
عجمان-وام:

 التقى �ش���احب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زاي���د اآل نهيان ويل عه���د اأبوظبي نائب 

القائ���د الأعلى للقوات امل�ش���لحة �� يف 

ا�ش���راحة ال�ش���فيا مبنطقة م�شريف يف 

عجمان.. �شاحب ال�ش���مو ال�شيخ حميد 

بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم عجمان.

وتبادل �شموهما خالل اللقاء .. الأحاديث 

الأخوية حول عدد من الق�شايا التي تهم 

الوطن واملواطن���ن و�شبل توفري جميع 

مقومات العي�س الكرمي للمواطن.. اإ�شافة 

اإىل تعزيز م�شرية التنمية ال�شاملة التي 

ت�شهده���ا الدولة يف جميع املجالت يف 

ظل القي���ادة احلكيمة ل�شاح���ب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل«.

اأبوظبي-وام:

 �شط���ر معر�شي "اآيدك����س ونافدك�س" م�شرية 

ري���ادة عمرها نحو 28 عام���ا ر�شخا خاللها 

مكانتهم���ا كاأكرب معر�ش���ن متخ�ش�شن يف 

جمال ال�شناعات الدفاعي���ة على ال�شعيدين 

الإقليمي والدويل.

وجن���ح املعر�شن يف التحول اإىل اأبرز ملتقى 

دويل ت�شت�شيف���ه دولة الإم���ارات كل �شنتن 

لتبادل اخلربات التكنولوجية بن امل�شاركن 

ال���دول وال����ركات والهيئ���ات املعنية  من 

بالأنظم���ة اخلا�شة بالت�شلي���ح وال�شناعات 

الدفاعية من خمتلف اأنحاء العامل،

القاهرة-)د ب اأ(:

 اأك���د الرئي�س امل�ري عبد  الفت���اح ال�شي�شي ام�س اخلمي�س 

ا�شتعداد م����ر الكامل لتقدمي كافة خرباته���ا وجتربتها يف 

خدم���ة الأ�شق���اء الليبين، مبا ي�شاهم يف و�ش���ع ليبيا على 

امل�ش���ار ال�شحيح وتهيئة الدولة لالنط���الق نحو اآفاق البناء 

والتنمية وال�شتقرار.  جاء ذلك خالل ا�شتقبال ال�شي�شي ام�س 

رئي�س احلكومة الليبية اجلديدة عبد احلميد الدبيبة، ح�شبما 

اأفاد املتحدث الر�شمي با�شم الرئا�شة امل�رية ب�شام را�شي .

 وق���ال  املتح���دث ، يف بي���ان  ن�ره عل���ى �شفحته مبوقع 

التوا�ش���ل الجتماعي "في�شب���وك" اإن "ال�شي�شي جدد التهنئة 

للقيادة الليبية اجلديدة

الريا�ض-)د ب اأ(:

 اأك���د املتحدث با�شم وزارة ال�شحة ال�شعودية الدكتور حممد 

العبدالع���ايل، ام�س اخلمي�س، اقراب الب���الد من العودة اإىل 

احلياة الطبيعية مع اأهمية موا�شلة الإجراءات الحرازية.

واأ�شاف، خ���الل الإيج���از ال�شحفي ال���دوري امل�شرك حول 

م�شتج���دات فريو�س كورونا اليوم اخلمي�س اأن "الوزارة تتابع 

منحن���ى الإ�شابات بكثري م���ن اليقظة، و�شنك���ون بالجتاه 

الإيجابي، با�شتمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الحرازية".

واأعلن اأنه "مت جتاوز ن�ش���ف مليون جرعة معطاة من لقاح 

فريو�س كورونا، واخلطة يف تو�شع وتوا�شل ت�شارعها".

دم�شق-) د ب اأ(:

 اأطلقت اإ�رائيل ام�س اخلمي�س �راح اأ�شريين 

�شورين من اأهايل حمافظة القنيطرة جنوب 

�شورية .

ونقلت وكالة الأنب���اء ال�شورية )�شانا( عن 

م�شادر و�شفتها باملطلعة "مت اليوم حترير 

الأ�شريي���ن ال�شورين حمم���د اأحمد ح�شن 

وطارق غ�شاب العبيدان من اأهايل حمافظة 

القنيط���رة، وذل���ك يف اإطار جه���ود الدولة 

ال�شوري���ة لتحري���ر مواطنيها م���ن �شجون 

الحتالل الإ�رائيل���ي ". واأ�شافت امل�شادر 

اأن اطالق ����راح ال�شريين ياأتي "ا�شتكمال 

لعملي���ة التبادل التي ب���داأت يوم الربعاء 

بو�شاطة رو�شية ومت حترير الأ�شريين وعادا 

اإىل بلداتهما يف حمافظة القنيطرة ".

واأطلق���ت اإ�رائي���ل اأم����س الول وبو�شاطة 

رو�شي���ة الأ�شرية نهال املقت �شمن العملية 

نف�شه���ا التي �شمل���ت اإطالق ����راح فتاة 

اإ�رائيلية دخلت بطريق اخلطاأ اإىل الأرا�شي 

ال�شورية يف منطقة القنيطرة، ومت اعتقالها 

من قبل اجلهات املخت�شة ال�شورية .

يف وقت �شابق ذك���رت تقارير اإخبارية يف 

اإ�رائي���ل، اأم�س اخلمي����س، اأن �شفقة تبادل 

الأ�رى م���ع �شوريا بو�شاطة رو�شيا ف�شلت، 

بعدما اأو�شكت عل���ى النجاح، ب�شبب �رط 

متعلق باأحد الأ�شريين ال�شورين.

الكويت-)د ب اأ(:

 اأ�شدرت الكويت ام�س اخلمي�س تدابري جديدة للقادمن من 

اخلارج، وذلك للحد من تف�شي فريو�س كورونا.

واأ�شدرت الإدارة العامة للطريان املدين قرارا باإلزام جميع 

الركاب القادم���ن من الدول املحظور الطريان القادم منها 

باحلج���ر املوؤ�ش�ش���ي الإلزامي اعتبارا م���ن 21 من ال�شهر 

اجل���اري يف اأحد الفن���ادق املحلية مل���دة 14 يوما على 

نفقته���م اخلا�شة، من خ���الل الت�شجيل يف من�شة " كويت 

م�شافر " اأو من�شة " بال�شالمة. "
كما اأعلنت الإدارة، عرب ح�شابها مبوقع توير، اإلزام جميع 

الركاب القادمن من الدول غ���ري املحظور الطريان القادم 

منها باحلجر املوؤ�ش�شي الإلزامي يف اأحد الفنادق املحلية 

ملدة �شبعة اأيام على نفقتهم اخلا�شة من خالل الت�شجيل 

يف من�ش���ة " كويت م�شافر "، على اأن ي�شتكمل مدة احلجر 

�شبعة اأيام اأخرى يف احلجر املنزيل.

الريا�ض-)د ب اأ(:

 دع���ا حمام �شعودي دويل الإدارة الأمريكية اجلديدة اإىل اإغالق 

ملف املعتقلن يف �شج���ن جوانتانامو ، مطالبا بالإ�رع يف  

تقدمي بقية املعتقلن للمحاكم املدنية اأو اإعادتهم اإىل دولهم .

وقال ع�شو اللجنة الدولية للدفاع عن املعتقلن يف جوانتانامو 

املحامي  كاتب ال�شم���ري ، يف ت�ريح خا�س لوكالة الأنباء 

الأملانية )د. ب. اأ( ام�س اخلمي�س، اإن هذه الق�شية كانت �شعارا 

لالنتخابات الرئا�شية يف اأمري���كا وخا�شة الإدارات ال�شابقة ، 

م�ش���ريا اإىل اأن الإدارات ال�شابق���ة مل  تف بوعودها  اإل اأن الأمل 

ل يزال معقوداً على الإدارة اجلديدة برئا�شة الرئي�س الأمريكي 

جو بايدن. وك�شف ال�شمري عن اأن املعتقلن يف بداية العتقال 

، من���ذ 19 عاما ، كان عددهم 460 �شجينا كلهم من امل�شلمن 

وتوزعوا على 46 جن�شية  �شكل ال�شعوديون واليمنيون والأفغان 

الأغلبية اإل اأن ال�شلطات الأمريكية بداأت تفرج عن ال�شعودين 

ب�شكل دفعات ومل يبق اإل عدد قليل جدا.

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

نيوي���ورك-وكالت: رحب مبع���وث الأمم املتح���دة لليمن مارتن 

غريفيث ام�س اخلمي�س، باجلهود الأمريكية حلل الأزمة اليمنية

ودعا مبع���وث الأمم املتحدة لليمن مارتن غريفيث ام�س اخلمي�س 

اإىل وقف هجوم احلوثين على ماأرب اخلا�شعة ل�شيطرة احلكومة، 

وحذر من اأن »ال�شعي لنتزاع ال�شيطرة على الأرا�شي بالقوة يهدد 

كل اآفاق عملية ال�ش���الم«. واأكد غريفيث اإن هجوم احلوثين على 

مدينة م���اأرب �شمال البالد »يجب اأن يتوق���ف«، وحذّر من كارثة 

اإن�شانية. وق���ال غريفيث خالل اجتماع عرب الفيديو ملجل�س الأمن 

خم�ش�س لليمن اأن الهجوم »يعرّ�س مالين املدنين للخطر، خا�شة 

مع و�شول القتال اإىل خميم���ات النازحن«. واأ�شاف اأن »ال�شعي 

لتحقيق مكا�شب ميدانية بالقوة يهدد اآفاق عملية ال�شالم«.

بريوت-)د ب اأ(:

 اأ�شيب  ثالث���ة اأطفال ) لبناين و�شوريان( بج���روح بالغة جراء 

انفجار قنبلة يف منطقة  الهرمل اللبنانية .

وذكرت »الوكالة الوطنية لالإعالم« ام�س اخلمي�س اأن ثالثة اأطفال 

لبن���اين / 13 عاما / و�شقيقان �شوريان / 11 و12 عاما / دخلوا 

اإىل م�شت�شف���ى البتول يف الهرمل جراء انفج���ار قنبلة فيهم يف 

منطقة �شهل النبي عثمان.

ووف���ق الوكالة، يتوىل عنا����ر قوى الأم���ن التحقيق باحلادث 

باإ�راف الق�شاء املخت�س.

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة

براتي�شالفا-)د ب اأ(:

 قتل رجل يف �شلوفاكيا والديه ، ثم احتجز 

بائعة كرهينة داخل مركز جتاري قريب.

وانته���ت ماأ�ش���اة احتج���از الرهينة التي 

ا�شتمرت �شب���ع �شاعات بعدما متكن رجال 

ال�رط���ة يف النهاية م���ن ال�شيطرة على 

مرتكب اجلرمية وحتري���ر املراأة ، وفقا ملا 

ذكرته ال�رطة يف بلدة كيزماروك ال�شمالية 

ال�رقية ام�س اخلمي�س .

وذكرت تقاري���ر و�شائل الإع���الم املحلية 

اأن املراأة نقل���ت اإىل امل�شت�شفى لإ�شابتها 

بجروح.
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 الكويت تعلن تدابير جديدة للقادمين 
من الخارج 

محام �سعودي يدعو الإدارة الأمريكية 
اإلى اإغالق معتقل جوانتانامو

غريفيث يرحب بالجهود الأميركية لحل 
الأزمة اليمنية

اإ�سابة 3 اأطفال جراء انفجار قنبلة 
في لبنان

»طالع  �ض4«

»تتمة  �ض8«

حمدان بن زايد يزور محمد بن بطي

الظفرة-وام:

 زار �شم���و ال�شيخ حمدان ب���ن زايد اآل 

نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 

معايل ال�شيخ حممد بن بطي اآل حامد 

وذل���ك يف جزي���رة خ�شب���ة الرمي يف 

منطقة الظفرة .

مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية 

التي جت�ش���د خ�شو�شية العالقة التي 

جتمع ب���ن القيادة الر�شي���دة للدولة 

واملواطن���ن �شريا على قي���م الراحم 

اأر�شاها  والتوا�ش���ل الأ�شيل���ة الت���ي 

املغف���ور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان " طيب اهلل ثراه "

 وي�ش���ري على نهجه���ا �شاحب ال�شمو 

ال�شي���خ خليفة ب���ن زاي���د اآل نهيان 

رئي�س الدولة "حفظ���ه اهلل" و�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عه���د اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة.

اأبو ظبي-وام:

 قررت وزارة املوارد الب�رية والتوطن 

من���ع 6 مراكز "تدب���ري" من 54 مركزا 

على م�شتوى الدولة من تقدمي جميع 

خدمات العمال���ة امل�شاعدة لرتكابها 

خمالفات قانونية وادارية وذلك حتى 

ا�شعار اخر.

واأكدت الوزارة عدم التهاون مع مراكز 

"تدبري "غري امللتزمة بتقدمي اخلدمات 
املرتبط���ة بالعمال���ة امل�شاعدة مبا 

ين�شجم مع الالئحة التنفيذية للقانون 

والدلي���ل الت�شغيل���ي له���ذه املراكز 

وذل���ك انطالقا من حر�س الوزارة على 

�شمان حقوق كاف���ة الأطراف وتوفري 

اخلدمة املتميزة مب���ا يلبي تطلعات 

وال�ر  العمل  اأ�شح���اب  واحتياجات 

املواطن���ة واملقيمة من خالل الباقات 

الوزارة  املعتمدة واملراقبة م���ن قبل 

التي حتدد �شقوفا �شعرية موحدة لكل 

باقة 

جرحى واأ�سرار كبيرة في زلزال �سرب 
جنوب غربي اإيران

»اأيدك�س ونافدك�س«.. 28 عامًا من 
الريادة العالمية

ال�سي�سي: م�سر م�ستعدة للم�ساهمة في 
و�سع ليبيا على الم�سار ال�سحيح

ال�سعودية: نقترب من العودة اإلى 
الحياة الطبيعية

»الموارد الب�سرية والتوطين« تمنع 6 مراكز تدبير 
من تقديم خدمات العمالة الم�ساعدة

اأبوظبي 16/28 دبي 17/27 ال�شارقة 17/27 عجمان 28 /18 اأم القيوين 28 /16 راأ�س اخليمة 26 /16 الفجرية 18/29 العن 18/30 ليوا 16/27  ال�شلع 18/24  الفجر 5.36 الظهر 12.39  الع�ر 3.54  املغرب 6.23 الع�شاء 7.37

اإ�سـرائيل تطلق �ســراح 
اأ�سـيرين �سـوريين

طهران-وكاالت:

�رب زل���زال بقوة 5.4 درج���ات جنوب غرب 

اإيران، م�شاء الأربع���اء، مما اأدى اإىل اإ�شابة اأكرث 

م���ن 30 �شخ�شا بج���روح واإىل اأ����رار وا�شعة 

النطاق بق���رى جبلية، على ما ذك���رت و�شائل 

اإعالم حملية.

وقال املعهد الأمريكي للر�ش���د اجليولوجي اإن 

الزلزال وق���ع عند ال�شاعة 10:05 م�شاء )18:35 

ت غ( قرب بلدة �ش���ي �شخت يف منطقة جبلية 

يف حمافظة كهكيلويه وبوير اأحمد.

وذكرت وكالة اأنباء اإرنا احلكومية اأن الهزّة اأدت 

اإىل اإ�شاب���ة 32 �شخ�شا بجروح، اثنان منهم يف 

حالة خطرة، واأحلق اأ����رارا ج�شيمة باملباين 

والبنية التحتية واملنازل.

وج���اء يف م�ش���ح اأويل اأن "78 قري���ة تعر�شت 

لأ�رار ج�شيمة وبع�س املنازل دمرت بالكامل"، 

وفق اإرنا.

»تتمة  �ض8«

»طالع  �ض3«»طالع  �ض2«

»تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8«

�سلوفاكي يقتل والديه 

ويحتجز بائعة داخل 

مركز تجاري

محمد بن زايد وحاكم عجمان يبحثان �سبل توفير جميع 

مقومات العي�ش الكريم للمواطنين 

لعدم التزامها ب�شقوف اأ�شعار الباقات ورف�شها �شمان حقوق المتعاملين 
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 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh zˆG √ÉYQ{ »HO

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

 áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

.hQÉH ÉeOBG ¢ù«FôdG

:ΩGh-π«HQCG

 AGQRh ¢ù∏› ¢ù«FQ ÊGRQÉH Qhöùe ‹É©e ≈≤àdG 

 ΩÉY π°üæb …ôgÉ¶dG óªMCG IOÉ©°S ¥Gô©dG ¿Éà°SOôc

.¥Gô©dG ¿Éà°SOôc º«∏bEG iód ádhódG

 »àdG Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿ÉÑfÉ÷G åëHh

 ≥«≤°ûdG  ¥Gô©dG  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO  §HôJ

 πÑ°Sh  ,¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Y  ¿Éà°SOôc  º«∏bEGh

 ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh ä’ÉéŸG áaÉc ‘ Égôjƒ£J

 »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  äGQƒ£àdG  ôNBG  ∫ƒM

.‹hódGh

 â∏°Uh …òdG iƒà°ùŸÉH √RGõàYG øY ¬«dÉ©e ÜôYCGh

 ádhOh ¥Gô©dG ¿Éà°SOôc º«∏bEG  ÚH äÉbÓ©dG ¬«dEG

 Égõjõ©J ≈∏Y º«∏bE’G IOÉ«b ¢UôM GócDƒe ,äGQÉeE’G

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

 ádhO IOÉ«b ¢UôM …ôgÉ¶dG IOÉ©°S ócCG ¬à¡L øe

 ¿hÉ©àdGh  IƒNC’G  öUGhCG  ó«WƒJ  ≈∏Y  äGQÉeE’G

 ¤EG  á«FÉæãdG äÉbÓ©dG iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’Gh ,Éª¡æ«H

.äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG

:ΩGh-π«HQCG

 iód ádhódG ΩÉY π°üæb …ôgÉ¶dG óªMCG IOÉ©°S ≈≤àdG 

 ôjRh »‚RôH ¿ÉeÉ°S ‹É©e ,¥Gô©dG ¿Éà°SOôc º«∏bEG

.¥Gô©dG ¿Éà°SOôc º«∏bEG áeƒµM ‘ áë°üdG

 åëH ,¬«dÉ©e ÖàµÃ ó≤Y …òdG , AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ¥Gô©dG ¿Éà°SOôc º«∏bEGh äGQÉeE’G ádhO ÚH äÉbÓ©dG

 Éªc ,É¡ªYOh Égôjƒ£J πÑ°Sh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

 ’h  »ë°üdG  ∫ÉéŸG  ‘  ¿hÉ©àdG  ¤EG  ¥ô£àdG  ”

 ´É£≤dG  ºYód  äGóYÉ°ùŸG  Ëó≤J  ∫ÓN  øe  Éª«°S

.º«∏bE’G ‘ »Ñ£dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉfÉ«MCG GÈ¨eh ºFÉZ ¤EG kÉ«FõL ÉªFÉZ á©ª÷G Ωƒ«dG

 ¢†©H ≈∏Y á°UÉN áØ«ØN QÉ£eCG •ƒ≤°S ∫ÉªàMG ™e

 ‘ ®ƒë∏e ¢VÉØîfG ™e ,Qõ÷Gh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG

 ™e âÑ°ùdG óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,IQGô◊G äÉLQO

 kÉböT ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG

 IÒãe ¿ƒµJh áYöùdG á£°ûf ¤EG ádóà©e ìÉjôdGh

 ácôMh  kÉHôZ  ká°UÉN  áHôJC’Gh  QÉÑ¨dÉH  á∏ªfih

 π°üJ ,¢S/ºc 25 - 15 / á«HôZ á«dÉª°T :ìÉjôdG

.¢S/ºc 40 ¤EG

 è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿CG á«eƒ«dG ¬Jöûf ‘ õcôŸG ôcPh

 óæY ∫hC’G óŸG çóëj Éª«a ,ÉHô£°†e ¿ƒµ«°S »Hô©dG

 óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 06:03 óæY ÊÉãdGh 17:07 áYÉ°ùdG

. 23:00 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdGh 11:49 áYÉ°ùdG

 ,ÉØ«ØN ¿ƒµ«°S ¿ÉªY ôëH ‘ êƒŸG ¿CG ¤EG âØdh

 óæY  ÊÉãdGh  15:40  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóëj  Éª«a

 08:50 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh  01:37 áYÉ°ùdG

. 19:45 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdGh

:ΩGh-»HO

 á«ªgCG  ≈∏Y  »HóH  áë°üdG  áÄ«g  äócCG  

 äGAGôLE’ÉH  QƒeC’G  AÉ«dhCGh  áÑ∏£dG  ó«≤J

 á«ë°üdG äÉª«∏©àdGh ájRGÎME’G ÒHGóàdGh

 á«æ©ŸG  áÄ«¡dGh  á°SQóŸG  øe  IQOÉ°üdG

 Qƒ¡X óæY á°SQóª∏d  πØ£dG  ∫É°SQEG  ΩóYh

 ¢üî°T á£dÉfl óæY hCG  ¢VôŸG ¢VGôYCG

 ÖæŒ á«ªgCG ™e z19-ó«aƒc{ ``H ÜÉ°üe

 OÉ©àH’Gh ä’ÉØàME’Gh äÉ©ªéàdG Qƒ°†M

 º¡°Vô©J  »àdG  áªMOõŸG  ≥WÉæŸG  øY

 ‘  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  ihóY  ∫É≤àfG  ô£ÿ

. ™ªàéŸG

 ∞«≤ãàH QƒeC’G AÉ«dhCG áÄ«¡dG âÑdÉW Éªc

 äÉeÓYh  ¢VGôYCG  ∫ƒM  ∫ÉØWC’G  º«∏©Jh

 É¡æe  ájÉbƒdG  ¥ôWh  19z-ó«aƒc{

 øe ÈcC’G ∫ÉØWCÓd áeÉªµdG AGóJQG á«ªgCGh

 øe  m±Éc  Oó©H  πØ£dG  ójhõJh  äGƒæ°S  6

. øjó«dG º≤©eh äÉeÉªµdG

 …OÉ°TQE’G  π«dódG  ‘  áÄ«¡dG  âë°VhCGh

 ¢VGôYCG  ¢Uƒ°üÿG  Gò¡H  ¬JQó°UCG  …òdG

 ‘  ´ÉØJQEGh  ≈ª◊ÉH  á∏ãªàŸGh  ¢VôŸG

 Ω’BGh  ∫É©°ùdGh  z37^5{  IQGô◊G  áLQO

 ¢ùØæàdG ‘ áHƒ©°Uh ≥«°Vh º°ù÷G ‘

 ∫É¡°SE’Gh  ∞fC’G  ¿Ó«°Sh ≥∏◊G ‘ ⁄CGh

 º°ûdG »à°SÉM ¿Gó≤ah ´Gó°üdGh ¿É«ã¨dGh

. ¥hòàdGh

 AÉ«dhCG ≈∏Y ÖLGƒdG äGAGôLE’G ¤EG äQÉ°TCGh

 ¢Vôe ¢VGôYCG  Qƒ¡X óæY É¡YÉÑJG  QƒeC’G

 √óLGƒJ AÉæKCG  πØ£dG  ≈∏Y 19z-ó«aƒc{

 ∫õæŸG ‘ πØ£dG AÉ≤HEG É¡æeh ∫õæŸG ‘

 IQÉ°ûà°SE’G  Ö∏Wh  GQƒa  á°SQóŸG  ÆÓHEGh

 GPEGh{ PCR{ ````dG ¢üëa AGôLEGh á«Ñ£dG

 ¤EG IOƒ©dG øµÁ á«Ñ∏°S áé«àædG äô¡X

 Ëó≤Jh ¢VGôYC’G AÉØàNG ∫ÉM ‘ á°SQóŸG

 á«°VôŸG  IRÉLE’G  ™e  ¢üëØdG  áé«àf

.á°SQóŸG IQGOE’ Qƒ°†M IOÉ¡°Th

 ÆÓHEG IQhö†H ôeC’G ‹h áÄ«¡dG âÑdÉWh

 á«HÉéjEG áé«àf Qƒ¡X óæY GQƒa á°SQóŸG

 ΩGõàd’Gh á«Ñ£dG äGOÉ°TQE’G ´ÉÑJEGh πØ£∏d

 íæe ºà«°S å«M »ë°üdG ∫õ©dG äGAGôLEÉH

 IOƒ©dG óæYh ó©H øY º∏©àdG á°Uôa πØ£dG

 øe ƒ∏N IOÉ¡°T Ëó≤J Öéj á°SQóŸG ¤EG

 ≥jôW  øY  ∂dPh  19z-ó«aƒc{  ¢Vôe

 ∫É°üJE’G  ≥jôW  øY  hCG  èdÉ©ŸG  Ö«Ñ£dG

 áë°üdG  áÄ«¡H  ¢UÉÿG  øNÉ°ùdG  §ÿÉH

.800342 »HóH

 á°ù«FQ  »°Vƒ©dG  óæg  IQƒàcódG  âdÉbh

 áÄ«¡H  »ë°üdG  õjõ©àdGh  ∞«≤ãàdG  º°ùb

 øe  âÑdÉW  áÄ«¡dG  ¿EG  »HóH  áë°üdG

 Ú£dÉîŸG ™«ªL …OÉ°TQE’G π«dódG ∫ÓN

 IQhöV  IöSC’G  OGôaCGh  IƒNC’Éc  πØ£∏d

 10 IóŸ ‹õæŸG »ë°üdG ôé◊ÉH ΩGõàdE’G

 á≤∏©àŸG  äGOÉ°TQE’G  ™«ªL  ´ÉÑJGh  ΩÉjCG

 …OÉ°TQE’G π«dódG ¿CG ¤EG áàa’ Ú£dÉîŸÉH

 ôeC’G ‹h É¡H Ωƒ≤j »àdG äGAGôLE’G OóM

 ≈∏Yz19-ó«aƒc{  ¢VGôYCG  äô¡X  GPEG

 á°UÉÿG π≤ædG á∏«°Sh ΩGóîà°SEG AÉæKCG ¬∏ØW

 ¢VôŸG  äÉeÓYh  ¢VGôYCG  áÑbGôe  É¡æeh

 ‘h á°SQóŸG øe IOƒ©dG hCG ÜÉgòdG AÉæKCG

 Öéj äÉeÓYh ¢VGôYCG  ájCG  OƒLh ádÉM

 Ö∏Wh  ∫õæŸG  ¤EG  IOƒ©dG  ÖdÉ£dG  ≈∏Y

 ™e GQƒa á°SQóŸG ÆÓHEGh á«Ñ£dG IQÉ°ûà°SE’G

 á≤∏©àŸG äGAGôLE’G ´ÉÑJÉH ΩGõàdE’G á«ªgCG

 hCG  á«Ñ∏°S  âfÉc  AGƒ°S  ¢üëØdG  áé«àæH

. IQƒcòŸG äGOÉ°TQE’ÉH ó«≤àdGh á«HÉéjEG

 ¢VGôYC’G  Qƒ¡X  ∫ÉM  ‘  ¬fCG  äôcPh

 πÑb  πØ£dG  ≈∏Y  á«°VôŸG  äÉeÓ©dGh

 ‘  πØ£dG  AÉ≤HEG  Öé«a  á∏aÉ◊G  ÜƒcQ

 ÆÓHEGh  á«Ñ£dG  IQÉ°ûà°SE’G  Ö∏Wh  ∫õæŸG

 ¢VGôYC’G Qƒ¡X ¿Éc ƒd Éªæ«H GQƒa á°SQóŸG

 á∏aÉ◊G  ÜƒcQ  ó©H  á«°VôŸG  äÉeÓ©dGh

 á∏aÉ◊G áeó≤e ‘ ÖdÉ£dG ¢Sƒ∏L Öé«a

 ‘  áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ∫hDƒ°ùe  ÆÓHEGh

 πØ£dG  ÜÉë£°UEÉH Ωƒ≤«°S …òdG  á°SQóŸG

 ÆÓHEGh  ∫õ©dG  áaôZ  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  óæY

 IQÉ°ûà°S’G  Ö∏Wh  πØ£dG  òNC’  øjódGƒdG

 ¿hÉ©àdG øjódGƒdG ≈∏Y Öéj Éªc .á«Ñ£dG

 ´ÉÑJGh  kGQƒa  πØ£dG  òNC’  á°SQóŸG  ™e

.áeRÓdG á«Ñ£dG äGOÉ°TQE’G

 í°VhCG  …OÉ°TQE’G  π«dódG  ¿CÉH  âgƒfh

 äô¡X  GPEG  É¡YÉÑJG  ÖLGƒdG  äGAGôLE’G

 ƒgh  πØ£dG  ≈∏Y  z19-ó«aƒc{  ¢VGôYCG

 QƒØdG ≈∏Y πØ£dG π≤f É¡æeh á°SQóŸG ‘

 πØ£dG ádÉM º««≤Jh »ë°üdG ∫õ©dG áaô¨d

 ÆÓHEGh á°SQóŸG ¢Vô‡ /Ö«ÑW πÑb øe

 ≈∏Y á°SQóŸG øe πØ£dG òNC’ ôeC’G ‹h

 AGôLEGh  á«Ñ£dG  IQÉ°ûà°S’G  Ö∏Wh  QƒØdG

 ´ÉÑJÉH  ΩGõàdE’Gh  zPCR  z````dG  ¢üëa

 ¢üëØdG  áé«àæH  á≤∏©àŸG  äGAGôLE’G

 øe óH ’ á«HÉéjEG hCG á«Ñ∏°S âfÉc AGƒ°Sh

.√ÓYCG IQƒcòŸG äGOÉ°TQE’ÉH ó«≤àdG

 ¿CG  ¤EG  »°Vƒ©dG  óæg  IQƒàcódG  äQÉ°TCGh

 ™e ¿hÉ©àdÉH Ωƒ≤à°S »HóH áë°üdG áÄ«g

 πØ£dG ¿Éc GPEG Ú£dÉîŸG »°ü≤àH á°SQóŸG

 19z-ó«aƒc{ ``H ÜÉ°üe ¢üî°ûd É£dÉfl

 ∫ÉM ‘ QƒeC’G AÉ«dhCG ÆÓHEGh á°SQóŸG ‘

 ádÉ◊G  √ò¡d  º¡dÉØWC’  á£dÉfl  äƒÑK

 øjòdG  ¢UÉî°TC’G  Ú£dÉîŸÉH  ó°ü≤jh

 øe  øjÎe  øe  πbCG  áaÉ°ùe  ≈∏Y  GƒfÉc

 IóŸh  19z-ó«aƒc{  ```d  IócDƒe  ádÉM

 πÑb Úeƒj øe CGóÑJ á≤«bO 15 øY ójõJ

 ∫ÓNh IócDƒŸG ádÉ◊G ‘ ¢VGôYC’G Qƒ¡X

 äƒÑK ∫ÉM ‘ ¬fCG áë°Vƒe ¢VôŸG IÎa

 øe  ÜÉ°üe  ¢üî°ûd  πØ£dG  á£dÉfl

 ÆÓHEG øjódGƒdG ≈∏Y Öéj á°SQóŸG êQÉN

 »ë°üdG  ôé◊ÉH ΩGõàdE’Gh  GQƒa  á°SQóŸG

 á£dÉfl ôNBG ïjQÉJ øe ΩÉjCG 10 ‹õæŸG

. ÜÉ°üŸG ¢üî°û∏d

 ÚàdÉ◊G  ‘  Öéj  Éªc  :  âaÉ°VCGh

 á°SQóŸG πNGO ÜÉ°üe ¢üî°ûd á£dÉîŸG{

 »ë°üdG ôé◊G ‘ ΩGõàdE’G zÉ¡LQÉN hCG

 ¢VGôYCG áÑbGôe ™e ΩÉjCG 10 IóŸ ‹õæŸG

 IÎa  ∫ÓN  Ú£dÉîŸG  áÑbGôeh  ¢VôŸG

 Ú£dÉîŸÉH ≥∏©àj Éª«ah »ë°üdG ôé◊G

 º¡fÉµeEÉH ¢VGôYC’G º¡«∏Y ô¡¶J ⁄ øjòdG

 ôé◊G IÎa AÉ¡fEG ó©H á°SQóŸG ¤EG IOƒ©dG

. ΩÉjCG 10 ‹õæŸG »ë°üdG

 áeÉ©dG äGAGôLE’G …OÉ°TQE’G π«dódG í°VhCGh

 ÜÉ°üe  ¢üî°ûd  πØ£dG  á£dÉfl  ádÉM

 øe  Ö∏£àj  ’  å«M  z19-ó«aƒc{  ```H

 GPEG ’EG{ PCR{ ¢üëa πªY Ú£dÉîŸG

 IÎa ∫ÓN ¢VôŸG ¢VGôYCG º¡«∏Y äô¡X

 ¬LƒàdG  É¡æ«M  »¨Ñæjh  »ë°üdG  ôé◊G

 á°SQóŸG ÆÓHEGh á«Ñ£dG IQÉ°ûà°SE’G Ö∏£d

 á°SQóŸG  íæªà°S å«M ¢üëØdG  áé«àæH

 Öéj ∂dòdh ó©H øY º∏©àdG á°Uôa πØ£dG

 ≈∏Y º¡dÉØWCG ™«é°ûJ QƒeC’G AÉ«dhCG ≈∏Y

 IOƒ©dG  πÑbh..  ó©H  øY º∏©àdÉH  ΩGõàdE’G

 Ö«ÑW Ωƒ≤«°S kÉÑjô≤J Úeƒ«H á°SQóŸG ¤EG

 »°VGÎa’G  º««≤àdÉH  ¢VôªŸG  /á°SQóŸG

 øe ÊÉ©j ’ πØ£dG ¿CG øe ócCÉà∏d ádÉë∏d

 ìÉª°ùdG  óæYh .¢VôŸG  äÉeÓYh ¢VGôYCG

 IOƒ©dÉH  »°VGÎaE’G  º««≤àdG  ó©H  πØ£∏d

 IOÉ«Y  ¤EG  ÜÉgòdG  ¬«∏©a  á°SQóŸG  ¤EG

 ¬àdÉM º««≤J ºà«d ∫ƒ°UƒdG Qƒa á°SQóŸG

 ±ÉæÄà°SEÉH ¬d ìÉª°ùdG πLCG øe á«ë°üdG

. á°SQóŸG πNGO á°SGQódG

z19-ó«aƒc{ `H ∫ÉØWC’G äÉHÉ°UEG ™e πeÉ©àdG äGAGôLE’ kÉjOÉ°TQEG kÓ«dO Qó°üJ z»HO áë°U{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 89,324 Ëó≤J

 ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG

 áYôL 5,373,730 ¢ù«ªÿG ¢ùeG ≈àM É¡Áó≤J

 100 πµd áYôL 54^33 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ∫ó©eh

 IQGRƒdG  á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP  »JCÉj  .¢üî°T

 ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG kÉ«©°Sh 19ó«aƒc# ìÉ≤d Òaƒàd

 »àdGh º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG

 Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S

."19 - ó«aƒc " ¢ShÒa ≈∏Y

:ΩGh-¿ÉªéY

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤àdG 

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

 á≤£æÃ É«Ø°üdG áMGÎ°SG ‘ ` ̀áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ..¿ÉªéY ‘ ±Ò°ûe

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM

.¿ÉªéY ºcÉM

 åjOÉMC’G  ..  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  Éªgƒª°S  ∫OÉÑJh

 º¡J  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  ∫ƒM  ájƒNC’G

 äÉeƒ≤e ™«ªL ÒaƒJ πÑ°Sh ÚæWGƒŸGh øWƒdG

 õjõ©J  ¤EG  áaÉ°VEG..øWGƒª∏d  ËôµdG  ¢û«©dG

 ádhódG Égó¡°ûJ »àdG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG IÒ°ùe

 áª«µ◊G IOÉ«≤dG πX ‘ ä’ÉéŸG ™«ªL ‘

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

 ..AÉ≤∏dG  ö†M  ."ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ

 ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S

 ójGR øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY

 ¿ƒæëW øH óªM øH óªfi ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG

 ï«°ûdGh »ÑXƒHCG äGQÉ£e IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 IôFGO  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  õjõ©dGóÑY

 ó«ªM  øH  ó°TGQ  ï«°ûdGh  á«MÉ«°ùdG  á«ªæàdG

 ‘ §«£îàdGh ájó∏ÑdG IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ñƒ«°ûdG øe OóYh ¿ÉªéY

 z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 89^324 ºjó≤J

áYÉ°S 24 ∫ÓN

áYôL 5^373^730 Ωƒ«dG ≈àM »dÉªLE’G  ÉjÉ°†≤dG ¿ÉãëÑjh ¿ÉªéY ºcÉM »≤à∏j ójGR øH óªëe

ø«æWGƒªdGh øWƒdG º¡J »àdG

¿ÉªéY ºcÉM ™e …ƒNCG åjóM ‘ ójGR øH óªfi

:ΩGh  ̀IÒéØdG

 IóëàŸG äÉj’ƒ∏d áeÉ©dG á«∏°üæ≤dG øe óah QGR

 á∏«ª÷G  ¿ƒæØ∏d  IÒéØdG  á«ÁOÉcCG  á«µjôeC’G

 º°†J  ≈àdG  á«ÁOÉcC’G  ΩÉ°ùbCG  ºgCG  ≈∏Y ±ô©Jh

.≈≤«°SƒŸGh ¬«dÉÑdGh ájöüÑdG ¿ƒæØdG

 Öàµe Iôjóe …hGÈg Úª°SÉj ôFGõdG óaƒdG ¢SCGôJ

 º°TÉg ádÉg á≤aôH á«eÓYE’Gh á«aÉ≤ãdG ¿hDƒ°ûdG

.á«aÉ≤K ¿hDƒ°T »°UÉ°üàNG

 É¡dòÑJ »àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷ÉH ôFGõdG óaƒdG OÉ°TCGh

 ∫É›  ‘  á∏«ª÷G  ¿ƒæØ∏d  IÒéØdG  á«ÁOÉcCG

 ¥ô£dG  π°†aCG  É¡«Ñ°ùàæŸ ÒaƒJh  ¿ƒæØdG  º«∏©J

 áYƒæàŸG ¿ƒæØdGh ≈≤«°SƒŸG º«∏©J ‘ áãjó◊G

 äGQÉeE’G  ádhO ‘ áÑ∏£dG  äÉLÉ«àMG »Ñ∏j ÉÃ

.É¡LQÉNh

 ΩÉY  ôjóe  ≈à«Ø◊G  ó«ÑY  ≈∏Y  IOÉ©°S  Ωqóbh

 á«ÁOÉcC’G  øY  ôFGõdG  óaƒ∏d  É°VôY  á«ÁOÉcC’G

 äGRÉ‚E’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áYƒæàŸG É¡JÉ°ü°üîJh

 ¿CG GócDƒe á«ª«∏©àdG É¡JÒ°ùe ∫ÓN É¡à≤≤M »àdG

 ƒª°S øe ÒÑc ºYóH É¡JCÉ°ûf òæe â«¶M á«ÁOÉcC’G

 ó¡Y ‹h »böûdG óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG

 ¿Éc …òdG ,á«ÁOÉcC’G AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ IÒéØdG

 áª°üH á«ÁOÉcCÓd ¿ƒµj ¿CG ‘ ÒÑµdG π°†ØdG ¬d

.‹hódGh »∏ëŸG øjó«©°üdG ≈∏Y á«æa

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“  

 ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG ájÉbhh

 ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG

 "19  -  ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

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

 ∫ÓN GójóL É°üëa 171,667 AGôLEG øY

 äÉÄa  ≈∏Y  á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG

 π°†aCG  ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

 »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh 

 ¥É£f  ™«°SƒJh  ádhódG  ‘  ¢üëØdGh

 ‘  ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 3,294 øY ∞°ûµdG

 äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh  ,áØ∏àfl

 ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

 á∏é°ùŸG  ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj  ∂dòHh

.ádÉM 361,877

 ádÉM  18 IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc 

 áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ  øe  ∂dPh  áHÉ°üe

 ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

.ádÉM 1,073 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh 

 É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J ¢üdÉNh É¡Ø°SCG øY

 AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h  ,ÚaƒàŸG  …hòd

 OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG ™«ª÷ πLÉ©dG

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG

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

 áeÓ°Sh  áë°üd  kÉfÉª°V  »YÉªàL’G

.™«ª÷G

 3,431  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc 

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL ádÉM

 ΩÉàdG º¡«aÉ©Jh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG

 ájÉYôdG º¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG øe

 ,≈Ø°ûà°ùŸG º¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM 347,366

 áHÉ°UEG 3^294 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 3431 AÉØ°T: záë°üdG{

 IÉah ádÉM 18h
 ä’Éée »a á«∏Ñ≤à°ùªdG äGQÉeE’G ájDhôH ±ô©j É«fÉÑ°SEG »a ádhódG ô«Ø°S

»YÉæ£°U’G AÉcòdGh áeGóà°S’G
:ΩGh-ójQóe

 …ójƒ°ùdG ø°ùM óLÉe IOÉ©°S ≈≤dCG 

 ,á«fÉÑ°SE’G áµ∏ªŸG iód ádhódG ÒØ°S

 ⁄ÉY  ƒëf  "  ¿Gƒæ©H  IöVÉfi

 Qƒ£àdGh  á«dhódG  äÉbÓ©dG  :ójóL

 ∫ÉªYC’G  IQGOEG  á«∏c  ‘  "ΩGóà°ùŸG

 äÉ°SGQódG º°ùb áÑ∏W Qƒ°†ëH ,ójQóÃ

 çó– ,á«°SÉeƒ∏HódGh á«°SÉ«°Sƒ«÷G

 äGQÉeE’G  ádhO  ájDhQ  øY  É¡dÓN

 ä’ÉéÃ  É¡JÉeÉªàgGh  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 QhOh  áØ«¶ædG  ábÉ£dGh  áeGóà°S’G

 ‘ É«LƒdƒæµàdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG

.IOóéàŸG ábÉ£dG ä’É› ôjƒ£J

 ¢Vô©H IöVÉëŸG ¬JOÉ©°S π¡à°SG

 äGQÉeE’G  ádhO  ICÉ°ûf  ∫ƒM  »Áó≤J

 ájDhQ ≈∏Y Aƒ°†dG É£∏°ùe ,É¡îjQÉJh

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG

 ¬«©°Sh ,"√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG

 ÒaƒJh  á«ŸÉ©dG  äGÈÿG  Ö∏÷

 áãjó◊G  É«LƒdƒæµàdG  Ö«dÉ°SCG

 ,IOóéàŸG ábÉ£dG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG

 øe  É kKQEG  äGQÉeE’G  ádhód  â∏µ°T

 ‘  É«dÉM  ¬≤«Ñ£J  ºàj  áeGóà°S’G

.áØ∏àîŸG ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG

 äGQÉeE’G  ádhO  êÉ¡àfG  ¿CG  ócCGh

 ΩóYh πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ á°SÉ«°ùd

 ,ó«Mh Qó°üªc §ØædG ≈∏Y OÉªàY’G

 IÎa òæe CGóH ¬æµdh Ωƒ«dG ó«dh ¢ù«d

 ,ádhódG  ¢ù°SDƒe  øe  ájDhôH  á∏jƒW

 áª¶æŸG äÉ©jöûàdG ™°Vh ” å«M

 ájOÉ°üàb’G  QOÉ°üŸG  ´ƒæJ ¿Éª°†d

 Iƒb  âëÑ°UCG  ≈àM äGQÉeE’G  ádhód

 âë‚ É¡fCG Éªc ,á«ŸÉY ájOÉ°üàbG

 »é«JGÎ°S’G  ™bƒŸG  QÉªãà°SG  ‘

 äÉYÉ£b  ôjƒ£Jh  ,¬H  ™àªàJ  …òdG

 á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  π≤ædG

 »àdGh ,øë°ûdGh ÅfGƒŸGh ¿GÒ£dGh

 ™jƒæàdG  á°SÉ«°S ìÉ‚ ‘ âª¡°SCG

 á«°ùaÉæJ  áÄ«H  ≥∏Nh  …OÉ°üàb’G

 äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°S’  á«©«é°ûJ

.á«LQÉÿG

 áeGóà°S’G  øY  ¬JOÉ©°S  çó–h

 ΩÉªàgG kÉë°Vƒe ,IOóéàŸG ábÉ£dGh

 Ωƒ¡Øe  õjõ©àH  äGQÉeE’G  ádhO

 ,äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ‘  áeGóà°S’G

 ≥«≤ëàd á∏eÉµàe á«à– á«æH AÉ°SQEGh

 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ÚH  ¿RGƒàdG

 ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ™e  ,á«YÉªàL’Gh

.áÄ«ÑdG áeÓ°S

 ≈∏Y  õcôJ  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ócCGh

 äGP  ä’É›  á°ùªN  ‘  ôjƒ£àdG

 OQGƒŸGh  OÉ°üàb’G  :πª°ûJ  ájƒdhCG

 ájöûÑdG  OQGƒŸGh  á«YÉªàL’G

 ∫ƒ°Uƒ∏d ,áÄ«ÑdGh á«àëàdG á«æÑdGh

 ´ƒæàeh ôgOõe ™ªà›h OÉ°üàbG ¤EG

 IOÉ«b  ΩÉªàgG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,…ƒ«Mh

 ƒªædG á«∏ªY ò«ØæàH Ió«°TôdG ádhódG

 AÉ°ûfEG ≥jôW øY öTÉÑŸG …OÉ°üàb’G

 äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SGh IójóL äÉYÉæ°U

 ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ÈY  áãjó◊G

 á«JGQÉeE’G äGAÉØµdGh äGQó≤dG ôjƒ£Jh

 á«æWh  á∏eÉY  Iƒb  ôaGƒJ  ¿Éª°†d

 áYÉæ°üdG  √òg  Oƒ≤J  IQÉ¡ŸG  á«dÉY

.áeOÉb Oƒ≤©d

 áÑ°ùædÉH 2021 ΩÉY á«ªgCG ¤EG QÉ°TCGh

 ¥Ó£f’G á£≤f ó©j PEG ,äGQÉeE’G ádhód

 á«æWh  πªY  á«é«JGÎ°SG  ÈcC’

 á∏Ñ≤ŸG Ú°ùªÿG ΩGƒYCÓd OGó©à°SÓd

 ájOÉ–’G  äÉjƒà°ùŸG  áaÉc  ≈∏Y

 ∫É› É¡°SCGQ ≈∏Y »JCÉjh á«∏ëŸGh

.»YÉæ£°U’G AÉcòdGh É«LƒdƒæµàdG

 ‹ƒJ  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  í°VhCGh

 õjõ©Jh  ôjƒ£àd  kGÒÑc  kÉeÉªàgG

 Ωƒ∏©dG  ∫É›  ‘  É¡JGRÉ‚EG

 ∫É›  ‘  ká°UÉNh  É«LƒdƒæµàdGh

 π«©ØJ  ÈY  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG

.äGQOÉÑŸGh èeGÈdG øe ójó©dG

á∏«ªédG ¿ƒæØ∏d Iô«éØdG á«ªjOÉcCG äÉWÉ°ûf ≈∏Y ™∏£j á«µjôeC’G á«∏°üæ≤dG øe óah

á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d IÒéØdG á«ÁOÉcCG ¤EG ¬JQÉjR ∫ÓN á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒ∏d áeÉ©dG á«∏°üæ≤dG øe óah



:ΩGh-»HO

 ‹É©e á«µjôeC’G zËÉJ{ á∏› äQÉàNG 

 ádhO  ôjRh  ,…ÒeC’G  ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,áeó≤àŸG  É«Lƒdƒæµà∏d

