت�صيي���د مرك���ز لل���زوار يف 

لوجنريب���ني عا�صم���ة اجلزيرة ومن 

املقرر افتتاح���ه يف 2022، بح�صب 

م�صوؤويل ال�صياحة الرنويجيني.

الرنويج ت�صيد مركز زوار خا�صا بقبو 

�صفالبارد العاملي للبذور

طفل ينقذ جدته من عملية �صطو م�صلح 

ويقتل اأحد الل�صو�ص

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

لق���ي 3 اأ�صخا����س م�رشعهم واأ�صيب اأكرث م���ن 10 اآخرين، بعدما 

اجتاح اإع�صار حملي، مقاطعة برونزويك يف والية نورث كارولينا.

و����رشب االإع�صار جممع اأو�ص���ن ريدج بالنتي�ص���ن يف املقاطعة 

اجلنوبية ال�رشقية، واأ�صقطت االأ�صج���ار وقلبت ال�صيارات، م�صببة 

اأ�رشاراً ج�صيمة يف املمتلكات اإ�صافة اإىل انقطاع التيار الكهربائي 

عن جميع اأنحاء املنطقة.

وقال قائد �رشطة املقاطع���ة ، اإن عملية التعايف �صتكون طويلة، 

واأ�ص���اف "اإنه �صيء مل اأره م���ن قبل، هناك الكث���ري من الدمار".

مو�صح���ًا، اأن فرق االإنق���اذ ال تزال تفت�س بني ال���ركام عن �صكان 

ي�ُعتقد اأنهم ال يزالون حما�رشين داخل منازلهم.

اأقدم �صاب م�رشي عاطل عن العمل من حمافظة كفر ال�صيخ على 

قت���ل جارته وهي رب���ة منزل تبلغ 48 عامًا اأثن���اء اأدائها �صالة 

الفجر، بغر�س �رشقة م�صوغاتها الذهبية وفك �صائقته املالية.

وروى املته���م اأنه كان يراقب �صقة املجنى عليها من نوافذ �صقته 

القريب���ة من �صقة ال�صحية ملدة 3 اأيام، لكنه كان يخ�صى �صبطه 

اأثناء ال�رشقة فراجع ع���ن فكرة ال�رشقة، لكنه اأثناء مراقبة �صقة 

املجني عليها من الع���ني ال�صحرية اأثناء اأذان الفجر �صاهد زوج 

القتيل���ة يخرج من ال�صقة يف طريق���ه الأداء �صالة الفجر والحظ 

اأن���ه ترك مفت���اح ال�صقة يف الباب من اخل���ارج، وعقب ذلك فتح 

ب���اب ال�صقة من اخل���ارج وت�صلل اإىل غرفة ن���وم املجني عليها، 

الت���ي كانت مفتوحة و�صاهدها توؤدي �صالة الفجر، فحاول �رشقة 

م�صوغاتها من الدوالب لكن املجني عليها �صعرت به.
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اإع�صار عنيف ي�صرب والية نورث 

كارولينا االأمريكية

وجهت ال�صلط���ات الرو�صية تهمة ال����رشوع يف القتل الأم 

حاولت قتل نف�صها واأطفالها الثالثة، وذلك باإجبارهم على 

البقاء عراة يف درجة حرارة بلغت 15 مئوية حتت ال�صفر.

واأقدمت االأم ناتالي���ا فازينا، البالغة من العمر 33 عاما، 

عل���ى خلع مالب�صها متاما يف غاب���ة قريبة من العا�صمة 

الرو�صية مو�صكو، وفعلت ذات ال�صيء مع اأوالدها غريغوري 

والزار ومارفا، البالغني من العمر 10 وعامني و11 �صهرا.

ومن ح�صن حظ االأ�رشة اأن رجال كان ي�صري يف الغابة برفقة 

كلبه، قد عرث عليهم، و�ص���ارع اإىل اإنقاذهم من التجمد، اإذ 

كانت درجة احلرارة يف ح���دود �صالب 15، ح�صبما ذكرت 

�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.

واأرجع���ت فازينا اإقدامها على ارت���كاب مثل هذه اجلرمية 

املرّوع���ة اإىل ما و�صفت���ه بعدم الر�صا ع���ن "العي�س يف 

اخلطيئة"، وذلك بعدم���ا اأقامت "عالقة غرامية" مع رجل 

متزوج.

عالقة غرامية »اآثمة« 

وراء حماولة قتل 

»مرّوعة« الأم رو�صية
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ً

�صاب يقتل جارته وهي ت�صلي ثم يطالب باإعدامه

 عادت قطة مفق���ودة اإىل منزلها 

يف ا�صكتلندا بعد غياب ملا يقرب 

من اأربع �صن���وات، ح�صبما اأفادت 

جمعية »اإي.بي.�صي.اإيه« اخلريية 

لرعاية احليوان  . واختفت القطة 

بيال من منزلها يف دنفرمالين يف 

اليوم الذي عاد فيه اأ�صحابها اإىل 

املنزل من عطلة عام 2017.