 áªFÉb øª°V ,AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch IQGOEG

 ‘ IóYÉ°U IôKDƒe á«°üî°T 100 ÌcCG{

 ÉgQhO  AÉ≤d  ∂dPh  ,2021 ΩÉ©d  z⁄É©dG

 ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe øª°V …OÉjôdG

 á«FÉ°†a  áª¡e  ∫hCG  π°UhCG  …òdG  AÉ°†ØdG

 9  Ωƒj  ïjôŸG  ¤EG  ÖcGƒµdG  ÚH  á«HôY

 á∏eÉµdG  áeÓ©dÉH  ìÉéæH  2021  ôjGÈa

 äôªà°SG »àdG zπeC’G QÉÑ°ùe{ á∏MQ ó©H

 ¿ƒ«∏e 493^5 â©£bh ô¡°TCG á©Ñ°S áHGôb

.AÉ°†ØdG ‘ Îeƒ∏«c

 zËÉJ{  á∏éŸ ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  ∫Ébh

 …ÒeC’G IQÉ°S ‹É©e ¿EG ..QÉ°ûàf’G á«ŸÉY

 äGQÉeE’G  ádhód  »îjQÉàdG  RÉ‚E’G  äOÉb

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’ É¡YhöûÃ â∏°Uh »àdG

 øe äGƒæ°S 6 ó©H ôªMC’G ÖcƒµdG QGóe ¤EG

 ¢ùeÉN íÑ°üàd ,π°UGƒàŸGh ÜhDhódG πª©dG

 ádhO ådÉKh ïjôŸG π°üJ ⁄É©dG ‘ ádhO

 ádhO  ∫hCGh  ,¤hC’G  ádhÉëŸG  øe  ¬¨∏ÑJ

.ÖcGƒµdG ÚH á«FÉ°†a áª¡e òØæJ á«HôY

 áHÉãÃ áHÉ°ûdG IôjRƒdG zËÉàdG{ äÈàYGh

 áØ°UGh  ,äGQÉeE’G  ádhód  á«ª∏Y  IÒØ°S

 ájOÉ«≤dG  á«°üî°ûdGh  áŸÉ©dÉH  ÉgÉjEG

 É«ª∏Y É≤jôa äOÉb »àdG IóYGƒdG á«JGQÉeE’G

 ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe øª°V Gõ«ªàe

 ,äGó«°S  ¬FÉ°†YCG  øe  %80  ;ïjôŸG

 äGQÉeE’G ádhO ìÉ‚ ≥«≤– ‘ âªgÉ°Sh

 ≈àM É¡«a AÉ°†ØdG áYÉæ°U ´É£b ‘ RôHC’G

 ÜÉÑ°û∏d  ÉLPƒ‰  …ÒeC’G  íÑ°üàd  ,¿B’G

 »HÉéjE’Gh  ´óÑŸG  »Hô©dGh  »JGQÉeE’G

 ¿É≤JE’G  ≈∏Y  ¢Uôëj  …òdG  ôHÉãŸGh

.π«ëà°ùŸÉH ±Î©j ’h QÉµàH’Gh RÉ‚E’Gh

 ¿CÉH É¡dƒb …ÒeC’G øY zËÉàdG{ â∏≤fh

 GöTDƒe  πµ°T  πeC’G  QÉÑ°ùe  áª¡e  ìÉ‚

 ádhO  ™∏£àJ  »àdG  äÉMƒª£dG  ºé◊

 ÉeÉY Ú°ùªÿG ∫ÓN É¡≤«≤– ¤EG äGQÉeE’G

 ÉgOÉ°üàbG  ™jƒæJ  π°UGƒJ  Éª«a  ,áeOÉ≤dG

 »LƒdƒæµàdG  ÉgQƒ£J  ≈∏Y  AÉæÑdGh

.ôªà°ùŸG

äGRÉ‚EGh QGhOCG ..…ÒeC’G IQÉ°S -

 IôjRh É¡àØ°üH ,…ÒeC’G IQÉ°S ‹É©e Oƒ≤J

 áeƒµM ‘ áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO

 IQƒãdG  äÉ«æ≤J  »æÑJ  Oƒ¡L  ,  äGQÉeE’G

 ôjƒ£àdGh åëÑdG õjõ©Jh á©HGôdG á«YÉæ°üdG

 ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG ´É£b ‘

 Oƒ≤J IójóL äÉYÉæ°U AÉ°ûfEG ±ó¡H ∂dPh

 ºFÉb ΩGóà°ùe ´ƒæàe OÉ°üàbG ƒëf ∫ƒëàdG

.QÉµàH’Gh »ª∏©dG åëÑdGh áaô©ŸG ≈∏Y

 ájOÉ–’G áeƒµ◊G ¤EG É¡«dÉ©e âª°†fGh

 Ωƒ∏©dG  ∞∏e  øY  ádhDƒ°ùe  ádhO  IôjRƒc

 ‘ …QGRƒdG π«µ°ûàdG ÜÉ≤YCG ‘ áeó≤àŸG

.2017ôHƒàcCG

 ádÉch  IQGOEG  ¢ù∏›  á°ù«FQ  É¡àØ°üHh

 ±GöTE’G á«dhDƒ°ùe É¡«dÉ©e ¤ƒàJ ,AÉ°†ØdG

 áaO  ¬«LƒàH  ádÉcƒdG  ΩÉ¡e  RÉ‚EG  ≈∏Y

 á∏YÉØdG ¬àªgÉ°ùe ¿Éª°Vh ,AÉ°†ØdG ´É£b

 á«ªæàdGh »æWƒdG OÉ°üàb’G ‘ á«eÉæàŸGh

.äGQÉeE’G ádhód áeGóà°ùŸG

 AÉª∏Y  ¢ù∏›  É°†jCG  É¡«dÉ©e  ¢SCGôJh

 á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ¢ù∏›h  ,äGQÉeE’G

 »HO  á«ÁOÉcCG  AÉæeCG  ¢ù∏›h  ,á©HGôdG

 É≤HÉ°S  É¡«dÉ©e  â∏¨°T  Éªc  .πÑ≤à°ùª∏d

 ôjƒ£àdGh  åëÑdG  º°ùb  ¢ù«FQ  Ö°üæe

 å«M ,AÉ°†Ø∏d ó°TGQ øH óªfi õcôe ‘

 åëÑdGh  áaô©ŸG  IQGOEG  ∞FÉXh  â°ù°SCG

 .õcôŸG ‘ äÉéàæŸG IOƒLh »é«JGÎ°S’G

 1 äÉ°S »HO »›ÉfôH ‘ âcQÉ°T Éªc

 áØ«∏N èeÉfôH ¢ù«°SCÉJ ‘h 2 äÉ°S »HOh

.äÉ°S

 á«∏ª©H É¡«dÉ©e ∞«∏µJ ” ,2014 ΩÉYh

 áeó≤àŸG ájƒ÷G áª¶fC’G èeÉfôH ôjƒ£J

 Oƒ¡éH  â≤JQG  å«M  ,¬JGOÉ«b  π«gCÉJh

 á«dÉY IÒ°ùe IôFÉ£d ‹hCG êPƒ‰ ôjƒ£J

 áëLÉf á∏MQ ´höûŸG øY èàfh .´ÉØJQ’G

 ,áYÉ°S  24 IóŸ  ádƒgCÉŸG  ÒZ  áÑcôª∏d

 ¥ƒa  IôFÉW  …C’  ´ÉØJQG  ≈∏YCG  πé°ùàd

.äGQÉeE’G ádhód …ƒ÷G ∫ÉéŸG

 á°Sóæg  Ωƒ∏©H  …ÒeC’G  ¢ü°üîàJh

 »JOÉ¡°T  ≈∏Y  á∏°UÉM  »gh  ,Üƒ°SÉ◊G

 Gòg  ‘  Òà°ùLÉŸGh  ¢SƒjQƒdÉµÑdG

.¢ü°üîàdG

 IQÉ°S »ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG Ωôch

 ÉŸÉY 50 áªFÉb øª°V 2015 ΩÉY …ÒeC’G

 ΩÉªàg’G  õjõ©J  ‘  É¡JÉeÉ¡°SE’  ÉHÉ°T

 É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©dG  äÉ°ü°üîàH

 ádhO iƒà°ùe ≈∏Y äÉ«°VÉjôdGh á°Sóæ¡dGh

 ÜÉÑ°ûdGh  A¢ûædG  iód  á°UÉNh  äGQÉeE’G

.IóYÉ°üdG ∫É«LC’Gh áÑ∏£dGh

 á«fÉ£jÈdG  áYGPE’G  áÄ«g  É¡JQÉàNG  Éªc

 ICGôeG  100  ÌcCG  áªFÉb  øª°V  zBBC{

 ,2020  ΩÉ©d  ⁄É©dG  ‘  ÉeÉ¡dEGh  GÒKCÉJ

 äÉHÉ°û∏d áª¡∏ŸG É¡JGRÉ‚E’ Gôjó≤J ∂dPh

 á≤£æŸGh  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  äGó«°ùdGh

 Ωƒ∏©dG  ∫É›  ‘  ⁄É©dGh  á«Hô©dG

 øe  ,QÉµàH’Gh  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 É«Lƒdƒæµà∏d  ádhO  IôjRƒc  É¡©bƒe

 á«îjôŸG áª¡ŸG É¡JOÉ«b AÉæKCGh áeó≤àŸG

 äGQÉeE’G ádÉcƒd É¡°SDhôJh ¤hC’G á«Hô©dG

.AÉ°†Ø∏d

 ÉgQó°üJ »àdG zËÉàdG{ á∏› áªFÉb ó©Jh

 IôKDƒe á«°üî°T 100 ÌcCG AÉª°SCÉH Éjƒæ°S

 IóYÉ°U  IôKDƒe  á«°üî°T  100  ÌcCGh

 É¡fƒc  ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ºgC’G  øe

 øe  áª¡∏ŸG  äÉ«°üî°ûdÉH  »Øà–

 á«aÉ≤ãdG äÉ«Ø∏ÿGh äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl

 ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ Éªc ,ájôª©dG äÉÄØdGh

 øe ójõŸG É¡æe ô¶àæj IóYGh äÉ«°üî°T

.É¡JÉ°ü°üîJ ‘ á«YƒædG äGRÉ‚E’G

 É¡©bƒe  ≈∏Y  ËÉàdG  á∏›  âdÉbh

 100  ÌcCG  áªFÉ≤H  ¢UÉÿG  ÊhÎµdE’G

 2021  ΩÉ©d  IóYÉ°U  IôKDƒe  á«°üî°T

 ÊÉ©e ÉgQÉ«àNG ” »àdG AÉª°SC’ÉH ó°ùŒ

 äÉjóëàdG  πjƒ–h  áÁõ©dGh  á«HÉéjE’G

 äGRÉ‚E’G ≥«≤– ≈∏Y ¢Uô◊Gh ¢Uôa ¤EG

 ÉÃ  ,äÉÑ≤©dG  πc  ºZQ  áª¡∏ŸG  á«YƒædG

 áeRC’G äÉ«YGóJh á«ŸÉ©dG áëFÉ÷G É¡«a

.19-ó«aƒc ¢ShÒa øY áªLÉædG á«ë°üdG

 á«°üî°T 100 ÌcCG  áªFÉb  âª°V Éª«ah

 á∏›  øe  2021  ΩÉ©d  IóYÉ°U  IôKDƒe

 QÉ«àNG  iôL  ,Ió«°S  54  zËÉàdG{

 äÉÄa  ¢ùªN øª°V  IõFÉØdG  É¡JÉ«°üî°T

 »àdG ;IôµàÑŸG äGOÉ«≤dG áÄa »g á«°ù«FQ

 áÄah  ,…ÒeC’G  IQÉ°S  ‹É©e  É¡æY  äRÉa

 áÄah ,IôgÉ¶dG áÄah ,ájOÉ«≤dG á«°üî°ûdG

 áªFÉ≤dG â£Zh .ÚfÉæØdG áÄah ,Ú£°TÉædG

 ájôª©dG äÉÄØdG øe É©°SGh ÉØ«W ΩÉ©dG Gòg

 51 ≈àM ÉeÉY 16 ø°S øe äóàeG »àdG

.ÉeÉY

 á«µjôeC’G ájQÉÑNE’G zËÉJ{ á∏› äCGóHh

 ‘ IôKDƒe á«°üî°T 100 ÌcCG áªFÉb öûf

 á∏éŸG ¿ÓYEG íÑ°ü«d ,1999 ΩÉY ⁄É©dG

 øe GQÉÑàYG ÉÑ≤Jôe Éjƒæ°S Gó«∏≤J áªFÉ≤∏d

 Gòg ∫ÓN øe á∏éŸG ΩôµJh .2004 ΩÉY

 ºgÉ°ùJ »àdG á«ŸÉ©dG äÉ«°üî°ûdG çó◊G

 É¡£«fi ‘ »FÉæãà°SG ÒKCÉJ çGóMEG ‘

.É¡dÉ›h

 á∏›  âaÉ°VCG  ,2019  ΩÉY  øe  GAóHh

 á«°üî°T  100  ÌcCG{  áªFÉb  zËÉJ{

 òæe âØàMGh .z⁄É©dG ‘ IóYÉ°U IôKDƒe

 IôKDƒŸG  äÉ«°üî°ûdG  äÉÄÃ  Ú◊G  ∂dP

 á°VÉjôdGh áë°üdGh Ωƒ∏©dG äÉYÉ£b øª°V

.á°SÉ«°ùdGh ∫ÉªYC’Gh ¬«aÎdGh

 É¡JQÉàNG  »àdG  äÉ«°üî°ûdG  RôHCG  øeh

 100  ÌcCG  áªFÉb  øª°V  zËÉJ{  á∏›

 21`dG ΩGƒYC’G ióe ≈∏Y IôKDƒe á«°üî°T

 ,õHƒL  ∞«à°S  zπHBG{  ¢ù°SDƒe  á≤HÉ°ùdG

 ,ÉeÉHhCG ∑GQÉH ≥HÉ°ùdG »µjôeC’G ¢ù«FôdGh

 áeó≤eh ,∂°Sƒe ¿ƒ∏jEG zÓ°ù«J{ ¢ù°SDƒeh

 ¢ù°SDƒeh ,…ôØæjh GôHhCG IÒ¡°ûdG èeGÈdG

 ÖY’h  ,¢ùàjÉL  π«H  zâaƒ°ShôµjÉe{

 ,¢ù«ªL  ¿hÈ«d  »µjôeC’G  á∏°ùdG  Iôc

 ,ÆÒHôchR  ∑QÉe  z∑ƒÑ°ù«a{  ¢ù°SDƒeh

 ¢ù«FôdGh ,¿ƒàdó«e âjÉc êójÈeÉc ábhOh

.ÓjófÉe ¿ƒ°ù∏«f »≤jôaCG Üƒæ÷G

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14674 Oó`©dG-2021 ôjGÈa 19 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 ¬àÄæ¡àd »côàdG áYÉæ°üdG ôjRh ôµ°ûJ …ô«eC’G IQÉ°S

ïjôªdG ∫ƒM √QGóe ∫ƒNO »a πeC’G QÉÑ°ùe ìÉéæH

 »Yh õjõ©àd á«ãëH äGhóf á∏°ù∏°S ≥∏£J á«HôàdG 

á«ª∏©dG ÉjÉ°†≤dÉH ™ªàéªdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ≈Ø£°üe ‹É©Ÿ Égôµ°T øY AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch

 ájQƒ¡ª÷ÉH É«LƒdƒæµàdG h áYÉæ°üdG ôjRh ∂fGQGh

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¬àÄæ¡àd  á«cÎdG

 Öcƒc ∫ƒM √QGóe ∫ƒNO ‘ πeC’G QÉÑ°ùe ìÉéæH

.áª¡ŸÉH ¬JOÉ°TEG h ïjôŸG

 ™bƒÃ É¡HÉ°ùM ≈∏Y É¡«dÉ©Ÿ Iójô¨J ‘ ∂dP AÉL

 áÄæ¡J  ≈∏Y  GOQ  zÎjƒJ  {  »YÉªàLE’G  π°UGƒàdG

 ócCG »àdG h { ÎjƒJ { ≈∏Y ¬d Iójô¨J ‘ ∂fGQGh

 áª¡ŸG √òg ‘ äôªãà°SG  äGQÉeE’G  ádhO ¿CG  É¡«a

 AÉ°†ØdG ‘ ójóL ±É°ûàcG πc ¿CG h á∏jƒW IÎØd

.»ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG áeóÿ ‹hódG ¿hÉ©àdG Rõ©j

 ¿CG É°†jCG ó≤à©f .. ∂fGQGh Gôµ°T { : É¡«dÉ©e âdÉbh

 Qƒ°ù÷G AÉæÑd á∏«°Sh ÉªFGO ¿Éc AÉ°†ØdG ±É°ûµà°SG

 øY äÈYh .. z»YÉª÷G …öûÑdG ºgÉØàdG õjõ©Jh

 2023 ΩÉY ôª≤dG ¤EG É«côJ áª¡e ìÉ‚ ‘ É¡∏eCG

 ∫É› ‘ á≤£æŸG áªgÉ°ùe øe ójõà°S É¡fCG äócCGh

.AÉ°†ØdG ±É°ûµà°SG

:ΩGh-»HO

 øe á∏°ù∏°S ¥ÓWG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh âæ∏YCG 

 OGôaCG  ´ÓWG  ¤EG  ±ó¡J  »àdGh  á«ãëÑdG  äGhóædG

 á«ãëÑdG  ™jQÉ°ûŸG  ≈∏Y  ,Úªà¡ŸGh  ™ªàéŸG

 QÉµàH’G  ¢ù∏›"¿Gƒæ©H  ,áYƒæàŸG  á«ÁOÉcC’G

 çÉëHCG ∫ƒM äGhóædG ¤hG QƒëªàJ å«M "äGQÉeE’G

. 19-ó«aƒc

 …QÉ÷G ôjGÈa 22 Ωƒj GóÑà°S »àdG äGhóædG õcÎJh

 ájƒ«M  ä’É›  ‘  »ÁOÉcC’G  åëÑdG  ≈∏Y

 Ωƒ∏©dG  ´É£b  ‘  Gójó–h  á«æWh  ájƒdhCG  πµ°ûJ

 ájQGƒM  á°üæe  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  É«LƒdƒæµàdGh

 ¿hOƒ≤j  øjòdG  Ú«ÁOÉcC’G  ÚãMÉÑ∏d  á«∏YÉØJ

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y á«dÉY á«ªgCG äGP IôµàÑe ™jQÉ°ûe

.»ŸÉ©dGh »∏ëŸG

 ´ÓWGh  ™ªàéŸG  ∑GöTEG  á°üæŸG  ∫ÓN  øe  ºàjh

 »àdG  á«ª∏©dG  ™«°VGƒŸG  ∞∏àfl  ≈∏Y  Qƒ¡ª÷G

 ∫ÓN øe  ‹É©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  É¡«∏Y  õcôJ

 á∏Ä°SC’G  ìô£d  á°UôØdG  áMÉJEGh  »ª∏©dG  åëÑdG

 áaÉ≤ãH  AÉ≤JQ’ÉH  º¡°ùj  …òdGh  ,ÚãMÉÑdG  ≈∏Y

 ‘ á«ãëÑdG QOGƒµdG ≈∏Y ±ô©àdGh á«ª∏©dG áeÉ©dG

 kÉ°†jCG ôaƒj ób …òdGh áYƒæàŸG á«ª∏©dG ™«°VGƒŸG

.º¡KÉëHCG ∫ƒM AGQB’Gh QÉµaC’G ¢†©H ÚãMÉÑ∏d

:ΩGh-IôØ¶dG

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S QGR 

 øH óªfi ï«°ûdG ‹É©e ,IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 ‘ ËôdG áÑ°üN IôjõL ‘ ∂dPh óeÉM ∫BG »£H

. IôØ¶dG á≤£æe

 »àdG  ájOƒdG  åjOÉMC’G  ∫OÉÑJ  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”

 IOÉ«≤dG ÚH ™ªŒ »àdG ábÓ©dG á«°Uƒ°üN ó°ùŒ

 ºMGÎdG º«b ≈∏Y GÒ°S ÚæWGƒŸGh ádhó∏d Ió«°TôdG

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ÉgÉ°SQCG »àdG á∏«°UC’G π°UGƒàdGh

 Ò°ùjh " √GôK ˆG Ö«W " ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡é¡f ≈∏Y

 ÖMÉ°Uh  "ˆG ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f ∫BG

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

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

 º¡J  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  ¢VGô©à°SG  ”  Éªc

 »àdG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG IÒ°ùeh ÚæWGƒŸGh øWƒdG

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ádhódG Égó¡°ûJ

 »£H øH óªfi øH ∞«°S ï«°ûdG .. AÉ≤∏dG ö†M

. óeÉM ∫BG

»£H øH óªëe Qhõj ójGR øH ¿GóªM

á«ªdÉ©dG äGRÉéfE’G áªFÉb »a ÉgQƒ°†M Rõ©J á«JGQÉeE’G ICGôªdG

ºdÉ©dG »a IóYÉ°U IôKDƒe á«°üî°T 100 ôãcC’ zºjÉJ{ áªFÉb øª°V …ô«eC’G IQÉ°S QÉ«àNG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉjÎ°ûe á°ù°SDƒe ,"óaGQ" â©bh 

 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  áYƒªéŸG

 /ADQ/ "á°†HÉ≤dG" `d á©HÉàdG

 42  »L  "  ™e  IójóL  á«bÉØJG

 ÒaƒJ ±ó¡H " á«ë°üdG ájÉYô∏d

 ¿RÉfl ójhõàd  äÉeóÿG  çóMCG

."19-ó«aƒc" ìÉ≤d ßØ◊ ójÈJ

 áeÈŸG  á«bÉØJ’G  QÉWEG  ‘h   

 "óaGQ"  ¤ƒàà°S  ,Úaô£dG  ÚH

 äÉeóÿG  ≈∏Y  ±GöTE’G

 IQGOEG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,á«à°ùLƒ∏dG

 ‘ ìÉ≤∏dG äÉYôL øjõîJh π≤fh

 ÉÃ ,á°ü°üîŸG Iójó÷G ¿RÉîŸG

 ÒjÉ©eh äÉWGÎ°TG ™e ≈°TÉªàj

.»ÑXƒHCG áë°üdG IôFGO

 ±öûJ …òdG ™jRƒàdG õcôe ó©jh  

 É°ü°üfl  Gõcôe  "óaGQ"  ¬«∏Y

 äÉÑ∏£àe ™«ªL á«Ñ∏àd ájhOCÓd

 IQGô◊G  äÉLQO  ‘  øjõîàdG

 äGó©e  øe  GAóH  ,áØ∏àîŸG

 äGó©ŸGh  á«°üî°ûdG  ájÉª◊G

 ≈∏Y  ójõJ  ±hôX  ‘  á«Ñ£dG

 äÉfÉµeEG  ¤EG  ,ájƒÄe  áLQO  20

 - ≠∏Ñj …òdGh ≥«ª©dG ó«ªéàdG

 øe øµÁ ÉÃ ájƒÄe áLQO 90

 ìÉ≤∏dG øjõîJ äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J

.»°SÉ°SCG πµ°ûH ¬àdhÉæeh

 ,»°ù«Ñ≤dG  ∞«°S  ó°TGQ  ∫Ébh   

 " : "óaGQ" `d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 É«ŸÉY ádhòÑŸG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘

 ,19-ó«aƒc äÉMÉ≤d ÒaƒJ ºYód

 Iƒ£N πµ°ûJ á«bÉØJ’G √òg ¿EÉa

 IójóY  äGƒ£ÿ  ájGóHh  IRQÉH

 ôjƒ£Jh ±ÓàF’G õjõ©àd IÒÑch

 »∏«¨°ûàdG  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG

 øe ÚàcöûdG  ÚH »à°ùLƒ∏dGh

 øjõîJh π≤fh IQGOEG ÚeCÉJ πLCG

 øª°†j ÉÃ ,19-ó«aƒc äÉMÉ≤d

 Ö°SÉæŸG  âbƒdG  ‘  º«∏°ùàdG

 áª¶fCG  ≥«Ñ£Jh  ΩGóîà°SG  ÈY

 IAÉØµdGh iƒà°ùŸG á«dÉY ™jRƒJ

 ¬fEÉa  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh  ,ÉÑjôb

 42 »L ™e ∑QÉ°ûàf ¿CG Éfó©°ùj

 áª¡ŸG √òg ‘ á«ë°üdG ájÉYô∏d

 É¡æe ó«Øà°ùà°S  »àdG  ájôgƒ÷G

 ‘ áëFÉ÷G √òg ∫ÓN ájöûÑdG

."⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL

 ,»°Tƒc  ¢û«°TBG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 »L" ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ºgÉ°ùJ " : "á«ë°üdG ájÉYô∏d 42

 »L QhO õjõ©J ‘ ácGöûdG √òg

 É¡àØ°üH  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  42

 IóFGQh  á«°ù«FQ  á«ŸÉY  ácöT

 ¢ShÒØdG  áëaÉµe  Oƒ¡L  Oƒ≤J

 ,π∏°ûdÉH  ⁄É©dG  ÜÉ°UCG  …òdG

 á«Ñ∏J  ácGöûdG  á«bÉØJG  í«àJh

 OÈŸG øjõîàdG äÉÑ∏£àe ™«ªL

 ™e  ,á«à°ùLƒ∏dG  äÉLÉ«àM’Gh

 äÉMÉ≤∏dG  ™e  πeÉ©àdG  ¿Éª°V

 ∫Éãàe’Gh ábódG äÉLQO ≈°übCÉH

 ,É«dhO á©ÑàŸG áeÓ°ùdG ÒjÉ©Ÿ

 Iƒ£N  ∫hCG  ,á«bÉØJ’G  ¢ùµ©Jh

 ióŸG  á∏jƒW  ácGöT  π«Ñ°S  ‘

 øjôNB’G  AÉ°†YC’G  ™«ªL  ™e

 ájDhQ  º°SÉ≤J  ,πeC’G  ±ÓàFG  ‘

 AÉHh øe ∫ÉN ⁄ÉY ƒëf ácÎ°ûe

." 19-ó«aƒc"

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¬›ÉfôH  πØ£∏d  »Hô©dG  ¿ÉŸÈdG  ≥∏WCG  

 á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »ÁOÉcC’G  ôjƒ£àdG

 πª©dG äGQÉ¡Ÿ …QÉ¡ŸG Ωƒ∏HódG" - ábQÉ°ûdG
 ≈∏Y ¬Yƒf øe ∫hC’G ó©j …òdG .."ÊÉŸÈdG

 ∫ÉØWC’G π«gCÉJ ‘ »Hô©dG øWƒdG iƒà°ùe

 á°SQÉªŸG ≈∏Y ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG øe Üô©dG

.á«fÉŸÈdG

 á°ù∏L ∫ÓN »ÁOÉcC’G Ωƒ∏HódG ¥ÓWEG AÉL

 AÉ°†YCG øe Gƒ°†Y 64 É¡«a ∑QÉ°T á«°VGÎaEG

 äGQó≤dG ™aQ ±ó¡H πØ£∏d »Hô©dG ¿ÉŸÈdG

 ≥«≤–h  ∫ÉØWCÓd  á«fÉŸÈdGh  á«ãëÑdG

 »°SÉ°SC’G ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG ¿ÉŸÈdG ±GógCG

 Ωƒ∏HóH  AÉ°†YC’G  ¥É◊G  ‘  πãªàŸGh

 º«∏©àdG  õcôe  ¬eó≤j  ¢ü°üîàe  »ÁOÉcCG

.ábQÉ°ûdG á©eÉéH »æ¡ŸG ôjƒ£àdGh ôªà°ùŸG

 QƒàcódG  É¡eób »àdG  á°ù∏÷G â°Vô©à°SGh

 ‘  …Qƒà°SódG  ¿ƒfÉ≤dG  PÉà°SCG  ¬dO  ΩÉ°S

 äÉfQÉ≤eh ¿ÉŸÈ∏d ÉØjô©J ábQÉ°ûdG á©eÉL

 ∞∏àfl ‘ á«fÉŸÈdG äÉ°SQÉªŸG ¬LhCG ÚH

 ÚeÉ°†ŸG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh ⁄É©dG ∫hO

 ¬∏«ã“h  ¿ÉŸÈdÉH  á°UÉÿG  äÉ°SQÉªŸGh

 á«WGô≤ÁódG  ¬dÉµ°TCGh  √GQhOCGh  Ö©°û∏d

.ÉgÒZh áØ∏àîŸG

 ÚeC’G  ähQÉÑdG  ¿ÉªãY øÁCG  IOÉ©°S  ócCGh

 á«ªgCG  πØ£∏d  »Hô©dG  ¿ÉŸÈ∏d  ΩÉ©dG

 ™«é°ûJ  ¤G  ±ó¡j  …òdG  …QÉ¡ŸG  Ωƒ∏HódG

 ≥ah ÊÉŸÈdG πª©dG á°SQÉ‡ ≈∏Y πØ£dG

 ¥ÓWEG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ..áë«ë°üdG  √óYGƒb

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH AÉL Ωƒ∏HódG

 ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 ácQÉÑÃh ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 èjôîJ  ‘  º¡°ù«°Sh  á«Hô©dG  á©eÉ÷G

 πª©∏d  πeÉc  πµ°ûH  Ú∏gDƒe  AÉ°†YCG

.ÊÉŸÈdG

 Ωƒ∏HódG  èeÉfôH  iƒàfi  ¿CG  ¤EG  âØdh

 πØ£dG  ÒµØJh  áaÉ≤K  õ«Ø–  ‘  º¡°ùj

 ÜÉéjE’ÉH ¢ùµ©æà°S »àdG ¬cQGóe ™«°SƒJh

 Éª«a  á«æ¡ŸGh  á«ª«∏©àdG  ¬JÒ°ùe  ≈∏Y

 ‘ Ωƒ∏HódG ±GógCG ≥«≤– ¤G ’ƒ°Uh ó©H

 ∫É› ‘ ∫ƒNó∏d Üô©dG  ∫ÉØWC’G  π«gCÉJ

 á«°üî°ûdG äGQÉ¡ŸG π≤°Uh ÊÉŸÈdG πª©dG

 º¡æµ“  »àdG  h  ÚcQÉ°ûª∏d  á«aô©ŸGh

 äÉ«°UƒàdG  ™°Vhh ºgÉjÉ°†b á°ûbÉæe øe

.áÑ°SÉæŸG

 øjõîJh IQGOE’ á«bÉØJG ¿É©bƒJ zá«ë°üdG ájÉYô∏d 42 »L{h zóaGQ{

z19-ó«aƒc{ äÉMÉ≤d

 …QÉ¡ªdG Ωƒ∏HódG{ ≥∏£j πØ£∏d »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG

z»fÉªdôÑdG πª©dG äGQÉ¡ªd

 »îjQÉàdG RÉéfE’G äOÉb 

 â∏°Uh »àdG äGQÉeEÓd

 QGóe ≈dEG  zπeC’G QÉÑ°ùe{`H

ôªMC’G ÖcƒµdG

 äQÉàNG á«ªdÉ©dG á∏éªdG

 øª°V …ô«eC’G IQÉ°S »dÉ©e

 »a øjôKDƒªdG øjôµàÑªdG áÄa

 2021 ΩÉ©d ºdÉ©dG

 ¢ù«FQh áeó≤àªdG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO IôjRh Ö°üæe π¨°ûJ

 AÉª∏Y ¢ù∏ée ¢ù«FQh AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch IQGOEG ¢ù∏ée

 ¢ù«FQh á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG ¢ù∏ée ¢ù«FQh äGQÉeE’G

πÑ≤à°ùª∏d »HO á«ªjOÉcCG AÉæeCG ¢ù∏ée

 ájOÉ«≤dG á«°üî°ûdGh áªdÉ©dÉH …ô«eC’G IQÉ°S âØ°Uh zºjÉàdG{

  kGõ«ªàe k É«ª∏Y É≤jôa â°SCGôJ »àdG IóYGƒdG á«JGQÉeE’G

 ´óÑªdGh ôHÉãªdG »Hô©dGh »JGQÉeE’G ÜÉÑ°û∏d k ÉLPƒªf âëÑ°UCG

π«ëà°ùªdÉH ±ôà©j ’h RÉéfE’G ≈∏Y ¢Uôëj …òdG
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اأخبار الوطن

 "ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية" 
ت�سارك في "اآيدك�س"

الريا�س-وام:
لل�صناعات  ال�صعودية  ال�رشكة  ت�صارك   
بالكامل  اململوكة   "  SAMI  " الع�صكرية 
ال�صعودي  العامة  اال�صتثمارات  ل�صندوق 
 "2021 "اآيدك�س  الدويل  الدفاع  معر�س  يف 
يف  "ا�صتثمر  الوطنية  الهوية  �صعار  حتت 
اجلناح  مظلة  حت��ت  وذل��ك  ال�صعودية"، 
حتت  ال�صعودي  اجلناح  ويقام  ال�صعودي. 
اإ�رشاف الهيئة العامة لل�صناعات الع�صكرية، 
جامعا حتت مظلته عددا من كربى ال�رشكات 
ال�صناعات  املتخ�ص�صة يف جمال  املحلية 
املعر�س  �صيقام  اإذ  واالأمنية،  الع�صكرية 
خالل الفرتة من 21 حتى 25 من �صهر فرباير 
اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.

ال�صعودية  ال�����رشك��ة  م�����ص��ارك��ة  وت��اأت��ي 
لتمثيل   "  SAMI  " الع�صكرية  لل�صناعات 
املعر�س  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة 
قطاع  به  يحظى  ما  على  تاأكيدا  ال��دويل 
واهتمام  دعم  من  الع�صكرية  ال�صناعات 
من لدن القيادة الر�صيدة فيما تلعب �رشكة 
جهود  دع��م  يف  حيويا  دورا   "  SAMI  "
توطني  يف  العامة  اال�صتثمارات  �صندوق 
بناء  عن  ف�صال  واملعرفة،  التقنيات  اأحدث 

�رشاكات اقت�صادية ا�صرتاتيجية.
وت�صعى �رشكة " SAMI " اإىل االإ�صهام مع 
يف  الع�صكرية  ال�صناعات  قطاع  منظومة 
توطني  يف  الهيئة،  تقودها  والتي  اململكة 
ال�صناعات  قطاع  من   %50 عن  يربو  ما 

الع�صكرية يف اململكة بحلول العام 2030.
ومن املقرر اأن تقوم �رشكة SAMI بتعريف 
الزوار باأبرز ما ي�صهده القطاع من تطورات 
كبرية، وما يزخر به من قدرات حملية تلبي 
االحتياجات العملياتية لالأجهزة الع�صكرية، 
يقوم  م�صبوق  غري  حراكا  القطاع  ي�صهد  اإذ 
املحليني،  امل�صنعني  ومتكني  دع��م  على 
لتكون  الواعدة  املحلية  ال�رشكات  وتطوير 
رائدة يف جمالها، ودعم ال�رشكات الوطنية 

الكربى لتعزيز موقعها عامليا.
كما ت�صتعر�س ال�رشكة منتجاتها الع�صكرية 
يف  ال�صاملة  ال��دف��اع  واأنظمة  املبتكرة 
االأنظمة  وهي  الرئي�صية،  اأعمالها  قطاعات 
واالإلكرتونيات  اجلوية،  واالأنظمة  االأر�صية، 
 الدفاعية، واالأ�صلحة وال�صواريخ، والتقنيات 

احلديثة.

معر�سا»اأيدك�س ونافدك�س«.. 28 عاماً من الريادة العالمية
اأبوظبي-وام:

ونافدك�س"  "اآيدك�س  معر�صا  �صطر   
عاما   28 نحو  عمرها  ريادة  م�صرية 
كاأكرب  مكانتهما  خاللها  ر�صخا 
جمال  يف  متخ�ص�صني  معر�صني 
ال�صناعات الدفاعية على ال�صعيدين 

االإقليمي والدويل.
اإىل  التحول  يف  املعر�صني  وجن��ح 
دولة  ت�صت�صيفه  دويل  ملتقى  اأب��رز 
االإمارات كل �صنتني لتبادل اخلربات 
من  امل�صاركني  بني  التكنولوجية 
املعنية  والهيئات  وال�رشكات  الدول 
بالت�صليح  اخل��ا���ص��ة  ب��االأن��ظ��م��ة 
خمتلف  من  الدفاعية  وال�صناعات 
من�صة  اأ�صحيا  كما  العامل،  اأنحاء 
العالقات  وت��ق��وي��ة  الإق��ام��ة  ق��وي��ة 
وال�رشكات  احلكومية  االإدارات  مع 
م�صتوى  على  امل�صلحة  وال��ق��وات 

املنطقة والعامل.
وتدل حجم امل�صاركة الدولية املعلن 
عنها يف الدورة احلالية للمعر�صني 
على الرغم من الظروف اال�صتثنائية 
انت�صار  جراء  العامل  بها  مير  التي 
فريو�س كورونا امل�صتجد، على مدى 
بالن�صبة  ميثالنها  التي  االأهمية 
للجهات امل�صاركة وعلى حجم الثقة 
بقدرة دولة االإمارات على تنظيم اأبرز 
وفق  الدولية  واملنا�صبات  االأح��داث 

اأعلى معايري االأمن وال�صالمة.
االإم��ارات  اأنباء  وكالة  وت�صتعر�س 
اأبرز  التايل  التقرير  من خالل  "وام" 
بها  مر  التي  التاريخية  املحطات 
خاللها  حققا  وال��ت��ي  املعر�صان 
متوا�صلة  وجناحات  كربى  اإجنازات 
واأ�صخم  اأه���م  �صمن  و�صعتهما 
بال�صناعات  املعنية  امل��ع��ار���س 
م�صتوى  على  الدفاعية  الع�صكرية 
ال�رشق االأو�صط و�صمال اأفريقيا، التي 
التكنولوجيا  �صيحات  اآخر  تعر�س 
والبحري  الربي  الدفاع  جماالت  يف 
و�صل  ما  اأح��دث  وعر�س  واجل��وي، 
جمال  يف  الع�صكري  العلم  اإل��ي��ه 
االإنتاج والت�صنيع من قدرات دفاعية 

متطورة.
البداية كانت يف عام 1993 الذي �صهد 
ن�صخته  يف  اآيدك�س  معر�س  انطالق 
�رشكة   350 با�صت�صافة  االفتتاحية 
خارطة  على  نف�صه  لي�صع  عاملية 
املعار�س العاملية يف قطاع الدفاع 
قادمة،  ل�صنوات  العاملي  واالأم���ن 
ولي�صجل يف دورته الثانية عام 1995 

ارتفاعا بعدد ال�رشكات امل�صاركة يف 
املعر�س بن�صبة 60% لي�صل اإىل 566 
الوفود  اأع��داد  ت�صاعفت  كما  �رشكة 
وكبار  متخ�ص�صني  من  امل�صاركة 

الزوار.
العديد  العاملي  احلدث  هذا  واأطلق 
اجل��دي��دة  التقنية  املنتجات  م��ن 
واالأمن  الدفاع  بقطاع  واملتخ�ص�صة 
ال��دورة  فعاليات  خ��الل  العاملي 
 ،1997 ع��ام  املعر�س  من  الثالثة 
ت�صاعديا  ن�صقا  املعر�س  و�صهد 
املتخ�ص�صة  ال�����رشك��ات  ع��دد  يف 
الرابعة عام  الدورة  امل�صاركة خالل 
 2001 عام  اخلام�صة  وال��دورة   1999
ال�رشكات  من   860 ا�صتقطبت  التي 
تعزيز  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  العاملية 

العالقات الثنائية بني الوفود وكبار 
ال�صخ�صيات.

ا�صتخدام   "  2003 اآيدك�س   " و�صهد 
والقطع  ال�صفن  لعر�س  زايد  ميناء 
يف  �صاهم  مما  امل�صاركة  البحرية 
ك�رش الرقم القيا�صي حلجم ال�صفقات 
ليكتب  عنها  االإع����الن  مت  ال��ت��ي 
املعر�س ق�صة جناح عاملية بح�صور 
900 �رشكة من 50 دولة باالإ�صافة اإىل 

68 وفدا عامليا.
حتقيق   " اآي��دك�����س   " ووا����ص���ل 
ال�صابعة عام  دورته  النجاحات يف 
2005، اإذ �صهد منواً على امل�صتويات 
كافة، فازداد عدد الزوار والعار�صني 
والوفود امل�صاركة ب�صكل كبري، حيث 
 904 من  اأكرث  املعر�س  يف  �صاركت 

�رشكات، من 50 دولة حول العامل.
ويف الدورة الثامنة 2007 رحب مركز 
اآيدك�س  مبعر�س  للمعار�س  اأبوظبي 
كاأول معر�س يقام يف املبنى الذي 
ا�صت�صاف  وقد  حديثا  ت�صييده  مت 
�صفينة   15 من  اأ�صطوال  زايد  ميناء 
من �صبع دول م�صاركة، ويف الدورة 
التا�صعة عام 2009 ا�صت�صاف معر�س 
اآيدك�س اأكرث من 50 األف زائر بن�صبة 
اإ�صغال ق�صوى داخل قاعات املعر�س 
البحرية  العرو�س  اإقامة  �صهد  كما 
احلية للمرة االأوىل يف القناة املائية 

املقابلة ملركز اأبوظبي للمعار�س.
حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  وبعد 
املعر�س و ال�صمعة العاملية �صهدت 
اإطالق   2011 عام  العا�رشة  ال��دورة 
اأح��دث  لعر�س  نافدك�س  معر�س 
التقنيات يف جمال االأنظمة الدفاعية 
وتتجه  النجاحات  للتوايل  البحرية 
اأنظار كربيات ال�رشكات الدفاعية يف 
للم�صاركة يف  اأبوظبي  العامل جتاه 
ا�صتقطب  حيث  العاملي  احلدث  هذا 
ع�رشة  احلادية  دورته  يف  املعر�س 
األف   80 على  يزيد  ما   2013 ع��ام 
مكانة  تعزيز  يف  �صاهم  مما  زائ��ر 
قائمة  �صمن  وترتيبها  اأبوظبي 
قطاع  100 وجهة عاملية يف  اأف�صل 
�صياحة االأعمال وذلك ح�صب التقرير 
الدولية  اجلمعية  اأ�صدرته  ال��ذي 
عام  يف  املوؤمترات  و  لالجتماعات 

. 2013
الثانية  دورته  يف  املعر�س  وجنح 
ما  ا�صتقطاب  يف   2015 عام  ع�رشة 
جميع  من  عار�س   1200 على  يزيد 
اأنحاء العامل، وح�رشه اأكرث من 101 
األف زائر وم�صارك، وقد �صهد املعر�س 
توقيع �صفقات بقيمة جتاوزت 18.3 

مليار درهم.
التي  ع�رشة  الثالثة  ال���دورة  ويف 
عقدت عام 2017 �صاركت 1235 �رشكة 
من 57 دولة يف املعر�س الذي �صهد 
توقيع اأكرث من 82 اتفاقية يف اأربعة 
اأيام، يف حني �صجلت الدورة الرابعة 
على  قيا�صيا  رقما   2019 عام  ع�رش 
ال�رشكات  ومتثيل  م�صاركة  م�صتوى 
االإماراتية الذي و�صل اإىل 170 �رشكة 
الدفاعية  ال�صناعات  يف  متخ�ص�صة 
الذي  االأم��ر  امل�صاندة،  والقطاعات 
منذ  املعر�س  به  اأ�صهم  ما  يوؤكد 
التقدم  عجلة  دف��ع  يف  انطالقته 
ال�صناعات  ق��ط��اع  يف  وال��ت��ط��ور 

الدفاعية الوطنية.

اإلى  ت�سل  البحرية  الع�سكرية  القطع  من  الأولى  الدفعة 
اأبوظبي للم�ساركة في نافدك�س2021

اأبوظبي-وام:
 و�صلت اإىل اأبوظبي �صباح ام�س 
اخلمي�س الدفعة االأوىل من القطع 
امل�صاركة  البحرية  الع�صكرية 
يف الدورة ال�صاد�صة من معر�س 
نافدك�س"   " البحري  ال��دف��اع 
والذي يعقد بالتزامن مع معر�س 
 "2021 "اأيدك�س  ال��دويل  الدفاع 
يف  املقبل  االأح��د  اأعماله  ويبداأ 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.

ع�صكرية  قطع   5 ام�س  ور�صت 
ال�صفن  م��ن  ع��م��الق��ة  ب��ح��ري��ة 
وال������زوارق ���ص��م��ن ال��وح��دات 
الدفاع  معر�س  يف  امل�صاركة 
 "  2021 "نافدك�س  ال��ب��ح��ري 
االإم��ارات ومملكة  وذلك من دول 
واململكة  ال�صقيقة  البحرين 
باك�صتان  اإىل  اإ�صافة  املتحدة 
التي ت�صارك بقطعتني ع�صكريتني 
بحريتني و�صط ا�صتقباال وترحيبا 
االإماراتية  البحرية  من  كبريا 
من  الثانية  الدفعة  ت�صل  فيما 
يف  امل�صاركة  البحرية  القطع 
املعر�س 20 فرباير احلايل والتي 
 17 ب���  االإج��م��ايل  ع��دده��ا  يقدر 
قطعة ع�صكرية بحرية يف الدورة 
احلالية من 10 دول حول العامل.

بحري  ال��رك��ن  العميد  ورح���ب 
املتحدث  الذهلي  نا�رش  فهد 
ال��ر���ص��م��ي مل��ع��ر���س ال��دف��اع 
كان  البحري"نافدك�س2021"الذي 
البحرية  القطع  ا�صتقبال  يف 
بامل�صاركني يف هذا احلدث الدويل 
حيث عزفت املو�صيقى الع�صكرية 
اأثناء  احلربية  وال��زوارق  لل�صفن 
ور�صوها  املائية  القناة  دخولها 
قال  ال��ب��ح��ري.  الر�صيف  على 
لوكالة  ت�رشيحات  يف  الذهلي 
القطع  اإن  "وام"  االإم��ارات  اأنباء 
امل�صاركة  البحرية  الع�صكرية 

يف الدورة ال�صاد�صة من معر�س 
الدفاع البحري "نافدك�س" تتنوع 
وزوارق  األغام  كا�صحات  بني  ما 
و�صفن  دوري��ة  وزوارق  �صواريخ 
اإمداد واإنزال وزوارق بحث واإنقاذ 

ومدمرات وفرقاطات.
واأ�صاف اأن معر�س الدفاع البحري 
مب�صاركة  يحظى   2021 نافدك�س 
اأك���رث م��ن 70 ���رشك��ة اإم��ارات��ي��ة 
حول  دول���ة   17 م��ن  واأجنبية 
املكانة  يعك�س  ما  وهو  العامل 
يحظى  التي  ال��رائ��دة  العاملية 
بها معر�س " نافدك�س" كمن�صة 

العامل  حول  ال�رشكات  لكربيات 
ال�صتعرا�س اأحدث التكنولوجيات 
جمال  يف  املتطورة  والتقنيات 

الدفاع البحري واالأمني.
معر�س  اإن  ال��ذه��ل��ي  وق����ال 
"نافدك�س 2021" ي�صهد يف دورته 
بحرية  قطع  م�صاركة  احلالية 
متعددة االأغرا�س تر�صو 14 قطعة 
البحري  الر�صيف  على  منها 
املارينا  منطقة  يف  املخ�ص�س 
وتر�صو باقي  ل�"اأدنيك"  املقابلة 
اخلا�صة  العرو�س  منطقة  القطع 
اأن  اإىل  م�صريا  زاي��د..  ميناء  يف 

اخلارجية  ال��ع��رو���س  م�صاحة 
البحري  الر�صيف  على  واملائية 
مرت  األف   81 اإىل  و�صلت  الأدنيك 
الر�صمي  املتحدث  واأ�صار  مربع. 
مل��ع��ر���س ال��دف��اع ال��ب��ح��ري " 
اتخاذ  مت  اأن��ه  نافدك�س2021" 
ك��اف��ة االإج�����راءات االح��رتازي��ة 
�صحة  على  للحفاظ  والوقائية 
امل�صاركني والزوار نظرا للظروف 
ت�صود  التي  الراهنة  اال�صتثنائية 
و�صع  مت  اأن��ه  م�صيفا  ال��ع��امل 
خمتلف  يف  االإر�صادية  اللوحات 
اأركان معر�صي اآيدك�س ونافدك�س.

بدولة  فخر  كلنا  الذهلي:"  وقال 
واإمكاناتها  وبقدراتها  االإم��ارات 
اآيدك�س  معر�صي  اإق��ام��ة  يف 
املحدد  التوقيت  يف  ونافدك�س 
الراهنة  الظروف  ظل  ويف  لهما 
على  ق��درت��ه��ا  يج�صد  وال����ذي 
مواجهة التحديات وحتويلها اإىل 
هذا  اأن ح�صور  اإىل  م�صريا  فر�س 
الدولية  الوفود  الكبري من  العدد 
للم�صاركة يف احلدث ميثل دليال 
امل�صاركني  ثقة  على  وا�صحا 
وامل��ج��ت��م��ع ال����دويل يف ق��درة 
اأكرب  اأحد  تنظيم  على  االإم��ارات 
واأهم االأحداث العاملية يف جمال 

الدفاع واالأمن.
االإم����ارات  دول���ة  اأن  واأ���ص��اف 
يف  يوجد  ال  اأنه  للعامل  برهنت 
تتطلع  اإذ  م�صتحيل  قامو�صها 
دوما واأبدا نحو التقدم واالزدهار 
جديدة  عاما   50 م�صرية  لتبداأ 
على  قائم  م�رشق  م�صتقبل  نحو 
وال��ري��ادة  والتفوق  االإجن���ازات 

العاملية.
ت�صارك  االإمارات  اإن  الذهلي  قال 
يف معر�س نافدك�س2021 بالعديد 
املتخ�ص�صة  ال�����رشك��ات  م��ن 
البحري  االأم��ن  تكنولوجيا  يف 
متعدد  ال��زوارق  اإىل  باالإ�صافة 
قطع  تد�صني  �صيتم  كما  املهام 

ع�صكرية بحرية جديدة.
واأ�صار املتحدث الر�صمي ملعر�س 
"نافدك�س2021"  البحري  الدفاع 
اإىل اأن القطع الع�صكرية البحرية 
ال�17 �صتقدم عرو�صا حية يوميا 
عر�س  من�صات  اإىل  باالإ�صافة 
ال�رشكات امل�صاركة يف املعر�س 
ابتكاراتها  اآخر  ت�صتعر�س  التي 
اأم��ن  جم��ال  يف  التكنولوجية 
ويف  البحري  االأمن  و  ال�صواحل 
عمليات البحث واالإنفاذ والتحكم 

عن بعد.

اأبوظبي-وام:
"اجل�صور"  ���رشك��ة  اأع��ل��ن��ت   
االآليات  جمال  يف  املتخ�ص�صة 
وامل��ورد  االإم���ارات  يف  املدرعة 
 8x8 احل�����رشي الآل��ي��ة رب���دان
عن  اخلمي�س  ام�س  القتالية، 
تعاونها مع "ريثيون االإمارات" 
اآن��د  اإنتليجن�س  و"ريثيون 
�صالح  نظام  الإدراج  �صبي�س" 
ل���ي���زري ع����ايل ال��ط��اق��ة يف 
�رشكة  من   8x8 رب��دان  من�صة 

"اجل�صور".
التي  ال�رشكة  "اإيرث"،  وتتوىل 
البحث  جم����االت  يف  ت��ع��م��ل 
ودم��ج  والهند�صة  والتطوير 
وتعد  التكنولوجية  االأنظمة 
ل�"اجل�صور"  ال�صقيقة  ال�رشكة 

�صمن جمموعة ايدج، م�صوؤولية 
رب��دان  اآل��ي��ات  ب��ني  التكامل 
فيما  املتقدم  الليزر  ون��ظ��ام 
�صيتم عر�س املركبة املتكاملة 
يف جناح جمموعة ايدج خالل 
فعاليات معر�س الدفاع الدويل 
مركبة  وتعد   .  2021 اآيدك�س 
اجليل  من  املدرعة   8x8 ربدان 
التايل، من�صة متقدمة وجاهزة 
للمهام مت بناوؤها بهدف حتقيق 
املنوعة.  االأهداف  من  جمموعة 
بقدرتها  امل��رك��ب��ة  وت��ت��م��ي��ز 
الرب  يف  التحرك  على  العالية 
والبحر، كما تتوفر بعدة اأ�صكال 
جتهيزها  وميكن  وخ�صائ�س 
مب�صتويات خمتلفة من احلماية 
امليزة  ل�صمان حتقيق  املدرعة 
ويتم  والتقنية.  التكتيكية 

الليزر  �صالح  نظام  ت�صغيل 
"ريثيون  م��ن  ال��ط��اق��ة  ع��ايل 
من  �صبي�س"  اآن��د  اإنتليجن�س 
ت�صتخدم  التي  التقنيات  خالل 
ال�صوء  جزيئات  اأو  الفوتونات 
الع�صكرية.  امل��ه��ام  لتنفيذ 
املتطور  امل��ن��ت��ج  ي�صتخدم 
كهربائًيا  متقدمًا  م�صت�صعًرا 
حتت  باالأ�صعة  يعمل  وب�رشًيا 
وحتديد  الكت�صاف  احل��م��راء 
املتعددة،  التهديدات  وتتبع 
وخ��ا���ص��ة ت��ل��ك ال��ق��ادم��ة من 
املركبات اجلوية غري املاأهولة 
طيار".  ب���دون  "الطائرات 
الطائرات  ا�صتهداف  ومبجرد 
النظام  مم  �صُ املتعاونة،  غري 
هذه  وحتييد  باال�صتباك  ليقوم 

الطائرات ب�رشعة ودقة.

»الج�سور« 
تدرج اأنظمة 
الليزر عالية 
الطاقة في 

مركبات 
»8x8 ربدان«



اأبوظبي ـ وام:

يحتوي جام���ع ال�سيخ زايد الكبري عل���ى �سبع ثريات 

مميزة وفريدة م���ن نوعها تتناغم م���ع فنون العمارة 

الإ�سالمي���ة يف اجلام���ع، وحتظى باهتم���ام الزوار من 

خمتلف اأنحاء العامل.

وبهدف احلفاظ عل���ى هذه التحفة الفني���ة، نفذ مركز 

جامع ال�سي���خ زايد الكبري خطة �سيانة تهدف لتحقيق 

ا�ستدامة عنا�رصها والت���ي مت اإجنازها وفق خطة عمل 

دقيقة، حتت اإ�رصاف نخبة م���ن املهند�سني الإماراتيني 

العامل���ني يف املركز من ذوي اخلربة والكفاءة ، وفريق 

عمل �س���م 45 ع�سًوا ب���ني مدير للم����رصوع، وم�رصف 

للموق���ع، ومهند�سني متخ�س�س���ني، وفنّيني، وم�رصيف 

�سحة و�سالمة.

وا�ستمرت اأعم���ال ال�سيانة ملدة �سه���ر ون�سف، بواقع 

12 �ساع���ة يومًيا عدا اأيام "اجلمعة" من ال�ساعة 7:30 

�سباًح���ا اإىل 7:30 م�س���اًء، �سامل���ة حتديث نظام عمل 

الرثيا ب�سكل كامل.

وقال �سامل ال�سويدي، مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة يف 

مرك���ز جامع ال�سيخ زايد الكب���ري ياأتي م�رصوع �سيانة 

ثري���ات جامع ال�سي���خ زايد الكبري ا�ستكم���اًل للخطط 

ال�سرتاتيجي���ة لتحقي���ق ا�ستدامة جمالي���ات اجلامع 

ومقتنياته ل�سيم���ا ثريات اجلامع التي حتظى بعناية 

خا�س���ة م�ستم���رة باعتبارها حتفة اإبداعي���ة تتكامل 

بتفا�سيلها مع جماليات اجلامع وروح الأ�سالة .

واأ�س���اف اأن اأعم���ال �سيانة ثري���ات اجلامع متت وفق 

اأح���دث املعايري العاملي���ة كونها واحدة م���ن اأكرث ما 

يث���ري اهتمام وانتباه الزوار داخ���ل اجلامع، معرًبا عن 

فخره واعتزازه مب�ساهمة كوكبة من الكفاءات املواطنة 

يف تنفي���ذ هذا امل�رصوع، وحر�سهم عل���ى متابعة اأدق 

التفا�سي���ل الهند�سية واتب���اع اأرق���ى معايري اجلودة 

العاملي���ة بال�سورة الت���ي تليق مبكانة ه���ذا ال�رصح 

العامل���ي املتميز وال���دور الفريد الذي يق���وم به كاأهم 

واجهة ح�سارية واإ�سالمية للدولة .

و�سم���ل امل�رصوع تطوير نظام امل�سغ���الت الكهربائية، 

واإن�س���اء �سبكة للدوائ���ر الكهربائي���ة، مرتبطة بنظام 

التحكم بالإنارة يف اجلامع - من خمرج واحد- بحيث 

ميكن الت�سغيل والإطفاء وتغيري درجة التعتيم، مبا�رصة 

م���ن نظام التحكم يف غرف���ة املراقبة ، مما يزيد العمر 

الت�سغيل���ي لوحدات الإنارة، ويحد من اأي احتمال لهدر 

الطاقة الكهربائية، ويقلل كذلك من النبعاثات احلرارية 

الناجتة عن ت�سغيل املكونات الكهربائية، وتقليل فر�ص 

الأعطال املحتملة .

و�سمل امل����رصوع اأي�سا تطوير اإ�س���اءة الرثيات، حيث 

مت ا�ستبداله���ا ب�سكل كلي، باإن���ارة "LED" امل�سممة 

���ا يف جمهورية الت�سيك لرثيا اجلامع باأحجام  خ�سي�سً

خمتلفة، واألوان خا�سة تتوافق مع األوان اجلزء ال�سفلي 

-الكرات الكري�ستالية - ليمنح الناظر انعكا�ًسا خا�سا 

ووا�سًحا من تل���ك الكرات بالألوان الأحم���ر، والأ�سفر، 

والأخ�رص.

ويرتب���ط كل جزء م���ن اأج���زاء اإنارة الرثي���ا، مبحول 

كهربائ���ي، لتوفري م�سدر طاقة خا�ص من خالل كابالت 

الطاقة املتوفرة اأعل���ى الرثيا، وموزع �سارات التحكم ، 

مما يتيح التحكم ب�سدة اإ�ساءتها.

ومت فح����ص جمي���ع حوام���ل الكري�ست���ال والرواب���ط 

املتداخلة للتاأك���د من قدرتها على حم���ل الكري�ستال 

واملوا�سري يف بع�ص اأج���زاء الرثيا والألواح الزجاجية 

يف عنق وتاج الرثيا ومقارنة وزن القطع بقوة الرابط، 

ومت الفح�ص الكلي للمكونات الإلكرتونية والكهربائية 

ونظام التعتي���م "Dimming System" اخلا�ص 

بكل الرثيا.

يذك���ر اأن مركز جامع ال�سيخ زاي���د الكبري يبذل جهوًدا 

كبرية ومتوا�سلة لإبراز وتعزيز اجلانب اجلمايل جلامع 

ال�سيخ زايد الكبري ومقومات���ه املعمارية التي جعلته 

وجه���ة للماليني الذين يق�سدون���ه �سنويا من خمتلف 

اأنح���اء الع���امل، ل�سيما اأنه مثال للعم���ارة الإ�سالمية 

بتن���وع جمالياته���ا ، ما يع���زز على اجلان���ب الآخر 

دوره يف م���د ج�س���ور التق���ارب والتوا�سل مع خمتلف 

ثقاف���ات العامل، يف اإطار النه���ج احلكيم الذي تنتهجه 

دولة الم���ارات يف تر�سيخ مبادئ الت�سامح والتعاي�ص 

والحرتام املتبادل بني احل�سارات املختلفة، وجت�سيًدا 

لالهتم���ام الذي توليه قيادة الدول���ة للجانب الثقايف 

ل�سيم���ا العمارة الإ�سالمية التي تظهر تفا�سيلها جلية 

يف عمارة اجلامع.

�سممت جماليات جامع ال�سيخ زايد الكبري يف ان�سجام 

وتناغ���م، تتكامل من خالله العنا����رص الفنية ب�سورة 

متنحه���ا خ�سو�سي���ة وجمالية فريدة، حي���ث تتكامل 

جمالي���ات ت�سمي���م الرثيات م���ع الت�سمي���م امليدايل 

والزخريف على ال�ّسج���ادة التي تعلوها متاما، م�سّكلة 

لوحة فنية تتكام���ل ب�سورة اإبداعية، حيث تتدىل قطع 

الكري�ستال كقط���رات ملونة، تو�س���ك اأن تت�ساقط على 

ال�سجادة، التي تبدو بدورها كحو�ص ماء يعك�ص الألوان.

وتتدىل من القباب الثالث داخل قاعة ال�سالة الرئي�سة 

يف اجلامع ثالث ثريات كري�ستالية �سخمة - مت�سابهة 

يف الت�سمي���م، اأكربه���ا يف الو�سط، اإ�ساف���ة اإىل اأربع 

ثري���ات ت�سغرها حجًما، تت���وزع يف كل من قاعة كبار 

ال�سخ�سي���ات، وقاع���ة الزهور والقاعت���ني اجلانبيتني 

للقاعة الرئي�سة.

دبي ـ وام:

عززت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 

للمعرف���ة ر�سي���د اإ�سداراتها املعرفية 

خالل ع���ام 2020 من خالل جمموعة 

كبرية من الإنتاجات واإ�سدارات الكتب 

يف خمتل���ف جم���الت املعرفة وعرب 

ت�سمل  والت���ي  املتخ�س�سة  قنواته���ا 

مبادرة "كت���اب يف دقائق" و"برنامج 
دبي الدويل للكتابة".

ماليني  باإتاحة  املوؤ�س�س���ة  وب���ادرت 

الإ�سدارات من خ���الل م�رصوعها الرائد 

املتمثل يف "مرك���ز املعرفة الرقمي" 

به���دف تو�سيع م�سارات ن����رص واإنتاج 

املعرف���ة عل���ى امل�ست���وى املحل���ي 

والعاملي وامل�ساهمة يف حتفيز ثقافة 

الق���راءة الرقمي���ة يف املجتمعات اإىل 

جانب دع���م املحت���وى العربي على 

�سبكة الإنرتنت.

وتاب���ع برنامج دبي ال���دويل للكتابة 

ن�ساطاته وور�سه التدريبية خالل العام 

2020 عل���ى الرغم من الأزمة ال�سحية 

العاملي���ة املتمثلة يف وباء كوفيد 19 

حيث تو�سع نط���اق ن�ساطاته لت�سمل 

دول عربي���ة عن طريق ا�ستثمار برامج 

التوا�س���ل املرئي ع���رب الإنرتنت وهذا 

ما اأنتج عددا م���ن الإ�سدارات والكتب 

التي قام منت�سب���و الربنامج بتاأليفها 

يف جمالت الق�سة الق�سرية والرتجمة 

واأدب الطفل واليافعني باإجمايل "23" 

عنوانا جديدا تعمل موؤ�س�سة حممد بن 

را�سد اآل مكتوم للمعرفة على اإتاحتها 

على "مركز املعرفة الرقمي".

وبل���غ ع���دد املنت�سب���ني اإىل ور����ص 

الربنام���ج يف الع���ام 2020 خم�سني 

منت�سبا م���ن الكت���اب الواعدين ليتم 

�سق���ل مهاراتهم الإبداعي���ة للو�سول 

���اب واملبدعني  اإىل م�س���اف كبار الكتَّ

ولرتتفع اإ�سدارات الربنامج منذ اإطالقه 

وحت���ى ع���ام 2020 اإىل اأكرث من 107 

اإ�س���دارات تنوعت بني الق�سة الق�سرية 

واأدب الطفل "ق�س����ص الأطفال" واأدب 

اليافعني والرتجمة ف�س���اًل عن ور�سة 

كتابة املقال ال�ستق�سائي التي �سارك 

فيها 73 منت�سبا.

كما بادرت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 

مكتوم باإتاحة كاف���ة اإ�سداراتها على 

من�س���ة "مركز املعرف���ة الرقمي" ول 

�سيما يف الوق���ت الذي لزم فيه النا�ص 

منازلهم ب�سبب الإج���راءات الحرتازية 

والوقائية الت���ي �ساحبت وباء كوفيد 

19 وذلك عرب مب���ادرة "ا�ستثمر وقتك 

باملعرفة" حيث اأتاحت اأكرث من 2.6 

ملي���ون مادة رقمي���ة يف �ستى �سوؤون 

املعرفة التي جت���ذب فئات املجتمع 

كافة.

واأكد �سع���ادة جمال بن حويرب املدير 

م�ساري���ع  اأن  للموؤ�س�س���ة  التنفي���ذي 

املوؤ�س�سة املعنية بن�رص واإنتاج املعرفة 

وتعزي���ز مفاهي���م الق���راءة والثقافة 

يف املجتمعات �سه���دت ن�ساطا كبريا 

فاق التوقعات خ���الل الفرتة املا�سية 

بالتزامن مع الظ���روف العاملية التي 

واأبرزها  �سببتها جائح���ة كوفي���د19 

احلر�ص على التباعد الجتماعي حيث 

اأ�سه���م بقاء النا�ص يف منازلهم لفرتات 

اأطول بخل���ق توجهات معرفية جديدة 

لديهم.

واأ�ساف اأنه منذ ب���دء اجلائحة مل�سنا 

ارتفاعًا ملحوظًا يف ن�سبة اإقبال النا�ص 

على الق���راءة الإلكرتونية وحتديداً عرب 

من�سة "مرك���ز املعرفة الرقمي" حيث 

قفز ع���دد امل�ستخدم���ني للمن�سة اإىل 

252.466 م�ستخدم���ا يف عام 2020 

مقارنة مع 182.124 م�ستخدم خالل 

عام 2019 ما يوؤكد توجه اجلمهور اأكرث 

مل�سادر املعرفة الرقمية التي تتيح لهم 

الو�سول اإىل املعارف بكافة جمالتها .

من جهة اأخرى اأ�سدرت مبادرة "كتاب 

يف دقائ���ق" ملخ�س���ات 24 كتابًا يف 

2020 �سملت التعليم وال�سحة والبيئة 

والأ�رصة الع�رصية وا�ست�رصاف امل�ستقبل 

ال�سطناعي  والذكاء  الإدارية  والقيادة 

والتنمي���ة الذاتية ، لرتتف���ع اإ�سدارات 

املبادرة منذ اإطالقها وحتى نهاية عام 

2020 اإىل نحو 225 عنوانا.

كم���ا ا�ستم���رت جملت���ا "وم�س���ات" 

و"فال����ز" ال�سادرتان ع���ن موؤ�س�سة 
حممد ب���ن را�سد اآل مكت���وم للمعرفة 

يف اإم���داد القراء باأحدث املعارف التي 

اأ�سح���ت حديث الع���امل وخا�سة تلك 

املتعلقة بالذكاء ال�سطناعي والف�ساء 

وحمو الأمية والأمرا�ص املعدية والتي 

واكبت فيها م�ستجدات مر�ص كوفيد 19 

وما يقوم به العامل يف �سبيل التخفيف 

والجتماعية  القت�سادية  تبعاتها  من 

وال�سحي���ة ف�س���ال ع���ن املو�سوعات 

املتعلقة بالتقنيات احلديثة والبيانات 

واأثر ذلك كل���ه يف التنمية امل�ستدامة 

وتطوير املجتمعات .

 اأبوظبي ـ الوحدة: 

احتفاًء باليوم العاملي للغة 

الأم، والذي تنّظمه اليون�سكو 

هذا العام حتت �سعار "تعزيز 

التعّددي���ة اللّغوية لإدماجها 

واملجتم���ع"،  التعلي���م  يف 

اأبوظبي  مرك���ز  ي�ست�سي���ف 

للغة العربي���ة  الأحد القادم 

بعن���وان  افرتا�سي���ة  ن���دوة 

اللّغوي���ة  "ال�سرتاتيجّي���ات 
و�سلتها باللّغات الأّم".

 ي�س���ارك يف الن���دوة �سعادة 

الدكتور علي بن متيم، رئي�ص 

العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز 

والأ�ست���اذة الدكت���ورة هنادا 

ط���ه - تامري، اأ�ست���اذ كر�سي 

اللغ���ة العربي���ة يف جامعة 

زاي���د، والدكت���ورة عائ�س���ة 

ال�سام�س���ي، اأ�ستاذة جامعية 

و�ساع���رة اإماراتية، والدكتور 

علي الكعب���ي، امل�ست�سار يف 

جامعة الإم���ارات، فيما يدير  

الندوة الأ�ستاذ الدكتور خليل 

اإدارة التعليم  ال�سيخ، مدي���ر 

العربية يف  اللغ���ة  وبحوث 

مركز اأبوظبي للغة العربية.

الفجرية ـ وام:

ت�سارك اإم���ارة الفجرية يف "الإم���ارات تبتكر 

2021 " احل���دث الأب���رز يف جم���ال البتكار 

واملبتكرين الذي ينظ���م حتت �سعار "الإمارات 

تبتك���ر" لال�ستعداد للخم�س���ني وي�ستمر ملدة 
اأ�سبوع مب�ساركة 17 جهة حكومية وخا�سة.

واأكد �سع���ادة حممد �سعي���د ال�سنحاين مدير 

الديوان الأمريي رئي�ص اللجنة املحلية املنظمة 

لفعاليات "الإمارات تبتكر 2021" "اأن م�ساركة 

اإم���ارة الفجرية يف هذا احل���دث الوطني تاأتي 

اإنف���اذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 

بن حممد ال�رصقي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم 

الفج���رية، باأهمية ن�رص ثقافة الإبداع والبتكار 

يف الدول���ة، مب���ا ين�سجم م���ع ال�سرتاتيجية 

الوطنية لالبتكار.

واأو�سح ال�سنحاين اأن دورة هذا العام ، تختلف 

عن الدورات املا�سية كونها تاأتي يف ظل اتخاذ 

الإج���راءات الحرتازية �سد فريو����ص كورونا ، 

م�س���ريا اإىل اأن اجله���ات امل�ساركة �ستنظم 40 

فعالية والتي تتنوع ما بني الفرتا�سية بن�سبة 

70  %  يف ح���ني ان الفعالي���ات الأخرى و التي 

حتتاج اإىل ح�سور فعلي تكون مغلقة ومقت�رصة 

على موظفي اجلهات امل�ساركة.

وتتنوع فعاليات اأ�سبوع البتكار التي تنطلق 

21-27 فرباير ما بني خمتربات ابتكار وور�ص 

عمل وحما�رصات افرتا�سية ومعار�ص وعرو�ص 

ابت���كار وم�سابق���ات يف من�س���ات التوا�س���ل 

الجتماع���ي للجمهور بالإ�ساف���ة للملتقيات 

الفرتا�سي���ة، كما مت الرتكي���ز من قبل اجلهات 

امل�سارك���ة على ت�سم���ني ابت���كارات الطلبة 

واملوظف���ني يف فعالياتهم من خالل العرو�ص 

الفرتا�سية ع���رب من�سات التوا�سل الجتماعي 

و�سا�سات العر�ص.
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اأحمد بن �سعيد يتراأ�س اجتماع مجل�س اأمناء 

جامعة محمد بن را�سد للطب

اللجنة العليا الدائمة براأ�س الخيمة 

تناق�س نتائج موؤ�سرات الإنتاجية

دبي ـ وام:

عق���د جمل�ص اأمن���اء جامع���ة حممد ب���ن را�سد 

للطب والعلوم ال�سحي���ة اجتماعه الثاين لل�سنة 

الأكادميي���ة 2020-2021 افرتا�سيا برئا�سة �سمو 

ال�سي���خ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ص اجلامعة 

رئي�ص جمل�ص الأمناء وح�س���ور اأع�ساء املجل�ص 

بهدف مناق�سة ناق����ص الجتماع اآخر امل�ستجدات 

والتط���ورات �سم���ن برامج اجلامع���ة الأكادميية 

والبحثي���ة وتوجهاته���ا الإ�سرتاتيجية املتمركزة 

ح���ول حم���اور التعلي���م والأبح���اث والإ�ستدامة 

واحلوكمة وامل�ساركة املجتمعية .

ح����رص الجتماع .. �سع���ادة الدكتور رجاء عي�سى 

القرق نائبة رئي�ص جمل�ص الأمناء و�سعادة عو�ص 

�سغ���ري الكتبي مدير عام هيئ���ة ال�سحة يف دبي 

والدكت���ور علوي ال�سيخ عل���ي نائب املدير العام 

يف هيئ���ة ال�سح���ة بدبي ع�سو جمل����ص الأمناء 

و�سع���ادة الدكتور عب���داهلل حممد الك���رم رئي�ص 

جمل�ص املديرين مدير عام هيئة املعرفة والتنمية 

الب�رصية و�سعادة عب���داهلل عبدالرحمن ال�سيباين 

ع�س���و جمل�ص الأمناء والدكت���ور اإيان جرير مدير 

جامع���ة »كوين���ز« الربيطاني���ة يف »بلفا�ست« 

ع�سو جمل�ص الأمناء والدكتور عامر اأحمد �رصيف 

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية .

راأ�س اخليمة ـ وام:

اأكد اللواء علي عب���د اهلل بن علوان النعيمي قائد 

عام �رصطة راأ����ص اخليمة رئي����ص اللجنة الُعليا 

الدائمة اأن حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجيات 

عمل مبتكرة وغري تقليدية يف اإطار انطالق الدولة 

للخم�س���ني عاما املقبل���ة، جت�س���د روؤى قيادتنا 

الر�سي���دة، بتطوير العمل احلكومي وتعزيز م�سرية 

التح���ول الرقم���ي، و�سول لتحقي���ق الهدف الذي 

و�سعته لتو�سيع نطاق التحول الرقمي للخدمات 

احلكومية لت�سهيل حي���اة النا�ص وخدمة جمتمع 

الإمارات.

»محمد بن را�سد للمعرفة« تعزز القراءة الرقمية بمجموعة جديدة من الإ�سدارات

ثريات جامع ال�سيخ زايد الكبير.. تحفة تجمع اأ�سالة الت�سميم 

بحداثة التقنيات

اأبوظبي ـ وام:

نظ���م مرك���ز زاي���د للدرا�سات 

والبحوث - التابع لنادي تراث 

الإمارات - اأم�ص الأول بطولة " 

ال�سقار النا�سئ" للفئة العمرية 

14 �سن���ة فم���ا دون يف مدينة 

بال�رصاكة مع  �سويحان وذل���ك 

عدد من اجلهات.

�سارك يف البطولة 29 �سقاراً من 

حمبي ه���ذه الريا�سة الرتاثية، 

ومتكن 16 �سق���اراً من اقتنا�ص 

الطريدة واحل�سول على اجلوائز 

املقدم���ة من اجله���ات الداعمة 

للبطولة.

وقال م�سل���م العامري الباحث 

يف ال���رتاث ال�سفه���ي يف مركز 

زايد للدرا�سات والبحوث رئي�ص 

اللجن���ة املنظم���ة للبطولة اإن 

تنظيم البطول���ة ياأتي يف اإطار 

جه���ود ن���ادي ت���راث الإمارات 

للمحافظ���ة على ت���راث الآباء 

مب���ادئ  وغر����ص  والأج���داد 

ال�سق���ارة يف نفو�ص  ومفاهيم 

الأبناء.

اأن الهدف  واأو�س���ح العام���ري 

م���ن البطولة ت�سجي���ع الفئات 

العمرية ال�سغرية على ممار�سة 

بال�سق���ور  ال�سي���د  ريا�س���ة 

وتعريفهم باأب���رز مهاراتها منذ 

�س���ن مبك���رة، مم���ا ي�سهم يف 

تر�سيخ ه���ذه الريا�سة الرتاثية 

لدى الأبناء والأجيال القادمة.

من جهت���ه اأع���رب امل�ساركون 

ع���ن �سعادته���م للم�ساركة يف 

البطولة الت���ي ترتقي بريا�سة 

ال�سيد بال�سقور ل�سيما اأن هذه 

البطول���ة من بط���ولت ال�سيد 

التي تعتمد على مهارة ال�سقر 

"احلمام  الطري���دة  قن����ص  يف 

احلي"، حيث يلعب مالك ال�سقر 

الدور الأهم م���ن حيث م�ستوى 

اإعداد وتوجي���ه ال�سقر من اأجل 

خو�ص املناف�سات.

»زايد للدرا�سات والبحوث« ينظم بطولة »ال�سقار 

النا�سئ« في �سويحان

»اأبوظبي للغة العربية« ينّظم ندوة بعنوان »ال�ستراتيجّيات 

الّلغوية و�سلتها بالّلغات الأّم«

17 جهة حكومية وخا�سة بالفجيرة ت�سارك في 

»الإمارات تبتكر«  

اإحتفاًء باليوم العالمي لّلغة الأّم
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 اأبو الغيط يبحث مع وزير  
خارجية باك�ستان مجمل 

الأو�ساع بال�سرق الأو�سط
القاهرة )د ب اأ(- 

العربية  الدول  العام جلامعة  الأمني  بحث 
مع  اخلمي�س  �صباح   الغيط  اأب��و  اأحمد 
خمدوم �صاه حممود قري�صي وزير خارجية 
الهتمام  ذات  الق�صايا  جممل  باك�صتان 

اجلانبني. امل�صرتك بني 
العامة  بالأمانة  م�صوؤول  م�صدر  ووف��ق 
الغيط  اأبو  ا�صتعر�س  العربية،  للجامعة 
ظل  يف  ع��ام  ب�صكل  العربية  الأو���ص��اع 
العربية  املنطقة  تواجهها  التي  التحديات 
الفل�صطينية  وخا�صة فيما يت�صل بالق�صية 
لباك�صتان  الثابت  املوقف  على  تاأ�صي�صًا 
خمتلف  يف  الفل�صطينية  للحقوق  دعمًا 

الدولية. املحافل 
الأو�صاع  اإىل  اللقاء  وطبقا للم�صدر، تطرق 
يف منطقة جنوب اآ�صيا وعالقتها وتاأثرياتها 

علي الأو�صاع يف ال�رشق الأو�صط .
 

الحرية  قوى  ال�سودان.. 
تولي  ترف�ض  والتغيير 
وليات حكم  ع�سكريين 

-وكالت  اخلرطوم 
احلرية  "قوى  حت��ال��ف  يف  ق��ي��ادي  ق��ال 
اأحد مكون الئتالف احلاكم يف  والتغيري"، 
ال�صودان، اإنهم رف�صوا تويل قادة ع�صكريني 
حكم الوليات التي تواجه م�صكالت اأمنية.

جمل�س  يف  الع�صكري  امل��ك��ون  واق���رتح 
امل�صنفة  الوليات  بع�س  حكم  ال�صيادة، 
مثل  الأمنية"  "اله�صا�صة  مناطق  �صمن 
ك�صال والبحر الأحمر وغرب كردفان وغرب 

الع�صكر. وو�صط دارفور، لقادة من 
عن  تربيون"  "�صودان  �صحيفة  ونقلت 
والتغيري،  احل��ري��ة  حتالف  يف  القيادي 
اأحمد ح�رشة، اأنه "ل يوجد قبول اأو تاأييد 
ول  ال��ولي��ات،  بع�س  حكم  تويل  ملقرتح 
�صبط  ي�صتطيع  الع�صكري  الوايل  اأن  نعتقد 

الأو�صاع اأكرث من املدين".
لهذا  معاجلة  اأو  اتفاق  يوجد  "ل  واأ�صاف: 
املقرتح، مبدئيا ل يجد قبول. كما ل توجد 

الولة". الع�صكر حكم  لتويل  م�صوغات 

الرئي�س ال�سي�سي ي�ستقبل رئي�س الحكومة الليبية الجديدة 

م�سر تبدي ا�ستعدادها  الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها 
في خدمة ليبيا 

القاهرة -وكالت 
ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س  ا�صتقبل 
ام�س  عبداحلميد الدبيبة، رئي�س احلكومة 
الدكتور  بح�صور  وذلك  اجلديدة،  الليبية 
ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س  مدبويل  م�صطفى 

وعبا�س كامل رئي�س املخابرات العامة"
املتحدث  را�صي  ب�صام  ال�صفري  و���رشح 
باأن  اجلمهورية  رئا�صة  بِا�صم  الر�صمي 
ت�رشفه  عن  اأعرب  الليبي  ال��وزراء  رئي�س 
واعتزاز  تقدير  عن  معرًبا  الرئي�س؛  بلقاء 
بالده للجهود امل�رشية ال�صادقة والفعالة 
الليبية  الأزم��ة  حل  م�صارات  خمتلف  يف 
عنها  نتج  والتي  املا�صية،  الفرتة  خالل 
تقريب وجهات النظر بني الليبيني واإنهاء 
م�رش  دع��م  عن  ف�صاًل  النق�صام،  حالة 
الإرهاب  مكافحة  الليبية يف  للموؤ�ص�صات 

واجلماعات املتطرفة.
كما اأكد الدبيبة، اأن ليبيا حكومًة و�صعًبا 
اإقامة �رشاكة �صاملة مع م�رش  اإىل  تتطلع 
من  ناجحة  من���اذج  ا�صتن�صاخ  ب��ه��دف 
حتققت  التي  امللهمة  التنموية  جتربتها 
وروؤية  بقيادة  املا�صية  ال�صنوات  خالل 
با�صتعادة  يتعلق  فيما  خا�صًة  الرئي�س، 
التنمية  عملية  وانطالق  وال�صتقرار  الأمن 

والإ�صالح.
يف  بالدبيبة  الرئي�س  رحب  جانبه؛  من 
بلده الثاين م�رش، جمدًدا التهنئة للقيادة 
الليبية اجلديدة حل�صولها على ثقة اأع�صاء 
ال�صعب  ممثلي  ال�صيا�صي  احل��وار  ملتقى 
ملرحلة  مب�رشة  بداية  يعد  مبا  الليبي، 
جديدة تعمل فيها كافة موؤ�ص�صات الدولة 
الليبية بان�صجام وب�صكل موحد على نحو 
يرفع امل�صلحة الوطنية فوق اأي اعتبارات.

م�رش  حر�س  على  الرئي�س  �صدد  كما 
الليبي  ال�صعب  دع��م  يف  لال�صتمرار 
وتثبيت  ب��الده،  اإدارة  اآليات  ل�صتكمال 
مقدراته  ل�صون  وال�صتقرار  ال�صلم  دعائم 
احلالية  املرحلة  واأن  اإرادت���ه،  وتفعيل 
و�صواعد  لكافة جهود  ليبيا  تتطلب ح�صد 
اأجل  من  املخل�صني  ورجالها  اأبنائها 
جتاه  والعمل  التحرك  اأول��وي��ات  ترتيب 
املجالت املختلفة، بدًءا با�صتعادة الأمن، 

و�صوًل  ثم  الدولة،  اأركان  بتثبيت  ومروًرا 
اخلدمية  امل�رشوعات  يف  ال�����رشوع  اإىل 
على  املبا�رش  امل��ردود  ذات  والتنموية 
موؤكًدا  ال�صقيق،  الليبي  ال�صعب  اأبناء 
كافة  لتقدمي  الكامل  م�رش  ا�صتعداد 
الأ�صقاء  خدمة  يف  وجتربتها  خرباتها 
ليبيا  و�صع  يف  ي�صاهم  مبا  الليبيني، 
الدولة  وتهيئة  ال�صحيح  امل�صار  على 

والتنمية  البناء  اآف��اق  نحو  لالنطالق 
وال�صتقرار.

واأ�صاف املتحدث الر�صمي اأن اللقاء �صهد 
الفرتة  خالل  الليبية  اجلهود  ا�صتعرا�س 
النتقالية،  املرحلة  لقيادة  املقبلة 
البلدين  بني  والتن�صيق  التعاون  واآفاق 
يف  الليبي  اجلانب  مل�صاندة  ال�صقيقني 
الفرتة،  تلك  يف  التاريخية  امل�صئولية 

الزيارات  تبادل  على  التوافق  مت  حيث 
التنفيذيني  امل�صئولني  م�صتوى  على 
اجلانب  اإىل  والتجربة  اخل��ربة  لنقل 
القطاعات  كافة  ب�صاأن  والت�صاور  الليبي، 
على  خا�صًة  فيها،  التعاون  �صيتم  التي 
اإىل  الأمن،  وا�صتعادة  اخلدمات  م�صتوى 
تاأهيل  وكذا  القت�صادي،  التعاون  جانب 

الليبية يف خمتلف املجالت. الكوادر 

ال�سعودية تعلن انطالق المرحلة الثانية للتطعيم 

وزير ال�سحة العراقي :50 % من اإ�سابات كورونا 
الحالية من ال�ساللة الجديدة

بغداد )د ب اأ(- 
العراق  يف  والبيئة  ال�صحة  وزير  اأعلن 
من   % 50 اأن  اخلمي�س  التميمي   ح�صن 
كورونا  بفريو�س  امل�صجلة  الإ�صابات 
تعود  املا�صية  الثالثة  الأي��ام  خ��الل 
لل�صاللة اجلديدة للفريو�س التي دخلت 

البالد خالل الأيام املا�صية.
 ، �صحفي  ت�رشيح  ، يف  التميمي  وقال 
:«خالل ال�صاعات القادمة �صيبداأ �رشيان 
 ، ال��ع��راق  يف  التجوال  حظر  تطبيق 
ونهيب  بالعراقيني اللتزام بالإجراءات 
التي اأتخذتها احلكومة العراقية وجلنة 
من  للحد  الوطنية  والبيئة  ال�صحة 
ال�صاللة  وخا�صة  الفريو�س  هذا  تف�صي 

اجلديدة التي دخلت البالد قبل اأيام«.
واأ�صاف اأن 50 % من الإ�صابات امل�صجلة 
يف العراق حاليا تعود لتف�صي ال�صاللة 
بني  وخا�صة  كورونا  لفريو�س  اجلديدة 
فئة الأطفال وال�صباب وهذا ينذر بخطر 
دخ��ول  م��ع��دلت  ازدادت  حيث  �صديد 
�صكل  مما  امل�صت�صفيات  اإىل  املواطنني 

�صغطا عليها.
باملواطنني  العراقي  ال��وزي��ر  واأه���اب 
وال�صالمة  ال�صحة  ب�رشوط  الل��ت��زام 
وع��دم  الكمامات  وارت����داء   الوطنية 
اأو  امل��دن  بني  التنقل  وع��دم  الختالط 
اإقامة جمال�س للعزاء اأو حفالت الأفراح 
معدلت  تقليل  بهدف  امل�صاجد  واإغالق 

الإ�صابة بالفريو�س.
ال�صعودية   ال�صحة  وزارة  ،اأعلنت   
الثانية  املرحلة  ان��ط��الق  اخلمي�س 
للتطعيم بلقاح كورونا )كوفيد-19( يف 

كافة مناطق اململكة.
وقالت الوزارة ، يف تغريدة عرب ح�صابها 
ميكن  اإنه   ، »تويرت«  التوا�صل  مبوقع 
اأماكن  معرفة  اللقاح  باأخذ  للراغبني 
خالل  من  املوعد  وحجز  اللقاح  مراكز 
الفئات  ح�صب  وذل��ك  �صحتي،  تطبيق 

امل�صتهدفة.
وك�صف وزير ال�صحة ال�صعودي الدكتور 
توفيق الربيعة  م�صاء  الثنني املا�صي 
لقاح  من  جديدة  دفعات  و�صول  عن 
كورونا اإىل اأر�س ال�صعودية بعد انقطاع 

لظروف خارجة عن الإرادة.
كاون   17 يف  ب��داأت  ال�صعودية  وكانت 
الأوىل  املرحلة  املا�صي،  دي�صمرب  اأول/ 
فريو�س  بلقاح  التطعيم  حملة  م��ن 

كورونا امل�صتجد، التي ت�صتهد
لقاح  �صجلت  ال�صعودية  اأن  اإىل  ي�صار 
لكوفيد-19  امل�صاد  »فايزر-بيونتك« 
من اأجل ا�صترياده وا�صتخدامه يف البالد.
و اأ�صدرت الكويت ام�س  اخلمي�س تدابري 
وذلك  اخل��ارج،  من  للقادمني  جديدة 

للحد من تف�صي فريو�س كورونا.

الخطوط الجوية الليبية ت�ستاأنف رحالتها اإلى 
م�سر بعد توقف 16 �سهراً

القاهرة )د ب اأ( - 
امل�رشية  املدنى  الطريان  �صلطة  رئي�س  اأعلن 
ال�صلطة  اأن  اخلمي�س  نوير   اأ���رشف  الدكتور 
لإ�صتئناف  الليبية  اجلوية  للخطوط  �صدقت 
غرب  العرب  برج  ومطار  م�رش  بني  رحالتها 
الإ�صكندرية بداية من اليوم اخلمي�س بعد توقف 

حواىل 16 �صهرا .
وقال  نوير اإن "عودة رحالت اخلطوط اجلوية 
الليبية مع م�رش �صوف يبداأ من ام�س انطالقا 
برج  مطار  اإىل  بنغازي،  يف  بنينا  مطار  من 
العرب يف الإ�صكندرية،  حيث ت�صل اأول رحلة 
ع�رش اليوم على اأن يتبعها يف الأ�صبوع القادم  
معيتيقة  مطار  من  ال�رشكة  رح��الت  انطالق 
توقف  بعد  وذل��ك  العرب  برج  اإىل  بطرابل�س 

ثان/  ت�رشين  منذ   الليبية  اخلطوط  رحالت 
مالحية  م�صادر  و�رشحت   .   2019 نوفمرب 
�صيكون  الرحالت  جدول  باأن  مطلعة  م�رشية 
الأحد  اأيام  خالل  الإ�صكندرية  اإىل  بنغازي  من 
ف�صتكون  طرابل�س،  اأما  واخلمي�س،  والأربعاء 
)عن  واخلمي�س  والثالثاء  ال�صبت  اأي��ام  خالل 

طريق بنغازي( .
التابعة  للطريان  الأفريقية  رحالت  اأن  يذكر 
للحكومة الليبية م�صتمرة بني م�رش وليبيا ومل 
تتوقف بينما اأوقفت  اخلطوط الليبية رحالتها 
طائراتها  اإحدى  اإجبار  خلفية  على  م�رش  اإىل 
يف  الهبوط  على  )غرب(  م�رشاتة  من  املقلعة 
)�رشق(  بنغازي  مبدينة  الدويل  "بنينا"  مطار 

من قبل قوات تابعة ل� " خليفة حفرت " .

اأمام ال�سفارة التركية ببغداد احتجاجا  تظاهرات 
على توغل الجي�ض التركي

بغداد  )د ب اأ(-
 اأفاد م�صدر اأمني عراقي  اخلمي�س بانطالق 
بالعا�صمة  الرتكية  ال�صفارة  اأمام  تظاهرات 

بغداد.
امل�صدر  عن  نيوز"  "ال�صومرية  موقع  ونقل 
القول اإن "تظاهرات جماهريية انطلقت اأمام 
ال�صفارة الرتكية بالعا�صمة بغداد احتجاجًا 
ب��الأرا���ص��ي  ال��رتك��ي  اجلي�س  توغل  على 

العراقية".
الطرق  اأغلقت  الأمنية  "القوات  اأن  واأ�صاف 

املوؤدية لل�صفارة مبنطقة الوزيرية".
عملية  م��وؤخ��را  ال��رتك��ي  اجلي�س  واأج���رى 
ع�صكرية �صمايل العراق �صد م�صلحي منظمة 
بعدها  واأعلن  الكرد�صتاين"،  العمال  "حزب 
العثور على جثث 13 تركيا كانوا خمطوفني 

لدى املنظمة.
رجب  الرتكي  الرئي�س  اأعلن  ذلك  اإثر  وعلى 
عملياتها  �صتو�صع  بالده  اأن  اأردوغان  طيب 
�صد حزب العمال الكرد�صتاين و�صتبقى يف 

املناطق التي دخلتها.

يعلنون  »اإي��را«  حركة  من  ب��ارزون  ن�سطاء  موريتانيا: 
االن�سقاق ويوؤ�س�سون»الحراك ال�سعبي الديمقراطي«

نواك�سوط  )د ب اأ(-
ن�����ص��ط��اء  اأع�����ل�����ن   
م��وري��ت��ان��ي��ون ب���ارزون 
ب���ي���ن���ه���م ع�������ص���و يف 
عن  الن�صقاق  الربملان 
التيار  انبعاث  حركة 
اإيرا"   " الن��ع��ت��اق��ي 
للعبودية  املناه�صة 
"احلراك  وت��اأ���ص��ي�����س 

الدميقراطي". ال�صعبي 
واأك�������د ال��ن��ا���ص��ط��ون 
ليل  ن�����رش  ب���ي���ان  يف 
يف  الأربعاء/اخلمي�س 
املوريتانية  العا�صمة 
عن  الن�صقاق  نواك�صوط 
اأ�ص�صها  التي  احل��رك��ة 
ب��ريام  ال��ربمل��ان  ع�صو 
اأعبيدي  ولد  ال��داه  ولد 
يف  با�صمها  وت��ر���ص��ح 
الرئا�صية  النتخابات 
املرتبة  واحتل  الخرية 

لثانية. ا
اجلديد  الت�صكيل  و�صم 
ال�صيدة  الربملان  ع�صو 
وال�صيد  كان  دادا  كمبا 
ال���ذي كان  ت���وري  ب��ال 
اأم��ي��ن��ا ع��ام��ا حل��رك��ة 

"اإيرا".
املن�صحبون  يقدم  ومل 
لقرار  م��ربرا  "اإيرا"  من 
احلركة  من  ان�صحابهم 
فيها  ن��ا���ص��ل��وا  ال��ت��ي 
الزمن  م��ن  عقد  ط��وال 
و���ص��ج��ن ب��ع�����ص��ه��م يف 
ال�صابق  الرئي�س  عهد 
العزيز  عبد  ولد  حممد 
ل��ك��ن احل���رك���ة دخ��ل��ت 
من  جديدة  مرحلة  يف 
ال�صلطة  مع  تعاطيها 
واأوقفت  هادنت  حيث 
اح��ت��ج��اج��ات��ه��ا ���ص��د 
كانت  التي  العبودية 
���ص��ب��ه ي��وم��ي��ة. وق���ال 

حركتهم  اإن  النا�صطون 
يف  الوقوف  اإىل  "تهدف 
واملف�صدين  الف�صاد  وجه 
اإزاحتهم  على  والعمل 
ال�صيا�صي  امل�صهد  عن 
ال������ذي ي��ت�����ص��درون��ه 
الوحدة  وتعزيز  اليوم 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��وزي��ع 

للرثوة". العادل 
ان�صقاق  اأك��رب  هو  وه��ذا 
ت�����ص��ه��ده ح��رك��ة اإي���را 
تاأ�صي�صها  منذ  احلقوقية 
ودخ����ل   .  2008 يف 
النائب  احلركة  رئي�س 
ال���ربمل���اين ب���ريام ول��د 
يف  اأعبيدي  ول��د  ال��داه 
الرئي�س  مع  م�صاورات 
امل���وري���ت���اين ح�����ص��ل 
تعديل  على  مبوجبها 
مبا  اجلمعيات  ق��ان��ون 
ي�����ص��م��ح ب��ال��رتخ��ي�����س 

حلركته. القانوين 

وا�سنطن -وكالت 
قالت جريالدين جريفيث، املتحدثة با�صم اخلارجية الأمريكية، اإن 
و�صيا�صتها جتاه  موقفها  تغري  لن  الأبي�س  للبيت  اجلديدة  الإدارة 
"حزب اهلل" اللبناين، موؤكدة اأنه �صيظل "منظمة اإرهابية". واأ�صافت 
جريفيث يف حديث تلفزيوين، اأن وا�صنطن ت�صعى للحد من التدخل 
الإيراين يف املنطقة �صواء يف لبنان اأو يف اليمن. وتابعت: "ما يهمنا 
يف لبنان هو اأن تكون احلكومة اجلديدة قادرة على تلبية احتياجات 
ال�صعب اللبناين وحتقيق الإ�صالحات املطلوبة وقرار ت�صكيلها يعود 
اإىل ال�صعب اللبناين". واأكدت جريفيث اأن بالدها تت�صارك مع فرن�صا 
يف هدف تقوية لبنان وم�صاعدته يف مواجهة التحديات القت�صادية 
اأوروبا  الت�صاور مع حلفائنا يف  "نوا�صل  وفريو�س كورونا، وقالت: 
من اأجل م�صاعدة لبنان". من جهة اخرى قال املحامي يو�صف حلود، 
الذي ميثل نحو 1400 من �صحايا انفجار ميناء بريوت لرويرتز، اإن 
حمكمة لبنانية قررت اليوم اخلمي�س، ا�صتبعاد القا�صي فادي �صوان 
من التحقيق يف النفجار. ووجه �صوان اتهامات لثالثة وزراء �صابقني 
ورئي�س حكومة ت�رشيف الأعمال ح�صان دياب، بالإهمال فيما يتعلق 
ميناء  ودمر  اأغ�صط�س،  من  الرابع  وقع يف  الذي  ال�صخم  بالنفجار 
العا�صمة اللبنانية، واأدى لتفاقم الأزمة القت�صادية التي تعد اأ�صواأ 

اأزمة يواجهها لبنان منذ احلرب الأهلية.

»الخارجية 
الأمريكية«:

 �سيا�ستنا 
تجاه »حزب 

اهلل«
لن 

تتغير
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�أخبار وتقارير
 العراق يعمل على  

فتح معبر حدودي 
ثالث مع ال�سعودية 

لت�سهيل التبادل 
التجاري وحركة الحجاج

بغداد )د ب اأ(-
 �رصح م�س�ؤول عراقي ب�أن بالده تعمل على 
فتح معرب حدودي جديد مع ال�سع�دية عرب 
للتع�ون  ن�فذة  ليك�ن  النجف  حم�فظة 
حركة  وت�سهيل  التج�ري  التب�دل  وزي���دة 

احلج�ج بني البلدين. 
النجف   ال��ي������رصي حم���ف��ظ  ل����ؤي  وذك���ر 
ال�س�درة  احلك�مية  "ال�سب�ح"  ل�سحيفة 
اخلمي�س اأن ال�سلط�ت املحلية يف حم�فظة 
اأول/  ك�ن�ن  �سهر  مطلع  مند  بداأت  النجف 
دي�سمرب مراحل تنفيذ الطريق الربي الرابط 
بهدف  ال�سع�دية  واحلدود  املح�فظة  بني 
املن�طق  ب�إحي�ء  ي�سهم  جديد  معرب  فتح 
التب�دل  وزي����دة  والأث��ري��ة  ال�سي�حية 
بني  احلج�ج   حركة  وت�سهيل  التج�ري 
"ن�أمل  واأ���س���ف:  وال�سع�دية.   العراق 
العراق  بني  احلدودية  ال�سيطرة  بتح�يل 
وال�سع�دية اإىل منفذ حدودي ي�سم من�طق 
التج�ري على غرار منفذي عرعر  للتب�دل 

البلدين". بني  احلدوديني  واجلميمة 
واأكد امل�س�ؤول العراقي اأن "الأزمة امل�لية 
ت�سببت   2014 ع�م  داع�س  �سد  واحل��رب 
تت�ىل  الذي  امل�رصوع  هذا  اإجن�ز  بت�أخري 
العراقية  الإعم�ر والإ�سك�ن  �رصك�ت وزارة 

تنفيذه". 
مع  اتفق  "العراق  اأن  الي��رصي  وك�سف 
حدودية  من�فذ  فتح  على  ال�سع�دية 
اأن يك�ن هذا الطريق  بينهم� ومن امل�ؤمل 
للتب�دل  احل��دودي��ة  املن�فذ  ه��ذه  اأح��د 
نقلة  وي�سكل  احلج�ج  وحركة  التج�ري 
وعمرانية  و�سن�عية  وزراعية  اقت�س�دية 

للمح�فظة".  كبرية 
واجل�س�ر  الطرق  �سعبة  م�س�ؤول  وبح�سب 
ال��ن��ج��ف ح��ي��در ح���م��د   يف حم���ف��ظ��ة 
والإ�سك�ن  الإعم�ر  وزارة  ف�إن  لل�سحيفة 
الطريق  تنفيذ  على  تعمل  العراقية 
الرابط بني العراق وال�سع�دية بط�ل 239 
اإجم�لية  وبكلفة  مراحل  على  كيل�مرتا 
)نح�  عراقي  دين�ر  ملي�ر   168 اإىل  ت�سل 

116 ملي�ن دولر(.

مقتل  15 �ضابطاً حوثياً في اليمن

وزير الخارجية اليمني يدعو مجل�س الأمن اإلى وقف ت�سعيد 
الحوثيين

عدن -وكالت 
دع� وزير اخل�رجية اليمني اأحمد 
ع��س بن مب�رك جمل�س الأمن اإىل 
اتخ�ذ اإجراءات ت�سع حدا لت�سعيد 
املن�طق  وق�سفهم  احل���ث��ي��ني 
الب�ل�ستية  ب�ل�س�اريخ  ال�سكنية 

وهجم�تهم على ال�سع�دية.
وبحث بن مب�رك ام�س ، مع ال�سفري 
فالدميري  اليمن  ل��دى  ال��رو���س��ي 
الثن�ئية  العالق�ت  ديدو�سكني 
واآف���ق  ال�سديقني  البلدين  بني 
تعزيزه� وتط�يره�، وامل�ستجدات 
والت�سعيد  اليمنية  ال�س�حة  على 

الع�سكري للح�ثيني يف م�أرب.
التي  اخل��ط���ات  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
الري��س  اتف�ق  لتنفيذ  اتخذت 
الهدف  عدن  اإىل  احلك�مة  وع�دة 
ال�سالم  دع�ئم  اإر�س�ء  ه�  منه� 
ال�طنية،  امل�س�حلة  وحتقيق 
ومنذ  الت�جه  ذلك  اأن  اإىل  لفت� 
احلك�مة  ل��ع���دة  الأول  ال��ي���م 
ورغبة  بعدوانية  ق�بله حل�ثي�ن 
الرامية  اجله�د  لعرقلة  ج�حمة 
واآخره�  اليمن  يف  احلرب  لإنه�ء 
الهج�م على مدينة م�أرب وق�سف 
ب�ل�س�اريخ  ال�سكنية  املن�طق 
النته�ك�ت  وت�س�عد  الب�لي�ستية 
يف م��دي��ن��ة احل���دي���دة وت��دم��ري 
املنظر  حي  الق��سمي يف  م�سجد 
الأعي�ن  وا�ستهداف  ب�ل�س�اريخ، 
ب�سكل  ال�سع�دية  يف  املدنية 
لدع�ات  الك��رتاث  وع��دم  ي�مي، 
احلرب  لإنه�ء  ال��دويل  املجتمع 

وحتقيق ال�سالم.
يق�م  م�  ب�أن  مب�رك  بن  و�رصح 
ر�س�ئل  يعد   " احل�ثى  "اأن�س�ر 
وا�سحة ب�أنه� غري معنية ب�ل�سالم 
اأق�سى  مم�ر�سة  ي�ستلزم  م�  وه� 
ال�سغ�ط عليه� ل�قف اعتداءاته� 
جه�د  مع  الإيج�بي  والتع�مل 

اإحالل ال�سالم.
اأهمية  اللق�ء على  اأكد خالل  كم� 
الإج��راءات  الأم��ن  جمل�س  اتخ�ذ 
للت�سعيد  حد  ب��سع  الكفيلة 

والنته�ك�ت  احل�ثي  الع�سكري 
�سبط  على  واإجب�رهم  املتكررة 
اع��ت��داءات��ه��م  ووق���ف  �سل�كهم 
ومت���دي��ه��م يف زع��زع��ة الأم���ن 

وال�ستقرار يف اليمن واملنطقة.
الرو�سي  ال�سفري  اأكد  ج�نبه  من 
دعم بالده لأمن وا�ستقرار ووحدة 
امل�س�همة  على  وحر�سه�  اليمن 
يف حتقيق ت�س�ية �سي��سية ل�قف 

احلرب واإنه�ء مع�ن�ة اليمنيني.

احل�ثي�ن  اأعلن  اخرى  جهة  من 
ي�م الأربع�ء عن مقتل 15 ع�سكري� 
من الق�ات الت�بعة لهم معظمهم 
�سب�ط، يف م�اجه�ت مع اجلي�س 
التح�لف  بق�ات  اليمني امل�سن�د 

العربي الذي تق�ده ال�سع�دية.
الت�بعة   " "�سب�أ وك�لة  واأف���دت 
�سيعت  �سنع�ء  ب�أن  للح�ثيني 
الي�م يف م�كب جن�ئزي جث�مني 

ك�كبة من القي�دات الع�سكرية.