ثان/يناي���ر  كان���ون   29 ويف 

املا�صي، مت العث���ور عليها وهي 

مبللة وخمتبئة حتت �صيارة على 

بعد نحو 15 ميال.

واأ�صيب جويل كالديكوت واأبناوؤه 

الثالثة بحالة »ده�صة« من عودة 

بيال اإىل املنزل. وقال كالديكوت: 

ولكننا  »لق���د �صدمن���ا متام���ًا 

ابتهجنا اأي�ص���ًا ... اأبناوؤنا �صعداء 

فقط بعودة بيال... كانت تبدو غري 

طبيعية بع����س ال�صيء يف االأيام 

القليل���ة االأوىل ولك���ن االآن تبدو 

وكاأنها مل تفارقنا«.

وكان ق���د مت تركي���ب �رشيح���ة 

اإلكرونية �صغرية للقطة بيال، ما 

اأت���اح للموؤ�ص�صة اخلريية لرعاية 

احليوان رعايتها حتى مت االت�صال 

بعائلة كالديكوت.

يف  الغوري���الت  تعاف���ت 

حديقة حيوان "�صان دييجو 

�صفاري بارك"، من اال�صابة 

امل�صتجد،  كورونا  بفريو�س 

حالي���ا  م�صتع���دة  وه���ي 

ال�صتقب���ال زائريها، بح�صب 

اأعلنه م�صوؤولو احلديقة  ما 

يف مطلع االأ�صبوع.

وذكرت �صحيف���ة "ذا �صان 

دييجو يوني���ون تريبيون" 

الغوريالت  اأن  االمريكي���ة، 

الثم���اين، ظلت متوقفة عن 

ا�صتقب���ال الزائرين بعد اأن 

اأ�صيب���ت بفريو�س كورونا امل�صتجد يف 

كان���ون ثان/يناير املا�ص���ي. وقد قام 

خ���رباء يف الطب الب����رشي والبيطري 

برعاية الغوريالت خالل تلك الفرة.

ونقل���ت ال�صحيف���ة االمريكية عن ليزا 

بير�صون، املدي���رة التنفيذية حلديقة 

احلي���وان الق���ول يف بيان له���ا: "اإننا 

ممتن���ون ج���داً للقل���ق ال�صدي���د على 

الغوريالت والدعم ال���ذي و�صلنا اأثناء 

تعافيها باأمان"، م�صيفة: "ي�صعدنا اأن 

نت�صارك ال�صعادة الت���ي تت�صبب فيها 

الغوري���الت املحبوبة ملجتمعنا  تلك 

ول�صيوفنا."

اأن تك���ون الغوريالت  ومن املحتم���ل 

قد اأ�صيب���ت بالفريو�س من اأحد حرا�س 

احلديق���ة الذي ثبت���ت اإ�صابته مبر�س 

"كوفي���د -19" يف مطلع كانون ثان/
يناير.

تعايف الغوريالت يف حديقة حيوان ب�صان 

دييجو من اال�صابة بكورونا

 دمر حري���ق قرية عمرها 400 

عام تنتم���ي اإىل اأقلية الباروق 

العرقي���ة يف ال�ص���ني، لكن مل 

ي�صب اأي �صخ����س يف احلريق، 

ح�صبم���ا ذكرت و�صائ���ل اإعالم 

ر�صميةاأول اأم�س.

وقال���ت التقارير اإن���ه من بني 

105 اأك���واخ تقليدية من الق�س 

موج���ودة يف قري���ة وجندينج، 

الواقع���ة عل���ى بع���د نحو 30 

كيلوم���را من حدود ال�صني مع 

ميامن���ار، بقيت اأربع���ة اأكواخ 

فقط قائمة.

الب���اروق  اأقلي���ة  وتعي����س 

العرقي���ة يف املق���ام االأول يف 

وكاجنيوان  �صيمينج  مقاطعات 

ومينجليان يف مقاطعة يونان. 

وفقًا لتع���داد عام 2000، يبلغ 

ع���دد اأبناء االأقلية ما يقرب من 

400 األف �صخ�س.

التقليدي���ة  االأك���واخ  وكان���ت 

م�صنوعة من اخل�صب واخليزران 

والق�س. ومع ذل���ك، كانت نحو 

12 اأ�رشة فق���ط ال تزال تعي�س 

يف االأك���واخ. ويعي����س غالبية 

�ص���كان القرية يف جمموعة من 

بعد  على  اخلر�صاني���ة  املباين 

نح���و 700 م���ر م���ن االأكواخ، 

بح�صب التقارير. واأ�صادت جملة 

نا�صيونال جيوجرافيك ال�صينية 

بالقرية باعتبارها "اآخر قبيلة 

بدائية".