من  كل  ت�سييع  مت  اإن��ه  وق�لت 
علب�ن،  �سن�ن  ط����رق  العقيد 
امل��راين،  ح�سن  ب�سري  والعقيد 
الر�سي،  ال�سغري  حممد  والعقيد 
ال�س�دي،  �سالح  ق��سم  واملقدم 
اخل�لدي،  �س�لح  يحيى  واملقدم 
�س�ف�ن،  علي  حممد  وال��رائ��د 
اخلطيب،  عبداجلليل  وال��رائ��د 
اجل��رادي،  حم�د  زاي��د  والنقيب 
واملالزم اأول جالل عبده امل�ؤيد، 

اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  اأول  وامل����الزم 
عبد  ث���ين  وامل���الزم  املرت�سى، 
وامل�س�عد  اجل���ب��ي،  ال��رح��م��ن 
وامل�س�عد  احليفي،  ن��رص  ع�س�م 
وامل�س�عد  اجلمرة،  علي  حممد 
ن�سيب عبد اهلل ط�هر، وامل�س�عد 

حمم�د علي دويد.
الت�سييع  مرا�سم  اأن  اإىل  واأ�س�رت 
ب�أم�نة  ال�سعب  ج�مع  يف  جرت 

�سنع�ء. الع��سمة 

وزير الطاقة ال�سوداني: نرحب بالتعاون مع م�سر 
بحكم العالقات الأزلية

اخلرطوم -وكالت 
املهند�س  ال�س�داين  والنفط  الط�قة  وزير  ق�ل 
منفتح مت�م�  ال�س�دان  اإن  عبيد،  علي  ج�دين 
العربية،  م�رص  ل�سيم� جمه�رية  الع�مل  على 
بحكم  م�رص  مع  امل�سرتك  ب�لتع�ون  مرحب� 

العالق�ت الأزلية بني البلدين ال�سقيقني.
ال�����س���داين،   والنفط  الط�قة  وزي��ر  والتقى 
اخلمي�س، مع �سفري م�رص يف ال�س�دان ال�سفري 

ح�س�م عي�سى.
يف  ال�س�دانية،  والنفط  الط�قة  وزارة  وذكرت 
بي�ن �سحفي، اأن اللق�ء تن�ول بحث العديد من 
امل�رصوع�ت امل�سرتكة واملقرتحة بني الدولتني 
الربط  ت��سع  يف  العمل  ت�رصيع  مقدمته�  يف 
 )300( اإىل   )70( من  اجل�نبني  بني  الكهرب�ئي 
ميج�وات، قبل ف�سل ال�سيف الق�دم، اإ�س�فة اإىل 
العديد من امل�رصوع�ت املطروحة من اجل�نب 

امل�رصي.
واأو�سح البي�ن، اأن وزير الط�قة، وجه ب�ملزيد 
املطروحة  امل�رصوع�ت  ملت�بعة  التن�سيق  من 
وال��ب��رتول  ال��ك��ه��رب���ء  م��ن م�رص يف جم���ل 
اجل�نب  دع�ة  قب�ل  مبدي�  والبرتوكيم�وي�ت، 
وزير  مع  للتب�حث  الق�هرة  لزي�رة  امل�رصي 
ط�رق  املهند�س  املعدنية  وال��روة  البرتول 
املتجددة  والط�قة  الكهرب�ء  ووزي��ر  امل��ال، 
امل�رصوع�ت  ح���ل  �س�كر،  حممد  ال��دك��ت���ر 
اأن  واأو�سح،  البلدين.  للتع�ون بني  املطروحة 

الزي�رة �ستك�ن برفقة فريق عمل فني متك�مل 
بعد اكتم�ل وت�افق الروؤى بني اجل�نبني ح�ل 

امل�رصوع�ت املطروحة.
اإنه  عي�سى،  ح�س�م  ال�سفري  ق�ل  جهته،  من 
العديد من امل�رصوع�ت  الفرتة  ت�جد يف هذه 
يف  والنفط  الط�قة  وزارة  بن�س�ط  املتعلقة 

وتب�دل  الأدوار  تك�مل  على  و�سنعمل  م�رص، 
ال�س�دان  ا�ستقرار  نعد  واإنن�  ل�سيم�  اخلربات 

جزءا ل يتجزاأ من ا�ستقرار م�رص.
يف  لل�س�دان  الدعم  ك�مل  "�سنقدم  واأ�س�ف، 
فيم�  اأن��ه  م��سح�  النتق�لية،  الفرتة  ه��ذه 
يخ�س م�رصوع الربط الكهرب�ئي بني البلدين، 
اإىل )300(  اإىل زي�دة الكهرب�ء من )70(  ن�سعى 

ميج�وات".
واأ�س�ر اإىل م�رصوع�ت كثرية مطروحه للتع�ون 
بني البلدين منه� التج�رة والتعدين والتدريب 
والبرتوكيم�وي�ت  والكهرب�ء  البرتول  بج�نب 

وال�ق�د احلي�ي.
�سليم�ن  ح�مد  الدكت�ر  عر�س  جهته،  من 
التي  اخلط�ات  ب�ل�س�دان،  النفط  قط�ع  وكيل 
امل�رصوع�ت  من�ق�سة  بعد  ال���زارة  اتخذته� 
م�ست�ى  على  امل�رصي  اجل�نب  من  املطروحة 
الإدارات املخت�سة، م�ؤكدا اأهمية تب�دل املن�فع 
واخلربات بني ال�س�دان وم�رص وتك�مل الأدوار 

يف قط�ع الط�قة والبرتول.
واأ�س�ر اإىل اأنه من بني امل�رصوع�ت املطروحة 
التع�ون يف جم�ل الغ�ز، حيث تعمل ال�زارة 
لتفي  ب�ل�سترياد  املحلي  الإنت�ج  تكملة  على 
يك�ن  اأن  متمني�  الغ�ز،  من  البالد  ح�جة 
التع�ون فيه كبري بني الدولتني بج�نب ال�ق�د 
مقدرا  �س�ط�  ال�س�دان  فيه  الذي قطع  احلي�ي 

ميكن الت��سع فيه مع م�رص.

المدنيين  ا�ستهداف  الليبي«يدين  »النواب 
بمدينة �سبها

بنغازى -وكالت 
ب�أ�سد  الليبي  ال��ن���اب  جمل�س  اأدان 
مبدينة  املدنيني  ا�ستهداف  العب�رات 
وعدد  طفل  �سحيته  راح  والذي  �سبه�، 

من اجلرحى.
جمل�س  ب��سم  الر�سمي  املتحدث  واأكد 
بليحق،   ع��ب��داهلل  ال��ل��ي��ب��ي  ال���ن����اب 
ك�فة  يط�لب  املجل�س  اأن  اخلمي�س، 
مالحقة  ب�����رصورة  الأمنية  الأج��ه��زة 
يتقدم  كم�  للعدالة،  وتقدميهم  اجلن�ة 
وم�ا�س�ته  تع�زيه  بخ�ل�س  املجل�س 
ال�سف�ء جلرحى  متمنني  الفقيد،  لأ�رصة 

هذا العمل الإره�بي اجلب�ن.

الن�اب  جمل�س  ب��سم  املتحدث  ونفى 
تداوله  يتم  الليبي عبد اهلل بليحق م� 
ملف�ت  قب�ل  ب�ب  فتح  اأنب�ء ح�ل  من 

الرت�سح للمن��سب ال�سي�دية.
مل  الآن  ح��ت��ى  اأن���ه  بليحق   واأك����د 
البعثة  م��ن  �سيء  اأي  املجل�س  ي��رد 
املن��سب  لجتم�ع�ت  الراعية  الأممية 
خالل  من  �سيك�ن  ذلك  واأن  ال�سي�دية، 

جل�سة ر�سمية ملجل�س الن�اب.
الإعالن ب�سكل ر�سمي  "�سيتم  اإنه  وق�ل 
امل�قع  ع��رب  الرت�سح  ب���ب  فتح  ع��ن 
وب�سكل  وقته  يف  للمجل�س  الر�سمي 
وا�سح وعلني وفق� لالإجراءات الق�ن�نية 

ذات العالقة بهذا ال�س�أن واملنظمة له"

الأق�سى في  الم�سجد  يقتحمون  م�ستوطنون 
حماية جي�س الحتالل الإ�سرائيلي

القد�س -وكالت 
اأم�س  م�ست�طن�   17 اقتحم 
امل�سجد  ب���ح���ت  اخلمي�س، 
حم�ية  حتت  املب�رك  الأق�سى 

جي�س الحتالل الإ�رصائيلي.
وق����ل���ت دائ������رة الأوق�������ف 
يف   - الإ�سالمية  الفل�سطينية 
الأنب�ء  وك�لة  اأوردت���ه  بي�ن 
اإن  "وف�"،  الفل�سطينية 
املقتحمني جت�ل�ا يف ب�ح�ت 
امل�سجد الأق�سى بحم�ية �رصطة 
جمم�عتني  ع��رب  الح���ت���الل 
املغ�ربة،  ب���ب  من  انطلقت� 

ونفذوا ج�لت ا�ستفزازية.
اآلي�ت  ت�غلت  ال�سي�ق،  ويف 
داخل  الإ�رصائيلي  الح��ت��الل 
اأرا�سي الفل�سطينيني املح�ذية 
بلدة  �رصق  الف��سل  لل�سي�ج 
دير  مدينة  �رصق  ال�سلق�  وادي 
البلح و�سط قط�ع غزة، وق�مت 

بعملي�ت جتريف يف املنطقة.
وتت�غل اآلي�ت الحتالل ب�سكل 
اأرا���س��ي  داخ���ل  ي���م��ي  �سبه 
من  القريبة  الفل�سطينيني 
و�سم�ل  الف��سل �رصق  ال�سي�ج 
بعملي�ت  وت��ق���م  ال��ق��ط���ع، 
للمزروع�ت،  واإت��الف  جتريف 

مي�ه  �سدود  فتح  اإىل  اإ�س�فة 
الذي  الأم��ر  الأم��ط���ر،  جتميع 
عرّ�س املزارعني خل�س�ئر م�دية 

كبرية.
م�قع  اأف�د  اخرى  ن�حية  من   
ب���أن  الفل�سطيني  "مع�" 
هدمت  الإ�رصائيلية  "اجلراف�ت 
العراقيب  قرية  اأه�يل  م�س�كن 
واملهددة  الع��رتاف  م�سل�بة 
ب�لقتالع والتهجري يف منطقة 

النقب، للمرة 183 على الت�ايل".
واأ�س�ر امل�قع اإىل اأن "اجلراف�ت 
قرية  اقتحمت  الإ�رصائيلية 
يف  اأهله�  و���رصدت  العراقيب 
ال��ع��راء، ب���ل��رغ��م م��ن ح�لة 
وامل�طرة  الع��سفة  الطق�س 
ال�س�ئدة"، حيث اأن هذا الهدم، 
املرة  يف  هدمت  بعدم�  ج�ء 

امل��سية ي�م 20 ين�ير 2021.
هذه  اأن  اإىل  الإ���س���رة  جت��در 

التي  ال��ث���ن��ي��ة  ه��ي  امل����رة 
اأه���يل  خي�م  ه��دم  فيه�  يتم 
الع�م  مطلع  منذ  العراقيب 
الي�م،  ولغ�ية   2021 اجل���ري 
يعيدون  الأه���يل  اأن  حني  يف 
ن�سبه� من جديد كل مرة من 
الن�يل�ن،  من  وغط�ء  اأخ�س�ب 
الق�ر�س  الربد  من  "حلم�يتهم 
يف ظل الأج�اء امل�طرة، ورغم 

ج�ئحة ك�رون�

�سمير جعجع يدعو مي�سال عون اإلى 
ال�ستقالة

بريوت -وكالت 
"الق�ات  ح��زب  رئي�س  ق���ل 
اللبن�نية" �سمري جعجع، اإنه 
"بعدم� و�سل و�سع البلد اإىل 
امل�ؤكد  فمن  اإليه،  و�سل  م� 
اجلمه�رية  رئي�س  على  اأن 
مي�س�ل ع�ن ال�ستق�لة، ولكن 
لنتخ�ب�ت  ال��ذه���ب  يجب 

ني�بية اأول".
ت�رصيح  يف  جعجع  واأو�سح 
انتخ�ب�ت  اإج���راء  بعد  اأن��ه 
للمجل�س  "ميكن  ني�بية 
ينتخب  اأن  اجلديد  الني�بي 

رئي�س� جديدا".
احلك�مة،  ت�سكيل  ملف  ويف 
على  نكمل  "اأو  جعجع:  ق�ل 
حك�مة،  بال  اأي  املن�ال،  هذا 
احلك�مة  ت�سكلت  اإذا  اأو 
ح�له�،  على  الأم���ر  �ستبقى 
وب�لت�يل فمن ينتظر احلك�مة 
معتربا  ال�رصاب"،  ينتظر  كم� 
اجلمه�رية،  رئي�س  "فريق  اأن 
ال�تر  على  اللعب  اإىل  يلج�أ 
ال��ط���ئ��ف��ي، لأن��ه��م خ�����رصوا 
حق�ق  اأي  فعن  ���س��يء،  ك��ل 
لقد  يتكلم�ن؟  م�سيحيني 
اجلمه�رية  رئي�س  انتخب 
الق�ي،  الرئي�س  اأ�س�س  على 

وحق�ق امل�سيحيني هي قي�م 
ف�أين  لبن�ن،  يف  ق�ية  دولة 

الدولة الق�ية الآن؟".
ي�سمح  ل  "ال�قت  اأن  وراأى 
ل�زير  التمهيد  على  للعمل 
الن�ئب  ال�س�بق،  اخل�رجية 
اإىل  لل��س�ل  ب��سيل،  جربان 
ف�مل�سكلة  الرئ��سة،  �سدة 
ول  ب�سالحي�ت  ل  لي�ست 

امل�سكلة  م�سيحيني،  بحق�ق 
ب���لإدارة  هي  الي�م  الفعلية 
"احلل  اأن  معتربا  الفعلية"، 
هذه  م��ن  للخروج  ال�حيد 
ني�بية  انتخ�ب�ت  ه�  الأزمة 
التده�ر  ي���م  فكل  مبكرة، 
ي��ل��ح��ق ب��ن���، وه���ن����ك من 
حق�ق  عن  ب�حلديث  يلتهي 

امل�سيحيني"

بغداد )د ب اأ( -
 اأكد الرئي�س العراقي برهم �س�لح  اخلمي�س اأهمية تخفيف حدة 

الت�ترات يف املنطقة وعدم زج  بالده يف �رصاع�ت الآخرين.
 و�سدد �س�لح ، خالل ا�ستقب�له �سفري ال�لي�ت املتحدة الأمريكية 
يف العراق  م�ثي� ت�لر ، على �رصورة م�ا�سلة التن�سيق ملك�فحة 
الق�ن�ن واحرتام  الدولة يف فر�س  الإره�ب، وتر�سيخ �سلطة  فل�ل 
اأّكد ال�سفري الأمريكي التزام بالده بدعم اأمن  �سي�دته�. من ج�نبه، 
وا�ستقرار وازده�ر العراق وتر�سيخ �سي�دته، وتعزيز التع�ون الثن�ئي 
يف خمتلف املج�لت. ووفق بي�ن رئ��سي عراقي  مت خالل اللق�ء 
بحث العالق�ت الثن�ئية ال�ثيقة وخمتلف ج�انب التع�ون امل�سرتك 
بني البلدين واآف�ق التع�ون يف �سي�ق احل�ار ال�سرتاتيجي، و�س�ًل 
امل�س�لح  تخدم  املج�لت  خمتلف  يف  ا�سرتاتيجية  �رصاكة  اإىل 

املتب�دلة وتع�د ب�ل�سالم واملنفعة على ال�سعبني وكل املنطقة.

الرئي�س 
العراقي يدعو 

اإلى عدم زج 
بالده في 
�ضراعات 
الآخرين



الفجرية-الوحدة:

عززت هيئ���ة الفجرية للثقافة والإعالم 

دوره���ا يف الإم���ارة لن����ر الثقاف���ة 

والرتق���اء بقط���اع الإع���الم يف ع���ام 

2021 مبختل���ف الربامج �ضمن اأهدافها 

من  بتوجيهات  وذل���ك  ال�ضرتاتيجي���ة 

ال�ضيخ الدكت���ور را�ضد بن حمد ال�رقي 

رئي�س هيئ���ة الفجرية للثقافة والإعالم 

بالفجرية .

وق���ال في�ضل ج���واد املدي���ر التنفيذي 

لهيئ���ة الفج���رية للثقاف���ة والإع���الم: 

تتمح���ور برامج الهيئ���ة يف ال�ضتعداد 

لفتت���اح املقر اجلديد لدار را�ضد للن�ر 

والذي يق���ع يف برج الفج���رية لعك�س 

اهتمام الهيئة يف الكتاب والقراء والتي 

من املتوق���ع افتتاحها التجريبي خالل 

�ضهر فرباير اجلاري على اأن تتم مراعاة 

تطبيق الإجراءات الإحرتازية والوقائية 

للحفاظ على �ضالمة اجلمهور.

واأ�ضاف : اأن���ه ب�ضعي الهيئة اإىل ان�ضاء 

دار لن�ر ثقافة الأطفال بتوجيه ال�ضيخ 

الدكتور را�ضد ب���ن حمد ال�رقي والتي 

تعن���ى بتطوي���ر ق���درات الأطف���ال يف 

خمتلف املجالت الثقافية وت�ضم مكتبة 

بال�ض���دارات خا�ض���ة بالطفل ومر�ضما 

ح���را و�ضينم���ا وم�رح���ا . و�ضيتمكن 

الأطفال من امل�ضارك���ة بور�س واأن�ضطة 

ثقافية تنمي مهاراتهم و اإبداعاتهم .

واأك���د جواد حر�س الهيئة على ت�ضجيع 

ال�ضب���اب يف النخ���راط يف القطاعات 

الأدبي���ة والثقافية مل���ا تتمتع به هذه 

الفئة م���ن طاقات متمي���زة ومتكينهم 

يف اإب���راز مواهبهم ب�ضكل اإيجابي ومبا 

يحق���ق تطلعات القي���ادة الر�ضيدة يف 

ت�ضخري امكانياتهم بال�ضكل ال�ضحيح.

دبي-وام:

الهيئ���ة  ت�ض���ارك   

للموارد  الحتادي���ة 

احلكومية  الب�ري���ة 

يف حتدي »هاكاثون 

 ،«  2021 الإم���ارات 

ال���ذي تنظمه الهيئة 

العامة لتنظيم قطاع 

بالتعاون  الت�ضالت 

مع الربنامج الوطني 

لل�ضع���ادة وج���ودة احلي���اة، يف ن�ضخت���ه 

الفرتا�ضية الأوىل، الت���ي انطلقت فعالياتها 

11 فرباير اجلاري وت�ضتمر حتى ال�ضاد�س من 

مار�س املقبل.

وقالت �ضلوى عبداهلل مدير اإدارة امل�روعات 

والربام���ج يف الهيئ���ة اإن م�ضارك���ة الهيئة 

يف حت���دي هاكاث���ون الإمارات له���ذا العام 

تاأت���ي �ضمن حمور »كف���اءة العمل وتطوير 

الإنتاجية«، حيث ت�ضع���ى اإىل اإيجاد حلول 

تقنية ُمبتكرة لتطوير كفاءة العمل احلكومي، 

وتعزيز اإنتاجي���ة موظفي الوزارات واجلهات 

الحتادية.

واأو�ضحت �ضلوى عبداهلل اأن الهيئة �ضت�ضتقبل 

ُمقرتح���ات وم�ضاري���ع امل�ضاركني من خالل 

من�ض���ة الهاكاث���ون، حيث �ضيت���م تقييمها 

جميعًا من قبل جلنة خُمت�ضة، داعيًة موظفي 

احلكوم���ة الحتادية والطلب���ة واملخت�ضني 

وكاف���ة �رائح وفئ���ات جمتم���ع الإمارات 

للم�ضاركة يف التحدي ال���ذي طرحته �ضمن 

الهاكاث���ون، وامل�ضاهم���ة يف ر�ض���م مالمح 

م�ضتقبل العمل احلكوم���ي بدولة الإمارات ، 

من خالل تقدمي الأفكار اخلالقة والإبداعية.

ويع���د هاكاث���ون الإمارات، اأك���رب حدث من 

نوعه يف املنطقة، وه���و عبارة عن �ضل�ضلة 

فعالي���ات /هاكاثونات/ على امتداد اإمارات 

الدولة ال�ضبع، تنظمه الهيئة العامة لتنظيم 

قطاع الت�ضالت �ضمن جهودها لن�ر ثقافة 

التحول الرقمي يف دولة الإمارات.

ويجم���ع هاكاثون الإم���ارات فئات املجتمع 

كافة من ط���الب جامعات، وطلب���ة مدار�س 

ثانوية، وموظفني، ورواد اأعمال، ومتخ�ض�ضني 

يف تكنولوجي���ا املعلومات وغريهم، للعمل 

على تطوير حلول واأفكار يف املجالت التي 

البيانات  الهاكاثون، با�ضتخ���دام  يحدده���ا 

املتاحة.
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ال�سعودية: نقترب 

واأكد العبدالعايل »اأن جميع اللقاحات 

التي اأُعطيت يف اململكة اآمنة وفعالة«، 

م�ض���ريا اإىل »اأن اللقاح���ات مرحل���ة 

و�ضالح قوي ملواجهة هذه اجلائحة«.

واأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء 

ام�س اخلمي�س ا�ضتخ���دام لقاح �ركة 

»اأ�ضرتازيني���كا« الربيطاني���ة امل�ضاد 

لفريو�س كورونا، كث���اين لقاح جتيزه 

بعد لقاح »فايزر- بيونتيك«.

واأعلنت وزارة ال�ضحة، ام�س اخلمي�س، 

ارتفاع الع���دد الإجمايل لالإ�ضابات اإىل 

374029، وبلغ اإجمايل حالت التعايف 

الآن 365017، وو�ض���ل العدد  حت���ى 

الإجمايل للوفيات بالفريو�س اإىل 6450 

حالة، بينما مت ت�ضجيل 5 حالت وفاة 

جديدة، و371 حالة تعاٍف، خالل ال�24 

�ضاعة املا�ضية.

»الموارد الب�سرية

بح�ض���ب تكلفة ال�ضتق���دام من الدولة 

املر�ضل���ة للعام���ل امل�ضاع���د وتكلفة 

تدريبه وتاأهيله.

وجاء قرار منع املراكز ال�ضتة من تقدمي 

اخلدمات بعد ان تب���ني لفرق الرقابة 

التابعة للوزارة عدم التزام هذه املراكز 

ب�ضق���وف الأ�ضعار املح���ددة للباقات 

التي تقدم من خاللها املراكز اخلدمات 

املرتبطة بالعمالة امل�ضاعدة.

كما جاء القرار بع���د ان ثبت مبوجب 

�ضكاوى تقدم بها متعاملون اىل الوزارة 

عدم الت���زام املراكز املعنية باإ�ضتبدال 

العمال���ة امل�ضاع���دة اأو رد التكاليف 

للمتعاملني من اأ�ضحاب ال�ضكاوى وفقا 

ملا تن�س عليه يف الالئحة التنفيذية 

لقانون عمال اخلدمة امل�ضاعدة رقم 10 

ل�ضنة 2017 .

يذك���ر ان الالئح���ة التنفيذي���ة توفر 

للمتعامل���ني �ضمان���ا عل���ى العمالة 

امل�ضاع���دة وذلك من خالل الزام مراكز 

اخلدمة تدبري ب�ضمان العامل امل�ضاعد 

الذي توف���ره ل�ضاحب العمل اأو ال�رة 

وذل���ك تطبيق���ا لالئح���ة التنفيذي���ة 

للقان���ون وهو ما يكف���ل للمتعاملني 

ا�ضرتداد كامل مبالغ تكاليف ال�ضتقدام 

اأوا�ضتبدال العامل باخر يف حال ف�ضخ 

العامل العقد اأو ترك العمل بدون �ضبب 

م�روع اأوعدم لياقته ال�ضحية اأوعدم 

قدرته على القيام مبهام عمله بال�ضكل 

املطل���وب وذلك خ���الل ال�ضهر ال�ضتة 

الوىل / ف���رتة التجربة/ ، وا�ضرتجاع 

جزء م���ن مبالغ تكاليف ال�ضتقدام يف 

حال ف�ضخ العامل للعقد او ترك العمل 

بدون �ضبب م�روع خالل فرتة ما بعد 

التجرب���ة وحتى تاري���خ انتهاء العقد 

الذي تبلغ مدته عامني.

ويتم احت�ضاب املبال���غ امل�ضار اليها 

وفقا للمدة املتبقية من العقد بالأ�ضهر 

من اجمايل تكلف���ة ال�ضتقدام« وذلك 

بح�ض���ب املعادلة التالي���ة: /اجمايل 

تكلف���ة ال�ضتق���دام ÷ على م���دة عقد 

العامل بالأ�ضهر/ × املدة املتبقية من 

مدة عقد عمل العامل.

ال�سي�سي: م�سر

 حل�ضوله���ا على ثق���ة اأع�ضاء ملتقى 

احلوار ال�ضيا�ضي ممثلي ال�ضعب الليبي، 

مبا يع���د بداية مب�رة ملرحلة جديدة 

تعمل فيه���ا كافة موؤ�ض�ض���ات الدولة 

الليبي���ة بان�ضجام وب�ضكل موحد علي 

نح���و يرفع امل�ضلحة الوطنية فوق اأي 

اعتبارات«.

 ووف���ق املتحدث ، �ضدد ال�ضي�ضي على 

حر�س م�ر عل���ى ال�ضتمرار يف دعم 

ال�ضعب الليب���ي ل�ضتكمال اآليات اإدارة 

بالده، وتثبيت دعائم ال�ضلم وال�ضتقرار 

ل�ضون مقدراته وتفعيل اإرادته.

ي�ضار اإىل اأن الدبيبة مل ي�ضكل حكومة 

بعد، وتطالب���ه الأمم املتحدة بتقدمي 

ت�ضكيل احلكوم���ة اإىل الربملان بحلول 

26 �ضباط/ فرباير.

وتاأتي زيارة الدبيبة للقاهرة بعد اأيام 

قليلة من زيارة وفد م�ري للعا�ضمة 

الليبي���ة طرابل�س لبح���ث اإعادة فتح 

ال�ضفارة امل�رية هناك.

 واأ�ضاف ال�ضي�ضي اأن »املرحلة احلالية 

تتطلب ح�ضد ليبيا لكافة جهود و�ضواعد 

اأبنائها ورجاله���ا املخل�ضني من اأجل 

اأولويات التحرك والعمل جتاه  ترتيب 

با�ضتعادة  ب���دءاً  املختلفة،  املجالت 

اأركان الدولة،  الأمن، ومروراً بتثبي���ت 

ثم و�ضوًل اإىل ال�روع يف امل�روعات 

اخلدمي���ة والتنموي���ة ذات امل���ردود 

املبا�ر على اأبناء ال�ضعب الليبي«.

 وطبقا للمتحدث، اأعرب رئي�س الوزراء 

الليبي عن تقدير واعتزاز بالده للجهود 

يف  والفعال���ة  ال�ضادق���ة  امل�ري���ة 

خمتلف م�ضارات ح���ل الأزمة الليبية 

خالل الفرتة املا�ضية، والتي نتج عنها 

تقري���ب وجهات النظر ب���ني الليبيني 

واإنهاء حالة النق�ضام، ف�ضاًل عن دعم 

م�ر للموؤ�ض�ضات الليبية يف مكافحة 

الإرهاب واجلماعات املتطرفة.

 كم���ا اأك���د الدبيبة اأن ليبي���ا حكومًة 

و�ضعبًا تتطلع اإىل اإقامة �راكة �ضاملة 

م���ع م�ر به���دف ا�ضتن�ض���اخ مناذج 

ناجحة من جتربتها التنموية امللهمة 

التي حتققت خالل ال�ضنوات املا�ضية، 

خا�ضًة فيما يتعل���ق با�ضتعادة الأمن 

وال�ضتق���رار وانط���الق عملية التنمية 

والإ�ضالح.

�سلوفاكي يقتل 

اإن املواطن املحلي  ال�رط���ة  وقالت 

البال���غ م���ن العم���ر 41 عام���ا هدد 

البائع���ة ب�ضكني م�ضاء اأم�س الأربعاء، 

واحتجزه���ا يف غرفة للتخزين مبركز 

الت�ضوق

واأخلت ال�رط���ة املبنى بعد اإبالغها 

باحل���ادث. وق���ال الزبائ���ن ملحطات 

التلفزيون املحلية اإن »ال�رطة قامت 

باإخ���الء املبن���ى فج���اأة دون معرفة 

ال�ضبب«.

وبينم���ا كانت ال�رطة حتا�ر املركز 

اآخر خا�س  التجاري ويتفاو�س فريق 

م���ع حمتج���ز الرهائن، ع���ر �ضباط 

�رط���ة اآخ���رون على جثت���ي والدي 

الرجل، حيث تبني اأنهما لقيا حتفهما 

قبل ذلك بوقت ق�ضري يف �ضقتهما التي 

تقع على م�ضافة 200 مرت فقط.

ومل يت�ضح بعد داف���ع اجلاين، وعلى 

الرغم من اأن ال�رطة ذكرت اأنه »قدم 

مطالب« يف املفاو�ضات اأثناء عملية 

احتج���از الرهين���ة، اإل اأنه���ا رف�ضت 

حتديد ماهية هذه املطالب.

ووفقا لتقاري���ر اإعالمية، كانت هناك 

خالفات بني الرج���ل ووالديه لبع�س 

الوقت.

»االتحادية للموارد الب�سرية« ت�سارك 

في هاكاثون االإمارات لتطوير 

منظومة العمل الحكومي

اجتماعية ال�سارقة: »خدمة 

المجتمع« نهج لتعزيز الرفاه 

االجتماعي واآلياته  
ال�سارقة ـ وام:

تعك���ف الإدارة التنفيذية ل�ض���وؤون خدمة املجتمع 

بدائرة اخلدم���ات الجتماعي���ة يف ال�ضارقة، على 

ت���رك ب�ضمة جمتمعية من خالل تنفيذ وتبني عدد 

من الربام���ج واملبادرات وامل�ضاريع التي ت�ضتهدف 

كاف���ة �رائح املجتم���ع يف اإم���ارة ال�ضارقة، عرب 

ثالث اإدارات تتمث���ل يف ادارة التالحم املجتمعي، 

والتثقي���ف الجتماعي، الرخ�س الجتماعية، وذلك 

بهدف �ضم���ان حتقيق الرفاه والزدهار الجتماعي 

وتعزيز احلياة الكرمية ملختلف اأفراد املجتمع.

واأكدت الدائرة اأنها ت�ضعى اإىل الو�ضول اإىل خمتلف 

اأفراد املجتمع ب�ض���كل مبا�ر، ملا ميثله املجتمع 

باأفراده وموؤ�ض�ضاته من �راكة اأ�ضا�ضية يف اإجناح 

خمتلف اأن�ضطتها املجتمعية وفقًا لنهجها احلديث 

ال�ضاع���ي اإىل تعزيز خمتل���ف خدماتها التي تعزز 

الرف���اه الجتماع���ي، ل �ضيما اأنه���ا م�ضتمرة يف 

تق���دمي خدماتها ع���رب خمتلف الو�ضائ���ل التقنية 

والإلكرتونية.

وقالت خلود اأحمد النعيمي املدير التنفيذي ل�ضوؤون 

خدمة املجتم���ع؛ ان الدائرة ت�ضع خدمة املجتمع 

من اأولوياته���ا الرا�ضخة، حر�ضًا منها للو�ضول اإىل 

كافة اأفراد املجتم���ع وخمتلف فئاته العمرية عرب 

خمتل���ف الو�ضائ���ل والربامج واملن�ض���ات التقنية 

املتنوعة، م�ضتعينة ببنيتها التقنية املتطورة يف 

تو�ضيل ر�ضالتها.

وذك���رت ان اإدارة التالحم املجتمعي يندرج حتتها 

مركز ال�ضارقة للتطوع وق�ضم امل�ضوؤولية املجتمعية؛ 

حيث يتوىل املركز مهم���ة تنظيم العمل التطوعي 

ون����ر ثقافته بني اأف���راد املجتم���ع وموؤ�ض�ضاته 

من خالل ط���رح الفر����س التطوعي���ة وا�ضتقطاب 

املتطوعني يف تنفيذها؛ �ضعيًا خللق بيئة تنظيمية 

اأك���ر مرونة ت�ضهم يف تعزيز امل�ضاركة املجتمعية 

والعمل التطوعي بالتعاون مع اجلهات احلكومية 

يف الإمارة.

دبي ـ وام:

وا�ضلت جلنة ال�ضوؤون الإ�ضالمية 

والأوق���اف واملرافق العامة يف 

املجل�س الوطني الحتادي خالل 

اجتماعها ال���ذي عقدته يف مقر 

الأمان���ة العام���ة للمجل�س يف 

دب���ي، برئا�ضة �ضع���ادة خلفان 

را�ضد النايل���ي ال�ضام�ضي رئي�س 

قانون  اللجنة، مناق�ضة م�روع 

احتادي يف �ض���اأن تنظيم احتاد 

املالك.

اللجنة  اأع�ضاء  الجتماع  ح�ر 

�ضع���ادة كل من جميل���ة اأحمد 

اللجن���ة"،  "مق���ررة  امله���ريي 

النائب  الرحومي  اأحم���د  وحمد 

الأول لرئي����س املجل�س، و�ضهيل 

نخ���ريه العف���اري، و�ضابري���ن 

ح�ضن اليماح���ي، وكفاح حممد 

عبدالرحمن  وناعم���ه  الزعابي، 

املن�ضوري.

وذك���ر �ضع���ادة خلف���ان را�ضد 

النايل���ي ال�ضام�ض���ي اأن اللجنة 

ناق�ضت خالل الجتماع خمرجات 

اجلهات  ممثلي  م���ع  اجتماعها 

املعنية واملخت�ضة التي �ضاركت 

يف الجتماع ال�ضابق وهي دائرة 

البلدي���ات والنق���ل يف اأبوظبي، 

ودائ���رة الأرا�ض���ي والأمالك يف 

العقاري  الت�ضجيل  ودائرة  دبي، 

وموؤ�ض�ضة حممد  ال�ضارق���ة،  يف 

ب���ن را�ضد لالإ�ض���كان، وموؤ�ض�ضة 

الإمارات العقاري���ة، م�ضيفا اأنه 

مت ا�ضتعرا����س ومناق�ض���ة كافة 

املالحظات واملقرتحات التي مت 

طرحها من قبلهم ب�ضاأن م�روع 

القان���ون الحت���ادي املكون من 

40 م���ادة، واأن���ه مت اإجراء عدد 

التعديالت عل���ى م�روع  م���ن 

بع����س  وا�ضتح���داث  القان���ون 

بنوده بناء على تلك املقرتحات 

واملالحظات.

واأ�ض���اف اأن اللجنة تعمل وفق 

ملناق�ضة  املو�ضوع���ة  خطته���ا 

م����روع القانون عل���ى تنظيم 

م���ن  لع���دد  ميداني���ة  زي���ارة 

املجمع���ات ال�ضكنية مبا ي�ضب 

يف اإث���راء النقا�س حول م�روع 

القان���ون، كم���ا اأن التعرف عن 

قرب على ماهية هذه املجمعات 

ال�ضكني���ة �ضيعمل على تو�ضيح 

العدي���د م���ن الأم���ور املتعلقة 

باحتاد املالك وتنظيمه يف اإطار 

اإدارة وت�ضغيل املرافق امل�ضرتكة 

و�ضيانتها ب�ضكل دوري، وتعزيز 

م�ضاهمة الأفراد يف احلفاظ على 

وم�ضاركتهم يف  العامة  املرافق 

اإدارتها.

اأن���ه وفقا  واأو�ض���ح �ضعادت���ه 

مل�روع القان���ون يجوز لحتاد 

املالك بع���د موافق���ة اجلمعية 

اأن ميتل���ك وح���دة  العمومي���ة 

عقاري���ة اأو اأك���ر ملكية مفرزة 

ودون اأن يكون له �ضوت معدود 

يف اجلمعية العمومية، كما اأنه 

املبنية  العق���ارات  يجوز ملالك 

اأو املجمع���ات العقاري���ة التي 

تتك���ون من اأكر من عقار بينهم 

اأج���زاء م�ضرتكة، اإن�ض���اء احتاد 

للمالك فيما بينه���م لإدارة تلك 

العقارية،  واملجمعات  العقارات 

اأو تاأ�ضي�س �ركة اأو اأكر لالإدارة 

وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي 

لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها 

القانون.

اأن  اإىل  ال�ضام�ضي  واأ�ضار �ضعادة 

اللجنة اعتمدت خالل اجتماعها 

كذل���ك ن�س مو�ض���وع "�ضيا�ضة 

�رك���ة الإم���ارات العامة للنقل 

واخلدمات" وحماوره، ومت رفعه 

لرئا�ضة املجل�س وفق الإجراءات 

للح�ض���ول عل���ى موافق���ة من 

احلكومة عل���ى مناق�ضته خالل 

دور النعقاد العادي احلايل من 

الف�ضل الت�ريعي ال�ضابع ع�ر.

لجنة بـ »الوطني االتحادي« توا�سل مناق�سة م�سروع 

قانون »تنظيم اتحاد المالك« 

»ثقافة الفجيرة« تعزز دورها الريادي في االإمارة

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم ندوة عن التراث 

المعماري لالإمارات
اأبوظبي ـ وام:

نظم مركز زايد للدرا�ضات والبحوث التابع 

لنادي تراث الإم���ارات اأم�س الأول �ضمن 

"الرتاث  ن���دوة بعنوان  الثقايف،  مو�ضمه 

املعماري يف دول���ة الإمارات"، مب�ضاركة 

املعماري الدكتور حممد جكة املن�ضوري، 

حمم���د  ط���الل  الدكت���ور  واملعم���اري 

ال�ضلماين، واملعماري���ة الدكتورة الأمرية 

رمي بن���ي ها�ضم، و�ضعي���د املناعي مدير 

اإدارة الأن�ضطة يف نادي تراث الإمارات، و 

�ضم�ضة حم���د الظاهري الباحثة يف مركز 

زايد للدرا�ض���ات والبحوث رئي�ضة حترير 

جملة "تراث" التي ي�ضدرها النادي، واأدار 
الندوة الدكتور حممد الفاحت الباحث يف 

مركز زايد للدرا�ضات والبحوث.

واأبان���ت فاطمة املن�ض���وري مديرة مركز 

زايد للدرا�ضات والبحوث اأن الندوة تهدف 

لت�ضلي���ط ال�ضوء عل���ى الإرث احل�ضاري 

العمراين لدولة الإمارات العربية املتحدة، 

منوهة اإىل �ضعي الدولة لت�ضجيله �ضمن 

الرتاث الإن�ضاين العاملي، اإىل جانب العمل 

على ربط الرتاث العمراين باإ�ضرتاتيجيات 

التخطيط العمراين امل�ضتدام �ضمن خطة 

اأبوظبي 2030.

واأ�ض���ارت اإىل اأن الن���دوة جاءت يف اإطار 

اهتمام نادي ت���راث الإمارات وان�ضجامه 

م���ع اأهداف���ه الرامي���ة اإىل احلفاظ على 

الرتاث املعماري للدولة وتوثيقه لأجيال 

امل�ضتقب���ل، وقال���ت اإن الن���ادي بذل يف 

�ضبي���ل ذلك العديد م���ن اجلهود حيث مل 

يكت���ف بالإ�ضدارات املختلفة التي ت�ضكل 

مراج���ع مهمة يف ال���رتاث العمراين، بل 

تع���دى ذلك اإىل ت�ضييد املب���اين الرتاثية 

لت�ضب���ح مناذج حي���ة و�ضواه���د قائمة 

الإماراتية  الرتاثي���ة  العم���ارة  لأمن���اط 

لتتعرف عليها الأجيال.

وافتتح���ت الندوة بعر����س فيلم وثائقي 

من اإعداد الباحثة �ضم�ضة الظاهري تناول 

املعمارية  املعرت����س ومعامله���ا  واحة 

التاريخي���ة مث���ل امل�ضاج���د والق�ض���ور 

والبيوت واملخ���ازن، يف حني ا�ضتعر�س 

الدكتور حممد الفاحت الورقة املقدمة من 

الباحث���ة التي تناولت فيه���ا بالتف�ضيل 

اجلغرافي���ا الرتاثي���ة للواح���ة و�ضكانها 

والجتماع���ي  ال�ضيا�ض���ي  وتاريخه���ا 

واملعماري واملوارد القت�ضادية والن�ضاط 

الزراعي فيها.

كذل���ك مت عر�س فيلم ع���ن بيت علي بن 

ح�ض���ن يف جزي���رة ال�ضمالي���ة التابعة 

لن���ادي تراث الإمارات حي���ث بني الفيلم 

النمط املعماري للبيت واأجزائه املختلفة 

وطابعه الرتاثي .. بعده���ا حتدث ال�ضيد 

�ضعي���د املناع���ي عن جزي���رة ال�ضمالية 

م�ضرياً اإىل اأنها تعد مركزاً تراثيًا وميدانًا 

تربويًا لتعليم الأبناء عن تراثهم.

ونوه املناعي اإىل الدور الكبري الذي يلعبه 

بي���ت علي بن ح�ضن �ضم���ن برامج نادي 

تراث الإمارات يف اإي�ض���ال ر�ضالة الآباء 

والأجداد اإىل الأبن���اء من خالل اجلولت 

والربامج الرتاثية التي يتم تنظيمها فيه، 

البي���ت وتفا�ضيله  كما تناول جماليات 

املعماري���ة وتوافقها م���ع البيئة وتلبية 

احتياجات ال�ضكان.

واأ�ض���ار اإىل اأن جزي���رة ال�ضمالية حتوي 

املزيد م���ن النماذج مث���ل بيت علي بن 

ح�ضن، حيث حر�س املغف���ور له ال�ضيخ 

�ضلط���ان بن زايد اآل نهي���ان "رحمه اهلل" 

على اأن تكون املب���اين الرتاثية حا�رة 

يف اجلزي���رة لت�ضهد عل���ى اخلربات التي 

متتع بها الآباء يف العمارة.

من جانبها اأو�ضحت الدكتورة الأمرية رمي 

بن���ي ها�ضم اأن تاألي���ف كتابها "تخطيط 

اأبوظب���ي .. تاري���خ ح����ري" نب���ع من 

دافع �ضخ�ض���ي لكونها مهند�ضة اإماراتية، 

م�ضرية اإىل اأن فرتتها التدريبية يف اإحدى 

املوؤ�ض�ضات املعمارية اأتاحت لها الطالع 

على املخطط���ات وامل�ضاريع التطويرية 

لالإم���ارة مما اأعطاها فك���رة عن اخللفية 

التاريخية العمراني���ة لأبوظبي �ضمنتها 

كتابه���ا من اأج���ل معرفة كي���ف و�ضلت 

اأبوظبي اإىل ما هي عليه اليوم بناء على 

هذه اخللفية.

وحتدثت كذلك عن اللجنة الفنية للرتاث 

الإماراتي احلديث التي تتمتع بع�ضويتها، 

وهي اللجنة التي مت ت�ضكيلها عام 2020 

لتقدمي ال�ضت�ضارات ملجل�س الرتاث الذي 

اأن�ضئ قبلها بع���ام وي�رف عليه ال�ضيخ 

�ض���امل القا�ضم���ي، وقالت اإن م���ن مهام 

اللجنة تقدمي الدعم يف جمال الت�ريعات 

ا�ضرتاتيجية احتادية  والقوانني وتق���دمي 

يف جمال �ضون الرتاث العمراين احلديث، 

وتاأكيد اأن ال���رتاث احلديث جزء ل يتجزاأ 

من املنظومة الثقافية للدولة.

اأما الدكتور طالل حممد ال�ضلماين فتناول 

يف حديثه الإجراءات الإدارية والت�ريعات 

والقوانني التي نظمت الرتاث العمراين يف 

مدينة الع���ني وحافظت عليه، م�ضرياً اإىل 

دور دائ���رة الآثار يف الع���ني التي كانت 

تتبع لدي���وان �ضمو ال�ضي���خ طحنون بن 

حمم���د اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

الع���ني، حيث كانت تت���وىل التعامل مع 

املواقع الأثرية.

وقال اإن تعام���ل البلدية مع دائرة الآثار 

كان يف اإطار اأن تتخذ البلدية الإجراءات 

التي ت�ضمن املحافظة على هذه املواقع، 

موؤك���داً اأن هذه الإج���راءات كانت ترجمة 

لتوجه���ات املغفور له ال�ضي���خ زايد بن 

�ضلط���ان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" حيث 

كان معروفًا بح�ضا�ضيت���ه العالية جتاه 

البيئة الطبيعية والعمرانية.
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 م�سرف عجمان

 »اقت�سادية دبي« تغلق 
مكتب �سياحة و�سفر 
يقوم ببيع خدمات 
فح�ص كوفيد 19

  

دبي ـ )الوحدة(:
وحماية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  ق��ام 
مكتب  باإغالق  دبي  باقت�صادية  الم�صتهلك 
الخليج  منطقة  في  و�صفر  �صياحة  وكيل 
التجاري يقوم ببيع خدمات فح�ص كوفيد 19 
اأب  الوات�ص  عبر  حذر  ب�صكل  عنها  والترويج 
مما يعتبر مخالفة �صريحة للن�صاط التجاري، 
حيث اأن بيع خدمات فحو�صات كوفيد 19 من 
من  المرخ�صة  الطبية  المن�صاآت  اخت�صا�ص 

وزارة ال�صحة وهيئة ال�صحة بدبي.
عمل  لفريق  م�صتهلكة  من  مالحظة  وردت 
الم�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع 
الفح�ص  خدمة  ج��ودة  عن  ر�صاها  لعدم 
المنزلي لكوفيد 19 وعليه قام فريق الرقابة 
الخا�صة  المعلومات  بجمع  التجارية 
الم�صتخدمة  الآلية  وتتبع  الخدمة  بمقدم 
مقدم  اأن  فتبين  الخدمة،  ع��ن  بالترويج 
با�صتالم  يقوم  �صفر  �صياحة  مكتب  الخدمة 
اب  وات�ص  ح�صاب  عبر  المتعاملين  طلبات 
اختيار  المتعاملين  م��ن  ويطلب  ت��ج��اري 
وارفاق  بياناتهم  وتعبئة  المنا�صب  الموعد 
الكتروني ومن ثم  الجوازات عبر رابط  �صور 
المكتب  اغالق  تم  للخدمة.  الكترونيا  الدفع 
وتزويد هيئة ال�صحة بالمعلومات المرتبطة 

بالمختبرات المتعاونة مع المخالف.
مدير  التناك  العزيز  عبد  قال  جانبه  ومن 
اإدارة الرقابة التجارية، " تقوم فرق التفتي�ص 
وحماية  التجارية  الرقابة  بقطاع  الخا�صة 
على  بالرقابة  دبي  باقت�صادية  الم�صتهلك 
مالحظة  اأي  من  بدقة  والتحري  الأ���ص��واق 
تردنا من قبل الم�صتهلكين للتاأكد من التزام 
التجارية  بالقوانين  التجارية  المن�صاآت 
وللحفاظ على �صالمة الم�صتهلكين وحقوقهم 
تظافر  تتطلب  التي  الفترة  هذه  في  خا�صة 
الجهود للحد من انت�صار فيرو�ص كوفيد 19". 
اأي  بمخالفة  نتوانى  لن   " التناك  واأ�صاف 
من�صاأة تجارية تحاول ا�صتغالل ظروف جائحة 
للقوانين  مخالف  ب�صكل  للتك�صب  كورونا 
ونطلب من جميع المن�صاآت التجارية اللتزام 
التفتي�ص  فرق  اأن  حيث  والأنظمة  بالقوانين 
الميدانية  الرقابية  الحمالت  في  م�صتمرة 

المكثفة على جميع مناطق الإمارة".
عن  بالإبالغ  الجمهور  فئات  مختلف  وتدعو 
اأي حالت اأو ظواهر �صلبية مخالفة للتدابير 
الحترازية عبر تطبيق م�صتهلك دبي المتوفر 
على متاجر ابل وغوغل وهواوي اأو بالت�صال 
اللكتروني  الموقع  عبر  اأو   600545555 على 

.consumerrights.ae

 

»فالي دبي« ت�ستعد الن�سمام طائرات بوينغ 737 ماك�ص 
اإلى اأ�سطولها مجدداً

دبي  ـ وام: 
لإع���داد  دب���ي  ف���الي  ت�صتعد   
ماك�ص   737 ب��وي��ن��غ  ط��ائ��رات 
اإعالن  بعد  الم�صافرين  لخدمة 
المدني  للطيران  العامة  الهيئة 
تحديد  ع��ن  اأم�����ص   "GCAA"
الخدمة  اإل��ى  ال��ع��ودة  معايير 

لطائرة بوينغ 737 ماك�ص.
مراجعة  عملية  بعد  ذلك  ياأتي 
�صملت  �صهرا   20 لمدة  �صاملة 
والمنظمين  الم�صنعة  ال�صركة 
والمهند�صين والعلماء والباحثين 
والميكانيكيين والطيارين لإعادة 

الطائرة باأمان اإلى الخدمة.
الرئي�ص  ال��غ��ي��ث  غ��ي��ث  وق���ال 
 : دب��ي  ف��الي  ل�صركة  التنفيذي 
ماك�ص   737 بوينغ  طائرة  اإن   "
اأ�صطول  من  يتجزاأ  ل  جزءا  تعد 
في  كاملة  ثقة  ولدي  دبي  فالي 
خدمة  اإلى  عودتها  مع  الطائرة 
المبداأ  هي  ال�صالمة  الم�صافرين.. 
لن  اإننا  قلنا  لعملنا  الأ�صا�صي 
اإل  الخدمة  اإل��ى  الطائرة  نعيد 

عندما يكون ذلك اآمنا ".
واأ�صاف اأن الهيئة العامة للطيران 
رئي�صيا  دورا  لعبت  ال��م��دن��ي 
التنظيمية  الجهات  جانب  اإلى 
التي  المراجعة  خ��الل  الأخ��رى 
ا�صتمرت 20 �صهرا لطائرة بوينغ 
�صكره  عن  معربا   .. ماك�ص   737
المدني  للطيران  العامة  لهيئة 
وال�صامل  ال���دوؤوب  عملها  على 
وا�صحا  اإط��ارا  الهيئة  حددت  اإذ 
والتعديالت  للتح�صينات  ودقيقا 
الوفاء  يجب  التي  الطائرة  على 
بها قبل اإعادة الطائرة اإلى خدمة 
تدريب  فيها  بما  الم�صافرين 
والإل��زام��ي  الإ�صافي  الطيارين 
لجميع  دب��ي  ف��الي  �صتمتثل   ..
المتطلبات قبل اأن ن�صمح للطائرة 

بالن�صمام اإلى اأ�صطولنا.
وت���وج���ت خ��ال���ص��ة ال��ع��م��ل 
للمراجعة  الالحقة  والإج��راءات 
الطائرة  اإع��ادة  على  بالموافقة 
اإل���ى ال��خ��دم��ة م��ن ق��ب��ل هيئة 
 "FAA" الفيدرالية  الطيران 
التابعة  الطيران  �صالمة  ووكالة 
 "EASA" الأوروب����ي  لالتحاد 
الأخ��رى  التنظيمية  والهيئات 
اإلى  الطائرة  وتعود  العالم  في 

اأن خ�صعت لواحدة  الخدمة بعد 
ال�صالمة  م��راج��ع��ات  اأك��ث��ر  م��ن 
ذلك  واأدى  التاريخ  في  اأهمية 
للخدمة  الناجحة  العودة  اإل��ى 
بالفعل  الم�صغلون  لم�صها  التي 
والو�صطى  ال�صمالية  اأمريكا  في 

والجنوبية واأوروبا.
العامة  الهيئة  موافقة  وج��اءت 
للطيران المدني في قرار ال�صالمة 
الذي يحدد المتطلبات التي يجب 
اأن تفي بها كل طائرة من طائرات 
اأ�صطول  في  ماك�ص   737 بوينغ 
تح�صينات  وه���ي:  دب��ي  ف��الي 
الإ�صافية  والحماية  البرامج 
لنظام تعزيز خ�صائ�ص المناورة 
"MCAS" ، و تحديثات البرامج 
بنظام  تتعلق  ل  التي  الأخ��رى 

وتعديل   ، الطيران  في  التحكم 
ف�صل التو�صيالت ، و فح�ص دقيق 
للتاأكد من خلو الطائرات من اأي 
اأج�صام خارجية ، بالإ�صافة اإلى 
وي�صمل  الطيارين  تدريب  تطوير 
القاعات  داخ���ل  ف��ي  ال��ت��دري��ب 
الكامل  وال��ت��دري��ب  ال��درا���ص��ي��ة 
اإل��ى   ، ال��م��ح��اك��اة  ج��ه��از  على 
ال�صتعداد  رحالت  اإنجاز  جانب 

الت�صغيلية .
�صحة  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق  و���ص��ي��ت��م 
والتح�صينات  التغييرات  ه��ذه 
و�صت�صكل جزًءا من موافقة الهيئة 

على دخول الطائرة الخدمة.
فيها  ت��م  التي  الفترة  وخ��الل 
اإيقاف اأ�صطول فالي دبي المكون 
من 11 طائرة من طراز بوينغ 737 

بوينغ  طائرات  وثالث   8 ماك�ص 
عليها  الحفاظ  تم   9 ماك�ص   737
بدقة وخ�صعت ل�صيانة م�صتمرة 
تخزين  ب��رن��ام��ج  م��ن  ك��ج��زء 

الطائرات الن�صط.
تفتي�ص  عمليات  ذل��ك  و�صمل 
وفحو�صات محددة ت�صل اإلى 18 
�صاعة لكل طائرة كل اأ�صبوع من 
اأعمال ال�صيانة التي يتم اإجراوؤها 

وفًقا لأعلى المعايير الدولية.
لتحديد  منظم  نهج  تنفيذ  وتم 
اتخاذها  يمكن  التي  الإج��راءات 
فاقت الحد الأدنى من المتطلبات 
الطائرة  عودة  ل�صمان  الإلزامية 
حالة  اأف�صل  في  الخدمة  اإل��ى 

ممكنة.
وال�صيانة  الهند�صة  فريق  ويقوم 

بتنفيذ  حالًيا  دب��ي  ف��الي  ف��ي 
الطائرة  ع��ودة  اأع��م��ال  ج��دول 
للخدمة ، و�صيتم اإعادة الطائرات 
باتباع  الأ�صطول  اإلى  بالتتابع 

عملية منظمة محددة.
و�صيخ�صع كل طيار في فالي دبي 
الدرا�صية  القاعات  تدريب  اإل��ى 
على  كاملة  وتدريبات  الإ�صافية 
ج��ه��از م��ح��اك��اة ال��ط��ي��ران قبل 
طائرة  بقيادة  لهم  ُي�صمح  اأن 
بوينغ 737 ماك�ص. هذا البرنامج 
المتطلبات  يتجاوز  التدريبي 

التنظيمية.
الوجهات  عن  الإع���الن  و�صيتم 
الطائرة  عليها  �صتعمل  التي 
�صمن �صبكة فالي دبي في وقت 

لحق.