عودة قطة مفقودة اإىل منزل اأ�صحابها  

بعد 4 �صنوات من الغياب

حريق يدمر قرية بدائية الأقلية عرقية يف ال�صني

عامل م�صري يكت�صف معدنا غري معروف 

بخ�صائ�ص نادرة
"هو معدن له خ�صائ�س 
اكت�صاف���ه  مت  ن���ادرة 

يف الواح���ات البحرية 

الغربي���ة  بال�صح���راء 

مل�رش، لذا اأطلقت عليه 

ا�صم "بحري���ات". هكذا 

امل�رشي  العامل  ي�رشح 

واأ�صت���اذ اجليولوجي���ا 

ح�صن  املني���ا  بجامعة 

حلمي، ل�"�صكاي نيوز عربية"، اكت�صافه اجلديد.

وقد قام ح�صن حلمي بت�صجيل هذا املعدن النادر دوليًا، وح�صل على 

جائزة "جورج فور�ص���ر" االأملانية املخ�ص�صة لكبار الباحثني عن 
جممل اأعماله.

ويبني حلمي اأن ما مييز هذا املعدن الذي مت اكت�صافه عام 2020 هو 

تكوينه وطريقة وجوده وتركيبه الكيميائي وخ�صائ�صه الفيزيائية 

والطبيعي���ة النادرة، والتي جعلته يتعاون مع عدة جهات لدرا�صته 

وا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة يف ذلك.

يف اأفريقي���ا، حيث االأ�صاط���ري والعادات 

والتقالي���د املتف���ردة، ميك���ن اأن تربي 

"�صبع"، ولكن علي���ك اأن تكون اأحد اأفراد 
قبيل���ة "رجال ال�صب���اع" املنت�رشة يف 
الق���رى النائية على اأطراف مدينة اأبوجا 

النيجريية.

حيث االأجواء ال�صاخبة التي ت�صاحبها 

قرع القبول ال�صخمة على ن�صق االإيقاعات 

االأفريقي���ة، يلت���ف ال�ص���كان املحليني 

واالأجانب الباحثني عن كل طريف ومريب 

يف اأدغ���ال القارة ال�صم���راء، يف حلقات 

ودوائر وا�صع���ة متحركة جاءت لت�صاهد 

العرو����س الفلكلورية لرج���ال ال�صباع.

فما ب���ني االأ�صاطري وممار�ص���ة الطقو�س 

الفلكلورية، تروج قبيلة "رجال ال�صباع" 

لقدرتها على العالج م���ن االأمرا�س عرب 

اجللو�س على اأج�صاد هذا احليوان ال�رش�س، 

باالإ�صافة اإىل اأع�صاب تبث روح ال�صجاعة 

وقتل املخاوف النف�صية، بح�صب روؤيتهم.

و"رج���ال ال�صباع"، قبيلة من امل�صلمني 

الذين ميتلكون قدرات متفردة وينت�رشون 

يف املناط���ق ال�صحراوي���ة البعيدة عن 

امل���دن والعم���ران يف نيجرييا.وتتنوع 

قدراتهم ما بني تربي���ة ال�صباع وبيع 

و�صفات االأع�ص���اب التي تناقلوها من 

جيل اإىل جيل، ف�صال عن ك�رش ال�صيوف 

ال�صلبة باأ�صنانهم واإبطال مفعولها عند 

مالم�صتها جل�صم ال�صخ�س الذي يلم�صونه 

باأيديهم اأثناء قط���ع ال�صيوف لرقبته اأو 

قطع يده.

دعوة حفل زفاف لناقة وجمل

للناقة  املث���رية  الواقعة  بعد 

الهنوف ومهره���ا الذي جتاوز 

قيمته 16 مليون ريال، والذي 

ق���دم اإليها من قب���ل اأ�صحاب 

اجلمل عجالن متمثاًل يف طقم 

م���ن الذهب اخلال����س، اأثارت 

حالة جديدة جداًل كبرياً على 

االإجتماعي  التوا�ص���ل  مواقع 

خالل االأي���ام القليلة املا�صية 

عق���ب انت�ص���ار اأغ���رب دعوة 

حلفل زفاف ناق���ة وجمل يف 

ال�صعودية ومب�صاركة امل�صاهري.

الدع���وة  تفا�صي���ل  واأك���دت 

الغريب���ة من نوعها اأن احلفل 

يق���ام يف 12 من فرباير، فيما 

الدع���وة يف ختامها  اأك���دت 

باالإج���راءات  االلت���زام  على 

االحرازية.

»رجال ال�صباع« يف نيجرييا.. 
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