40.55 مليار درهم تداوالت الموؤ�س�سات في االأ�سواق 
المالية منذ بداية العام الجاري

اأبوظبي  ـ وام: 
الموؤ�ص�صات  ت����داولت  ا���ص��ت��ح��وذت   
ال�صتثمارية على نحو 65% من اإجمالي 
المال  اأ�صواق  في  الم�صجلة  التداولت 
الإماراتية منذ بداية العام 2021 بعدما 
اإلى  اأبرمتها  قفزت قيمة ال�صفقات التي 
 17 يوم  نهاية  مع  درهم  مليار   40.55
فبراير الجاري وذلك وفقا لالإح�صائيات 
ودبي  اأبوظبي  �صوقي  عن  ال�صادرة 

الماليين.
ويعك�ص تفوق تداولت الموؤ�ص�صات فيما 
كبيرا في  اإبرامه من �صفقات تحول  تم 
ال�صلوك ال�صتثماري في الأ�صواق المالية 
التداولت  التي �صيطرت عليها  المحلية 

الفردية طيلة ال�صنوات الما�صية .
لهذا  الكبيرة  الأهمية  اإلى  وبالإ�صافة 

الأ���ص��واق  زي���ادة عمق  ف��ي  ال��ت��ح��ول 
م�صاعدا  عن�صرا  �صيكون  فاإنه  المالية 
المتقدمة  الأ�صواق  فئة  اإلى  ترقيتها  في 
الإمارات  الذي ت�صعى دولة  الهدف  وهو 
لتحقيقه  المعنية  بالجهات  ممثلة 

خالل وقت قريب.
تداولت  حركة  م�صتوى  على  وتف�صيال 
بلغ  فقد   .. الأ���ص��واق  في  الموؤ�ص�صات 
اأبرمتها  التي  ال�صفقات  قيمة  اإجمالي 
اأبوظبي لالأوراق المالية نحو  في �صوق 

33.552 مليار درهم بيعا و�صراء .
نحو  الموؤ�ص�صات  ت���داولت  و�صكلت 
78.7% من اإجمالي التداولت في ال�صوق 
والتي بلغت قيمتها 42.61 مليار درهم 

منذ بداية العام الجاري.
العا�صمة  �صوق  اح�صائيات  وبح�صب 
الموؤ�ص�صات  م�صتريات  قيمة  بلغت  فقد 

نهاية  وحتى  الجاري  العام  بداية  منذ 
تاريخ 17 فبراير الجاري 16.998 مليار 
مبيعاتهم  قيمة  و�صلت  فيما   .. درهم 
بلغ  فقد  ،وبذلك  درهم  مليار   16.564
من  ال�صريحة  هذه  ا�صتثمارات  �صافي 

الم�صتثمرين 434 مليون درهم .
بلغ  فقد  المالي  دب��ي  �صوق  في  اأم��ا 
 7 الموؤ�ص�صات  ت��داولت  قيمة  اجمالي 
�صكلت   ، و�صراء  بيعا  دره��م  مليارات 
ال��ت��داولت  اإجمالي  من   %36.2 نحو 
درهم  مليار   19.324 قيمتها  البالغة 

بيعا و�صراء.
بين  الموؤ�ص�صات  ت���داولت  وت��وزع��ت 
درهم  مليار   3.36 بقيمة  م�صتريات 
درهم  مليار   3.72 بقيمة  ومبيعات 
ا�صتثماراتهم  �صافي  بلغ  فقد  ،وبذلك 

360 مليون درهم .

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي 
دبي  ـ وام: 

 بلغت الت�صرفات العقارية في دائرة الأرا�صي 
مليار  من  اأكثر  الخمي�ص  يوم  بدبي  والأمالك 

درهم.
بقيمة  مبايعة   181 ت�صجيل  الدائرة  و�صهدت 
مبايعة   29 منها  دره��م  مليون   433.29
و152  درهم  مليون   193.7 بقيمة  لالأرا�صي 
مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 239.59 مليون 

درهم .
 78 بقيمة  الأرا���ص��ي  مبايعات  اأه��م  ج��اءت 
مليون درهم في منطقة جبل علي ال�صناعية 
الثانية تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم 
في منطقة وادي ال�صفا 2 ومبايعة بقيمة 14 

مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وت�صدرت منطقة ند ال�صبا الثالثة المناطق من 
حيث عدد المبايعات اإذ �صجلت 10 مبايعات 
بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية 
 24 بقيمة  مبايعات   7 بت�صجيلها  الرابعة 
مليون درهم وثالثة في حدائق ال�صيخ محمد 
 11 بقيمة  مبايعتين  بت�صجيلها  را�صد  بن 
مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  درهم.  مليون 

 15 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�صقق 
لالإ�صتثمار  دبي  بمنطقة مجمع  درهم  مليون 
الثاني كاأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
الخام�صة  الثنية  منطقة  في  درهم  ماليين   5
في  درهم  ماليين   5 بقيمة  مبايعة  واأخيراً 

منطقة حدائق ال�صيخ محمد بن را�صد.
من  المناطق  دبي  مر�صى  منطقة  وت�صدرت 
حيث عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 
وتلتها  درهم  مليون   32 بقيمة  مبايعة   18
منطقة المركا�ص بت�صجيلها 13 مبايعة بقيمة 
الأولى  ور�صان  في  وثالثة  درهم  مليون   12
بت�صجيلها 11 مبايعة بقيمة 5 ماليين درهم.

الرهون قيمة قدرها 579.42 مليون  و�صجلت 
درهم منها 23 رهن اأرا�ص بقيمة 264.6 مليون 
 314.81 بقيمة  و�صقق  فلل  رهن  و74  درهم 
مليون درهم وكان اأهمها بمنطقة وادي ال�صفا 
7 بقيمة 418 مليون درهم واأخرى في منطقة 
البر�صاء جنوب الثالثة بقيمة 40 مليون درهم.
بقيمة  هبة   12 ت�صجيل  الهبات  �صهدت  كما 
16.58 مليون درهم كان اأهمها بمنطقة مر�صى 
دبي بقيمة 6 ماليين درهم واأخرى في منطقة 

برج خليفة بقيمة 3 ماليين درهم.
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 »اقت�سادية اأم القيوين« 
تغلق 3 من�ساآت وتخالف 110 

موؤ�س�سات يف 15 يوماً  

اأم القيوين ـ )الوحدة(:
ام  في  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  كثفت 
على  التفتي�صية  حمالتها  م��ن  القيوين 
على  للوقوف  التجارية  والمحال  االأ�صواق 
باالإجراءات  التجارية  المحال  التزام  مدى 
بها جهات  نادت  التي  االحترازية  والتدابير 
االخت�صا�ص ذات ال�صلة ، حيث تمكنت اإدارة 
بدائرة  الم�صتهلك  حماية  وق�صم  التفتي�ص 
الجوالت  تلك  خالل  االقت�صادية  التنمية 
التفتي�صية خالل اال�صبوعين الما�صيين ) 15 
( يوما  من  اإغالق عدد 3 موؤ�ص�صات وتحرير 
مخالفات ل� 110 موؤ�ص�صات اأخرى، في حين 
تم التنبيه على  68 موؤ�ص�صة ب�صرورة االلتزام 
بكافة االجراءات االحترازية للحد من انت�صار 

كوفيد-19? .
واالأزم���ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  فريق  واأعتمد   
اال�صبوع  القيوين  اأم  المحلي في   والكوارث 
الما�صي اإجراءات وتدابير  احترازية جديدة 
الم�صتجد  كورونا  فيرو�ص  انت�صار  من  للحد 
"كوفيد-19" ، والتي تتعلق بن�صب الح�صور 
مراكز  الى  ا�صافة   ، المنا�صبات  لمختلف 
في  والفعاليات  ال�صينما  ودور  الت�صوق 
القاعات المغلقة ، ا�صافة الى ن�صبة الح�صور 
والمنا�صبات  ال��ق��ران  وعقد  المطاعم  في 
تلك  طبقت  حيث   ، وخالفها   ، العائلية 
حتى  والى  الما�صي   الثالثاء  االج��راءات  
اأنه  الطوارئ  فريق  اأك��د   كما   ، اآخر  اإ�صعار 
قبل  من  التفتي�صية  الجوالت  تكثيف  �صيتم 
الفرق المخت�صة للتاأكد من تطبيق االإجراءات 
االحترازية الجديدة المعلن عنها ، ولعل ابرز 
فريق  حددها   التي  االحترازية  االج��راءات 
في   المحلي  والكوارث  واالأزم��ات  الطوارئ 
الفعاليات  لح�صور    %70 ن�صبة  القيوين  اأم 
 % و60  العامة   والحدائق  ا  ال�صواطئ  في 
لمراكز الت�صوق 50 % لمركز اللياقة البدنية 
ال�صباحة  واأحوا�ص  الريا�صية  ال�صاالت  في 
الفندقية  المن�صاآت  في  الخا�صة  وال�صواطئ 

ن�صبة الح�صور .

المنامة �سمن اأف�سل 5 مدن عالمياً في ا�ستراتيجيات ا�ستقطاب 
اال�ستثمار

املنامة ـ )الوحدة(:
نفت المنامة في المرتبة الخام�صة �صمن  �صُ
مدن العالم، وفي المرتبة االأولى بين المدن 
ال�صغيرة والمتو�صطة الحجم ال�صتراتيجية 
موؤ�صر  في  المبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار 
التابع   »2021 العالمية  الم�صتقبل  »مدن 
لمجلة »دي اإف اآي اإنتيليجان�ص« ال�صادرة 

عن »فاينن�صال تايمز«.+
التنفيذي  الرئي�ص  حميدان،  خالد  وق��ال 
لمجل�ص التنمية االقت�صادية في البحرين: 
اال�صتثمار  مخزون  �صكل   2019 ع��ام  في 
االأجنبي المبا�صر 80% من الناتج المحلي 
�صعف  وه��و  لدينا،  اال�صمي  االإج��م��ال��ي 
المتو�صط العالمي. نحن فخورون جداً بهذا 
حول  به  حظينا  الذي  وبالتقدير،  االإنجاز 
التي  اال�صتثمارات  ا�صتقطاب  ا�صتراتيجية 
نتبعها. اإن اإدراج ثالث مدن خليجية �صمن 
اأمر  لهو  عالميًا  االأول��ى  الع�صر  المراتب 
الجاذبية  ويبرز  الكبير،  للتفاوؤل  يدعونا 
الوا�صحة لال�صتثمار االأجنبي المبا�صر في 
المنطقة. واأ�صاف: اإن هذا التقدير الم�صتقل 
هو تاأكيد اإ�صافي على اأن مجل�ص اإدارتنا قد 
و�صع اال�صتراتيجية ال�صحيحة لنا للم�صي 
في  اأجندتنا  دعم  يوا�صلون  واأنهم  قدمًا، 

ا�صتقطاب اال�صتثمارات.
االأجنبي  اال�صتثمار  ا�صتراتيجية  وترتكز 
متنوع  نهج  على  البحرين  في  المبا�صر 
النتائج  في  اأ�صهم  القطاعات  ومتعدد 
يت�صح  كما  بالتقدير،  ويحظى  االإيجابية 
الت�صنيف.  في  الرائد  البحرين  اأداء  من 

المتقدم  البحرين  ت�صنيف  اإلى  وباالإ�صافة 
االأجنبي  اال�صتثمار  ا�صتراتيجية  ف��ي 
مرتبة  اأي�صًا  البحرين  احتلت  المبا�صر، 
حيث  من  الفعالية  موؤ�صر  في  متقدمة 
التكلفة والمالءمة لالأعمال التجارية، حيث 
ال�صاد�صة عالميًا والثالثة  المرتبة  احتلت 
في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. 
المرتبة  في  البحرين  ت�صنيف  تم  كما 

منطقة  في  والثانية  عالميًا  ال�صابعة 
للمدن  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 

ال�صغيرة والمتو�صطة الحجم.
و�صاماًل  برنامجًا طموحًا  البحرين  ونفذت 
تقديره  تم  وال��ذي  االقت�صادي،  لالإ�صالح 
والم�صوحات  الدرا�صات  خالل  من  اأي�صًا 
ممار�صة  تقرير  و�صنف  االأخرى.  الم�صتقلة 
الدولي  البنك  عن  ال�صادر  االأعمال  اأن�صطة 

الرابعة  المرتبة  في  البحرين   2020 لعام 
العالم،  في  تح�صنًا  االأك��ث��ر  ال��دول  بين 
 KPMG �صركة  اأجرته  الذي  الم�صح  واأبرز 
اأن  االأع��م��ال  ممار�صة  تكلفة  تقرير  في 
التكلفة  حيث  من  فعالية  اأكثر  البحرين 
مقارنة   % و30   20 بين  تتراوح  بن�صبة 
بالدول المجاورة لها، وذلك �صمن مختلف 

القطاعات االقت�صادية.

م�سر تعلن عن اأول مزايدة عالمية للبحث عن البترول 
والغاز لعام 2021 من خالل البوابة الرقمية

القاهرة  ـ )وام(:
المال  ط���ارق  المهند�ص  اأع��ل��ن   
المعدنية  والثروة  البترول  وزير 
مزايدة  اأول  ط��رح  عن  الم�صري 
البترول  ع��ن  للبحث  عالمية 
 2021 لعام  وا�صتغاللهما  والغاز 
للبترول  العامة  الم�صرية  للهيئة 
القاب�صة  الم�صرية  وال�صركة 
من  "اإيجا�ص"  للغازات الطبيعية 
لال�صتك�صاف  م�صر  بوابة  خالل 
بخليج  منطقة   24 فى  واالنتاج 
الغربية  وال�صحراء  ال�صوي�ص 
المتو�صط.  البحر  وغرب  و�صرق 
جاء ذلك خالل اعطائه �صارة بدء 
م�صر  لبوابة  الفعلي  الت�صغيل 
 Egypt واالنتاج  لال�صتك�صاف 
 Upstream Gateway
الفيديوكونفران�ص  عبر   ""EUG
توفر  رق��م��ي��ة  من�صة  ،ك����اأول 
الأن�صطة  الجيولوجية  البيانات 
واالنتاج  واال�صتك�صاف  البحث 
 ، عالمية  بمعايير  م�صر  ف��ى 
جذب  برنامج  اط��ار  فى  وذل��ك 
م�صروع  �صمن  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
البترول.  قطاع  وتحديث  تطوير 
 10 وخ���الل ال��ف��ع��ال��ي��ات ق���ام 

البترول  �صركات  روؤ���ص��اء  م��ن 
�صمنها  وم��ن  الكبرى  العالمية 
اإينى االإيطالية واأبات�صى االأمريكية 
وفنتر�صال ديا االألمانية بالتوقيع 

بوابة  فى  ع�صوية  اتفاقيات  على 
قبل  واال�صتك�صاف  للبحث  م�صر 
وهو  للبوابة  الفعلى  االإط���الق 
هذه  م��ن  ثقة  ���ص��ه��ادة  يعد  م��ا 

مجال  ف��ى  العاملة  ال�صركات 
مناخ  فى  واال�صتك�صاف  البحث 
م�صر الجاذب لال�صتثمار والفر�ص 

الواعدة التى تزخر بها.

»اأرا�شي دبي« ت�شتعر�ض اأحدث م�شاريعها واإبتكاراتها 
في اأ�شبوع »الإمارات تبتكر 2021«

دبي  ـ )وام(:
 ت�صارك دائرة االأرا�صي واالأمالك بدبي 
اأ�صبوع االإبتكار "االإمارات تبتكر  في 
خالل  بعد  عن  �صيقام  الذي   "2021
الفترة بين 21 اإلى 27 فبراير الجاري. 
وقال �صعادة �صلطان بطي بن مجرن 
واالأمالك  االأرا�صي  دائرة  عام  مدير 
دبي  اأرا���ص��ي  توا�صل   " دب��ي..  في 
م�صيرة  في  وحيوي  مهم  دور  لعب 
منظومة  تعزيز  نحو  االإمارات  دولة 
وذل��ك  الرقمي  والتحول  االبتكار 
المبتكرة  الخدمات  من  العديد  عبر 
والتي  باإ�صتمرار  عنها  تعلن  التي 
اإجراءات  ت�صهيل  اإلى  بدورها  تهدف 
المتعاملين وتعزيز ثقة الم�صتثمرين 
باالإ�صافة اإلى تر�صيخ مكانة القطاع 
اأحد  يعّد  وال��ذي  دبي  في  العقاري 
اأبرز االأ�صواق العقارية على م�صتوى 
خدماتنا  تن�صجم  كما  ال��ع��ال��م. 
وموؤ�ص�صاتنا  قطاعاتنا  وابتكارات 
دول��ة  ا���ص��ت��ع��دادات  م��ع  المختلفة 
المتحدة لل�صنوات  العربية  االإمارات 
الخم�صين المقبلة وم�صاعي قيادتها 
في  االأول��ى  المراكز  لتتبواأ  الر�صيدة 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��م��ج��االت  جميع 
اأرا�صي  م�صاركة  وتزخر  العالم". 
االإبتكار  اأ�صبوع  فعاليات  في  دبي 
والخدمات  المبادرات  من  بالعديد 
والم�صاريع الجديدة المبتكرة للدائرة 

فيها  بما  المختلفة  وموؤ�ص�صاتها 
وقطاع  العقاري  التنظيم  موؤ�ص�صة 
ومن  العقارية  والخدمات  الت�صجيل 
الم�صاريع  نظام  الم�صاريع  هذه  اأبرز 
�صالمة  ج���ودة  و���ص��ه��ادة  الملغاة 
خدمة  واإط��الق  الم�صتركة  المناطق 
تقييم المباني والفلل �صمن المرحلة 
الذكي.  التقييم  مبادرة  من  الثانية 
والخدمات  الت�صجيل  قطاع  وينظم 
عمل  ور���ص  ال��دائ��رة  ف��ي  العقارية 
تدريبية اإفترا�صية لمتعاملي الدائرة 
من  اال�صتفادة  اآلية  حول  لتوعيتهم 
وتقديم خدمة  ري�صت"  "دبي  تطبيق 
الم�صروع  �صرح  مع  الذكي  التقييم 
في  اال�صطناعي  الذكاء  عمل  واآلية 
عقد  و�صيتم  التطبيق  اأو  الم�صروع 
طيلة  يوميًا  افترا�صيتين  ور�صتين 
اأيام االأ�صبوع واحدة باللغة العربية 

واالأخرى باللغة االإنجليزية.

»اقت�ســادية راأ�ــس الخيمــة« تكــرم المتميزين
راأ�س اخليمة  ـ )وام(:

كرمت دائرة التنمية االقت�صادية 
رعاية  تحت  الخيمة  ب��راأ���ص 
وبح�صور ال�صيخ محمد بن كايد 
من   79 الدائرة  رئي�ص  القا�صمي 
موظفيها المتميزين وذلك خالل 
نلتقي"  العهد  "على  حفلها 
الثاني  الن�صف  جهود  لح�صاد 

من العام 2020 .
من  المختلفة  الفئات  وت�صمنت 
فئة   : الداخلية  التميز  جوائز 
م�صاعدة  في  المبذولة  الجهود 
في  التجارية  ال�صوؤون  اإدارة 
كوفيد19  جائحة  انت�صار  فترة 
من  موظفا   22 ع��دده��م  وبلغ 
مختلف االإدارات واالأق�صام، وفئة 
نظام االقتراحات االإلكتروني - 
22 موظفا -، وفئة جوائز التميز 
�صملت  التي  الربعية  الداخلية 
من  موظفين  و8  موظفا،   14
�صمن فئة العطاء الم�صتدام، و5 
الحا�صلين  الموظفين  فئة  من 
على �صهادات مهنية واأكاديمية، 
الدائرة  موظفي  من   4 وا�صتحق 
الفوز بم�صتوى فائق التميز على 
م�صتوى حكومة راأ�ص الخيمة و3 
الدائرة،  م�صتوى  على  موظفين 
في  متميٍز  لموظٍف  باالإ�صافة 

الخدمة المجتمعية.
ح�صر الحفل الدكتور عبدالرحمن 
عام  م��دي��ر  النقبي  ال�صايب 
الدائرة ومحمد المحمود م�صاعد 
االإدارات  وم��دراء  العام  المدير 
الدائرة،  وم�صت�صاري  وخبراء 

وموظفو الدائرة.
يذكر اأن اقت�صادية راأ�ص الخيمة 
تنظم حفلها مرتين في كل عام، 
وا�صتعرا�ص  متميزيها  لتكريم 
الت�صغيلية  �صير خططها  نتائج 

الجارية.

متو�سط �سعر �سلة خامات»اأوبك« يتهياأ لك�سر 
حاجز 60 دوالراً للبرميل في فبراير

اأبوظبي ـ )وام(:
 �صارف المتو�صط ال�صعري 
خامات  ل�صلة  ال�صهري 
ك�صر  ع��ل��ى   " اأوب����ك   "
للبرميل  دوالرا   60 حاجز 
التوقعات  الأح��دث  وفقا 
ال�صادرة عن منظمة الدول 
اأوبك"   " للنفط  الم�صدرة 
وال��ت��ي اأظ��ه��رت ارت��ف��اع 
المتو�صط ال�صعري بتاريخ 
17 فبراير 2021 اإلى 59.46 
ب��زي��ادة  للبرميل  دوالر 
مقارنة   %9.3 ن�صبتها 
العام  من  يناير  �صهر  مع 

ذاته .
وت���ظ���ه���ر ال��ت��وق��ع��ات 
المنظمة  ع��ن  ال�����ص��ادرة 
ال�صنوي  المتو�صط  ارتفاع 
خالل  "اأوبك"  لخامات 
 56.46 اإل��ى   2021 العام 
بنمو  ل��ل��ب��رم��ي��ل  دوالر 
مقارنة   %35.7 ن�صبته 
مع المتو�صط الم�صجل في 

عام 2020 .
وي���اأت���ي االرت���ف���اع في 
المتو�صط ال�صعري ال�صهري 

وال�صنوي لخامات "اأوبك" 
القفزات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
�صجلها  التي  ال�صعرية 
و�صل  ال��ذي  برنت  خ��ام 
في �صعر الت�صوية لجل�صة 
 64.43 اإلى  االأربعاء  اأم�ص 
خام  و�صل  فيما   .. دوالر 
االأمريكي  تك�صا�ص  غرب 

اإلى 60.90 دوالر .
و���ص��اه��م��ت ال��ع��دي��د من 
ا�صتمرار  ف��ي  ال��ع��وام��ل 
���ص��ع��ود اأ���ص��ع��ار ال��خ��ام 

ب��ج��م��ي��ع ت�����ص��ن��ي��ف��ات��ه 
الجوية  ال��ظ��روف  ومنها 
مدن  غالبية  ت�صود  التي 
ال��ع��ال��م وال��ت��ي اأج��ب��رت 
النفط  م�صافي  بع�ص 
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي 
التوقف  على  االمريكية 
عن االإنتاج باالإ�صافة اإلى 
التزام اأوبك بل�ص باتفاقية 
التي  االإن���ت���اج  خ��ف�����ص 
التوزان  حفظ  ت�صتهدف 

في ال�صوق النفطي .

نيويورك ـ )وكاالت(:
عن  الخمي�ص  يوم  الذهب  اأ�صعار  ارتفعت 
ال�صهر  ون�صف  �صهرين  في  م�صتوى  اأدن��ى 
اإذ  ال�صابقة،  الجل�صة  ف��ي  بلغته  ال��ذي 
يدر  ال  الذي  االأ�صفر  المعدن  جاذبية  زادت 
الخزانة  �صندات  عوائد  تراجع  بفعل  عائدا 

مريكية. االأ
 0.4 الفورية  المعامالت  في  الذهب  وزاد 
لالأوقية  دوالرا   1782.81 اإل���ى  بالمئة 
)االأون�صة( بعد اأن انخف�ص الأدنى م�صتوياته 
اأم�ص  دوالرا   1768.60 عند  نوفمبر    30 منذ 
االآجلة  االأمريكية  العقود  وتقدمت  االأربعاء. 

1780.80 دوالرا. اإلى  0.5 بالمئة  للذهب 
ال�صوق  محللي  كبير  هالي  جيفري  وقال 
االأمريكية  ال��ع��وائ��د  "نزول  اأوان���دا  ل��دى 

المرتفعة  م�صتوياتها  عن  االأجل  الطويلة 
الم�صترين  اأن  اأي�صا  الدعم. يبدو  يوفر بع�ص 
ال�صنة  عطالت  من  عادوا  ال�صين  من  الكبار 

الجديدة. القمرية 
يلتقط  بب�صاطة  االأكبر...الذهب  ال�صورة  "في 
1760 دوالرا م�صتوى مهما،  االأنفا�ص، ما زال 
اأكبر في  اإلى خ�صائر  النزول دون ذلك ي�صير 

1600 و1650 دوالرا". منطقة 
االأمريكية  الخزانة  �صندات  عوائد  وتراجعت 
في  م�صتوى  اأعلى  عن  �صنوات  ع�صر  الأجل 
االأربعاء.  اأم�ص  بلغته  ال��ذي  تقريبا  عام 
الفر�صة  تكلفة  العوائد  تراجع  ويقل�ص 

عائدا. يدر  ال  الذي  الذهب  لحيازة  البديلة 
االحتياطي  مجل�ص  اجتماع  مح�صر  ويظهر 
اأن  �صباط  فبراير  ل�صهر  االأمريكي  االتحادي 
زالوا  ما  االأمريكي  المركزي  البنك  م�صوؤولي 

مي�صرة  النقدية  ال�صيا�صة  الإبقاء  م�صتعدين 
الذي ع�صفت به جائحة  االقت�صاد  لم�صاعدة 

كورونا. فيرو�ص 
تطورات  على  يركزون  الم�صتثمرون  زال  وما 
تريليون   1.9 بقيمة  اأمريكية  تحفيز  حزمة 

دوالر.
الواليات  في  التجزئة  مبيعات  وانتع�صت 
بينما  الثاني،  كانون  يناير  في  المتحدة 
باأكبر  االأ�صعار  االأمريكيون  المنتجون  رفع 
الت�صخم  اأن  اإلى  ي�صير  مما   ،2009 منذ  قدر 

االرتفاع. يبداأ 
االأخ���رى،  النفي�صة  للمعادن  وبالن�صبة 
 27.22 اإلى  بالمئة   0.5 الف�صة  تراجعت 
بالمئة   0.9 البالتين  وربح  لالأوقية.  دوالر 
البالديوم  وتراجع  دوالرا.   1263.91 اإل��ى 

2369.89 دوالرا. اإلى  0.1 بالمئة 

اأ�سعار الذهب 
ترتفع 

عن اأدنى 
م�ستوى 

في �سهرين 
ون�سف
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نيويوركـ  )وكاالت(:
من  بقليل  �أق��ل  عند  ت���د�والت  �ل���دوالر  �سجل 
�خلمي�س  �الأخرية   �الآونة  بلغها يف  مرتفعات 
�أول مكا�سب متعاقبة على  �أن حقق  بعد  يوم 
متفائلة  بيانات  ع��ززت  �إذ  �أ�سبوعني  م��دى 
يتعافى  �الأمريكي  �القت�ساد  ب��اأن  �لتوقعات 
من  �أ�رسه  بوترية  كورونا  فريو�س  جائحة  من 

نظر�ئه، وفقا ل�"رويرتز".
وجرى تد�ول بيتكوين قرب �مل�ستوى �لقيا�سي 
�ملرتفع �جلديد �لبالغ 52 �ألفا و640 دوالر� �لذي 
بلغته �أثناء �لليل، فيما يحفز �رتفاعها �لبالغ 
85 يف �ملائة تقريبا منذ بد�ية �ل�سهر �جلاري 
بع�س �ملحللني من �لتحذير باأن �ل�سعود رمبا 

ال ي�ستمر.
مبيعات  �حلكومية  �لتحفيز  �أم��و�ل  و�ساعدت 
�نتعا�س قوي  �الأمريكية على حتقيق  �لتجزئة 
يف يناير، بينما قدمت بيانات �الإنتاج �ل�سناعي 
على  قوية  مفاجاآت  �أي�سا  �ملنتجني  و�أ�سعار 

�سعيد �الرتفاع.
حزمة  من  �أخ��رى  دفعة  �مل�ستثمرون  ويتوقع 
يقرتحها �لرئي�س جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون 
دوالر للتخفيف من تد�عيات كورونا، يف �لوقت 
�لقادة  كبار  مع  �لرئي�س  فيه  �جتمع  �ل��ذي 

�لعامليني �أم�س �الأربعاء حل�سد �لدعم للخطة.
جمل�س  �جتماع  حم�رس  �أكد  ذلك،  غ�سون  يف 
�لبنك  ��ستعد�د  �الأمريكي  �الحتادي  �الحتياطي 
�ملركزي لل�سماح لالقت�ساد بنمو حمموم بينما 
فائقة  حالة  �لنقدية يف  �الأو�ساع  على  ُيبقي 

�لتي�سري.
�إىل  �ملائة  يف   0.15 �ل��دوالر  موؤ�رس  وتر�جع 
يف  �ل�سباحية  �لتعامالت  يف  �ليوم   90.748
لندن بعد �أن �رتفع 0.2 يف �ملائة �أثناء �لليل 

و0.4 يف �ملائة يوم �لثالثاء.
وربح �ملوؤ�رس نحو و�حد يف �ملائة منذ بد�ية 
�لعام �جلاري، ليتعافى من �نخفا�س �سبعة يف 
�ملائة تقريبا يف 2020 ��ستمر حتى �سجل �أدنى 
م�ستوى يف عامني ون�سف �لعام عند 89.206 

يف �أو�ئل يناير.
وربح �ليورو 0.2 يف �ملائة �إىل 1.2065 دوالر 
بعد �أن تر�جع 0.5 يف �ملائة �أثناء �لليل وهو 

�أكرب تر�جع يف �أ�سبوعني.
�لدوالر تقريبا عند 105.735 ين عقب  و��ستقر 
تر�جعه �أم�س �الأربعاء بعد �أن بلغ �أعلى م�ستوى 

يف خم�سة �أ�سهر عند 106.225.
 1.39 فوق  �الإ�سرتليني  �جلنيه  ت��د�ول  وجرى 
م�ستوى  وبلغ  �الأمريكية  �لعملة  مقابل  دوالر 
مرتفعا جديد� مقابل �ليورو عند 86.70 بن�س. 
و�الإ�سرتليني �أف�سل �لعمالت �أد�ء بني جمموعة 

�لدول �لع�رس �لكربى مقابل �لدوالر هذ� �لعام.

 »بيتكوين« قرب 52640 دوالرا 
واالإ�سترليني يرتفع اإلى 

م�ستوى جديد مقابل اليورو
ــا�ــس ـــرة ي ـــزي ـــي ج ـــوظـــب ــون اأب ــت ــل ــي افـــتـــتـــاح ه

اأبوظبي  ـ وام: 
يوم   �لعاملية  هيلتون  �فتتحت   
منتجعاتها  �أح���دث  �خلمي�س 
�لفاخرة "هيلتون �أبوظبي جزيرة 
"مري�ل"  طورته  و�ل��ذي  يا�س" 
 59 ت�سمل  غ��رف��ة   545 وي�سم 
جمموعة  �إىل  باالإ�سافة  جناحًا 

و��سعة من �ملر�فق.
منطقة  �سمن  �ل��ف��ن��دق  وي��ق��ع 
م�رسوع  من  �لبحرية  �لو�جهة 
حيوية  وجهة  وهي  ب��اي،  يا�س 
من  �جلنوبي  �لطرف  على  تقع 
مما  �أبوظبي  يف  يا�س  ج��زي��رة 
مبا�رسة  �لو�سول  للزو�ر  يتيح 
�إىل �ملر�فق �ملتميزة للتجزئة يف 
�إىل  باالإ�سافة  �لبحرية  �لو�جهة 

�أف�سل جتارب �لرتفيه.
خليفة  حم��م��د  م��ع��ايل  وق����ال 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ب��ارك، 
�فتتاح  "ميثل  م���ري�ل:  ���رسك��ة 
جزيرة  �أبوظبي  هيلتون  فندق 
جديدة  ناجحة  خ��ط��وة  ي��ا���س 
�لو�جهة  �إىل  ر�ئعة  و�إ�سافة  لنا 

�لبحرية يف يا�س باي".
فخورون  �إننا  معاليه:"  و�أ�ساف 
مع  �ملتنامية  ب�رس�كتنا  للغاية 

و�لتي  �لعاملية  هيلتون  عالمة 
�ستقدم مزيد�ً من �ملر�فق �لر�قية 
وال  قريبًا.  �جلزيرة  لل�سيافة يف 
�أكيدة  �سهادة  تلك  �أن  يف  �سك 
على �لتز�منا جتاه تر�سيخ مكانة 
جزيرة يا�س كوجهة عاملية ر�ئدة 
و�الأعمال."  و�ال�ستجمام  للرتفيه 
من جانبه قال يوكيم جان �سليفر، 
�لرئي�س �الإقليمي لعالمة هيلتون 
و�إفريقيا  �الأو���س��ط  �ل�����رسق  يف 
جزيرة  هيلتون  "ميثل  وتركيا: 
�الأروع  �الإجن���از  �أبوظبي  يا�س 

�لذي تعود به فنادق ومنتجعات 
وقد  �أبوظبي،  �إىل  هيلتون  عالمة 
ت�رسفنا بالعمل مع �رسكة مري�ل 
�حلكيمة  �مل�ستقبلية  �لروؤية  ذ�ت 

هذه  منو  يف  بفعالية  لن�سارك 
تقدم  �لتي  �لعاملية  �لوجهة 
خدماتها يف جماالت متعددة. " 
�ملدير  موالن،  ماثيو  �عرب  فيما 

هيلتون  فنادق  ملجموعة  �لعام 
�لفخر  عن   " يا�س:  جزيرة  يف 
�أبوظبي جزيرة  بافتتاح هيلتون 

يا�س.

»طيران االإمارات« تقدم محتوى ح�سرياً لوكالء 
ال�سفر على من�ستها

دبي ـ )الوحدة(:
�الإمار�ت،  �أعلنت �رسكة طري�ن 
�أن����ه����ا ���س��ت��ق��دم حم��ت��وى 
ح�رسية  وخ���دم���ات  غ��ن��ي��ًا 
�ل�سفر  وك��الء  من  ل�رسكائها 
�خل��ا���س��ة  من�ستها  ع��ل��ى 
"بو�بة  �ملبا�رس  لالت�سال 
 Emirates �الإمار�ت" 
تدعم  �لتي   Gateway
�جل��دي��دة  �ل��ت��وزي��ع  "قدر�ت 
من  �عتبار�ً  وذل��ك   ،"NDC
كما   .2021 يوليو  من  �الأول 
فر�س  ذ�ته  �ليوم  يف  �ستبد�أ 
جميع  على  �إ�سافية  ر�سوم 
عرب  تتم  �ل��ت��ي  �حل��ج��وز�ت 
�لعاملية  �ل��ت��وزي��ع  �أن��ظ��م��ة 

.GDS
و�أفادت �ل�رسكة يف بيان باأن، 
هذ� �الإعالن ياأتي عقب �إطالق 
�أكتوبر  يف  �الإمار�ت"  "بو�بة 
وميثل  �ملا�سي،  �لعام  من 
تطور�ً مهمًا يف خطط "طري�ن 
متطلبات  لتلبية  �الإمار�ت" 
خالل  من  ديناميكية  �سوق 
�لتجاريني  �ل�رسكاء  تزويد 
ومنتجات  �ت�سال  بخيار�ت 
ومز�يا خمتلفة عرب �لقنو�ت.

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  وق���ال 
عدنان  �لتجارية،  للعمليات 
متكني  على  "نعمل  ك��اظ��م: 
���رسك��ائ��ن��ا �ل��ت��ج��اري��ني من 
�أف�سل للعمالء،  تقدمي جتارب 
�مل�ستوى  تقدمي  وي�سعدنا 
و�لفو�ئد  �مليز�ت  من  �لتايل 
لهم  �جل���دي���دة  �حل�����رسي��ة 
�لتي  �الإم��ار�ت(،  )بو�بة  على 

حمدودية  ملعاجلة  �أطلقناها 
�مل�ستخدمة  �لقدمية  �الأنظمة 

جمموعة  وت��وف��ري  ح��ال��ي��ًا 
و����س��ع��ة م���ن �مل��ح��ت��وي��ات 
و�خل����ي����ار�ت �الإ���س��اف��ي��ة 
"لقد  و�أ����س���اف:  للوكالء". 
من  �إيجابية  ردود�ً  تلقينا 
�لذين  �لتجاريني  �رسكائنا 
�لتوزيع  �أنظمة  ي�ستخدمون 
GDS، و�نطالقًا من  �لعاملية 
جميع  مع  �لر��سخة  عالقاتنا 
�ل�سفر،  نظام  يف  �لالعبني 
فاإننا �سنو��سل �لعمل لتعزيز 
�لعالقات �لتي بنيناها معهم 
خالل  من  �ل�سنني  مر  على 
ر�ئعة  وخدمات  قيمة  تقدمي 
�ل�سفر  لوكاالت  وميكن  لهم". 
"بو�بة  �إىل  تن�سم  مل  �لتي 
يف  �ال���س��ت��م��ر�ر  �الإمار�ت" 

�لو�سول �إىل �ملحتوى �خلا�س 
من  �الإمار�ت"  ب�"طري�ن 
�لتوزيع  نظام  �رسكاء  خالل 
و  Amadeus �ل��ع��امل��ي 
و  Travelport
 Infiniو  Travelsky
"طري�ن  �أن  �إال   ،Sirenaو
من  وللتخفيف  �الإمار�ت" 
�ل��ك��ل��ف��ة �مل��رت��ف��ع��ة �ل��ت��ي 
نظام  خ��الل  م��ن  تتحملها 
�ستتقا�سى  �لعاملي،  �لتوزيع 
 2021 يوليو   1 من  �عتبار�ً 
عن  �إ�سافية  توزيع  ر�سوم 
عرب  تتم  �ل��ت��ي  �حل��ج��وز�ت 
و25   14 ب��ني  ت���ر�وح   GDS
�عتماد�ً  تذكرة  لكل  دوالر�ً 

على طول �لقطاع.

 »2021 البرازيل ت�ســـارك في »غلفود 
بـ 42 �سركة

دبي ـ )الوحدة(:
�أعلنت �لرب�زيل، �أن جناحها 
 2021 غلفود  معر�س  يف 
من  كبرية  جمموعة  �سي�سم 
يبلغ  �لرب�زيلية  �ل�رسكات 
ت�ستعر�س  �رسكة   42 عددها 
وم�رسوبات  �أغذية  منتجات 
فئتها  �سمن  �الأف�سل  تعترب 
و�ست�سارك  �ل��رب�زي��ل.  يف 
�ل�����رسك��ات �ل��رب�زي��ل��ي��ة يف 
�لذي   ،2021 غلفود  معر�س 
�لفرتة  يف  �أب��و�ب��ه  يفتتح 
فرب�ير   25 ولغاية   21 من 
�إ�رس�ف وكالة  �جلاري، حتت 
و�ال�ستثمار  �لتجارة  ترويج 
للحكومة �لرب�زيلية "�أبيك�س 

- بر�زيل".
رودريجيز،  مار�سيو  وق��ال 
�لتجارية  �الأع��م��ال  م��دي��ر 
�لزر�عية يف وكالة "�أبيك�س 
دول��ة  "تعترب  بر�زيل":   -
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�الأ�����س����و�ق ذ�ت  ب���ني  م���ن 
قبل  من  �ملحددة  �الأولوية 
بر�زيل(.   - )�أبيك�س  وكالة 
ي�سم  ذلك،  �إىل  وباالإ�سافة 
�لعديد  غ��ل��ف��ود  م��ع��ر���س 
�أ�سو�ق  من  �مل�سرتين  من 
�سلة  ذ�ت  ك��ب��رية  �أخ���رى 
�الأو�سط  �ل�رسق  منطقة  من 
�أي�����س��ًا،  �أفريقيا  و���س��م��ال 
�لعربية  �ململكة  غر�ر  على 
و�جلز�ئر  و�إير�ن  �ل�سعودية 
دبي  متثل  فيما  وم�����رس. 
للمنطقة،  رئي�سيًا  حم��ور�ً 
للتجارة  من�سة  باعتبارها 
و�ل���ت���وري���د ل��ل��م�����س��ّدري��ن 

فر�س  الكت�ساف  �ل�ساعني 
ج���دي���دة ل��ل��م��ب��ي��ع��ات يف 
�الأو���س��ط،  �ل�����رسق  منطقة 
وج��ن��وب �رسق  و�أف��ري��ق��ي��ا 
�أن حجم  �إىل  م�سري�ً  �آ�سيا"، 
�لرب�زيل يف �ملنطقة  جتارة 
قفز �إىل 1.4 مليار دوالر يف 
�لعام 2019 مقارنة مع 645 
مليون دوالر يف عام 2015".
"تعد  رودري��ج��ي��ز:  وت��اب��ع 
منتج  �أكرب  �ليوم  �لرب�زيل 
�حلالل  للربوتني  وم�سّدر 
�أن��ن��ا  ك��م��ا  �ل���ع���امل،  يف 
م�سّدر  �أك���رب  ث��اين  �أي�����س��ًا 
�إىل  �ل��زر�ع��ي��ة  للمنتجات 
هذه  لكون  �الأو�سط،  �ل�رسق 
�أكرب م�ستورد  �ملنطقة ثالث 
من  �ل��زر�ع��ي��ة  للمنتجات 
 2020 �لعام  ويف  �لرب�زيل. 
فقط، و�سل �لرقم �لت�سديري 
 9 ح����و�يل  �إىل  ل��ل��رب�زي��ل 
باالإ�سافة  دوالر.  مليار�ت 
�حتماالت  هناك  ذل��ك،  �إىل 
بلد�ن  يف  �لنمو  ال�ستعادة 

ه��ام��ة حت�����رس �مل��ع��ر���س 
ح�سور  ولدينا  �لتجاري. 
�للحوم  �أ���س��و�ق  يف  ق��وي 
ف�ساًل  �حليو�ين،  و�لربوتني 
عن �ل�سكر و�ل�سويا و�لذرة. 
جيدة  م�ساركة  لدينا  كذلك 
�سعيد  على  �ل�����س��وق  يف 
و�لقهوة  �حلية  �حليو�نات 
�أخ��رى.  ومنتجات  و�لقطن 
من  �ل��ع��دي��د  �ف��ت��ت��اح  ومت 
�الأ�سو�ق �جلديدة لنا من قبل 
�ملنطقة  يف  �لزر�عة  وز�رة 
�الأخ���رية،  �ل�سنو�ت  خ��الل 
فر�س  �أم��ام��ن��ا  يتيح  مم��ا 
جديدة. ومن بني �لقطاعات 
ن�ستهدفها  �لتي  �لرئي�سية 
�الألبان  ومنتجات  �لع�سائر 
و�لع�سل و�الأغذية �لع�سوية 
�الأغذية  بجانب  و�لوظيفية، 

�ملعاجلة و�ملعباأة".
"�أبيك�س  وكالة  و�أ�سافت 
�إىل  "باالإ�سافة  بر�زيل":   –
�مل�سرتين  �آالف  �ج��ت��ذ�ب��ه 
�لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من 
ي�سلط معر�س غلفود �ل�سوء 
ع��ل��ى �جت���اه���ات �ل�����س��وق 
�لرئي�سية �ملتعلقة باالأغذية 
ي�سّهل  كما  و�مل�����رسوب��ات 
وي�ستقطب  �لتجارة.  حركة 
�سناع  �أي�����س��ًا  �مل��ع��ر���س 
�لقر�ر يف قطاع �لتجارة من 
�إىل  �لعربي"، م�سرية  �لعامل 
تاأثري  من  �لرغم  "على  �أنه 
تد�عيات جائحة )كوفيد 19( 
على عدد �جلهات �مل�ساركة 
غلفود  ف��اإن  �ملعر�س،  يف 
2021 ال يز�ل يتمتع باأهمية 
حمورية بالن�سبة للوكالة".

ال�سارقة  ـ وام: 
لتعاونية  �لتنفيذي  �لرئي�س  �جلنيد  ماجد  �سعادة  �أك��د   
�أن �لتعاونية تعمل على مو�كبة �لنمو �القت�سادي  �ل�سارقة 
م�ستقبلية نحو  ��سرت�تيجية  باالإمارة وفق خطط  �ملت�سارع 
بناء منظومة �قت�سادية كربى يف قطاع �لتجزئة لتكون لها 
و�أقدمها يف  �لتعاونيات  كاأكرب  �ملحلي  �ل�سوق  �لريادة يف 

�لدولة يف تقدمي �خلدمة �لتعاونية على مد�ر 43 عاما.
جاء ذلك خالل �فتتاح �لفرع �ل� 39 للتعاونية مبنطقة �لزبري 
يف �إمارة �ل�سارقة بتكلفة ت�سل �إىل �أكرث من 35 مليون درهم 

وذلك ��ستكماال الإجناز�تها �مل�ستمرة يف �الإمارة.
�ساحب  �إىل  و�لتقدير  بال�سكر  �جلنيد  ماجد  �سعادة  وتوجه 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�سارقة على دعمه �لد�ئم و�إىل �سمو 

عهد  ويل  �لقا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  �ل�سيخ 
ونائب حاكم �ل�سارقة على متابعته �لد�ئمة.

لتوجيهات جمل�س  تنفيذ�ً  ياأتي  �لزبري  �إن�ساء فرع  �إن  وقال 
�لزبري  منطقة  �أه��ايل  يخدم  فرع  باإن�ساء  �جلمعية  �إد�رة 
للمو�طنني  عمل  فر�س  ويوفر  جتاورها  �لتي  و�ملناطق 
و�ملو�طنات و ��ستكمااًل للخطة �ال�سرت�تيجية �لتي و�سعتها 
�ل�سارقة  �إم��ارة  ربوع  يف  باالنت�سار  و�ملتمثلة  �لتعاونية 
كافة وتقدمي �خلدمة �لتعاونية الأكرب �رسيحة من �ملو�طنني 

و�ملقيمني على حد �سو�ء.
و�ل�رسكات  و�لهيئات  �لدو�ئر  �ل�سكر جلميع  �سعادته  ووجه 
�لتي �ساهمت يف �إجناز هذ� �مل�رسوع و كذلك جلميع �الإد�ر�ت 
�إجناح  �ملبذولة يف  �لتعاونية على جهودهم  و�الأق�سام يف 
�ملعايري  باأف�سل  �مل�ستمر  بالعمل  و�ع��د�ً  �لزبري  �فتتاح 

�لدولية و�خلدمية.

»تعاونية ال�سارقة«تواكب النمو االقت�سادي المت�سارع 
باالإمارة

راأ�س اخليمة  ـ وام: 
�خليمة  ر�أ�س  �إمارة  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  �سهد   
خالل �ل�سنو�ت �الأخرية منو� مطرد� وتطور� كبري� 
بف�سل ما متتاز به �الإمارة من مقومات و�إمكانيات 
�أ�سا�سية ومدن �سناعية  وبنية حتتية  �قت�سادية 
تتو�سط كربى �الأ�سو�ق �لعاملية ف�سال عن �متالك 
�الإنتاج  علميات  يف  �لالزمة  �لطبيعية  �مل�سادر 
وبيئة قانونية وت�رسيعية تدعم منو هذ� �لقطاع 
�الأمر �لذي عزز من م�ساهمته يف �لناجت �ملحلي 
�الإم��ارة  من  وجعل  باملائة   26 بنحو  لالإمارة 
�لعاملية  لل�رسكات  �جلاذبة  �لوجهات  �أهم  �أحد 
تتخذ  �لتي  �ملنطقة  يف  �الأجنبية  و�ال�ستثمار�ت 

من �إمارة ر�أ�س �خليمة مقر� �إقليميا لها.
هذ�  يف  حموريا  دور�  �ل�سناعات  بع�س  ولعبت 
�لتي  �لكيماويات  �سناعة  �أبرزها  ومن  �لتطور 
��ستطاعت مبا متتلكه من مقومات �عتمدت على 
�الأ�سو�ق  ملتطلبات  مالئمة  مبتكرة  منتجات 
�ملحلية و�لعاملية مكنت من خلق قيمة م�سافة 
جديدة و�لو�سول �إىل �الأ�سو�ق �لعاملية ومناف�سة 
كربى �ل�رسكات يف هذ� �ملجال كذلك جاء نتاجا 
�سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �لثاقبة  للروؤية 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  بن 
ر�أ�س �خليمة �لذي جنح يف تنويع م�سادر �لدخل 

ذ�ت  �مل�ساريع  لقيام  �خل�سبة  �لبيئة  وتهيئة 
�مل�ستد�م  �لنمو  من  عزز  ما  �القت�سادية  �جلدوى 
�ل�سنو�ت  يف  �خليمة  ر�أ���س  �إم��ارة  حققته  �ل��ذي 

�الأخرية.
كما ��ستاأثرت �سناعة �لكيماويات بح�س�س مميزة 
من حجم �لناجت �الإجمايل لل�سناعات �لتحويلية 
وكذلك بجزء ال ي�ستهان به من �لنمو يف �ل�سادر�ت 
�أن  من  مكنها  �لذي  �الأمر  لالإمارة،  �لنفطية  غري 
�لقطاع  تلعب دور� مهما يف �مل�ساهمة يف ناجت 
�ل�سناعي وبالتايل يف �قت�ساد �إمارة ر�أ�س �خليمة 
�إن  �قت�سادي متني، حيث  ككيان  بالنمو  لي�ستمر 
�ل�سناعة  �ملميز�ت وغريها جعلت من هذه  هذه 
مالذ� للعديد من �ال�ستثمار�ت �جلادة تبعا للثقة 
�ملتز�يدة باأد�ئها �ملت�سارع �الأمر �لذي عمل ويعمل 
على ��ستقطاب �ملزيد من روؤو�س �الأمو�ل وتوليد 
�مل�ستد�م القت�ساد  �لنمو  �إىل  يوؤدي  دخل حقيقي 

�الإمارة.
ومتيزت هذه �ل�سناعة �أي�سا باأنها من �ل�سناعات 
�ملوجهة للت�سدير، حيث و�سل ن�سيب �ل�سادر�ت 
�إىل 44 باملائة من �إجمايل مبيعات �ل�سناعة �الأمر 
�لذي يدل على متتعها مبيزة تناف�سية مكنتها من 
�ل�سلع  �سادر�ت  من   %5 ن�سبته  مبا  ت�ستاأثر  �أن 
و�خلدمات غري �لنفطية الإمارة ر�أ�س �خليمة، كما 
�أن �لنمو �ملطرد لهذ� �ل�سناعة و�لذي عربت عنه 

يف  فيها  �لعاملة  �ل�رسكات  مبيعات  �لزيادة يف 
�ل�سنو�ت �الأخرية بن�سبة بلغت حو�يل 5% �أكد على 
�لدور �ملحوري �لذي تلعبه هذه �ل�سناعة كالعب 
تعزيز  ويف  �لت�سديرية  �ل�سناعات  يف  �أ�سا�سي 
�لقدر�ت �لتناف�سية للقطاع �ل�سناعي يف �الإمارة.

ر�أ�س  يف  �لكيماويات  �سناعة  جمال  يف  وتعمل 
خمتلفة  دول  من  �ل�رسكات  من  �لعديد  �خليمة 
روؤو�س  �إىل  باالإ�سافة  و�لهند،  �إيطاليا  �أهمها  من 
�الأمو�ل  روؤو�س  ��ستاأثرت  حيث  �ملحلية،  �الأمو�ل 
�الأجنبية بالن�سيب �الأكرب يف �مل�ساهمة يف روؤو�س 

ومن  �ل�سناعة  هذه  �لعاملة يف  �ل�رسكات  �أمو�ل 
و�لطالء،  �لدهانات  �لدو�ئية،  �ل�سناعات  �أهمها 
�لعطريات، �ملو�د �لال�سقة، تغليف �ملو�د �لغذ�ئية، 
م�ستح�رس�ت �لتجميل، �سناعة �لبال�ستيك و�لفوم، 
�سناعات �لبناء و�الإن�ساء�ت و�لت�سييد، �ل�سناعات 
�الألياف  �سناعات  �ل�سيار�ت،  �سناعات  �لبحرية، 
�لزجاجية، �ل�سناعات �خلزفية، �سناعات �لرخام 
�لديكور  و�حلديد،  �ل�سلب  �سناعات  �ال�سطناعي، 
وجل  �لزخرفية،  �ملعدنية  و�ل�سناعات  �لد�خلي، 
يف  �مل�سانع  وترتكز  �ل�سناعات  �ل�سباغ  طالء 

�ملناطق �ل�سناعية �لرئي�سية يف �الإمارة.

»الكيماويات« 
تعزز 
من 

تناف�سية 
القطاع 

ال�سناعي 
في راأ�س 

الخيمة



اأبوظبي ـ وام:

�رشك���ة  حتر����ص 

للخدمات  �أبوظب���ي 

�ل�صحية »�صحة« - 

للرعاية  �صبكة  �أكرب 

 - بالدولة  �ل�صحية 

بنات  تاأهي���ل  على 

�لإم���ار�ت و�إعد�دهن 

�لرعاي���ة  لتق���دمي 

�لن�صائية  �ل�ص���حية 

للمو�طنات و�ملقيمات بالدولة.

ومن بنات �لإم���ار�ت �لتي هياأت لها »�ص���حة« 

�ل�صبل لتكون �أخ�صائية يف طب �لن�صاء �لدكتورة 

�ص���يخة حممد �لنعيمي �لت���ي تتفانى يف خدمة 

وطنها من خالل عملها يف م�صت�ص���فى �لكورني�ش 

�إحدى من�صاآت »�صحة«.

و�لتحق���ت �لدكتورة �ص���يخة �لنعيمي يف �لعمل 

ب�رشك���ة »�ص���حة« ع���ام 2014 وتعم���ل حاليًا 

طبيبة مقيمة يف ق�ص���م �أمر��ش �لن�ص���اء و�لتوليد 

يف م�صت�ص���فى �لكورني�ش يف �أبوظبي و�كت�ص���بت 

�خل���رب�ت �ملهم���ة يف جم���ال عملها و�أ�ص���بحت 

متخ�ص�ص���ة يف معاجل���ة جميع ح���الت �حلمل 

و�لرعاي���ة يف فرت�ت ما قبل �ل���ولدة وما بعدها 

وهي تتعامل مع �مل�ص���اكل و�لأمر��ش �لن�ص���ائية 

بجميع �أنو�عها.

و�أك���دت �لدكت���ورة �ص���يخة �لنعيم���ي �أن �رشكة 

»�ص���حة« قدمت لها �لدعم �لالزم و�ص���خرت لها 

كل �لإمكاني���ات لتك���ون �أخ�ص���ائية موؤهل���ة يف 

طب �لن�ص���اء حيث وفرت لها �ص���بل �مل�صاركة يف 

�لعديد من �لدور�ت و�ملوؤمتر�ت ومو��ص���لة �لتعلم 

و�كت�ص���اب �خلرب�ت �لتي تاأهلها لتكون م�صت�صارة 

وطبيبة متميزة يف طب �لن�ص���اء وح�صولها على 

�صهادة �لبورد �لعربي يف تخ�ص�ش �أمر��ش �لن�صاء 

و�لتوليد وتق���دمي رعاية ممتازة للمر�أة �لإمار�تية 

و�أن تكون قادرة على قيادة م�صت�ص���فى ن�ص���ائي 

متخ�ص�ش يف دولة �لإمار�ت.

وقالت » تعد �ص���حة و�حدة من �أف�ص���ل �صبكات 

�لرعاية �ل�ص���حية يف �ملنطق���ة فهي تقدم رعاية 

متميزة للمر�صى ولديها كو�در طبية وفنية موؤهلة 

تاأهياًل عاليًا ومن�ص���اآتها جمهزة باأحدث �لأجهزة 

و�ملعد�ت �لطبية«.

و�أ�صافت �لدكتورة �ص���يخة �لنعيمي : �أنها عاجلت 

خالل �لظروف �ل�ص���تثنائية �لناجمة عن �نت�ص���ار 

فريو�ش كوفيد-19 �ملري�صات �مل�صابات بالفريو�ش 

ووفرت لهن �لرعاية �ل�صحية �لالزمة حتى متاثلن 

لل�صفاء �لتام. ودعت بنات و�بناء �لإمار�ت ملو��صلة 

�لتعليم و�كت�ص���اب �خلرب�ت يف خمتلف �ملجالت 

خا�صة يف �لقطاع �ل�صحي �لذي يعد من �لقطاعات 

�ملهمة �لتي يحتاجها �أفر�د �ملجتمع.
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اأبوظبي  ـ الوحدة:

�ختتمت حممية �ملرزوم لل�ص���يد مبنطقة 

�لظف���رة، �لتي ت�رشف عليه���ا جلنة �إد�رة 

�ملهرجان���ات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية 

باأبوظبي، مو�ص���م �ل�ص���يد 2020 � 2021 

�لذي �نطلق مطلع نوفمرب �ملا�صي.

و�صهدت �ملحمية خالل مو�صمها �ل�صاد�ش 

�إقبال كبري من �ل�ص���قارين وهو�ة �ل�ص���يد 

�لتقليدي، وذلك و�ص���ط �إجر�ء�ت �حرت�زية 

ووقائية، مت و�صعها م�صبقًا بالتعاون مع 

�جلهات �ملعنية، حلماية �ص���حة و�صالمة 

�لزو�ر و�لعاملني فيها.

وتوفر �ملحمي���ة �لطر�ئد )�حليو�نات �لتي 

يتم �ص���يدها( م���ن �حليو�ن���ات �لتي يتم 

�إكثارها يف مر�كز �لإكثار �خلا�صة ولي�صت 

حيو�نات بري���ة، ومنها طي���ور �حلبارى، 

و�لأر�ن���ب، و�لظب���ي )�ل���ذي يتم �ص���يده 

با�صتخد�م �ل�ص���لوقي(، وبالن�صبة للطر�ئد 

�لتي يتم �صيدها تكون يف �إطار عدد حمدد 

يتوقف بعده، ويف �ملقابل يطلق عدد �أكرب 

من هذه  �حليو�نات بعد كل مو�صم.

وت�ص���م �ملحمية خميم تقلي���دي يحتوي 

خيام ومطعم ماأك���ولت �إمار�تية ومر�فق 

عامة، وهو جمهز ل�ص���تقبال �ملجموعات 

و�لعائالت و�لأفر�د و�ل�صياح، ويقدم بر�مج 

يومية لل�ص���يد �لتقليدي و�ملبيت، مقابل 

ر�صوم رمزية، بالإ�ص���افة بر�مج تثقيفية 

للتعري���ف باملوروث �لثق���ايف �لإمار�تي 

�خلا�ش بال�صيد �لتقليدي.

وُتل���زم �إد�رة �ملحمي���ة ُمرتاديها بالتقّيد 

بقانون �ل�ص���يد يف �إمارة �أبوظبي �ص���من 

�إطار �ل�صيد �مُل�صتد�م، و�للتز�م بال�رشوط 

�ل�رشوري���ة �لتي مّت �عتماده���ا مبا يكفل 

جناح جتربة �ل�صيد للجميع، وعدم �إحلاق 

�أي ����رشر باملحمية وما حتتويه من كنوز 

طبيعية، وعدم �لت�صبب باأي �إزعاج �أو �إيذ�ء 

للحياة �لربية �أو �لأ�صجار �أو �لنباتات.

وجت�ص���د حممية �ملرزوم م�ص���رية �ل�صقار 

�لأول �لقائ���د �ملوؤ�ص����ش �ل�ص���يخ ز�يد بن 

�ص���لطان �آل نهيان "طي���ب �هلل ثر�ه"، من 

خ���الل ما تقدمه من بر�مج د�عمة حلماية 

�لبيئة و��صتد�مة �ل�صيد وبقاء �لطر�ئد يف 

�لربي���ة، �إىل جانب �ملحافظ���ة على تر�ث 

�لبيزرة كرت�ث معنوي، وت�صجيع وريا�صة 

بال�صلوقي  و�ل�ص���يد  بال�ص���قور  �ل�ص���يد 

�لعربي �لرت�ثي.

محمية المرزوم باأبوظبي تختتم مو�سمها لل�سيد 

التقليدي

»�سحة« توفر كل الدعم 

لتاأهيل ابنة الإمارات

�أبوظبي � و�م:

ب���د�أت �لأمانة �لعامة جلائزة خليف���ة �لرتبوية مقابلة 

�ملر�ص���حني �خلا�ص���عني للمعايري �خلا�صة باملجالت 

�ملطروحة للدورة �لر�بعة ع�رشة 2021 وت�ص���تمر حتى 

نهاية فرب�ير �جلاري ليتم �إعالن �أ�صماء �لفائزين يف �صهر 

�أبريل �ملقبل.

و�أكدت �أمل �لعفيفي، �لأمني �لعام جلائزة خليفة �لرتبوية 

�أهمية هذه �ملرحلة �لتي تاأتي �ص���من �جلدول �لزمني 

للدورة �حلالية وي�ص���ارك فيها عدد من �ملتخ�ص�ص���ني 

يف خمتل���ف �ملجالت �ملطروحة له���ذه �لدورة و�لتي 

ت�ص���مل 9 جم���الت موزعة على 18 فئ���ة هي .. جمال 

�ل�صخ�ص���ية �لرتبوية �لعتبارية �لتي قدمت �إ�صهامات 

بارزة لدعم متيز م�صرية �لتعليم ، وجمال �لتعليم �لعام 

"فئة �ملعلم �ملب���دع حمليًا وفئة �ملعلم �ملبدع عربيًا 
وفئة �ملعلم �لو�عد وفئة �لأد�ء �لتعليمي �ملوؤ�ص�ص���ي" ، 

وجمال �لتعليم �لعايل "فئة �لأ�صتاذ �جلامعي �ملتميز" 

، وجمال �أ�ص���حاب �لهمم "فئة �لأفر�د وفئة �ملوؤ�ص�صات 

/ �ملر�كز" ، وجم���ال �لإبد�ع يف تدري�ش �للغة �لعربية 

"فئ���ة �ملعلم �ملتميز وفئة �لأ�ص���تاذ �جلامعي �ملتميز 
حمليًا وفئة �لأ�صتاذ �جلامعي �ملتميز عربيًا" ، وجمال 

�لتعليم وخدمة �ملجتمع " فئة �ملوؤ�ص�صات وفئة �لأ�رشة 

�لإمار�تية �ملتميزة" ، وجم���ال �لبحوث �لرتبوية "فئة 

�لبح���وث �لرتبوية وفئة بحوث ودر��ص���ات �أدب �لطفل" 

، وجم���ال �لتاأليف �لرتب���وي للطفل "فئ���ة �لإبد�عات 

�لرتبوي���ة" ، وجمال �مل�رشوع���ات و�لرب�مج �لتعليمية 

�ملبتكرة "فئة �لأفر�د وفئة �ملوؤ�ص�صات وفئة �لطالب".

جائزة خليفة التربوية تعلن اأ�سماء 

الفائزين بدورتها الـ14 اأبريل المقبل
�لعني � و�م:

�أكد �صعادة �لدكتور مبارك �صعيد �ل�صام�صي 

رئي����ش جمل����ش �إد�رة د�ر ز�ي���د للرعاية 

�لأ�رشية �أن �لد�ر تعمل يف كافة �لجتاهات 

وتتع���اون م���ع �ل���وز�ر�ت و�ملوؤ�ص�ص���ات 

و�جله���ات �ملعنية لتحقيق ه���دف �إيجاد 

جمتمع د�مج خال من �حلو�جز، ي�ص���من 

�لتمكني و�حلياة �لكرمية لفاقدي �لرعاية 

�لأ�رشية، من خالل ر�صم �ل�صيا�صات و�بتكار 

�خلدم���ات �لتي ت�ص���هم بتمتعهم بجودة 

حياة ذ�ت م�ص���توى عال، و�لو�ص���ول �إىل 

�لفاعلة  و�مل�ص���اركة  �ملجتمع���ي  �لدمج 

وتاأكيد دورهم يف �لتنمية.

وقال �ص���عادته - خالل تر�أ�صه �لجتماع 

�لأول ه���ذ� �لعام ملجل����ش �إد�رة د�ر ز�يد 

للرعاية �لأ�رشية �ل���ذي عقد يف مقر �لد�ر 

�لرئي�ص���ي يف مدينة �لع���ني.."�إن د�ر ز�يد 

حتظى بدع���م كبري من �لقيادة �لر�ص���يدة 

للدولة، ��ص���تمر�ر لنهج �ملغفور له �ل�صيخ 

ز�يد بن �صلطان �آل نهيان "طّيب �هلل ثر�ه" 

وتنفيذ� لتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

خليفة ب���ن ز�يد �آل نهي���ان رئي�ش �لدولة 

"حفظه �هلل" ب�رشورة توف���ري كافة �أوجه 
�لدعم لفاقدي �لرعاية �لأ�رشية.

ح����رش �لإجتماع كل من �أع�ص���اء جمل�ش 

�لإد�رة �ص���عادة �لدكتور فهد مطر �لنيادي 

و�صعادة �للو�ء �لركن م �صامل علي �لغفلي 

و�ص���عادة �لعميد �أحمد م�صعود �ملزروعي 

و�ص���عادة هالل خمي�ش �ملريخي و�صعادة 

حمد نخ���ري�ت �لعامري مدير عام د�ر ز�يد 

للرعاية �لأ�رشية.

ورف���ع جمل�ش �إد�رة �إد�رة د�ر ز�يد للرعاية 

�لأ�رشية ��ص���مى �آيات �ل�صكر و�لتقدير �إىل 

مقام �ص���احب �ل�صمو �ل�ص���يخ خليفة بن 

ز�ي���د �آل نهيان رئي�ش �لدولة "حفظه �هلل" 

و�ص���احب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�صلحة رئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي 

لإم���ارة �أبوظبي على �لدع���م �لالمتناهي 

للد�ر �لأمر �لذي �أ�صهم يف حتقيق �لنتائج 

و�لإجن���از�ت �لكبرية �لتي ت�ص���جلها �لد�ر 

لتق���دمي �أرقي �ص���بل �لرعاي���ة و�لتاأهيل 

ملنت�صبيها من فئة فاقدي �لرعاية�لأ�رشية.

وناق�ش �لإجتماع عدد� من �ملو�ص���وعات 

�ملدرج���ة على ج���دول �لأعم���ال و�تخذ 

ب�ص���اأنها �لقر�ر�ت و�لتو�ص���يات �ملنا�صبة 

و��صتمع �أع�ص���اء جمل�ش �لإد�رة من مدير 

عام �لد�ر �إىل تقرير حول نتائج �أد�ء �خلطة 

�ل�صرت�تيجية �ل�صابقة ومناق�صة موؤ�رش�ت 

�لأبن���اء �ملتعلقة بالتح�ص���يل �لعلمي و 

�لأكادميي و �مللف �ل�صحي وم�صتوى جودة 

�حلياة لالأبناء يف ظل جائحة "كورونا".

�خلط���ة  م�ص���تجد�ت  مر�جع���ة  ومت 

�لإ�ص���رت�تيجية �خلم�ص���ية لل���د�ر 2025 

يف  �عتماده���ا  مت  �لت���ي  و�أولوياته���ا 

دي�ص���مرب 2020 ، و�إعتمد �ملجل�ش �خلطة 

�لت�صغيلية لعام 2021 �ملنبثقة من �خلطة 

�ل�صرت�تيجية ومت �لإطالع على �مل�صاريع 

ذ�ت �لأولوية و�ملتوقعه من �لد�ر و�لد�عمة 

لأه���د�ف د�ئرة تنمي���ة �ملجتمع و�لقطاع 

�لإجتماعي لإم���ارة �أبوظبي، و�لتي حتقق 

�لتميز �ملوؤ�ص�صي للد�ر.

مجل�ش زايد للرعاية الأ�سرية يناق�ش الخطة ال�ستراتيجية »2025«

�ل�صارقة � و�م:

كرم �ص���عادة �للو�ء �ص���يف 

�ل�صام�ص���ي قائد عام  �لزري 

�لفائزين  �ل�ص���ارقة  �رشط���ة 

يف خت���ام م�ص���ابقة رماية 

بامل�صد�ش  �لأول  �مل�صتجيب 

لفئة �لفرق " رجال � �صيد�ت 

" وه���و �ص���يناريو يحاك���ي 
مهام عنا�رش �ل�رشطة ويعزز 

�لأم���ن  �أد�ءه���م يف حف���ظ 

ويتم  و�ملمت���كات  و�لأرو�ح 

بتنفيذ �لرماية بامل�صد�ش من 

م�صافات وو�صعيات خمتلفة 

تت�ص���من �لت�ص���ديد �ملبا�رش 

و�لت�ص���ديد من خلف �ص���اتر 

على �لهدف.

 11 �مل�ص���ابقة  يف  �ص���ارك 

فريق���ا من �لرج���ال و7 فرق 

�صيد�ت من خمتلف �لقياد�ت 

�ل�رشطي���ة و�لأمنية بالدولة 

وذلك �صمن فعاليات بطولة 

�ل�رشطة للرماية يف ن�صختها 

�ل� 39 �لت���ي ينظمها �حتاد 

�ل�رشط���ة �لريا�ص���ي بوز�رة 

�لد�خلية وت�صت�صيفها �لقيادة 

�ل�ص���ارقة  ل�رشطة  �لعام���ة 

�لكوؤو�ش  �صعادته  قدم  حيث 

للفائزي���ن  و�مليد�لي���ات 

باملر�كز �لثالث���ة �لأوىل يف 

�مل�صابقة بال�صافة لتكرميه 

للفائزي���ن مب�ص���ابقة رماية 

�لتكتيكية  �حلركية  �ملهار�ت 

بامل�ص���د�ش لفئ���ة "رجال - 

�ص���يد�ت - �ص���باط" �لت���ي 

�إختتمت فعالياتها �أم�ش.

وحظيت �مل�ص���ابقة مبتابعة 

وح�صور �لعميد خالد �صهيل 

نائب رئي����ش �حتاد �ل�رشطة 

�لدكتور  �لريا�ص���ي و�لعميد 

�لعثمني  خمي����ش  حمم���د 

رئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة 

للبطولة و�لعميد وليد �صامل 

�ل�صام�صي قائد كلية �ل�رشطة 

رئي�ش �للجنة �لفنية باحتاد 

�ل�رشطة �لريا�صي و �لدكتور 

�ل�صويدي  غامن  غيث  �لعميد 

مدير �أكادميي���ة �رشطة دبي 

و�لعمي���د عارف علي �لري�ش 

مدي���ر �إد�رة �حت���اد �ل�رشطة 

�لريا�ص���ي وعدد م���ن كبار 

�ل�صباط بوز�رة �لد�خلية.

و��ص���فرت نتائج �مل�ص���ابقة 

عن  لفئ���ة ف���رق "رج���ال" 

ح�ص���ول �لقي���ادة �لعام���ة 

�أبوظبي على �ملركز  ل�رشطة 

�لأول وجاءت �لقيادة �لعامة 

ل�رشطة �ل�ص���ارقة يف �ملركز 

�لثاين وحلت �لقيادة �لعامة 

ل�رشط���ة دب���ي يف �ملرك���ز 

�لثالث.

ويف فئ���ة ف���رق "�ص���يد�ت" 

ح�ص���لت �لقي���ادة �لعام���ة 

ل�رشط���ة دبي عل���ى �ملركز 

�لأول، وجاءت �لقيادة �لعامة 

ل�رشطة �ل�ص���ارقة ثانيا فيما 

ح�ص���لت �لقي���ادة �لعام���ة 

�أبوظبي على �ملركز  ل�رشطة 

�لثالث.

�ما فئة فرق "�ص���باط" فقد 

 A ح�ص���لت �رشط���ة دب���ي

وجاءت  �لأول  �ملرك���ز  على 

�ملركز  �ل�ص���ارقة يف  �رشطة 

�لثاين وحلت �رشطة �أبوظبي 

باملركز �لثالث.

ويف فردي "�ص���باط" ح�صل 

�مل���الزم �أحمد عل���ي نا�رش 

م���ن �رشط���ة دب���ي A على 

�لر�ئد  وح���ل  �لأول  �ملرك���ز 

�ص���عيد �ص���لطان مبارك من 

�رشطة �ل�ص���ارقة ثانيا بينما 

جاء �ملالزم عب���د�هلل نا�رش 

 A لنعيم���ي من �رشطة دبي�

باملركز �لثالث.

�أما يف فئة ف���ردي "رجال" 

فقد ح�ص���لت �رشطة �أبوظبي 

على �ملركزين �لأول و�لثاين 

بعد �أن جاء �لرقيب �أول �صامل 

�ملركز  �لكعب���ي يف  عبد�هلل 

�لأول و�مل�صاعد �أحمد خمي�ش 

�لحباب���ي يف �ملركز �لثاين 

�لثالث  �ملرك���ز  ذهب  بينما 

للم�ص���اعد �أحم���د عب���د�هلل 

�جل�صمي ب�رشطة �ل�صارقة.

وح�ص���دت �لقي���ادة �لعامة 

ل�رشط���ة دبي �ملر�كز �لثالثة 

�لأوىل للم�ص���ابقة ع���ن فئة 

ف���ردي "�ص���يد�ت" بع���د �أن 

ح�صلت �ملالزم فريدة �صعيد 

�لظهوري عل���ى �ملركز �لأول 

وحلت �لوكي���ل �رشيفة علي 

جعفر باملركز �لثاين وحلت 

عبد�هلل  ع���زة  �أول  �لرقي���ب 

�ل�صحي باملركز �لثالث.

قائد �سرطة ال�سارقة يكرم الفائزين بم�سابقتي الم�ستجيب الأول والمهارات 

الحركية التكتيكية بالم�سد�ش
»عالقات ال�سارقة« تبحث التعاون العلمي 

ومبادرات ال�ستدامة البيئية مع الدنمارك

�ل�صارقة � و�م:

بح���ث �ل�ص���يخ فاه���م بن �ص���لطان 

�لقا�ص���مي رئي����ش د�ئ���رة �لعالقات 

�ل�ص���ارقة خالل لقائه  �حلكومية يف 

�أم�ش مع �صعادة ين�ش مارتن �ل�صبريك 

�لقن�ص���ل �لعام ململكة �لدمنارك يف 

دب���ي .. �ص���بل تعزي���ز �لعالقات بني 

�إمارة �ل�ص���ارقة و�مل���دن �لدمناركية 

يف �ملج���الت �لثقافي���ة و�لعلمي���ة 

و�ل�ص���تد�مة �لبيئية وذلك بح�ص���ور 

�ل�ص���يخ ماجد �لقا�ص���مي مدير د�ئرة 

�لعالق���ات �حلكومي���ة يف �ل�ص���ارقة 

وجونا�ش نيل�صون �مل�صت�صار �لتجاري 

يف �لقن�صلية.

وتن���اول �للقاء �لتطور �لذي ت�ص���هده 

�إم���ارة �ل�ص���ارقة يف �لنظ���م �لبيئية 

و�إد�رة �مل���و�رد عرب حت�ص���ني �لبنى 

�لتحتّي���ة وتطوي���ر �ملر�ف���ق �لعامة 

و�إقامة �مل�صاريع �لتي ت�صمن م�صتقبل 

م�ص���تد�م لالإمارة و�جله���ود �لقائمة 

لتعزيز م�ص���ادر �لطاق���ة �لبديلة �إىل 

جانب �إطالق �حلمالت �لتوعوية �لتي 

�مل�صطحات  ت�صتهدف �ملحافظة على 

�خل�رش�ء و�صون �لتنّوع �حليوي.

و��صتعر�ش �ل�ص���يخ فاهم بن �صلطان 

�لقا�ص���مي مبادر�ت �لإم���ارة �لبيئية 

ويف مقدمته���ا حتوي���ل �لنفايات �إىل 

طاق���ة و�لتي تعمل عليها �ل�ص���ارقة 

م���ن خالل �رشك���ة �ل�ص���ارقة للبيئة 

"بيئة" �لتي متتل���ك �أهم �ملر�فق يف 
هذ� �ملج���ال على م�ص���توى �ملنطقة 

�نطالقًا م���ن �إدر�كها باأن ��ص���تخد�م 

م�ص���ادر �لطاقة �ملتجددة �أمر حيوي 

للحفاظ على �ملو�رد �لطبيعية و�حلد 

من م�صتويات �لتلوث.
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�أخبارو�إعالنات

 اسم الرشكة :   كلرس ميديا للحفالت  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 102 ملك لطيفة عبدالنور باقر التوحيد، بر ديب، املنخول  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1257063    رقم الرخصة  658363        

 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 الرشكة :    كوستا ازيرا لتجارة السفن والقوارب ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم s62  ملك مركز حمدان لالبداع واالبتكار، قرية االعامل B بورسعيد  . 

الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري  1485785    رقم الرخصة 879563        

 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  :  10-2-2021     تاريخ تصديق القرار: 2021-2-10  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «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: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / كلرس ميديا للحفالت  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. 

  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 / كوستا ازيرا لتجارة السفن والقوارب ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  10-2-2021     تاريخ تصديق القرار: 2021-2-10  

 وعىل من لديه 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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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 �سرطة دبي تد�سن الأقفال الأمنية الُمعززة لتطوير اأمن قطاع الذهب والمجوهرات
 دبي-وام:

 د�شنت القيادة العامة ل�رشطة دبي بالتعاون 

مع م�ؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة الأمنية واإدارة 

الأقفال  واملج�هرات،  للذهب  دبي  جمم�عة 

الأمنية امُلعززة للإجراءات الأمنية يف قطاع 

الذهب واملج�هرات، وذلك �شمن م�رشوع "اأمن 

قطاع حملت الذهب واملج�هرات"، الهادف 

اإىل تط�ير اأمن القطاع وتعزيز الأمن والأمان 

عرب �شل�شلة من الإجراءات الأمنية امُل�شتحدثة 

وامُلبتكرة.

نائب  اأهلي  حممد  العقيد  التد�شني  ح�رش 

مدير الإدارة العامة للتحريات ل�ش�ؤون البحث 

والتحري، واملقدم را�شد املعيني من اإدارة احلد 

رئي�س  عبداهلل  وت�حيد حممد  اجلرمية،  من 

جمم�عة دبي للذهب واملج�هرات، والنقيب 

املهند�س خالد احلمادي مدير مركز اعتماد 

الأنظمة الأمنية يف م�ؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة 

الأمنية، وعدد من ال�شباط.

وقال العميد جمال �شامل اجللف مدير الإدارة 

يف  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة 

ل�شرتاتيجية �رشطة  تنفيذاً  اإنه  دبي  �رشطة 

املهمة  التجارية  القطاعات  تاأمني  دبي يف 

للتحريات  العامة  الإدارة  قامت  دبي  يف 

اأمنية  درا�شة  برفع  اجلنائية  واملباحث 

تت�شمن ا�شتحداث منظ�مة اأمنية تهدف اإىل 

الذهب  قطاع  يف  الأمنية  الإجراءات  تعزيز 

واملج�هرات واعتمد املجل�س التنفيذي بدبي 

فرق  ت�شكيل  مت  وعليه  الدرا�شة،  ت��شيات 

عمل لتنفيذ املنظ�مة الأمنية ت�شم م�ؤ�ش�شة 

ال�شناعات الأمنية /�شيريا/ واإدارة جمم�عة 

دبي للذهب واملج�هرات، وتت�شمن املنظ�مة 

الأمنية جمم�عة من الأدوات الأمنية والتي 

جاري العمل على ادراجها لل��ش�ل اإىل �شفر 

جرمية يف هذا القطاع التجاري املهم.

�شيتم  الأمنية  الإجراءات  هذه  اأن  واأ�شاف 

تطبيقها على مراحل و�شت�فر هذه املنظ�مة 

�شد الثغرات التي ميكن ا�شتغللها من قبل 

ا�شتجابة  و�شت�فر  الجرامية  الع�شابات 

�رشيعة ورادعة لدوريات ال�رشطة، م�شرياً اإىل 

اأن التعاون مع ال�رشكاء ال�شرتاتيجيني ي�شمل 

م�شاهمة ح�ايل 2721 حمل جتاريا من قطاع 

املنظ�مة  تط�ير  يف  واملج�هرات  الذهب 

الثالث  اجليل  تتبع  منظ�مة  اإىل  احلالية 

التلفزي�نية  الدوائر  منظ�مة  ربط  تت�شمن 

املغلقة، وم�ا�شفات خا�شة للخزائن الداخلية 

لعر�س  املخ�ش�شة  الزجاجية  وال�اجهات 

واأنظمة  واملج�هرات،  الذهب  من  املقتنيات 

اإىل  اإ�شافة  ال�شط�،  جرائم  من  حتد  حديثة 

القفال الأمنية املعززة.

واأكد العميد جمال �شامل اجللف اأن الإجراءات 

الأمنية املتخذة للحد من اجلرمية يف قطاع 

الذهب �شهدت تقدمًا كبرياً  البن�ك وحملت 

ل�شيما اأنها تلقى اهتمامًا مبا�رشاً من معايل 

العام  القائد  املري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق 

من  العديد  بتنفيذ  وجه  الذي  دبي  ل�رشطة 

الربامج والآليات والإجراءات الأمنية يف هذا 

املجال والعمل على تطبيقها ما �شكل تقدمًا 

كبرياً لهذا القطاع املهم، خلل عامي 2019 

و2020.

اأنه  عبداهلل  حممد  ت�حيد  اأو�شح  وبدوره، 

القفال ملحال  من  اأن�اع جديدة  اعتماد  مت 

الذهب بالتعاون مع �رشطة دبي و"�شيريا" 

يف  ي�مًا   60 خلل  تركيبها  يتم  اأن  على 

900 حمال ذهب وجم�هرات وفق املعايري 

واملقايي�س العاملية، م�ؤكداً اأن التعاون املثمر 

بني املجم�عة و�رشطة دبي ي�شهم يف تعزيز 

الأمن والأمان يف منطقة الذهب واملج�هرات 

اإجراءات  �شل�شلة  اعتماد  يف دبي من خلل 

م�شتمرة معززة للأمن يف املنطقة.

وبني النقيب املهند�س خالد احلمادي مدير 

م�ؤ�ش�شة  يف  الأمنية  الأنظمة  اعتماد  مركز 

الأقفال  اعتماد  اأن  الأمنية  ال�شناعة  تنظيم 

امل�شت�ى  رفع  يف  ي�شهم  املعززة  الأمنية 

الأمن  وتعزيز  الذهب  �ش�ق  يف  الأمني 

للحفاظ على املمتلكات اخلا�شة يف حمال 

الذهب واملج�هرات وال�رشافة، م�ؤكداً حر�س 

امل�ؤ�ش�شة على امل�شاهمة يف تط�ير خمتلف 

الأمنية التي ت�شهم يف رفع احل�س  الأنظمة 

الأمني واملحافظة على اأمن تلك املحال.
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 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

اإعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

حسني  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    
الهاشمي للمقاوالت العامة     
 رخصة رقم : CN -  1178314 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة خلفان محمد راشد محمد 
حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل  املنصوري  100% 

حسني سيد منصور قاسم الهاشمي
 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.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
رقم CN -  2951310 باالسم التجاري بقالة ميدل زون 
ذ.م.م  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام 

كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -   2951310 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3018181 : رقم الخطاب

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري: زورس للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م

عنوان الرشكة: ليوا ، يثي ، ق 32 -  م 23
   CN-1141876 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه - محاسبون قانونيون،  كمصفي 
قرار محرض  عىل  بناًء  وذلك   2021-2-14 بتاريخ   للرشكة  قانوين 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  العمومية غري  الجمعية 

     2121000194 :
 تاريخ التعديل:   2021-2-17 

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/ فيوجن 

اوتو كونسبت لخدمة السيارات

رخصة رقم : CN -   1997041 قد تقدموا إلينا بطلب:

رشكة  اىل  فردية  مؤسسة  من/  قانوين  شكل  تعديل   

الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 

أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

دار  مركز  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
املصباح الصحي ذ.م.م    
 رخصة رقم : CN - 2019788 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالحكيم فالنتارا محمد 
49%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف خالد محمد خان محمد 
افراز خان

 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:   اقارس انفريمنتل لالستشارات اذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة الريم، الريم شمس، 6 - 0 مبنى ، رشكة الدار العقارية 

ش.م.ع 

   CN-2634240 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  اسعد عباس ورشكاه محاسبون قانونيون،   - فرع أبوظبي 

قرار محرض  بناًء عىل  بتاريخ 22-12-2020   وذلك  للرشكة  قانوين  ، كمصفي 

 215948   : بالرقم  العدل  املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  الجمعية 

    2020--1

 تاريخ التعديل:   2021-2-18 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

زون  سنرت  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
قد   CN  -   2823823   : رقم  رخصة  لصبغ السيارات 

تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة قريش احمد مبارك عيظه 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف زايد  الهاجري 100% 

عبدالله عيل عوض   
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 االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
رقم CN - 2242900 باالسم التجاري مطعم ذا ايكون،  
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -   2242900 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  2981384 : رقم الخطاب

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   اي جي اريبيا لالستثامر ذ.م.م 

عنوان الرشكة: املصفح م 17 - 0 مبنى ، رشكة افرست الزراعية ذ.م.م واخرين 

  CN-2689968 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

أبوظبي،  فرع  قانونيون-  محاسبون  ورشكاه  عباس  اسعد  السادة/  تعيني   -  2

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 15-2-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2105002319  

 تاريخ التعديل:   2021-2-17

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/  الدرع 
للعب االطفال  

رخصة رقم :  CN - 1034450 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله ابراهيم كامل 
تنازل  الــرشكــاء  تعديل   100% جابر الحامدي 

وبيع/  حذف ابراهيم كامل جابر خلف الحامدي
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ اورينج 
سكرين للطباعة عىل الحرير   

رخصة رقم : CN -  2263958 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عنود سامل سعيد سامل 

املظاوي 100%
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد عبيد سامل عبيد 

الظاهري
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

االسم التجاري:   الكثيب لالنشاء والتعمري - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 10 - 0 مبنى الشيخ حامد احمد بن حامد 

واخرين 

   CN-1058011 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

-1 حل وتصفية الرشكة

للتدقيق واملحاسبة كمصفي  الجنيبي  السادة/  نوال محمد عبدالله  -2 تعيني 

قانوين للرشكة بتاريخ 4-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2156002933

 تاريخ التعديل:   2021-2-17 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /منكب الفرس لصيانة املباين/ ذ.م.م- رشكة ذات 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم )95465( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771 06 

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 ال�سم التجاري :  منكب الفر�س ل�سيانة املباين  / ذ.م.م

اجلمعة 19 فرباير 2021-العـدد 14674

الإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 

فاك�ص: 024488201
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن
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�إعــــالن
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�إعــــالن
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�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  وكالة بن حرمل للسفر   

رخصة رقم :   CN - 2241560 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة اس يب يت ام لالستثامر - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

  S B T M INVESTMENT Sole Proprietorship L.L.C 

الواحد ذ.م.م  تنازل وبيع/ اضافة مجموعة بن حرمل - رشكة الشخص  تعديل الرشكاء 

 BIN HARMAL GROUP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الشيخ الشيخ سعيد طحنون محمد خليفة آل نهيان

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف السيد سعيد سلطان ساملني بن حرمل الظاهري 

تعديل شكل قانوين من/  رشكة تضامن إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 تعديل اسم تجاري من/ BIN HARMAL TRAVEL AGENCY وكالة بن حرمل 

للسفر  بن حرمل  وكالة    BIN HARMAL TRAVEL AGENCY LLC اىل للسفر 

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 / 1 بن 
موىس للسفر ذ.م.م - فرع   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2242084  : 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 ومعجنات روايب الشام- فرع   

رخصة رقم :-CN -   1025090 1 قد تقدموا إلينا 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الوان لالستشارات الهندسية - رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  3723940 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سيف محمد سلطان محمد الدرميك من مالك اىل رشيك  
تعديل نسب الرشكاء/ سيف محمد سلطان محمد الدرميك من %100 اىل 99%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حسني محمد ناجي هشله البحري 1%
  تعديل رأس املال / من 100000 إىل 50000

 تعديل شكل قانوين من/ رشكة الشخص الواحد ذ.م.م اىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
 ALWAN ENGINEERING CONSULTANCY SOLE مــن/  تجاري  اســم  تعديل   
 WE الوان لالستشارات الهندسية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م اىل PROPRIETORSHIP LLC

BUILD CONSTRUCTION LLC وي بيلد لالنشاءات ذ.م.م
تعديل نشاط/ اضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها 4100002

 تعديل نشاط/ حذف استشارات ادارة املشاريع االنشائية 7110920
تعديل نشاط/ حذف استشارات يف الهندسة املدنية 7110205 

تعديل نشاط/ حذف استشارات يف الهندسة املعامرية 7110202 
تعديل نشاط/ حذف استشارات يف إدارة املشاريع الهندسية 7110919 

تعديل نشاط/ حذف استشارات هندسية يف التصميم الداخيل 7110201 
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.

العروس  محل  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

لالدوات املنزلية

رخصة رقم :   CN - 1083469 قد تقدموا إلينا بطلب:

ابراهيم كامل جابر  عبدالله  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي 100%    

خلف  جابر  كامل  ابراهيم  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي 

 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/ ارتازيا للصيانة العامة 

رخصة رقم :  CN -  1148082 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 ARTAZIA GENERAL مـــن/  تـــجـــاري  اســـم  ــل  ــدي ــع ت

 ARTAZIA اىل  العامة  للصيانة  ارتــازيــا   MAINTENANCE

 GENERAL MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP

LLC ارتازيا للصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد 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 /  جي 
اي ام اف لالستشارات والدراسات والبحوث البيئية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2734334    : 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/  رم للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN -   1013849 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 RAM GENERAL CONTRACTING من/  تجاري  اسم  تعديل 

 RAM GENERAL CONTRACTING اىل  العامة  للمقاوالت  رم 

رشكة   - العامة  للمقاوالت  رم   SOLE PROPRIETORSHIP LLC

الشخص الواحد 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/ ألتا سارتوريا لألزياء ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -   1915775 قد تقدموا إلينا بطلب:

ذ.م.م  لالستثامر  الدولية  املجموعة  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة إمثار للوكاالت التجارية - رشكة الشخص الواحد 

  ETHMAR COMMERCIAL AGENCIES Proprietorship L.L.C ذ.م.م

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عاهد معروف عارف الرطروط

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله منري محمد رطروط

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.

لعناية  هاميس  صالون  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    

السيدات    

رخصة رقم : CN -  2741755 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ اضافة هادف سعيد فالح سعيد املنصوري تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع/ اضافة والء مهدي حامد الفاضيل 100%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف بدر محمد احمد حسن الشحي  

تعديل اسم تجاري من/ HAMMES WOMEN CARE SALOON صالون 

 HAMMES WOMEN CARE SALOON اىل  السيدات  لعناية  هاميس 

صالون هاميس لعناية ا لسيدات

تعديل نشاط/ حذف بيع مستحرضات التجميل بالتجزئة 4772008 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ جلوبال باجيانت 

لخدمات الرقابة والتفتيش ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 2912928 قد تقدموا إلينا بطلب:

عبدالعزيز من  عبدالعزيز  باليكال  الرشكاء/ حيدر  تعديل نسب   

%49 اىل 24%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة جلوبال باجيانت لخدمات الرقابة 

 GLOBAL PAGEANT INSPECTION ذ.م.م  والتفتيش 

     AND AUDIT SERVICES LLC

 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.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
السنقباسية لألزياء

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2516500   : 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 /  مايا 

للسجاد واالرضيات  

رخصة رقم :CN -  1057394 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للمقاوالت  جلف  رياالنس  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

العامة ذ.م.م

 رخصة رقم : CN -  1261143 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة غفييل عيل عبدالحبيب عمر الجابري 51% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة شايام ماريان يادافا 24%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة براهالدبراساد جانجي 25%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شايام ماريان يادافا

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرزاق محمد محمد مشكال العويض 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف براهالدبراساد جانجي   

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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ فارس البوادي للمقاوالت العامة 

ذ.م.م    

رخصة رقم : CN -  2504887 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل نسب الرشكاء/ سامل عوض حاتم سعيد املحرمي من %60 اىل 40% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مسلم عوض حاتم سعيد املحرمي 20% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سعيد عوض حاتم سعيد العامري 40% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل احمد نجادان سامل الرشيفي  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد عوض حاتم سعيد املحرمي  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  محل 
زينة املزيونة للمالبس الجاهزة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2011426  : 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   
سوبر كواليتي للنظافة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2722569   : 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/ نيو بابولر كافترييا 

رخصة رقم : CN -   3807737 قد تقدموا إلينا بطلب:

 NEW POPULAR CAFETERIA /تعديل اسم تجاري من  

 NEW POPULAR RESTAURANT اىل  كافترييا  بابولر  نيو 

مطعم نيو بابولر

تعديل نشاط/ اضافة مطعم 5610001

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( 5610003 

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/  املعال لتجارة املحركات ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  1189285 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة حسني عيل راشد املعال 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسني عيل راشد املعال 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد محمد عيل اليبهوين الظاهري 

الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/  قانوين  شكل  تعديل   

الواحد ذ.م.م  

 ALMUALLA ENGINE TRADING LLC من/  تجاري  اسم  تعديل   

 ENGINE TRADING LLC C1 SOLE املعال لتجارة املحركات ذ.م.م اىل

PROPRIETORSHIP L.L.C لتجارة املحركات 1 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.

العقارية  انرتناشيونال  ساكن  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
ذ.م.م

رخصة رقم : CN -  2138955 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد طالل عيل محمد الخوري 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد طالل عيل محمد الخوري   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد طالل عيل محمد الخوري   

تعديل شكل قانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م  

 SAKIN INTERNATIONAL REAL ESTATE /تعديل اسم تجاري من 
 SAKIN INTERNATIONAL ساكن انرتناشيونال العقارية ذ.م.م اىل LLC
انرتناشيونال  ساكن   REAL ESTATE SOLE PROPRIETORSHIP LLC

العقارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

�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: 155089

ش. تروفون ليمتد  باســم:  

مينت  رويــــال   4   وعنوانه: 

كورت، لندن إي يس3إن 4اتش 

جيه، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

   38  الواقـعة بالفئة:  

2013/05/22 بتاريخ:    155089 واملسجلة تحت رقم 

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء الحامية يف  2021/03/30  

2031/03/30 وحتى تاريخ: 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

155088  املودعة تحت رقم:  

تــــروفــــون  ش.   باســم:  

ليمتد  

4 رويال مينت كورت،  وعنوانه: 

لندن إي يس3إن 4اتش جيه، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

   9  الواقـعة بالفئة:  

2013/05/22 بتاريخ:    155088 واملسجلة تحت رقم 

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

وحتى تاريخ:  من تاريخ انتهاء الحامية يف  2021/03/30  

2031/03/30

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

155084  املودعة تحت رقم:  

ش. تروفون ليمتد  باســم:  

مينت كورت،  رويال   4   وعنوانه: 

جيه،  ــش  4ات يس3إن  إي  لندن 

اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع/الخدمات     

   9 الواقـعة بالفئة:  

2013/05/22 بتاريخ:    155084 واملسجلة تحت رقم 

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

وحتى تاريخ:  من تاريخ انتهاء الحامية يف  2021/03/30  

 2031/03/30

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

155086  املودعة تحت رقم:  

تــــروفــــون  ش.   باســم:  

ليمتد  

4 رويال مينت كورت،  وعنوانه: 

لندن إي يس3إن 4اتش جيه، اململكة املتحدة

  وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

  9  الواقـعة بالفئة:  

2012/04/12 بتاريخ:    155086  واملسجلة تحت رقم 

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

وحتى تاريخ:  من تاريخ انتهاء الحامية يف  2021/03/30  

2031/03/30

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: 155087

ــــروفــــون  ت ش.   باســم:  

ليمتد  

مينت  ــــال  روي  4 وعنوانه: 

كورت، لندن إي يس3إن 4اتش جيه، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

  38  الواقـعة بالفئة:  

2012/04/26 بتاريخ:    155087  واملسجلة تحت رقم 

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

وحتى تاريخ:  من تاريخ انتهاء الحامية يف  2021/03/30  

2031/03/30

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

155085  املودعة تحت رقم:  

ــــون  ــــروف ت ش.   باســم:  

ليمتد  

مينت  ـــــال  روي  4 وعنوانه: 

4اتش  يس3إن  إي  لندن  كورت، 

جيه، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع/الخدمات     

   38 الواقـعة بالفئة:  

2012/12/10 بتاريخ:    155085 واملسجلة تحت رقم 

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

وحتى تاريخ:  من تاريخ انتهاء الحامية يف  2021/03/30  

2031/03/30
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 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  

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 159984

بتاريخ : 2011/07/14
املسجلة بالرقم : 159984

بتاريخ : 2012/07/31
 بإسم املالك: جونسـون أند جونسـون 

وعنوانه: وان جونسون أند جونسون بالزا ، نيو برنزويك ،
 نيوجرييس،  08933،  الواليات  املتحدة األمريكية.   

  اسم املتنازل له: سبيشالتي سريجيكال انسرتو مينتيشن ، إنك
املتحدة   الواليات    ،37013 تينييس  أنتيوش،  درايــف،   أون   3034 وعنوانه: 

األمريكية . 
واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد: 

بتاريخ:  
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 44

 تاريـخ انتقال امللكية: 2016/01/29        
 تاريخ التأشري يف السجل : 2021/02/18     

اجلمعة 19 فرباير 2021-العـدد 14674

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 166691 
 نموذج اإعالن الن�صرعن انتقال الملكية 

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: روبيل حسني انور باشا الجنسية: بنغالديش  

 اىل الطرف الثاين:سيف عبدالله سامل سعيد الكعبي الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )عريف الصالح التمديدات الكهربائية والصحية ( رخصة 

صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ) 56056 ( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

اجلمعة 19 فرباير 2021-العـدد 14674

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  - فاك�س: 024488201
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 وفاة 3 من 
مت�سلقي الجبال 

في باك�ستان

اإ�سالم اأباد ـ )د ب اأ( :
وفاة  �أم�س  باك�ستانيون  م�سوؤولون  �أعلن   
ثالثة مت�سلقني كانو� ُفقدو� فوق ثاين �أعلى 
قمة جبلية يف �لعامل، "كيه 2"، خالل رحلة 
وذلك  �جل��اري،  �ل�سهر  �ستوية  ��ستك�سافية 
بعد ف�سل جهود بحث م�سنية ��ستمرت نحو 

�أ�سبوعني يف �لعثور عليهم �أحياء.
حممد  �لباك�ستاين  �جلبال،  مت�سلقو  وكان 
�سنوري،  جون  و�لأي�سلندي  �سادبار�،  علي 
فريق  �سمن  ت�سيلي،  من  برييتو،  وموهر 
�إىل قمة �جلبل يف �خلام�س  حاول �لو�سول 

من �سباط/فرب�ير.
با�ستخد�م مروحية  يوم  �لبحث خالل  وبد�أ 
على  وحمالني  �ل�سطناعية،  �لأقمار  و�سور 
�رتفاعات عالية، عندما مل يعد �ملت�سلقون 

�إىل مع�سكر قاعدة �جلبل.
وقال ر�جا نا�رص، وزير �ل�سياحة يف منطقة 
باك�ستان  �سمال  يف  بالت�ستان  جيلجيت 
توفو�،  �أنهم  �إىل  "خل�سنا  �جلبل:  يقع  حيث 

مع �لأخذ يف �لعتبار �لظروف �جلوية".
وقال �ساجد علي، جنل �سادبار�، و�لذي كان 
�أفر�د �لرحلة �ل�ستك�سافية، لكنه قرر  �سمن 
�لتوقف على �رتفاع 8200 مرت، �إنه �سيجري 
حماولة �ستوية �أخرى على "كيه 2" لتكرمي 

و�لده �لر�حل.
وُيعتقد �أن "كيه 2"، �لذي يقع �سمن �سل�سلة 
جبال كار�كوروم يف �سمال باك�ستان بالقرب 
من حدود �لبالد مع �ل�سني، هو �أخطر جبل 
يف �لعامل، وكانت �لرحالت �ل�ستوية للو�سول 
�إىل �لقمة د�ئما متثل حتديا للمت�سلقني. ويف 
�ملت�سلقني  من  فريق  �أكمل  �ملا�سي،  �ل�سهر 
من نيبال �لرحلة �ل�ستوية للقمة لأول مرة 

يف �لتاريخ.
�لأقل،  على  �آخرين،  مت�سلقني  ثالثة  ولقي 
حتفهم �أثناء حماولتهم �لو�سول �إىل �لقمة، 

�أي�سا �ل�سهر �ملا�سي.

بيالرو�س تعاقب �سحفيتين بال�سجن لم�ساركتهما في تغطية 
االحتجاجات �سد لوكا�سينكو

مو�سكو ـ )د ب اأ( :
 �أ�سدرت حمكمة يف بيالرو�س 
�سحفيتني  ب�سجن  حكما 
يف  مل�ساركتهما  لعامني 
�سهدتها  �حتجاجات  تغطية 
�ألك�سندر  �لرئي�س  �سد  �لبالد 

لوكا�سينكو.
�ل�سحفيني  نقابة  وذك��رت 
على  قناتها  عرب  �لبالد،  يف 
يف  حمكمة  �أن  تليجر�م، 
�أد�ن��ت  مين�سك  �لعا�سمة 
قناة  من  وهما  �ل�سحفيتني، 
�لتلفزيونية  "بيل�سات" 
"�لنظام  بانتهاك  �ملعار�سة، 

�لعام".
ووفقا للتقرير، فاإنه �سيتعني 

كاترينا  �مل��ر����س��ل��ة  ع��ل��ى 
ب��اخ��ف��ال��وف��ا/27 ع��ام��ا/ 
ت�سولت�سوفا  د�ريا  وزميلتها 
�إىل  �ل��ذه��اب  ع��ام��ا/   23/

مع�سكر عقابي.
�عتقالهما منت�سف  وكان مت 

ت�رصين ثان/نوفمرب.
وعلقت منظمة "مر��سلون بال 
حدود" على �حلكم، وو�سفته 

باأنه "تع�سفي".
له  �حل��ك��م  �أن  و�أ���س��اف��ت 
"تكميم  ه��و  و����س��ح،  ه��دف 
خالل  من  �ل�سحفيني  �أف��و�ه 

�إرهابهم".
�أزم���ة  ب��ي��الرو���س  وت�سهد 
منذ  د�خ��ل��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
�لتي  �لرئا�سية  �لنتخابات 

�آب/�أغ�����س��ط�����س،  ج���رت يف 
و�لتي ُينظر �إليها على نطاق 

و��سع على �أنها مزورة.
وكانت هناك بعد �لنتخابات 
�سارك  حا�سدة  �حتجاجات 
من  �لآلف  م��ئ��ات  ف��ي��ه��ا 
كانت  ما  وكثري�ً  �لأ�سخا�س. 
�لعنف  ت�ستخدم  �لأمن  قو�ت 
و�أ�سفرت  �ملتظاهرين.  �سد 
�سقوط  ع��ن  �لح��ت��ج��اج��ات 
قتلى ومئات �جلرحى، ف�ساًل 
�ألف  �أكرث من 30  عن �عتقال 

�سخ�س.
ت�سهد  �ل���ب���الد  ت����ز�ل  ول 
نطاق  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��ات 
�ملناطق  يف  معظمها   ، �أقل 

�ل�سكنية يف مين�سك.

 توا�سل االحتجاجات الجماهيرية في ميانمار 
بانكوك ـ )د ب اأ( :

�سد  جم���دد�ً  �حتجاجات  �ندلعت   
يف  ميامنار  يف  �لع�سكري  �لنقالب 
�ملتظاهرون  وطالب  �أم�س،  مدن  عدة 
بالإفر�ج عن �لزعيمة �ملدنية �أون �سان 
�آخرين حمتجزين.  و�سا�سة  ت�سي  �سو 
وكان حجم �لتجمعات �أ�سغر من �أول 
رغم  ملر�قبني،  وفقا  �لأربعاء،  �أم�س 
�أكرب  �حت�سدو� يف  �لآلف  ع�رص�ت  �أن 
�لبالد.  مدن  �أكرب  "ياجنون"،  مدينة 
وحتدثت تقارير على مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي عن �لإجر�ء�ت �لقمعية �لتي 
�سد�ملتظاهرين.  �لأمن  قو�ت  �تخذتها 
�أظهرت  �لبالد،  ب�سمال  ميتكينا،  ويف 
و�ملركبات  �جلنود  ع�رص�ت  �ل�سور 
�لع�سكرية يف �ل�سو�رع. و�نتزع �جلي�س 
�حلكومة  م��ن  �ل�سلطة  ميامنار  يف 
�لفعلية  �لزعيمة  و�عتقل  �ملنتخبة 
�آخرين  و�أع�ساء  ت�سي  �سو  �سان  �أون 
فرب�ير  �سباط/  �أول  يف  �حلكومة،  يف 
�ل�سو�رع  �إىل  �لنا�س  وخ��رج  �جل��اري. 
�سد  �ملا�سيني  �لأ�سبوعني  مد�ر  على 
�لقيادة �لع�سكرية. ومت �عتقال �لعديد 

من �ل�سا�سة و�لنا�سطني و�ملتظاهرين. 

عقوبات  لفر�ض  ي�ستعد  الأوروبي  التحاد 
على رو�سيا ب�سبب ق�سية نافالني

بروك�سل ـ )د ب اأ( : 
ذكرت م�سادر دبلوما�سية �أن �لحتاد �لأوروبي 
عقوبات  فر�س  �أم��ام  �لطريق  متهيد  يف  ب��د�أ 
جديدة على رو�سيا عقب حكمها على �ملعار�س 

�أليك�سي نافالني.
وقال دبلوما�سي من �لحتاد �لأوروبي �أم�س �إن 
�تفاقًا �سيا�سيًا عامًا لتطبيق �إجر�ء�ت تقييدية 
�أن ي�سدر خالل �جتماع لوزر�ء خارجية  ميكن 

�لحتاد �لأوروبي يوم �لثنني �ملقبل.
�لأوروب��ي  �لحتاد  دول  تكلف  �سوف  ذلك  بعد 
�ل�27 �لتي دعت مر�ر�ً �إىل �لإفر�ج عن نافالني، 
�أهد�ف  بو�سع  للتكتل  �لدبلوما�سية  �خلدمة 

حمتملة لتجميد �لأ�سول �أو حظر �ل�سفر.
ت�سبح  �أن  ميكن  �مل�����س��در،  نف�س  وبح�سب 
�أو�خر  للقادة يف  قمة  قبل  جاهزة  �لإج��ر�ء�ت 

�أذ�ر/مار�س �ملقبل.
�لت�سميم  من  جنا  �أن  بعد  نافالني  �أن  يذكر 
�أملانيا، عاد  بغاز �لأع�ساب وتلقي �لعالج يف 
�إىل رو�سيا يف منت�سف كانون ثان/يناير ومت 
�سدر  �حلني  ذلك  ومنذ  �لفور.  على  �عتقاله 
بتهمة  �سنو�ت  لعدة  بال�سجن  حكم  بحقه 
�نتهاك �لإفر�ج �مل�رصوط عنه بعد �إد�نة �سابقة 
بالحتيال. وفر�س �لتكتل بالفعل عقوبات على 

رو�سيا لدورها يف �ل�رص�ع �لأوكر�ين.

البدء في ت�سليم اللقاحات لـ 20 دولة  اإفريقية االأ�سبوع 
القادم

اأدي�س اآبابا ـ )د ب اأ( :
�لأمر��س  ملكافحة  �لأفريقية  "�ملر�كز  �أفادت 
�للقاحات  توزيع  باأن  �أم�س  منها"  و�لوقاية 
�لقارة  �أنحاء  يف  �سيبد�أ  لكورونا  �مل�سادة 

�لأفريقية �عتبار�ً من �لأ�سبوع �ملقبل.
يف  نكينجا�سوجن،  جون  �ملر�كز  مدير  وقال 
�سيتم  �أنه  �أعلن  �أن  "ي�سعدين  �سحفي،  موؤمتر 
�أنحاء  يف  جرعة  مليون  �أول  بت�سليم  �لبدء 

�لقارة �لأ�سبوع �ملقبل."
و�أو�سح نكينجا�سوجن �أنه �سيتم توزيع جرعات 
لقاح �أ�سرت�زينيكا على نحو 20 دولة، و�ستكون 
للعاملني  �لتلقيح  برنامج  يف  �أولوية  هناك 
يف جمال �لرعاية �ل�سحية. وحتى �لآن، بد�أت 
�سبع دول فقط يف �لقارة حمالت للتلقيح �سد 
فريو�س كورونا، ومن �ملتوقع �أن تن�سم �إليها 
زميبابوي قريبًا. وكانت جنوب �أفريقيا �أعلنت 
�لتوقف عن ��ستخد�م لقاحات من �أ�سرت�زينيكا 
منها  ب��دًل  و��ستخدمت  ��سرتتها،  قد  كانت 
وذلك  جون�سون،  �آند  جون�سون  طورته  لقاحًا 
بعد در��سة �أظهرت �أن لقاح �أ�سرت�زينيكا يوفر 
حماية حمدودة �سد �ساللة من فريو�س كورونا 
مت �كت�سافها يف �لبالد. وتْعِر�س جنوب �أفريقيا 

جرعات �أ�سرت�زينيكا �لتي كانت ��سرتتها على 
دول �أفريقية �أخرى.

�لنامية،  �أ�سرت�زينيكا مهما للدول  ويعد لقاح 
لدرجات  يحتاج  ل  �أن��ه  بينها  من  لأ�سباب 
حر�رة �سديدة �لربودة للتخزين. ووفقا لأحدث 

ت�سجيل  مت  فقد  �ملر�كز،  عن  �سادرة  بيانات 
�لقارة،  يف  �إ�سابة  حالة  مليون  8ر3  نحو 
�إجمايل  من  فقط  5ر%3  متثل  �أنها  يعني  ما 
�إجمايل  و�سل  بينما  �لعاملية،  �لإ�سابات 

�لوفيات �إىل �ملئة �ألف.

تراجع طلبات اللجوء لالتحاد االأوروبي 
بن�سبة 30 % في 2020

 روما ـ )د ب اأ( :
 �أع���ل���ن م��ك��ت��ب دع��م 
�أم�س  �لأوروب��ي  �للجوء 
�للجوء  طلبات  تر�جع 
بنحو 30 % يف �لحتاد 
�لأوروبي �لعام �ملا�سي 
فريو�س  جائحة  ج��ر�ء 
كورونا. و�أ�ساف �ملكتب 
عا�سمة  ف��ال��ي��ت��ا  يف 
 ،2020 يف  �أن��ه  مالطا 
 461 نحو  تقدمي  ج��رى 
�ألفًا و300 طلب ، مقارنة 
بنحو 671 �ألفًا و200 يف 
�أي  من  �أق��ل  �أي   ،2019

فرتة منذ 2013.
�ل��وك��ال��ة  �إن  وق�����ال 
�إىل  �ل��رت�ج��ع  �أرج��ع��ت 
�ملرتبطة  �ل�سفر  قيود 
على  كورونا  بفريو�س 
 4 ونحو  �ملثال.  �سبيل 
جاءت  �لطلبات  من   %
م��ن ُق�����رصرَّ ب���دون غري 
ب��ذوي��ه��م.  م�سحوبني 

وكان �لرت�جع �لأكرب يف 
�لأ�سخا�س  من  �لطلبات 
من نيجرييا حيث بلغت 

ن�سبته 44 % .
وقال مكتب دعم �للجوء 
�جلائحة  �إن  �لأوروب���ي 
ت�سببت �أي�سًا يف خف�س 

تر�كم �لطلبات نوعًا ما.
ويف �ملتو�سط، مت قبول 
ن��ح��و ك��ل ث��ال��ث طلب 
�لطلبات  و�أغلب  جلوء. 
 84( �سورية  من  ج��اءت 
 )%  80( و�إري���رتي���ا   )%

و�ليمن )75 %(.

تركيــا تبــداأ م�ســحاً بحريــاً فــي بحــر اإيجــه
اأنقرة ـ )د ب اأ( :

يف  �لرتكية،  �لبحرية  �أعلنت   
�لإلكرتوين،  موقعها  على  بيان 
"ت�سي�سمي"  �مل�سح  �سفينة  �أن 
حتى  بحرية  در��سات  �ستجري 
�ل��ث��اين م��ن �آذ�ر/م���ار����س يف 
ليمنو�س  جزيرتي  بني  منطقة 

و�سكريو�س �ليونانيتني.
و�أ�����س����درت ت��رك��ي��ا �إخ��ط��ار 
"نافتك�س" حلث �ل�سفن �لأخرى 
�سفينة  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  ع��ل��ى 

�مل�سح �لرتكية.
ولفتت وكالة بلومربج لالأنباء 
�لهيدروغر�يف  �مل�سح  �أن  �إىل 
)�ل���ب���ح���ري( �ل���رتك���ي ي��اأت��ي 
لليونان  �أن��ق��رة  �نتقاد  بعد 

و�لقبار�سة  تركيا  ل�ستبعادها 
موؤخر�ً  عقد  منتدى  من  �لأتر�ك 
يف �أثينا بهدف تعزيز �ل�سد�قة 

يف �ملنطقة.
وكانت تركيا قد علقت �أن�سطتها 
�رصق  يف  �لطاقة  عن  للتنقيب 
و�نخرطت  �ملتو�سط  �لبحر 
��ستك�سافية  حم��ادث��ات  يف 
�لنز�عات  حل��ل  �ل��ي��ون��ان  م��ع 

�لإقليمية.
وك���ان���ت ت��رك��ي��ا و�ل��ي��ون��ان 
�ملا�سي  �ل�سهر  عقدتا  ق��د 
كانت  ��ستك�سافية،  حمادثات 
لبحث   ،2016 عام  منذ  �لأوىل 
و�رصق  �إيجة  بحر  يف  �لو�سع 
�لبحر �ملتو�سط، و�سط ترحيب 

�أمريكي �أوروبي.

رئي�س وزراء جورجيا يقدم ا�ستقالته في 
ظل ا�ستمرار االأزمة ال�سيا�سية 

تبلي�سي ـ )د ب اأ( :
 ق���دم رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�جل���ورج���ي، ج��ي��ورج��ي 
��ستقالته  ج��اخ��اري��ا، 
فقط  �سهرين  بعد   ، �أم�س 
من�سبه،  مهام  توليه  من 
ت�ساعد  ��ستمر�ر  و�سط 
�لأزم������ة �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�أعقبت  �ل��ت��ي  �ملحلية 
�إج������ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات 
مز�عم  ب�سبب  �لربملانية 

تزوير. بحدوث 
�إع��الم  و���س��ائ��ل  ونقلت 
ج��اخ��اري��ا  ع��ن  حملية 

�ل��ق��ول:  ع���ام���ا/   45/
من  �ل�ستقالة  "قررت 

. من�سبي"
�أنه  جاخاريا  و�أو���س��ح 
�خل��ط��وة،  ب��ه��ذه  �أر�د 
وق��وع  دون  �حل��ي��ل��ول��ة 
�ل�ستقطاب  من  �ملزيد 
�ل�سيا�سية  �ل�ساحة  يف 
ب���ج���ورج���ي���ا، مم���ا ق��د 

للخطر. �لبالد  يعر�س 
�ل�ستقالة  �إعالن  وياأتي 
حمكمة  ق�ست  ب��ع��دم��ا 
ب�����رصورة  �أم�����س   �أول 
�ح��ت��ج��از �ل�����س��ي��ا���س��ي 
ميليا،  نيكا  �ملعار�س، 

"�حلركة  ح��زب  رئي�س 
�أكرب  �ملتحدة"،  �لوطنية 
يف  �ملعار�سة  �أح���ز�ب 
ميليا  وي��و�ج��ه  �ل��ب��الد. 
�ت���ه���ام���ًا ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
فا�سلة  �قتحام  ملحاولة 
 .2019 عام  يف  للربملان 
"نحن   : �أم�����س  وق����ال 
للجلو�س  م�����س��ت��ع��دون 
�ملفاو�سات  طاولة  �إىل 
بح�سور  �ل�سلطات  مع 
������رصك�����اء دول����ي����ني، 
�إجر�ء  م�ساألة  ومناق�سة 
�ن��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة 

جديدة".

طهران ـ )د ب اأ( :
ب�سقوط  �إي���ر�ين  م�سوؤول  �أف��اد   
زل��ز�ل  ج��ر�ء  �مل�سابني  ع�رص�ت 
�أم�س  �لبالد  غربي  جنوب  �رصب 
على  درج��ات  6ر5  قوته  وبلغت 

مقيا�س ريخرت.
�جلمهورية  �أنباء  وكالة  ونقلت 

�أم�س  )�إرن��ا(  �لإير�نية  �لإ�سالمية 
عن رئي�س جامعة �لعلوم �لطبية 
يف مدينة يا�سوج مركز حمافظة 
 32 �أن  �أحمد"  وبوير  "كهكيلوية 
�لزلز�ل  ج��ر�ء  �أ�سيبو�  �سخ�سًا 
�سخت  �سي  مدينة  ���رصب  �ل��ذي 

باملحافظة م�ساء  �أول �أم�س.

و�أعلنت د�ئرة �لكهرباء يف مدينة 
�سي �سخت عن ت�سليح خلل وقع 
جر�ء  �ملدينة  كهرباء  ب�سبكة 

�لزلز�ل.
حمافظ  كالنرتي  ح�سني  و�أعلن 
�أنه �سيتم  �أحمد  كهكيلوية وبوير 
�لتي  �لأ�رص  لإي��و�ء  خميم  �إن�ساء 

منازلها  يف  �ملكوث  من  تخ�سى 
تو�بع  حدوث  من  �خلوف  ب�سبب 

زلز�لية قوية.
متكررة  ل��زلزل  �إي��ر�ن  وتتعر�س 
نتيجة وقوعها يف منطقة ت�سادم 
مبا�رصة  �لو�قعة  �ل�سفائح  بني 

حتت ق�رصة �لكرة �لأر�سية.

 برلني ـ )د ب اأ( :ع�سرات الجرحى جراء زلزال جنوب غربي اإيران
�أ�ساد �لرئي�س �لأملاين فر�نك-فالرت �ستاينماير بالتقدم �لذي    
�أحرزته بالده يف مكافحة جائحة كورونا وحذر يف �لوقت نف�سه 
من فقد�ن �لثقة يف �ملوؤ�س�سات �لعامة. وخالل موؤمتر عرب �لفيديو 
مع ممثلني عن قطاع �ل�سحة و�لتمري�س يف ولية �سك�سونيا، قال 
وزير �خلارجية �لأملاين �لأ�سبق �ليوم �خلمي�س �إنه كلما طال �أمد 
�لأزمة و�لقيود تعاظم "�ختبار �ل�سغط" لهذه �لثقة. وخالل �للقاء 
ت�ساءل �لرئي�س مر�ر�ً عن �أ�سباب عدم ر�سى �ملو�طنني عن تد�بري 
مكافحة كورونا وعن �لحتجاجات على هذه �لتد�بري وحتديد�ً 
�لنجاح  �أمله يف  عن  �ستاينماير  و�أع��رب  �سك�سونيا.  ولية  يف 
يف �ل�سيطرة على �لأزمة �ل�سحية و�لعودة تدريجيًا �إىل �حلياة 
�لطبيعية، و�عرتف باأن هذ� �لأمر " ي�سري بوترية �أبطاأ مما يتمناه 
�لكثريون"، و�أ�ساف �أن " حالة عدم �ل�سرب تتز�يد يف �لبالد وهذ� 

�سيء حم�سو�س".

الرئي�ض 
الألماني يحذر 

من فقدان 
الثقة في 

الموؤ�س�سات 
العامة ب�سبب 

كورونا
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 §°Sh á«eƒé¡dG ¬JÉ©∏W øe Iô£«°ùdG ‘ ¥ƒØJ

 êhôÿG ≈∏Y Ö©d …òdG ¢VQC’G ÖMÉ°U øe ™LGôJ

 π°ûØdÉH äAÉH ¬J’hÉfi ™«ªL øµdh ,"á£≤f" `H

 á¡LGƒŸG  »¡àæàd  …hGôØ¶dG  ´ÉaódG  Oƒª°U  ΩÉeCG

 Èà©J áé«àf ‘ πµd ±ó¡H »HÉéjE’G ∫OÉ©àdÉH

 …òdG IôØ¶∏d Ö°ùµeh Qó°üàŸG ábQÉ°û∏d IQÉ°ùN

.á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG øe á«°VÉŸG ä’ƒ÷G ‘ ≈fÉY

¿ÉªY

øjôëÑdG

..ôë°ù∏d CÉé∏j ∂dÉeõdG ¢ùaÉæe :hó«e

¿ÉªY Öîàæe ÜÉ«Z øe ôî°ùj »°Tƒ∏ÑdG

øjôëÑdG Öîàæe áªFÉ≤H kÉÑY’ 33

π«ë«ëØdG ΩÉeCG Ö«¨j âjƒµdG »FÉæK

»∏gC’G §¨°V øe QôëJ á©ªL ídÉ°U 

OGó°T ó°V »fGOƒ°ùdG OÉëJ’G ¢ù∏ée ƒ°†Y ±ÉæÄà°SG ¢†aQ ..RƒØdG áª¨f ó«©à°ùj »æWƒdG ΩƒWôîdG

 ≥Ñ°SC’G »æØdG ôjóŸG ,"hó«e" ΩÉ°ùM óªMCG QòM

 øe  ¬JQGOEGh  ¢†«HC’G  ≥jôØdG  »ÑY’  ,∂dÉeõ∏d

.ôë°ù∏d ‹É¨æ°ùdG â«éæjƒJ ≥jôa Aƒ÷

 Ωƒj  ,â«éæjƒJ  ≈∏Y  ÉØ«°V  ∂dÉeõdG  πëjh

 á∏MôŸ  á«fÉãdG  ádƒ÷G  ‘  ,πÑ≤ŸG  AÉKÓãdG

.É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhóH äÉYƒªéŸG

 »ÑY’ ¿EG ,á«fƒjõØ∏J äÉëjöüJ ‘ hó«e ∫Ébh

 …òdG ôë°ùdG øe ójó°ûdG Qò◊G º¡«∏Y ∂dÉeõdG

 Éë°VGh ¿Éc ôeCG ƒgh ,‹É¨æ°ùdG ≥jôØdG ¬d CÉé∏j

 á«°VÉŸG ádƒ÷ÉH »°ùfƒàdG »LÎdG AÉ≤d ‘

 ÚÑYÓdG  ≈∏Y"  :±É°VCGh  .∫É£HC’G  …Qhód

 ,ôë°ùdG Gòg ∫É£HEGh ËôµdG ¿BGô≤dÉH ø°üëàdG

 ∫OÉ©àdG ó©H ,AÉ≤∏dG Gò¡H RƒØ∏d êÉàëj ∂dÉeõdG

 ."¤hC’G ádƒ÷ÉH ôFGõ÷G ájOƒdƒe ™e

 ,»°SÉ°S  ÊÉLôa  »°ùfƒàdG  ó≤Y  ójóŒ  øYh

 ,á©FGQ ¬JÉ°ùŸh ôKDƒeh º¡e ÖY’ »°SÉ°S" :∫Éb

 áeRCG ôéØà°S á«dÉŸG ¬ÑdÉ£e ¿CG áeRC’G øµdh

."≥jôØdG πNGO á«dÉe

 ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  πªY  ,øjôëÑdÉHQóŸG  ó≤àfG

 äÉÑjQóàdG øY Ö«¨j …òdG ,∫hC’G ¿ÉªY Öîàæe

 ájOƒdG  äÉjQÉÑŸGh  äGôµ°ù©ŸGh  äÉ©ªéàdGh

.á∏jƒW IÎØd

 á«ÑjQóJ äGôµ°ù©e …CG ¿ÉªY Öîàæe ¢†îj ⁄h

 ‘ ÉfhQƒc áëFÉL òæe á«dhO ájOh äÉjQÉÑeh

 iOCG É‡ ,»°VÉŸG QGPBG/¢SQÉe ô¡°T ‘ áæ£∏°ùdG

 »°VÉjôdG ´QÉ°ûdG πÑb øe á©°SGh äGOÉ≤àfG ¤G

 ¢VƒN øY ÖîàæŸG ÜÉ«Z ÜÉÑ°SCG øY ÊÉª©dG

.ájOƒdG äÉjQÉÑŸG

 ‘  πª©dG  ¬d  ≥Ñ°S  …òdGh  »°Tƒ∏ÑdG  ∫Ébh

 »ª°SôdG ¬HÉ°ùM ÈY ,kÉ≤HÉ°S ÊÉª©dG OÉ–’G

 ógÉ°T óMCG πg " ¢ù«ªÿG ¢ùeCG "ÎjƒJ" ≈∏Y

."á∏eÉc áæ°S IóŸ ÖFÉZ ¬fEG »æWƒdG ÉæÑîàæe

 ºZQ  ,Öîàæª∏d  ájOh  äÉjQÉÑe  ’"  ±É°VCGh

 RÉ¡é∏d ÉÑjô≤J Q’hO ¿ƒ«∏e ∞°üf Éæ©aO ÉæfCG

."»æØdG

 »æfCG  hóÑj  ..í«ë°U"  ájôî°ùH  ÓFÉb  ºàNh

 áëFÉéH ôKCÉJ …òdG ó«MƒdG OÉ–’G ÉæfCÉH â«°ùf

."ÉfhQƒc

 kÉÑY’  33  ,GRƒ°S  Gƒ∏«g  ‹É¨JÈdG  ≈Yóà°SG

 Ωó≤dG Iôµd øjôëÑdG ÖîàæŸ »ÑjQóJ ™ªéàd

 •ÉÑ°T/ôjGÈa 27 ≈àM 20 øe IÎØdG  ∫ÓN

.‹É◊G

 øjôëÑdG  äGÒ°†–  øª°V  ™ªéàdG  »JCÉjh

 äÉ«Ø°üàdG ‘ ¬d á«≤ÑàŸG äÉjQÉÑŸG ¢Vƒÿ

 ⁄É©dG  ¢SCÉµd  á∏gDƒŸG  áLhOõŸG  ájƒ«°SB’G

.É«°SBG ¢SCÉch

:ºg kÉÑY’ 33 áªFÉ≤dG º°†Jh

 ÜÉgƒdGóÑY óªfih GRÒe óªMCGh QÉªZƒH óªMCG

 ÜÉgƒdGóÑYh  …óªMC’G  øªMôdGóÑY  ,(ó◊G)

 óªfi  ó«°Sh  ∞«£∏dGóÑY  π«YÉª°SEGh  OƒdÉŸG

 ˆGóÑY óªMCGh ,(¥ôëŸG) ΩÉ«◊G ó«dhh ôØ©L

 ¿Gó«ªM  …ó¡eh  ï«°ûdG  º°SÉLh  ΩôM  »∏Yh

 óªfih  ≈°ù«Y  É°VQ  ó«°Sh  ¿É°ùª°T  óªMh

 ó«°Sh ≈°ù«Y º°TÉg ó«°Sh ¿óe »∏Yh ¿ƒgôe

 …ƒ∏©dG  È°T  ó«°Sh  »∏Y  ´Gõgh  ôbÉH  …ó¡e

.(´ÉaôdG)

 »Ñ©µdG ˆGóÑYh ,(ájódÉÿG) ˆG ∞£d º«gGôHEGh

 ,(áªéædG) »Wƒ◊G ó°TGQh ∞°Sƒj øªMôdGóÑYh

 ¿GOô◊G óªfih …öShódG óªMh ´Gõ¡dG ˆGóÑYh

 π«Ñf óªMCGh ,(»böûdG ´ÉaôdG) »ë«eôdG óªfih

 QÉÑ÷GóÑY …ó¡eh ≈°Sƒe ≈°ù«Yh óªfi QÉªYh

.(áeÉæŸG) ∫OÉY óªfih

 …QGƒØjE’G  ÜÉ«Z  QGôªà°SG  ócCÉJ

 »∏Y  ÖfÉL  ¤EG  ó«©°S  á©ªL

 ‘  âjƒµdG  áÑ«àc  øY  Ú°ùM

 π«ë«ëØdG ΩÉeCG áeOÉ≤dG º¡JGQÉÑe

 ¿GQhó∏d  …QhódG  á∏éY  IOƒY  ™e

.πÑ≤ŸG ÚæKE’G

 â–  ¬JGÒ°†–  ó«©°S  π°UGƒjh

 CGóÑj ¿CG ≈∏Y »Ñ£dG RÉ¡÷G ±GöTEG

 ±GöTEG â– ÊóÑdG π«gCÉàdG á∏MQ

 ábÉ«∏dG  ÜQóe  »∏HÉÑ÷G  π«∏N

 .ΩOÉ≤dG óMC’G

 Ú°ùM ¬«a π°UGƒj …òdG âbƒdG ‘

 áHÉ°UE’G  øe  »∏«gCÉàdG  ¬›ÉfôH

 .áeÉ°†dG á∏°†©dÉH É¡æe ÊÉ©j »àdG

 ¢†«HC’G  äGÒ°†–  π°UGƒàJh

 ˆG  óÑY  óªfi  »æWƒdG  IOÉ«≤H

 íª£j  »àdG  π«ë«ëØdG  á¡LGƒŸ

 QÉ°ùŸG  πjó©àd  ó«ª©dG  É¡dÓN

 ¿É£«N ΩÉeCG Ö«îŸG ∫OÉ©àdG Ö≤Y

.RÉàªŸG …Qhó∏d áãdÉãdG ádƒ÷ÉH

 IôµdG  ≈∏Y  ±öûŸG  ,…hÉ£ÑdG  õà©e  ÈàYCG

 IQGOE’G ¢ù∏› ¿CG ,GôJÉHƒ«∏c Éµ«eGÒ°S ≥jôØH

 »æØdG ôjóŸG ¿ÉÑ©°T ºã«g ≈∏Y ¿ÉgôdG Ö°ùc

.≥jôØ∏d

 ¿hCG" ÈY á«YGPEG äÉëjöüJ ‘ …hÉ£ÑdG ∫Ébh

 IOÉ«b  â–  Iõ«‡  èFÉàf  Ωó≤f"  :"äQƒÑ°S

 ∑Éægh ,AGOC’G ‘ á«YÉªL ∑Éæ¡a ¿ÉÑ©°T ºã«g

."áeƒ¶æª∏d í°VGh ±óg

 OÉ–’G  ≈∏Y  RƒØdG  ≥ëà°ùf  Éæc"  ±É°VCGh

 É¡Ñ°ùàëj ⁄ »àdG AGõ÷G áHöV ’ƒd …Qóæµ°ùdG

."AÉ≤∏dG ºµM Qhóæ¨dG óªMCG

 áªb ‘ º°SƒŸG Gòg …QhódG" …hÉ£ÑdG ™HÉJh

 RƒØdG øe Éæµ“ Éæc GPEGh ,áHƒ©°üdGh á°SGöûdG

."ÊÉãdG õcôŸG ¤EG Éæ∏°Uƒd OÉ–’G ≈∏Y

 ≥jô£dG  ≈∏Y  Ò°ùj  á©ªL  ídÉ°U"  π°UGhh

 ∫ÓN ∑QÉ°ûj íÑ°UCGh ,Éµ«eGÒ°S ™e í«ë°üdG

 ¬àHôŒ ‘ çóëj ’ ¿Éc ∂dPh á≤«bO 90`dG

 •ƒ¨°†dG  øe  Qô–  ¬æµd  ,GÒãc  »∏gC’G  ™e

 ™e Iƒb πµH Éµ«eGÒ°S ™e …ODƒjh ájÒgÉª÷G

."¬eó≤«d ÒãµdG ¬jód ∫Gõj ’h ,≥jôØdG

 öUÉæY øe GOóY É°†jCG ∂∏à‰" …hÉ£ÑdG ºàNh

 º«gGôHEG óªfi πãe ≥jôØdG ™e Iõ«ªŸG IÈÿG

 äÉMƒªW º¡jód å«M ,QÉµH ÖLQh ôHÉL hó«eh

."≥jôØdG ™e IÒÑc

 äÉaÉæÄà°S’G  áæ÷  â°†aQ

 »àdG  ,ÊGOƒ°ùdG  OÉ–’ÉH

 AÉ©HQC’G  ∫hC’G  ¢ùeCG  â©ªàLG

 ,óªMCG ó«°S õjõ©dG óÑY á°SÉFôH

 ∞«£d  óªfi  õà©e  ±ÉæÄà°SG

 ,IôµdG OÉ–G IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y

 ¿CÉ°ûH ,•ÉÑ°†f’G áæ÷ QGôb ó°V

.OGó°T ∫Éªc QƒàcódG ó°V √Gƒµ°T

 ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑb ,áæé∏dG äQôbh

 ,IôµdG  OÉ–G  ¢ù«FQ  OGó°T  ó°V

 ó«jCÉJh ,É kYƒ°Vƒe ¬°†aQh kÓµ°T

.•ÉÑ°†f’G áæ÷ QGôb

 »æWƒdG ΩƒWôÿG ±ÉæÄà°SG ‘h

 áª¶æŸG  áæé∏dG  QGôb  ó°V

 ¬JGQÉÑe  IOÉYEÉH  äÉ≤HÉ°ùª∏d

 äQôb  ,¿GOƒ°ùJQƒH  ∫Óg  ΩÉeCG

 kÓµ°T  ±ÉæÄà°S’G  ∫ƒÑb  áæé∏dG

.É kYƒ°Vƒe ¬°†aQh

 ÖdÉ£j »æWƒdG ΩƒWôÿG ¿Éch

 á∏eÉµdG •É≤ædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH

 »àdG  IGQÉÑŸG  IOÉYEG  øe  k’óH

.»∏ëŸG …QhódÉH ÉgöùN

 ∫Óg ±ÉæÄà°SG ‘ ô¶ædG iôLh

 áæé∏dG  QGôb  ó°V  ¿GOƒ°ùJQƒH

 …òdGh  ,äÉ≤HÉ°ùª∏d  áª¶æŸG

 ™e  ¬JGQÉÑe  IOÉYEÉH  »°†≤j

.»æWƒdG ΩƒWôÿG

 ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑb áæé∏dG äQôbh

 AÉ≤HE’G  ™e  ,É kYƒ°Vƒeh  kÓµ°T

 äAÉL Éªc IGQÉÑŸG áé«àf ≈∏Y

 ∫Óg Rƒa …CG  ,ºµ◊G ôjô≤J ‘

.(2-3) ΩƒWôÿG ≈∏Y πMÉ°ùdG

 ó°V ïjôŸG …OÉf ±ÉæÄà°SG ‘h

 Ëô¨àH  •ÉÑ°†f’G  áæ÷  QGôb

 IóŸ  ¬«ÑY’  øe  3  ±É≤jEGh

 ∫ƒÑb  áæé∏dG  äQôb  ,ô¡°TCG  6

 ó«jCÉJ  ™e  kÓµ°T  ±ÉæÄà°S’G

 IóŸ áHƒ≤©dG ¢†«ØîJh áfGOE’G

 øe  …öùJ  ¿CG  ≈∏Y  ,ô¡°TCG  5

 ,•ÉÑ°†f’G  áæ÷  QGôb  ïjQÉJ

 ´É°VhCG áëF’ ‘ AÉL Ée ≥ah

.2018 áæ°ùd ÚÑYÓdG

 √Ò¶f ≈∏Y »æWƒdG ΩƒWôÿG Ö∏¨J

 AÉ°ùe ,(0-1) áé«àæH ,öTÉØdG ïjôe

 Ö©∏e  ≈∏Y  ,AÉ©HQC’G  ∫hC’G  ¢ùeCG

 äÉ¡LGƒe  øª°V  ,»æWƒdG  ΩƒWôÿG

 …QhódG  á≤HÉ°ùŸ  11  ´ƒÑ°SC’G

.RÉàªŸG ÊGOƒ°ùdG

 »æWƒdG  ΩƒWôÿG  ±óg  πé°Sh

 ≥jôa  Oƒ≤«d  ,áÑ∏W  ¢VƒY  ¬ªLÉ¡e

 4  ó©H  äGQÉ°üàf’G  áµ°ùd  IOƒ©∏d

 É¡«a  ¥hòàj  ⁄  á«dÉààe  äÉjQÉÑe

.RƒØdG º©W

 √ó«°UQ  »æWƒdG  ΩƒWôÿG  ™aQh

 Ö«JÎdG  ƒëf  Éeó≤àe  á£≤f  16  ¤EG

 ïjôŸG ™°Vh ΩRCÉJ âbh ‘ ,¢ùeÉÿG

.•É≤f 5 ó«°UôH IôNDƒŸG ‘ öTÉØdG

 ≥≤M  ,OGó°T/º«∏M  OÉà°S  ≈∏Yh

 »∏gCG  ≈∏Y  RƒØdG  ’É«f  …OGƒdG  »M

 øª°V  ,(0-1)  áé«àæH  ,ΩƒWôÿG

.É¡JGP ádƒ÷G äÉ¡LGƒe

 √Rƒa  ‘  ’É«f  …OGƒdG  »M  øjójh

.≈ëj óªfi ¬ªLÉ¡Ÿ ójó÷G

 á£≤ædG ¤EG ’É«f …OGƒdG »M π°Uhh

 óªŒ Éª«a ,ådÉãdG õcôŸG Óàfi 19

 õcôŸÉH á£≤f 13 óæY ΩƒWôÿG »∏gCG

.øeÉãdG

 Ö©∏e  ≈∏Y  iôNCG  IGQÉÑe  ‘h

 ,É¡JGP ádƒ÷G øª°V »æWƒdG ΩƒWôÿG

 áWöûdG  ΩÉeCG  öTÉØdG  ∫Óg  ∫OÉ©J

.±QÉ°†≤dG

 ¤EG √ó«°UQ ±QÉ°†≤dG áWöûdG ™aQh

 ∫Óg  ó«°UQ  π°Uh  Éª«a  ,•É≤f  9

.á£≤f 12 ¤EG öTÉØdG

»Ø«∏îdG á«°†b íàa ó«©j …ô°ùjƒ°ùdG AÉYO’G

 ¿ôH  áæjóe  ‘  ,ΩÉ©dG  »YóŸG  Öàµe  ø∏YCG

 AÉYO’G  ¿CG  ,AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG  ,ájöùjƒ°ùdG

 ΩÉµMC’G  ó°V  ±ÉæÄà°S’G  Ö∏£j  …öùjƒ°ùdG

 ,¬µdÉa  ΩhÒL  ≥ëH  äQó°U  »àdG  ,áØØîŸG

 Iôµd  ‹hódG  OÉ–Ód  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 ¢ù«FQ ,»Ø«∏ÿG öUÉf …ô£≤dGh ,(ÉØ«a) Ωó≤dG

.»°ùfôØdG ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH

 ÖfÉL øe ,áªcÉëª∏d »Ø«∏ÿGh ¬µdÉa ™°†Nh

 äGAÉYOG  ôKEG  ,á«dGQó«ØdG  á«FÉæ÷G  áªµëŸG

.⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H åH ¥ƒ≤ëH ≥∏©àJ OÉ°ùa

 ΩÉY ‘ ÉØ«ØdG øe »°üboCG …òdG ,¬µdÉa π°üMh

 ‘ ,…QGOE’G OÉ°ùØdG áª¡J øe IAGôH ≈∏Y ,2016

.»°VÉŸG ôHƒàcCG/∫hCG øjöûJ

 áeGô¨H ÖbƒYh ,≥FÉKh ôjhõJ áª¡àH øjOCG ¬æµd

 ƒëf ™aóH ¬eGõdEG ”h ,ò«ØæàdG ∞bh ™e á«dÉe

 ¿ƒ«∏e  1Q97)  …öùjƒ°S  ∂fôa  ¿ƒ«∏e  1Q75

 ,»Ø«∏ÿG  öUÉf  π°üM  ∂dòc  .ÉØ«Ø∏d  (Q’hO

 øe IAGôH ≈∏Y ,¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ¢ù«FQ

.…QGOE’G OÉ°ùØdG ≈∏Y ¬µdÉa ¢†jô– áª¡J

 πLQ ƒgh ,á«°†≤dG ‘ ådÉãdG º¡àŸG π°üMh

.É°†jCG IAGÈdG ≈∏Y ,ÊÉfƒj ∫ÉªYCG

 Öàµe{ :¿É«H ‘ ,ΩÉ©dG »YóŸG Öàµe ôcPh

 Ωó≤ŸG  ±ÉæÄà°S’G  ‘ ÖdÉ£j ΩÉ©dG  »YóŸG

 âàÑK  Úª¡àŸG  ¿C’  Gô¶f  ,ΩÉµMC’G  Ò«¨àH

.zΩÉ¡J’G áëF’ ‘ áLQóŸG ºFGô÷ÉH º¡àfGOEG

 ,øé°ùdÉH  ΩÉµMCÉH  ÖdÉW  ób  AÉYO’G  ¿Éch

 ≥ëH  ΩGƒYCG  áKÓK  IóŸ  øé°ùdG  É¡æ«H  øe

 ò«ØæJ ∞bƒH ¿ƒYóŸG ÖdÉW ,∂dP ™eh ,¬µdÉa

 áÑbGôŸG  ¢VôØ oJ  ¿CG  ≈∏Y  ,É«FõL  äÉHƒ≤©dG

.IÎØd

 ∞jOQ ≈∏Y ¢Vôà©j ¢ûà«Øjƒ∏«e

á©°ûªdG IôgƒédG

 ≥jôa  ÜQóe  ,¢ûà«Øjƒ∏«e  ¿GOÓa  »HöüdG  ó≤àfG

 Ö©∏e  ≈∏Y  ¬≤jôa  äÉjQÉÑe  áeÉbEG  ,IóL  »∏gCG

 Ö©∏ŸG ¿CG GócDƒe ,IóéH á©°ûŸG Iôgƒé∏d ∞jOôdG

.ÚaÎëŸG …QhO äÉjQÉÑe áaÉ°†à°S’ ÉÄ«¡e ¢ù«d

 èeÉfÈd äÉëjöüJ ‘ ¢ûà«Øjƒ∏«e ¿GOÓa ∫Ébh

 ,ájOƒ©°ùdG  á«°VÉjôdG  äGƒæ≤dG  ÈY  "á«fGƒjódG"
 ∞jOôdG Ö©∏ŸG" :(1-1) Ú©dG ΩÉeCG ¬dOÉ©J Ö≤Y

 …QhO  äÉjQÉÑŸ  ¢ù«d  IóéH  á©°ûŸG  Iôgƒé∏d

."!?π©Øf GPÉe øµd ,ÚaÎëŸG

 IOƒ÷  ÒÑµdG  OÉà°S’ÉH  Ö©∏dG  π q°†aCG"  ±É°VCGh

 ¢ù«d Gòg áMGöU πµHh ,∞jOôdG ¢ùµY IAÉ°VE’G

." m∫ÉY iƒà°ùÃ IGQÉÑŸ Ö©∏e



ال�شارقة ــ وام:
 

ناق�س جمل����س ال�ضارقة الريا�ضي اأهمية الدور الإعالمي 

واخلط���ط امل�ضتقبلي���ة م���ع روؤ�ضاء اللج���ان الإعالمية 

وم�ض�ؤويل الإع���الم باأندية الإم���ارة البا�ضمة مبا ي�ضب 

يف �ضالح الإرتقاء اإعالمي���ًا بالريا�ضة يف الإمارة ومبا 

ي�ضاه���م يف حتقيق ومتكني اأه���داف املجل�س عرب جلنة 

الإعالم والتح�ل الرقمي.

ج���اء ذلك خ���الل ور�ضة العم���ل التي نظمه���ا املجل�س 

واأدارتها جلنة الإع���الم والتح�ل الرقمي بنادي ال�ضارقة 

الثقايف لل�ضطرجن بح�ض�ر �ضعادة املهند�س عادل �ضالح 

احلم���ادي ع�ض� جمل����س الإدارة، رئي�س جلن���ة الإعالم 

والتح����ل الرقمي وال�ضيد حممد علي ب���ن حماد، مدير 

اإدارة الت�ضال احلك�م���ي باملجل�س وبح�ض�ر املعنيني 

عن الإعالم الريا�ضي من الأندية الريا�ضية والتخ�ض�ضية 

وامل�ؤ�ض�ضات التابعة للمجل�س.

واأ�ض���ار �ضعادة املهند�س عادل �ضال���ح اأن ال�ر�ضة متثل 

ج���زءاً من خطط اللجنة لتعزيز التع���اون الإعالمي مع 

الأندية والإرتقاء بالإعالم م���ن منطلق الرعاية الكبرية 

للريا�ضة يف الإم���ارة بف�ضل دعم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 

الدكت����ر �ضلطان بن حمم���د القا�ضمي ع�ض���� املجل�س 

الأعل���ى حاكم ال�ضارقة، وقرينته �ضم���� ال�ضيخة ج�اهر 

بنت حمم���د القا�ضمي رئي�ضة املجل����س الأعلى ل�ض�ؤون 

الأ����رة، ومتابع���ة �ضم� ال�ضيخ �ضلط���ان بن حممد بن 

�ضلطان القا�ضمي ويل العهد، نائب حاكم ال�ضارقة رئي�س 

املجل����س التنفيذي و�ضم���� ال�ضيخ عب���د اهلل بن �ضامل 

القا�ضمي نائب حاكم ال�ضارقة.

وثم���ن �ضعادة املهند�س عادل �ضالح هذا التفاعل الكبري 

والنقا�ض���ات الرثية من امل�ضاركني، حيث تندرج كل هذه 

اجله�د واخلطط امل�ضتقبلية للجنة يف ت�جهات املجل�س 

وخططه ال�ضرتاتيجية واحلر�س على العمل امل�ضرتك مع 

الأندي���ة من خالل ت�ظيف الر�ضال���ة الإعالمية امل�حدة 

مب���ا يق�د اإىل مزيد من التمي���ز اإعالميًا خلدمة املجتمع 

الريا�ضي ومتا�ضيًا مع احلركة الريا�ضية بالإمارة حيث 

حر�ض���ت اللجنة على لقاء م�ض���رتك مثمر مع املعنيني 

بالإع���الم يف الأندية لتب���ادل الآراء وط���رح امل�ا�ضيع 

املختلف���ة لبل�رة الأفكار وت�ضخري الإمكانيات بناء على 

التغيريات احلا�ضلة وتنب����ؤات امل�ضتقبل ما �ضي�ضهم يف 

دفع م�ضرية العمل الإعالمي الريا�ضي.

اأكد الأوروج�اياين خ�رخي دا �ضيلفا، مدرب 

احتاد كلب���اء، اأن فريقه عا�س اأيام �ضعبة 

عقب اخل�ضارة م���ن اجلزيرة، بنتيجة )0-

6(، يف اجل�لة املا�ضية من دوري اخلليج 

العربي، ومل تكن النتيجة وحدها ال�ضبب 

ولكن الأداء ال�ضلبي اأي�ضا.

وقال مدرب احتاد كلباء: "لكن اجلميل يف 

كرة القدم اأنها لعبة ديناميكية ت�ضمح لك 

دائما بالع�دة والتع�ي����س يف مباريات 

تالية، وه���� ما �ضنحاول اأن نفعله عندما 

نلتقي ال��ضل الي�م اجلمعة يف اجل�لة 17 

للدوري".

واأ�ض���اف دا �ضيلف���ا يف امل�ؤمتر ال�ضحفي 

التقدميي: "لن تك����ن مباراتنا �ضهلة اأمام 

ال��ض���ل لأن الفريق ثاب���ت يف املباريات 

الأخرية، ونطمح اأن منحي ال�ض�رة ال�ضلبية 

التي ظهر عليها الفريق يف املباراة الأخرية".

وعن �ضبب تراج���ع اأداء احتاد كلباء، قال: 

"تراج���ع م�ضت�ى الفري���ق يف املباريات 
الأخ���رية، رمبا يع����د ل�ضب���ب الغيابات 

الكثرية واملتكررة على م�ضت�ى الت�ضكيلة 

الأ�ضا�ضية، حتى اأن الغياب كان ي�ضل يف 

بع�س املباريات اإىل اأكرث من 3 لعبني".

واأكم���ل: "كم���ا مل يكن هن���اك ثبات يف 

الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية كما تع�دنا اأن نلعب 

يف مراح���ل �ضابقة، والالعب���ني الأجانب 

اجلدد يحتاج�ن لبع�س ال�قت للتاأقلم مع 

اأ�ضل�ب الفريق، ونحن ننتظر منهم الكثري 

يف قادم املباريات".

وعن غيابات احتاد كلباء اأمام ال��ضل، قال 

الأوروج�اياين خ�رخي دا �ضيلفا: "يغيب 

عن���ا احلار�ضني جمال عب���د اهلل وي��ضف 

الزعاب���ي، ويت�ىل مهم���ة حرا�ضة املرمى 

احلار�س الثالث خالد البل��ضي".

وزاد: "بخ�ض�����س ع�دة امل�ضابني فخالل 
الي�مني املا�ضيني التحق بالتدريبات كل 

من عمر اخلدمي وحممد �ضبيل وواندر�ض�ن، 

وهم كان�ا غائبني لفرته ت�ضل اإىل 20 ي�م 

تقريب���ا، ول نعلم اإمكانية الدفع بهم اأمام 

ال��ضل".

ومن جانبه، قال عمر اخلدمي لعب احتاد 

كلباء: "نحن الالعب���ني تعاهدنا على اأن 
نظه���ر ب�ض�رة مغايره متام���ًا عن مباراة 

اجلزيرة الأخرية، و�ضنقدم اأف�ضل ما لدينا، 

و�ضن�ضعى بق�ة اإىل حتقيق الف�ز، وا�ضتعادة 

نغمة النت�ضارات جمددا".

واأمت عم���ر اخل���دمي: "ال��ضل م���ن الفرق 

اجلي���دة لكننا �ضندخل ه���ذه املباراة من 

اأجل النت�ضار وح�ضاد الثالث نقاط فقط، 

واأطمح للع�دة وامل�ضاركة مع الفريق يف 

اأ�رع وقت".

ك�ض���ف ال�ربي ف�ك رازوفيت����س، مدرب ال�حدة، 

اأن م�ضارك���ة املهاجم ال�ض����ري عمر خربني اأمام 

خ�رف���كان �ضيحددها اجلهاز الطب���ي، علما باأن 

اللقاء �ضيقام الي�م اجلمع���ة، يف اجل�لة 17 من 

دوري اخلليج العربي.

واأو�ض���ح م���درب ال�حدة، يف امل�ؤمت���ر ال�ضحفي 

التقدميي للمباراة، اأن الالعب مارك��س لن يتمكن 

من امل�ضارك���ة، لأنه ما يزال يحتاج بع�س ال�قت 

للتح�ضري، بعد تعافيه من الإ�ضابة.

ووا�ض���ل رازوفيت�س: "تنتظرن���ا مباراة مهمة جدا 

واملهم الف�ز بالن�ضب���ة لنا، بعد تعادلنا يف اآخر 

مباراتني، مع التاأكيد على اأن الأمر لن يك�ن �ضهاًل، 

لأن خ�رفكان يقدم م�ضت�يات جيدة".

واأمت م���درب ال�حدة: "اأنا على ثق���ة باإمكانيات 

وقدرات الالعبني على اخل���روج بالنقاط الثالث 

اأمام خ�رفكان، والع����دة اإىل طريق النت�ضارات، 

لتح�ضني ترتيب الفريق يف دوري املحرتفني".

م���ن جانبه، ق���ال خليل اإبراهيم لع���ب ال�حدة: 

"مهمتنا تقدمي الأف�ضل والف�ز اأمام مناف�س �ضعب، 
بعدما ت�ضببت الإ�ضاب���ات وعدم ثبات الت�ضكيلة 

يف اإبعادنا عن املناف�ض���ة، واأعترب اأن ع�دتي اإىل 

الت�ضكيلة دافع لأقدم الأف�ضل".

�ض���دد كاي� زاناردي م���درب خ�رفكان، على 

اأن فريقه لديه م�اجه���ة �ضعبة للغاية يف 

اجل�ل���ة 17 بدوري اخللي���ج العربي، الي�م 

اجلمعة، اأمام ال�حدة.

وقال كاي� يف امل�ؤمت���ر التقدميي "عاجلنا 

الأخط���اء التي وقعنا فيها خ���الل مباراتنا 

الأخرية اأمام بني يا�س".

وتابع "ن�ؤمن بقدرتنا على الع�دة بنتيجة 

اإيجابية من اأب���� ظبي، بعد خ�ضارة اجل�لة 

املا�ضية 1-2 على ملعبنا".

واأ�ض���اف "لعب� خ�رف���كان لديهم العزمية 

والثقة بتق���دمي اأداء ق����ي وحتقيق نتيجة 

طيبة، ت�ضاهم يف حت�ض���ني و�ضعية الفريق 

يف جدول الرتتيب".

من جانبه، قال رام�ن ل�بيز لعب خ�رفكان 

"لدينا مباراة �ضعبة ومهمة خارج ملعبنا، 
نع���رف حج���م امل�ض�ؤولي���ة امللق���اة على 

عاتقنا".
ون����ه "لدين���ا الإمكاني���ات والثقة بتقدمي 
مب���اراة ق�ي���ة، بعدم���ا �ضعين���ا اإىل عالج 

الأخطاء خالل الأيام املا�ضية".

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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انطالق الجولة 13 من 

دوري الدرجة الأولى

مدرب العين: المهمة اأمام الفجيرة 

اأ�شعب من لقاء ال�شارقة

دبي ــ وام:

 تنطل���ق الي�م مباري���ات الأ�ضب�ع الثالث ع�ر 

مل�ضابقة دوري الدرجة الأوىل لكرة القدم باإقامة 

ثالث مباري���ات، حيث ي�ضت�ضيف نادي البطائح 

نادي الإمارات، ويلتقي نادي م�ضف�ت مع نادي 

التعاون على ملعب �ضتاد حمدان بن را�ضد بنادي 

حت���ا، ويف املباراة الثالثة ي�اجه نادي العربي 

مبلعبه نادي العروبة. 

وتختتم م�اجهات الأ�ضب�ع الثالث ع�ر ي�م غد 

"ال�ضبت"، حيُث يلعب نادي الذيد مع دبا احل�ضن 
على ملعب ن���ادي البطائح، فيما يحل احلمرية 

�ضيفًا على نادي دبا.

وُتق���ام جميع املباري���ات يف مت���ام اخلام�ضة 

والن�ضف اإل خم�س دقائ���ق م�ضاء. وكانت نتائج 

الأ�ضب�ع الثاين ع�ر قد اأ�ضفرت عن ف�ز الإمارات 

على الذيد " 2 – 1" وبالنتيجة ذاتها فاز التعاون 

على م�ضايف، وتغلب دبا احل�ضن على م�ضف�ت " 

1 – 0"، بينما تعادل العروبة مع دبا "1 – 1" ، 

واحلمرية مع البطائح " 2 – 2".

مدرب خورفكان: عالجنا الأخطاء قبل لقاء الوحدة

اأ�ضار الربازيلي هيلمان، مدرب ال��ضل، 

اإىل اأنه يعترب م�اجه���ة فريقه واحتاد 

كلب���اء الي�م اجلمع���ة، يف اجل�لة 17 

من دوري اخللي���ج العربي، مباراة من 

6 نق���اط، نظرا لتق���ارب الفريقني يف 

الرتتيب والنقاط.

وق���ال هيلمان يف امل�ؤمت���ر ال�ضحفي 

التقدميي: »اأن���ا �ضعيد بعدما ح�ضمنا 

مباراة الديرب���ي يف اجل�لة املا�ضية، 

بالف�ز على الن�ر بهدف دون مقابل، 

وو�ضعن���ا جي���د يف ترتي���ب الدوري، 

ونطم���ع اإىل املزي���د م���ن التقدم يف 

املرحلة املقبلة«.

واأ�ض���اف: »ا�ضتعدادن���ا للق���اء احتاد 

كلب���اء جيد، لأنن���ا نعلم اأن���ه فريق 

ق�ي، و�ضيح���اول اأمامنا تقدمي مباراة 

جي���دة، وحتقيق الف�ز بع���د خ�ضارته 

ب�ضدا�ضية نظيفة من اجلزيرة يف اجل�لة 

املا�ضية«.

واأختتم: »رغ���م الغيابات الكثرية عن 

ال��ض���ل يف ال�ضهر املا�ض���ي، اإل اإننا 

لتحقيق  واح���دة،  قاتلن���ا كمجم�عة 

اأهدافن���ا، واأهنئ الالعب���ني على هذه 

الروح اجلميلة«.

وم���ن جانبه، ق���ال نيك�ل����س، لعب 

ال��ض���ل: »قدمنا مباري���ات ق�ية يف 

الف���رتة املا�ضية، وحققن���ا ف�زا مهما 

على الن����ر يف الديربي، وعلينا الآن 

الرتكيز على لقاء احتاد كلباء لتحقيق 

الف�ز والنقاط الثالثة، وم�ا�ضلة التقدم 

يف ترتيب اجلدول«.

مدرب الو�شل: الفوز على اتحاد 

كلباء ي�شمن لنا 6 نقاط

مدرب الوحدة: ماركو�س لي�س جاهزاً.. 

وم�شاركة خربين م�شروطة

مدرب اتحاد كلباء: ع�شنا اأياماً �شعبة بعد الخ�شارة من الجزيرة

 قال الربتغ���ايل بيدرو اإميان�ي���ل، املدير الفني 
للعني الإمارات���ي، اإن فريقه يعي����س يف ال�قت 

احلايل حلظات مهمة.

واأ�ض���اف اإميان�ي���ل اأن الف�ز بنتيج���ة املباراة 

ال�ضابق���ة على ح�ض���اب املت�ض���در ال�ضارقة، مل 

ي�ضاع���د فريقه يف حت�ضني م�قع���ه على لئحة 

الرتتيب بال�ض�رة املطل�بة والقرتاب اأكرث ملراكز 

املتقدمة.

وتاب���ع »ندرك جيًدا اأن ف�زن���ا على ال�ضارقة، ل 

يعني �ضيًئا يف حال عدم ال�ضتمرارية يف طريق 

النت�ض���ارات، وحتقيق الف�ز على الفجرية الي�م، 

يف اجل�لة 17 من دوري اخلليج العربي«.

وزاد »مباراتن���ا اأمام الفج���رية مهمة، مطالب�ن 

خاللها باإظهار قدراتن���ا احلقيقية، هذا الأ�ضب�ع 

كان مهًم���ا بالن�ضبة لنا، لأنن���ا ا�ضتعدنا جه�د 

بع�س الالعبني الذين غاب�ا عن مباريات الفريق 

لفرتة من الزمن«.

مجل�س ال�شارقة الريا�شي يناق�س الدور الإعالمي 
والخطط الم�شتقبلية

الفردان: هز ال�شباك اأكبر م�شكلة للن�شر 
اأبدى حبيب الفردان، لعب الن�ر الإماراتي، 

�ضعادته بالع�دة للت�ضكيلة الأ�ضا�ضية لفريقه 

بعد ت�يل الأرجنتيني رام����ن دياز، القيادة 

الفنية.

واأك���د الف���ردان، ق���درة فريقه عل���ى تقدمي 

م�ضت�ي���ات ونتائج اأف�ضل يف الفرتة املقبلة، 

وراه���ن على الفك���ر والأداء اخلططي اجلديد 

الذي ي�ضعى دياز اإىل تطبيقهما مع الالعبني، 

مقدًما اعت���ذاره للجماهري عن تراجع الن�ر 

يف الفرتة املا�ضية.

وقال الفردان يف ت�ريحات"اأ�ضعر بال�ضعادة 

لع�دت���ي اإىل ت�ضكيلة فريق���ي الأ�ضا�ضية مع 

رام�ن دياز".

وتابع "وج�دي �ضم���ن الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية 

يحملني م�ض�ؤولية كبرية ويفر�س علي �رورة 

بذل ق�ضارى جهدي وحماولة م�ضاعدة زمالئي 

خلدمة الفريق. العميد �ضيع�د مل�ضت�اه ويظهر 

بال�ض�رة التي يتمناه بها جمه�ره".

واعرتف الفردان باأن اأكرب م�ضكلة ت�اجه الن�ر 

حاليا ه���ي عدم قدرة الفري���ق على ترجمة 

�ضيطرته لأهداف وهز �ضباك املناف�ضني.

واعت���رب اأن خ�ضارة اأول مباراتني حتت قيادة 

دي���از لي�ضت م�ؤ�را عل���ى الرتاجع، واأو�ضح 

"يج���ب اأن ن�ض���ع يف اعتبارن���ا اأن معظ���م 
مناف�ضين���ا يدافع�ن اأمامنا ب�11 لعبا داخل 

منطقة اجلزاء، علينا اأن نط�ر الأداء ونتغلب 

علي هذه اجلزئية".

ون����ه "اجلميع ت�قع لن���ا يف بداية امل��ضم 
اأن نك����ن مناف�ض���ني بق����ة عل���ى �ضدارة 

الدوري. الفريق مر ب�ضغ�ط كثرية، لكن حان 

وق���ت تكاتف اجلميع داخل الن���ادي لإ�ضعاد 

جماهرينا الذين نتمنى روؤيتهم يف املدرجات 

قريًبا".



اأبوظبي-الوحدة:

يفتت���ح العبن���ا فيكت���ور �سكرتوف يف 

مبارات���ه ظهر الي���وم اجلمعة يف افتتاح 

مناف�سات ال���دور الرئي�س���ي لبطولة تل 

اأبيب جراند �س���ام للجودو لعام 2021 

التي ينظمها الحتاد الإ�رسائيلي للجودو 

،باإ�رساف الحت���اد الدويل للجودو يلتقي 

الاعب اليطايل جوفاين ا�سبي�ستو وذلك 

يف مناف�س���ات وزن حت���ت 73 كغم التي 

ت�سم 45 لعبا من بينهم اأبرز 10 العبني 

من امل�سنفني عل���ى م�ستوى العامل مما 

يوؤكد ق���وة البطول���ة .. و�سيتاأهل الفائز 

منهم���ا ملاقاة بط���ل املج���ري �زسابو 

فراي���زر.. اأم���ا الاعب ايف���ان رميارينكو 

�ستك���ون مبارات���ه الأوىل يف ت�سفي���ات 

املجموعة التي ت�سهد م�ساركة 33 العبا 

اأمام الاعب البولندي كا�سري �زسروز�سكي 

و�سيتاأهل الفائز منهما ملقابلة الفائز من 

لقاء امل�سن���ف الأول يف املجموعة بطل 

اإ�رسائيل بيرت بالت�سيك والاعب البولندي 

فارا هارون .

وتاأت���ي النطاق���ة القوية عل���ى �سوء 

قرع���ة البطولة التي ج���رت م�ساء اأم�س 

الأول  بفندق هيلتون تل اأبيب عن طريق 

�سبك���ة املعلومات )النرتن���ت( بح�سور 

رئي�س لحتاد ال���دويل للجودو ماريو�س 

فايزر الذي رح���ب باحل�سور وذكر باأنها 

بطولة فري���دة يف وقت ا�ستثنائي، و�سكر 

�سع���ادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 

الحت���اد الإماراتي على ات�ساله وتهنئته 

با�ست�ساف���ة البطول���ة ال�ستثنائية لأول 

مره يف تل اأبيب والتي ت�سهد اأول م�ساركة 

ريا�سية عربية اإماراتية يف اأطار عاقات 

التعاون وال�سداق���ة والت�سامح التي راأت 

الن���ور يف اأبو ظبي عل���ى هام�س بطولة 

جراند �سام 2019 .

 ومت اعتم���اد م�ساركة 422 لعبا ولعبه 

من 60 دولة وذلك وفقا لاأوراق الثبوتية 

وال�سحية ح�سب م���ا ن�ست عليه �رسوط 

الدويل  الت���ي حددها الحت���اد  البطولة 

للجودو من خ���ال الربوتوكول ال�سحي 

ال�ستثنائي���ة جلائحة  الظ���روف  ب�سبب 

كورنا /كوفيد- 19/.

وت�سهد البطولة م�ساركة اأف�سل امل�سنفني 

الأوائ���ل عامليا يف كل وزن، وهي مكملة 

املتاأهل���ني لأوملبياد  الاعبني  لقوائ���م 

طوكيو2021 املقبل .. ويف ات�سال هاتفي 

مع الاعب���ني ، حث �سع���ادة حممد بن 

ثعلوب الدرع���ي رئي�س الحتاد الاعبني  

عل���ى ����رسورة ب���ذل اجلهد خ���ال تلك 

امل�ساركة ال�ستثنائية التي تعد يف نطاق 

الإعداد لوملبي���اد طوكيو القادم بعد اأن 

تاأها بر�سي���د النقاط ، فيم���ا يتوا�سل 

الإعداد وفقا للربنامج الذي مت اإعداده من 

قبل جمل�س الإدارة.
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اجلمعة 19 فرباير 2021 �� الع�دد 14674  الريا�ضة

 اأبوظبي -الوحدة:

 تنظ���م حلبة مر�سى يا�س يف عطلة هذا الأ�سبوع 

فعاليات اجلولة الثالثة من �سل�سلة �سباقات يا�س 

والتي تت�سمن �سباقات كل من بطولت فورمول 3 

اآ�سيا و�سل�سلة لو مانز اآ�سيا واإن جي كيه الإمارات 

بروكار. 

وتقام مناف�سات هذه البطولت امل�سوقة على مدار 

يوم���ي اجلمعة وال�سب���ت 19 و20 فرباير، لت�سهد 

اجلولة الثالثة من �سل�سلة �سباقات يا�س جمموعة 

من ال�سباق���ات احلما�سية احلافل���ة باملناف�سات 

الندية التي تقام على م�سار �سباق جائزة الحتاد 

للطريان الكربى للفورمول1 يف اأبوظبي.

وي�سه���د احل���دث مناف�س���ات اجلول���ة اخلام�سة 

واخلتامية من بطول���ة فورمول 3 اآ�سيا، مب�ساركة 

كل م���ن خال���د القبي�س���ي وابنته اآمن���ة واللذان 

ي�س���اركان حتت راية فريق اأبوظبي لل�سباقات من 

برميا.

ول ت���زال الحتمالت مفتوح���ة على لقب بطولة 

فورمول3 اآ�سيا لل�سائق���ني قبيل انطاق �سباقات 

جولتها الأخرية.

ويوا�سل �سائق فريق اأبوظبي لل�سباقات من برميا 

غوانيو ج���او �سعيه لنتزاع لق���ب البطولة بعد 

الأداء القوي والثابت ال���ذي قدمه طوال املوا�سم، 

وي�سغ���ل ال�سائق ال�سيني مرك���ز الو�سيف حالًيا 

على �سل���م ترتيب ال�سائقني متاأخ���ًرا بفارق 32 

نقطة فقط عن املت�سدر بي���ار لوي�س �سوفيه من 

فريق بيناكل موترو�سبورت.

اأبوظبي ــ  وام:

 حت���ت رعاية �سم���و ال�سيخ الدكت���ور �سلطان 

بن خليفة اآل نهيان م�ست�س���ار �ساحب ال�سمو 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي 

الدويل للريا�سات البحري���ة، ومتابعة ال�سيخ 

حمم���د بن �سلطان بن خليف���ة اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل����س اإدارة النادي الرئي�س التنفيذي 

للن���ادي، تنطلق اليوم اجلمع���ة اجلولة الأوىل 

من بطولة الإم���ارات للتزلج على املاء ملو�سم 

2021، على �ساطيء الق���رم يف اإمارة اأبوظبي 

مب�ساركة متوقعة لأكرث م���ن 20 مت�سابقا عرب 

فئات البطولة.

وتقام املناف�سة اجلمعة يف نف�س املوقع الذي 

ا�ست�س���اف اأول ن�سخة من كاأ�س العامل للتزلج 

على املاء يف 2019 للمرة الأوىل يف الإمارات 

ومنطقة ال�رسق الأو�س���ط، ويعد �ساطيء القرم 

اإحدى الوجهات ال�سياحية الفريدة واملميزة يف 

العا�سمة، ويعت���رب موقع اإقامة ال�سباق مثاليا 

ملناف�سات التزلج على املاء، خا�سة اأن امل�سار 

مغلق وبعيد عن الأم���واج، بالإ�سافة لمتداده 

ب�س���كل طبيعي عل���ى �ساط���يء يف ممر ي�سق 

طريق���ه بني ال�سجار وب���ني ال�ساطيء لإعطاء 

املت�سابق���ني الفر�سة املثالية لتقدمي اأف�سل ما 

لديهم من حركات مهارية واإبداعية.

وكان قد مت فتح باب الت�سجيل بداية الأ�سبوع 

اجلاري يف مقر نادي اأبوظبي الدويل للريا�سات 

البحرية، و�سه���دت اقبال من املت�سابقني حيث 

و�س���ل اإىل 16 مت�سابقا حتى الآن، يف خمتلف 

فئ���ات التزلج على امل���اء، وم���ن املتوقع اأن 

ي�سل ع���دد امل�سجلني يف املناف�س���ة اإىل اأكرث 

من ع�رسين مت�سابق قبل اغاق باب الت�سجيل 

�سباح غد اجلمعة.

وتنطل���ق املناف�سة مع املرحل���ة الأوىل والتي 

تب���داأ يف متام الثامنة �سباح���ا وت�ستمر حتى 

نهاية الت�سفي���ات املخ�س�سة لكل امل�ساركني، 

ث���م تنطلق املرحلة الثاني���ة من املناف�سة يف 

الف���رتة امل�سائية يف مت���ام الثالثة ظهرا حيث 

يعقبها تتويج الفائزين باملراكز الأوىل.

وتقام البطولة و�سط اإجراءات احرتازية وقائية 

حفاظا على املنظمني واملت�سابقني من كوفيد 

19 و كان م���ن اأب���رز الق���رارات اإلغ���اء فئات 

النا�سئ���ني، والقت�سار على فئة الفور �سل التي 

ت�سجيل 18 مت�سابقا حتى الآن.

واأكد �سامل الرميثي املدير العام لنادي اأبوظبي 

البح���ري على اأهمية اخلط���وات الإ�سرتاتيجية 

التي يقوم به���ا النادي يف تنظي���م البطولت 

البحرية يف خمتلف �سواطيء وبحار العا�سمة.

انطالق الجولة الأولى 

من بطولة الإمارات 

للتزلج على الماء 

دبي-الوحدة:

الريا�س���ي« متعدد  ي�ست�سيف »جمم���ع حمدان 

ال�ستخدام���ات، ال���ذي اأ�سب���ح ملتق���ى ريا�سات 

العامل، خال الف���رتة احلالية العديد من الأن�سطة 

الريا�سي���ة املتنوع���ة وتتوافد علي���ه العديد من 

املنتخبات العاملية لإقامة مع�سكراتها التدريبية 

ا�ستع���داًدا خلو����س مناف�سات اأوملبي���اد طوكيو 

الت���ي �ستقام خال الفرتة م���ن 23 يوليو حتى 8 

اأغ�سط�س 2021، كما تق���ام فيه مناف�سات بطولة 

ال�سباح���ة يف ذات الوقت. واأتاح الت�سميم املتميز 

واملوا�سفات العاملية عالية امل�ستوى التي مت بها 

اإن�ساء جممع حمدان الريا�سي مب�ساحته الوا�سعة 

الإمكاني���ة ل�ست�سافة ع���دة مع�سكرات لريا�سات 

خمتلفة تقام يف ذات الوقت دون اأن يتاأثر اأحدهم 

بالآخر، حيث ب���داأ املنتخب الهولن���دي للغط�س 

مع�سكره التدريبي اأم�س اخلمي�س 18 فرباير 2021 

وي�ستمر حتى يوم 27 فرباير اجلاري.

 المنتخب الهولندي للغط�س 

ي�ستعد في دبي لأولمبياد طوكيو

فيكتور يقابل الإ يطالي جوفاني وايفان 
مع البولندي كا�سبير

حلبة مر�سى يا�س ت�ست�سيف ختام بطولة فورمول3 

في �سل�سلة �سباقات يا�س

دبي-الوحدة :

اختتمت اجلولة الوىل م���ن مناف�سات كاأ�س دبي ايفزا 

الذهبية للبولو بفوز كبري حققه فريق ذئاب دبي كافو 

على مناف�سه فريق زي���دان وبنتيجة 12 مقابل �سبعة 

اأهداف وفوز فريق ابوظبي على فريق المارات ليتخطى 

عقب���ة كانت يف طريقه نحو ال�سدارة وفاز بنتيجة 12 

مقتبل 8 اأهداف .

ولع���ل الظاهرة التي متي���ز مبارايات اجلولة الوىل ان 

جميع الفرق الربع���ة الفائزة قد اجتمعت على فوزها 

بنتيجة 12 .

و�ستق���ام الي���وم اجلمعه مبارات���ني الوىل جتمع بني 

فريقي غنتوت وبنجا�س وهم���ا الفريقني اللذين حققا 

ف���وزا غاليا يف اجلولة الوىل اما املباراة الثانية فهي 

جتمع بني الفريق���ني اخلا�رسين يف اجلولة الفتتاحية 

فمن ياترى �سوف ي�سمد جراحه على ح�ساب الآخر هل 

احلبت���ور ام ايفزامهرة ؟ هذا م���ا �ستك�سف عنه مباراة 

اليوم .

وكان فري���ق ذئاب دبي كافو قد قدم عر�سا لفتا بفوزه 

يف مباراته الفتتاحية على فريق زيدان القوى الذي مل 

يظهر مب�ستواه املعروف بعد مباراة تقدم فيها مناف�سه 

فريق زي���دان يف ال�سوطني الول والث���اين 2 مقابل 1 

واربع���ة مقابل 3 اأهداف ثم �رسع���ان ما ا�ستفاق فريق 

ذئاب دبي كاف���و ليوقف زحف زي���دان وينهي ال�سوط 

الثالث بتقدمه بنتيجة 6 اأهداف مقابل خم�سة اأهداف .

ويوا�س���ل فريق ذئاب دبي كافو هجماته وغاراته على 

فري���ق زيدان منهيا ال�سوط الراب���ع بنتيجة 10 اهداف 

مقاب���ل �ست���ة ثم ي�سي���ف هدفني اآخري���ن اىل ر�سيده 

لريف���ع اأهدافه اىل 12  اأحرز منه���ا جنم الفرق وهدافه 

تومي بريي�سفورد ن�سف الهداف موؤكدا احقيته بالفوز 

باملباراة فيما توقف ر�سيد زيدان عند 7 اأهداف .

اأما املباراة الثانية والتي جمعت بني فريقي المارات 

وابوظب���ي وكانت قوي���ة و�ساخنة وعم���رت بالكفاح 

والندية والثارة م���ن بدايتها وحتى الرمق الخري فقد 

ك�سفت لباق���ي الفرق ع���ن اوراق الفريقني املر�سحني 

لل�سدارة .

بادرابوظبي بالتقدم به���دف ل غونزالو ديلتور وتبعه 

زميل���ه الفريدو كابيلا باحراز اله���دف الثاين لينتهي 

ال�سوط الول بتقدم ابوظبي بهدفني مقابل هدفا واحدا 

ويف بداي���ة ال�سوط الثاين ي���درك لوكا�س مونتيفريدي 

جونيور التع���ادل لامارات ال ان الفري���دو وباتي�ستا 

يح���رزان ثاثة اأهداف لأبوظبي فيم���ا ي�سيف توما�س 

بانيللو هدفني لفريقه الم���ارات لينتهي ال�سوط الين 

بنتيجة 5 مقابل اربعة اأهداف .

ويف ال�سوط���ني الثالث والرابع يك����رس فريق المارات 

ع���ن انيابه وينجح يف انهاء ال�س���وط الثالث بنتيجة 

7 مقاب���ل 7 اأهداف وال�سوط الراب���ع بنتيجة 8 مقابل 

8 اأهداف ويقام ال�س���وط اخلام�س والخري فوق �سفيح 

�ساخن خا�سة يف البداي���ة التي ات�سمت بالتوتر ولكن 

ي�ستثم���ر فريق ابوظبي الخط���اء التي وقع فيها دفاع 

فريق الم���ارات ويحرز هدفني متتاليني منهيا املباراة 

ل�ساحله ويتنف�س ال�سع���داء ويفوز بنتيجة 10 اأهداف 

مقابل 8 اأه���داف لاأمارات واأح���رز جونزالو ديلتور 6 

اأهداف .

دبي  �� وام :

 د�س���ن رايل دبي ال�سح���راوي دورته 

احلالي���ة التي انطل���ق اأم�س �سجات 

الأرقام القيا�سية كاأول رايل يف بطولة 

كاأ����س العامل للرالي���ات ال�سحراوية 

ال�سم�سية  الطاق���ة  يقام با�ستخ���دام 

امل�ستدامة حيث يعك�س جهود الدولة 

الرائدة لن�رس حل���ول الطاقة النظيفة 

وامل�ستدامة يف العامل.

وي�س���ارك يف رايل دب���ي ال�سحراوي 

ال���ذي ت�ستم���ر مناف�سات���ه حتى 20 

فرباير اجلاري ويقام يف مركز البتكار 

التاب���ع لهيئ���ة كهرباء ومي���اه دبي 

الواقع يف جمم���ع حممد بن را�سد اآل 

مكت���وم للطاقة ال�سم�سي���ة الفائزين 

العامل للراليات  باألقاب بطولة كاأ�س 

ال�سحراوية.

وكانت بطول���ة كاأ�س العامل للراليات 

ال�سحراوي���ة "فيا" ق���د انطلقت هذا 

العام ب���رايل الغابات ال�سمالية حيث 

درجة احل���رارة دون ال�سفر يف �سمال 

رو�سيا و�سارك فيه املت�سابق ديني�س 

كروتوف ال���ذي اأخفق يف اإنهاء الرايل 

اأن تعطلت  برو�سي���ا بنج���اح بع���د 

�سيارته يف اجلروف الثلجية ويتطلع 

اإىل حتقي���ق م�ساركة متميزة يف رايل 

دبي ال�سحراوي.

و�سارك كروتوف يف املغامرة الثلجية 

امل���اح كون�ستانت���ني زيلتوف على 

منت �سيارة فري���ق اإك�س - ريد ميني 

جون كوبر وورك�س رايل والذي �سارك 

�سابقا مرتني مع فادميري فا�سيلييف 

الفائز بلقب اجلول���ة الأوىل و�ساعده 

بالفوز بلقب رايل اأبوظبي ال�سحراوي 

كم���ا ي�س���ارك يف رايل ه���ذا الع���ام 

الناري���ة لعام 2018  بطل الدراجات 

المارات���ي حمم���د البلو�س���ي والذي 

�سنطلق من املركز ال�سابع من بني 43 

دراجا م�ساركا.

ويتطلع اثن���ان من اأبرز ال�سائقني يف 

العامل العرب���ي وهما الماراتي خالد 

القا�سمي وال�سع���ودي يزيد الراجحي 

للف���وز بلقب ال���رايل واحليلولة دون 

فوز �سائق من خ���ارج املنطقة للمرة 

الثالثة.

ويق���ود املت�ساب���ق المارات���ي خالد 

القا�سم���ي مع ماح���ه الأملاين ديرك 

فون زيتزيفيت�س �سيارة فريق اأبوظبي 

ري�سين���غ بيج���و 3008 دي كي���ه اآر 

بينم���ا يق���ود املت�ساب���ق ال�سعودي 

الربيطاين  الراجحي مع م���اح  يزيد 

مايكل اأور �سي���ارة تويوتا هايلوك�س 

اأوفردرايف.

الذي���ن  الدراج���ني  قائم���ة  وت�س���م 

يتناف�سون للفوز بلقب فاحتة جولت 

بطولة كاأ�س العامل للدراجات النارية 

/في���م/ يف دب���ي هذا الع���ام الدراج 

اجلن���وب افريق���ي اآرون م���ري الفائز 

بلقب العام املا�س���ي ومواطنه مارك 

اكرم���ان الفائ���ز بلقب ع���ام 2017 

والدراج المارات���ي �سلطان البلو�سي 

والربيطاين �سام �سميث.

رالي دبي ال�سحراوي يقام با�ستخدام الطاقة 

ال�سم�سية الم�ستدامة

فوز كبير للذئاب على زيدان.. واأبوظبي يتخطى 

عقبة الإمارات

اختت�م الجولة الأولى لك�أ�س دبي اإيفزا الذهبية للبولو

انطالقة قوية لبطولة تل اأبيب جراند �سالم

اإ�سادة بالم�ساركة ال�ستثنائية للجودو الإماراتي  في البطولة



�نخفا�ض �ضغط �لدم �أحد 

�مل�ضاكل �ل�ضحية �ضائعة 

�النت�ضار �لتي قد تت�ضبب 

و�لدوخ���ة،  باالإغم���اء 

�ل�ض���ديدة  �حلاالت  ويف 

قد تكون هذه �مل�ض���كلة 

مهددة للحياة.

يكم���ن ع���اج �نخفا�ض 

با�ضتخد�م  �لدم  �ض���غط 

�الأدوية، ولكن ما يجهله 

�لكثريون ه���و وجود عدة 

طرق لرفع �ضغط �لدم بعيد�ً عن �الأدوية، 

وهي :

– زي���ادة كمية �مل���اء �لت���ي ي�رشبها 
مر�ضى �نخفا�ض �ضغط �لدم مرة ون�ض 

عن ��ضتهاكهم �ليومي �ملعتاد.

– تن���اول �الأطعمة �ملاحل���ة الأن �مللح 
يحتفظ بال�ضو�ئل ويزيد من �ضغط �لدم.

– �رشب كوب �أو كوبني من �لقهوة وذلك 
لدور �لكافيني �ملوجود فيها يف �لتاأثري 

على �الأوعية �لدموية”.

– ممار�ضة �لريا�ض���ة با�ضتخد�م مو�ضع 
�لر�ض���غ �لعادي، حيث �أنه حتى خم�ض 

دقائق م���ن �لتمارين �ليومي���ة مع هذ� 

�جلهاز ميكن �أن جتعل تدفق �لدم طبيعيًا 

وحت�ضن �ل�ضحة �لعامة.

قال بي���ل جيت�ض �إن رف����ض �لكثري من 

�لنا�ض الرتد�ء �لكمامات و�حل�ضول على 

لقاح���ات كورونا يعود �إىل ما يو�ض���ف 

ب�”نظريات �ملوؤ�مرة”.

و�أو�ضح موؤ�ض�ض �رشكة “مايكرو�ضوفت” 

يف مقابلة م���ع هيئة �الإذ�ع���ة �لعامة 

�لوطنية �الأ�ضرت�لية �أن “نظرية �ملوؤ�مرة” 

له���ا عاقة بلقاحات كورون���ا، وهو �أمر 

ماأ�ض���اوي الأنه ي���وؤدي �إىل ع���دم �رتد�ء 

�الأ�ضخا�ض �الأقنعة و�لتطعيم.

ولفت �إىل �أنه مل ير، حتى �الآن، حًا جّيد�ً 

حول كيفي���ة وقف �نت�ض���ار �ملعلومات 

�مل�ضللة على �ل�ضبكات �الجتماعية.

ومنذ بد�ية �جلائحة �نت�رشت �ض���ائعات 

على مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي وو�ضائل 

�الإعام حول تورط بيل جيت�ض �ملزعوم 

يف ظهور �لوباء.

ورد موؤ�ض�ض �رشكة “مايكرو�ضوفت” على 

هذه �ل�ضائعات قائًا �إنها حمقاء للغاية 

وال ميكن �لرد عليها بجدية.

�ضبطت �ضلطات �جلمارك �لهولندية يف ميناء روترد�م �أكرث 

من 1300 كيلوجر�م كوكايني.

و�أعلن �الدعاء �لعام �لهولندي �أول �أم�ض �أن �ملخدر�ت كانت 

خمباأة د�خل �ضحنة حبوب بن . وَقدََّرْت �ل�ضلطات �لهولندية 

قيمة �ملخدر�ت �مل�ضبوطة بنحو 100 مليون يورو.

وح�ض���ب ت�رشيحات �الدعاء، فاإن �حلاوية كانت قادمة من 

�لرب�زيل وكانت خم�ض�ضة ل�رشكة يف هولند� ومن �ملرجح 

�أال يكون لل�رشكة عاقة باملخدر�ت.

جتدر �الإ�ضارة �إىل �أن ميناء روترد�م هو و�حد من �أكرب �ملو�نئ 

�لتي يرد �إليها �ضحنات كوكايني يف �أوروبا، �إذ و�ضل �إجمايل 

كمية �لكوكايني �لتي مت �كت�ضافها يف هذ� �مليناء يف �لعام 

�ملا�ضي �إىل قر�بة 34 �ألف كيلوجر�م.

�رتفعت ح�ض���يلة �ض���حايا فريو�ض كورونا حول �لعامل �إىل �أكرث من 

مليونني و249 �ألف حالة وفاة، فيما بلغ �إجمايل �الإ�ض���ابات �لتي مت 

ت�ضجيلها حتى �الآن نحو 110 مايني.

وتت�ض���در �لواليات �ملتحدة قائمة �لدول �الأكرث ت�رشر�ً، و�ضجلت �أكرث 

من 490 �ألف وفاة ، وجتاوز فيها عدد �الإ�ضابات 27.8 مايني.وحتتل 

�لرب�زيل �ملرتب���ة �لثانية من حيث عدد �لوفي���ات �إذ بلغت �أكرث من 

242 �ألف وفاة، ونحو 10 مايني �إ�ضابة .ويف �ملك�ضيك ح�ضد فريو�ض 

كورونا �أرو�ح �أكرث من 177 �ألف �ض���خ�ض فيما جتاوز عدد �الإ�ضابات،  

مليوين �إ�ضابة.ويف �لهند �لتي حتتل �ملرتبة �لر�بعة مت ت�ضجيل نحو 

156 �أل���ف  وفاة فيما بلغ �قرتب �إجمايل �الإ�ض���ابات من 11 مليون 

�إ�ض���ابة حتى �الآن. ويف بريطانيا �أكرث دول �الحت���اد �الأوروبي جر�ء 

تف�ض���ي �لوباء، ح�ض���د فريو�ض كورونا �أرو�ح نحو 120 �ألف �ضخ�ض، 

وبلغ عدد �الإ�ض���ابات نحو 4.1 مليون �إ�ض���ابة، تليها �إيطاليا �لتي 

�ض���جلت 95 �ألف حالة وفاة، ومليونني و751 �ألف �إ�ضابة.ويف فرن�ضا 

�لتي حتتل �ملرتبة �ل�ض���ابعة من حيث عدد �لوفيات ح�ض���د فريو�ض 

كورونا �أرو�ح �أكرث من 83 �ألف �ضخ�ض، و�قرتبت ح�ضيلة �الإ�ضابات من 

3.6 مايني �إ�ضابة ، تليها رو�ضيا �لتي جتاوز فيها �إجمايل �لوفيات 

80 �ألف حالة و�ضجلت حتى �الآن 4 مايني و66 �ألف �إ�ضابة.

�أف���اد موقع »�أوب�ض���ريفر« 

ثالثة  طف���رة  باكت�ض���اف 

لفريو�ض كورونا �مل�ض���تجد 

�أثارت قلق  يف 13 دول���ة، 

�لعلماء وخرب�ء �ل�ضحة.

ويف وقت �ضابق، جرى ر�ضد 

ل�«كوفيد-19«  طفرت���ني 

بريطاني���ا  م���ن  كل  يف 

وجن���وب �أفريقي���ا، قبل �أن 

تنتقا �إىل �لعديد من �لدول، 

وقال �ملتخ�ض�ضون �آنذ�ك �إن 

�لطفرتني �رشيعتا �النت�ضار، 

لك���ن ال يوجد �أي دليل على 

خطورتهما.

�أما �لطفرة �جلديدة )�لثالثة( فاإنها حتمل 

��ضم »E484K« ح�ضب ما ك�ضفه باحثون 

يف جامعة �إدنربة يف ��ضكتلند�، مرجحني 

�أنه���ا �أكرث خطورة، على �عتبار �أنها متّكن 

�لفريو�ض من جتنب �الأج�ض���ام �مل�ض���ادة 

�لناجتة عن �للقاح���ات �ملتوفرة حاليًا. 

وجرى �لعثور على �ملتغري �جلديد يف 13 

دولة يف 5 قار�ت، مم���ا يعني �أنه �نت�رش 

لبع�ض �لوقت قبل �كت�ضافه.

وت�ض���مل هذه �لبلد�ن، �لواليات �ملتحدة 

وكن���د� و�لدمن���ارك وبريطانيا وفرن�ض���ا 

وبلجيكا و�إ�ض���بانيا وفنلن���د� ونيجرييا 

وغانا و�الأردن و�أ�ض���رت�ليا و�ض���نغافورة. 

ويعتقد �لباحث���ون �أن �أول عينة حتتوي 

على �لطفرة �جلديدة تعود �إىل 15 دي�ضمرب 

من �لعام �ملا�ضي.

»كورونا« يح�صد 2.4 ماليني وفاة حول العامل  ونحو 110 ماليني �إ�صابة
بيل غيت�ض: رف�ض ارتداء الكمامات 

»م�ؤامرة«

�أث���ارت و�قعة رمي �أم لطفليها يف نهر دجلة ردود فعل غا�ض���بة، 

وطالبو� مبعاقبة �الأم ”�لتي جتردت من �إن�ضانيتها ومن �أي عاطفة“.

حيث ق�ضت حمكمة عر�قية، �أم�ض، باإعد�م �ملر�أة �ضنقًا حتى �ملوت.

وتعود �حلادثة، �إىل �ضهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �لعام �ملا�ضي، عندما 

وثق���ت كامري�ت �ملر�قبة مقطعًا تظهر فيه �ض���يدة تقدم على رمي 

طفليها يف نهر دجلة، بني منطقتي �الأعظمية و�لكاظمية، يف و�قعة 

هزت �لر�أي �لعام يف �لباد.

وقالت م�ضادر ق�ضائية لو�ضائل �إعام حملية �إن ”حمكمة جنايات 

�لكرخ �أ�ضدرت قر�ر �حلكم باالإعد�م مرتني �ضنقًا حتى �ملوت الإمر�أة 

�ألقت بطفليها من �أعلى �أحد ج�ض���ور بغد�د“. وقالت �ملتهمة �أثناء 

�لتحقيقات، �إنها �أقدمت على فعلتها نتيجة خافات مع طليقها.

طعنت “جي�ض���يكا كاميلريي”تبلغ من �لعمر 27 عامًا، 

و�لدتها “ريت���ا” �لبالغة من �لعم���ر 57 عامًا، �أكرث من 

100 مرة خال م�ضادة يف منزلهم يف �ضيدين ، �أ�ضرت�ليا.

�ألق���ت �ملتهمة ر�أ����ض و�لدتها على ممر �مل�ض���اة خارج 

منزلها وج�ض���دها يف �ملطبخ، ثم �أم�ض���كت هاتفها بكل 

هدوء وهاتفت �ل�رشطة حيث قالت “كاميلريي” ب�ض���كل 

خميف: “لق���د حاولت �أم���ي طعني وقتلته���ا، على ما 

�أعتقد”، وطلبت من �ل�رشطة �حل�ض���ور فور�ً قبل �خلو�ض 

يف �لتفا�ضيل �ملرعبة.

و�أ�ضارت الحقًا يف �لتحقيقات :”�أمي �ضئمت مني، �أم�ضكت 

ب�ض���عري وجرجرتني طو�ل �لطريق �إىل �ملطبخ وح�ضلت 

على �ض���كني، وحاولت �أن ت�ضغط علي بها ولكن �أم�ضكت 

بها وطعنتها يف ظهرها، لقد �ض���عرت بالغ�ضب �ل�ضديد 

لدرجة �أنني و��ضلت طعنها وطعنها وخلعت ر�أ�ضها.

خال �ملحاكمة ، ��ض���تمعت �ملحكم���ة �إىل �أن كاميلريي 

طعن���ت و�لدتها �أكرث من 100 مرة يف رقبتها ور�أ�ض���ها، 

وقطعت ر�أ�ض���ها وقطعت مقل عينيها ول�ض���انها و�أنفها، 

و�أخ���ربت طبيب���ًا نف�ض���يًا �أن �الأفام �لعنيف���ة �ألهمتها 

جرميتها �ملروعة.

تخطط �رشكة مايكرو�ضوفت ملو��ض���لة حت�ضني و�ضع �الأطفال عن 

طريق �إ�ضافة �ملزيد من �مليز�ت.

وتخترب �رشكة “مايكرو�ضوفت” �الأمريكية حاليًا ن�ضخة خم�ض�ضة 

من مت�ض���فحها لاإنرتنت “�إيدج” لاأطفال، و�لذي �ضي�ض���اعد على 

حماية �الأطفال �أثناء تنقلهم عرب �ضبكة �لويب.

و�ضيكون �ل�ضن �ملحدد ملن ميكنهم ��ضتخد�م “�إيدج” لاأطفال، �لذين 

ترت�وح �أعمارهم ما بني 5 �أعو�م �إىل 12 عامًا. ولن يحتاج “و�ضع 

�لطفل” �إىل تغيري �إعد�د�ت ح�ض���اب “مايكرو�ضوفت” حتى يتمكن 

من ��ضتخد�مه �الأطفال، بل �ضيمكنه مبا�رشة ت�ضغيله.ي�ضتخدم و�ضع 

�الأطف���ال �لبحث �الآمن يف حم���رك �لبحث “بينغ” مع منع �لتتبع 

�ل�ضارم، ويوفر �ضمات مت�ضفح خم�ض�ضة.
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�ضبط 1300 كيلوجرام كوكايني 
يف هولندا

اكت�ضاف طفرة جديدة لكورونا 

يف 13 دولة.. 

خطوات 

مهمة مل�ضح 

كافة بياناتك 

ال�ضخ�ضية قبل 

بيع هاتفك

�أعلن م�ضوؤول كبري يف �لبنتاغون  �أّن ثلث 

�أفر�د �لقو�ت �مل�ضلّحة �الأمريكية يرف�ضون 

تلّقي �للّق���اح �مل�ض���اّد لكوفيد-19 على 

�لرّغم من �أّن فريو�ض كورونا م�ض���ت�رٍش يف 

�ض���فوفهم و�أّنهم ي�ض���اركون باأنف�ضهم يف 

�حلملة �لوطنية لتلقيح �ض���ّكان �لواليات 

�ملّتحدة.

وقال �مليجور جرن�ل جيف تاليافريو خال 

جل�ضة ��ضتماع يف �لكونغر�ض �إّن »معداّلت 

�لقبول تناهز �لثلثني«، يف وقت ال يز�ل فيه 

�لبنتاغون يعترب تلّقي �لع�ضكريني �للّقاح 

�مل�ضاد لكوفيد-19 م�ضاألة �ختيارية.

ولفت تاليافريو �إىل �أّن هذ� �لرقم ي�ضتند �إىل 

»بيانات �أوّلية للغاية«.

من جهت���ه قال �ملتح���دث با�ض���م وز�رة 

�لدفاع �الأمريكية جون كريبي �إّنه لي�ض���ت 

لدى �لبنتاغون حاليًا بيانات مف�ّضلة عن 

�جلي�ض باأكمله يف م���ا يتعلق بالتلقيح، 

موؤّكد�ً باملقابل �أّن �لع�ضكريني �الأمريكيني 

تلّقو� حّتى �ليوم ما جمموعه 916,500 

جرع���ة. وال يو�ض���ح ه���ذ� �لرقم كم 

بال�ضبط عدد �لع�ضكريني �لذين جرى 

تطعيمهم حتى �ليوم، ذلك الأّن �للّقاح 

يعطى على جرعتني، م���ا يعني �أّن 

بع�ضهم قد يكون تلّقى جرعة و�حدة 

و�لبع�ض �الآخر جرعتني.

و�ض���دّد كريبي على �أّن م�ض���توى رف�ض 

�للّق���اح يف �ض���فوف �لقو�ت �مل�ض���لّحة 

م�ض���ابه تقريبًا مل�ضتو�ه يف �ضفوف عامة 

�ل�ضكان.

 ثلث الع�ضكريني الأمريكيني يرف�ضون تلقي اللقاح امل�ضاد لكورونا

ومن �أبرز �خلطو�ت �لازمة مل�ض���ح بيانات �أي هاتف 

ذكي �أو تابلت م�ضتعمل، على �لنحو �لتايل: قبل م�ضح 

�لبيانات

– تاأكد م���ن �أن لديك ن�ض���خة �حتياطية من جميع 
�لبيانات �ل�ضخ�ضية، �لتي تريد �الحتفاظ بها.

– �إذ� كنت ت�ض���تخدم جهازك للو�ضول �إىل �خلدمات 
ع���رب �الإنرتنت )مثل �خلدمات �مل�رشفية �أو �لت�ض���وق 

�أو �لربيد �الإلكرتوين �أو و�ضائل �لتو��ضل �الإجتماعي(، 

�حر�ض على ت�ضجيل �لدخول �إىل هذه �خلدمات دون 

حفظ كلمة �ملرور �خلا�ضة بك يف كل مرة.

– تاأكد م���ن معرفة �حل�ض���ابات �لتي ت�ض���ل �إليها 
)وت�ضجيات �لدخول وكلمات �ملرور لكل ح�ضاب من 

هذه �حل�ضابات( قبل م�ضح بياناتك.

– �إذ� كن���ت ت�ض���تخدم جهازك للتحك���م يف �أي من 
�أجهزت���ك “�لذكية” ح���ول �ملنزل )مث���ل �لكامري�ت 

�الأمنية �أو منظمات �حلر�رة(، فغريها �رشيعًا، الأنك لن 

تتمكن من �إد�رتها قريبًا.

– �إذ� كنت ت�ض���تخدم جهازك للتحقق من ح�ضاباتك 
على �الإنرتنت )على �ض���بيل �ملثال، عن طريق تاأكيد 

رموز �لر�ضائل �لق�ضرية(، ف�ضتحتاج �إىل �لتاأكد من �أن 

هذ� يعمل على جهاز �آخر.

– تاأكد من كافة ح�ضاباتك على �الإنرتنت، قبل م�ضح 
�لبيانات �ملوجودة على هاتفك �أو حا�ضبك �للوحية.

م�ضح �لبيانات

– �خ���رت م���ن �الإعد�دت م�ض���ح جمي���ع �ملحتويات 
و�الإعد�د�ت على �لهاتف.

– بعد ذلك ��ضغط على خيار �إعادة �ضبط �مل�ضنع.
– تاأكد م���ن �إز�لة جميع �لبيانات �ل�ضخ�ض���ية مثل 
�لر�ض���ائل وجهات �الت�ضال و�ل�ض���ور �لفوتوغر�فية 

و�ضجات �لت�ضفح ورموز “و�ي فاي” وكلمات �ملرور.

– تاأك���د من ع���دم حتديدك على خي���ار “�الحتفاظ 
بامللفات �ل�ضخ�ضية” عند حمو �لبيانات.

حلماية الأطفال.. مايكرو�ضوفت تخترب 
ن�ضخة جديدة لها

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

3 طرق لعالج �ضغط الدم 

املنخف�ض
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