
ال�شارقة-وام:

 اعتم���د �شاحب ال�شم���و ال�شيخ الدكتور 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�ضارقة 500 مليون درهم 

لإن�ضاء �ضبكة �رصف �ضحي متكاملة يف 

منطقة مويلح التي تعد من اأكرث املناطق 

ال�رصيعة يف التط���ور العمراين والكثافة 

ال�ضكانية .

وقال املهند�س علي بن �ضاهني ال�ضويدي 

رئي�س دائرة الأ�ضغ���ال العامة بال�ضارقة 

: ت�ضاف���رت جهود الدائ���رة مع �رصكائها 

ال�ضرتاتيجي���ني بو�ضع خط���ة متكاملة 

لل����رصف يف مدين���ة ال�ضارقة حتى عام 

2040 لتطوي���ر قطاع ال����رصف ال�ضحي 

وحتديد اأولوية تنفي���ذ م�ضاريع ال�رصف 

لإن�ض���اء نظام ����رصف �ضح���ي متكامل 

وبتكلفة اقت�ضادية مدرو�ضة بالتزامن مع 

التطور العمراين

اأبوظبي-وام:

�ضه���د الي���وم الأول م���ن معر�ض���ي "اآيدك�س" 

و"نافدك����س" 2021 اإع���ان الق���وات امل�ضلحة 
الإماراتية عن توقي���ع 19 �ضفقة بقيمة 5,030 

مليار درهم مع ����رصكات حملية ودولية، وذلك 

بالتزام���ن مع انطاق فعاليات املعر�ضني ام�س 

وي�ضتمر اإىل 25 فرباير اجلاري.

وق���ال �ضع���ادة العمي���د ركن حمم���د خمي�س 

احل�ضاين، املتحدث الر�ضمي ملعر�ضي "اآيدك�س" 

و"نافدك����س" اإن اإجمايل ال�ضفق���ات اخلارجية 
بلغ���ت 1.091 مليار دره���م، والتي متثل %22 

م���ن اإجمايل قيمة ال�ضفق���ات، فيما بلغت قيمة 

ال�ضفقات املحلي���ة 3.939 مليار درهم بن�ضبة 

.%78

طرابل�س-)د ب ا(:

 جنا وزي���ر الداخلية بحكومة الوف���اق الليبية املدعومة 

دوليا فتحي با�ضاغا ام�س الأحد من حماولة اغتيال على 

ي���د م�ضلحني جمهول���ني مبنطقة جنزور غ���رب العا�ضمة 

طرابل�س.

وقال �ضهود عيان لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ( اإن موكب 

الوزي���ر با�ضاغ���ا تعر�س لوابل اطاق ن���ار ومت الرّد علي 

م�ضدر النريان وقتل اأحد اأفراد املجموعة املهاجمة.

واأ�ض���اف ذات امل�ضدر انه مت القب�س علي باقي الفراد يف 

ذات ال�ضي���ارة املهاجمة التي تتبع وزارة الداخلية وحتمل 

مل�ضق ق�ضم الدعم والإ�ضتقرار التابع للوزارة.

من جانب���ه ، اأكد م�ضت�ضار وزارة ال�ضح���ة اأمني الها�ضمي 

جناة با�ضاغ���ا بينما ا�ضيب اأحد حرا�ضه جراء الهجوم من 

�ضيارة م�ضفحة . وق���ال الها�ضمي اإنه مت مطاردة ال�ضيارة 

املهاجمة والقب�س على �ضخ�ضني فيها وقتل ثالث .

الخرطوم-)د ب اأ(:

 اأعل���ن البنك املركزي ال�ض���وداين ام�س الأح���د توحيد �ضعر 

ال�رصف، بهدف عاج الختالت الهيكلية وا�ضتقطاب حتويات 

ال�ضودانيني العاملني باخلارج عرب القنوات الر�ضمية.

وذكر البن���ك، يف بيان على موقعه الإلكرتوين، اأن "من�ضورات 

و�ضواب���ط �ضدرت من البن���ك موجهة للم�ض���ارف و�رصكات 

ال�رصاف���ة لتنفيذ الروؤية الإ�ضاحي���ة للدولة اعتبارا من يوم 

الأحد".

ونقل موقع "�ضودان تريبيون" عن من�ضور عممه بنك ال�ضودان 

على امل�ضارف، اأنه يتعني على امل�ضارف اإعان اأ�ضعار �رصف 

العمات الأجنبية بناء على قوى العر�س والطلب يف ال�ضوق 

على لوحة العر�س قبل التعامل مع اجلمهور.

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

اأبوظب���ي � وام: اأك���دت �رصك���ة اأبوظب���ي للخدم���ات ال�ضحي���ة 

»�ضحة«اأهمي���ة اللتزام بالإجراءات الوقائي���ة ال�ضخ�ضية التي 

ل ت���زال �رصورية حت���ى بالن�ضبة لاأ�ضخا����س الذين تلقوا لقاح 

" كوفي���د-19 ". و�ض���ددت على اأن اللت���زام بالتطعيم مع اتباع 
الإج���راءات الحرتازية الازم���ة والتي ت�ضمل ارت���داء الكمامات 

والتعقيم املنتظم لليدين ومراعاة التباعد اجل�ضدي يعد الطريقة 

الأ����رصع والأكرث اأمانا ملكافحة هذه اجلائحة . وقال الدكتور اأنور 

�ضام املدي���ر التنفيذي لل�ضوؤون الطبية يف �رصكة »�ضحة«:"منذ 

بداي���ة اجلائحة وحت���ى الآن ل يزال اللتزام باتب���اع الإجراءات 

الحرتازية مثل ارتداء الكمامة والتعقيم املنتظم لليدين ومراعاة 

التباعد اجل�ضدي 

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�ضحة ووقاي���ة املجتمع عن تقدمي 951 جرعة 

خال ال�ضاعات ال���� 24 املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 

التي مت تقدميها حتى يوم اأم�س الأحد 5,554,342 جرعة ومعدل 

توزيع اللقاح 56.16 جرعة لكل 100 �ضخ�س.

ياأت���ي ذلك متا�ضيا م���ع خطة الوزارة لتوف���ري لقاح كوفيد-19 

و�ضعيًا اإىل الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم 

والتي �ضت�ضاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�س 

" كوفيد - 19".

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة

�شنعاء-)د ب اأ(:

 اأف���اد اجلي�س اليمني امل���وايل للحكومة 

ال�رصعي���ة، ام�س الأحد، مبقت���ل ما ل يقل 

عن 70 عن�رصاً من م�ضلحي احلوثيني، اثر 

معارك مع اجلي�س مبحافظة ماأرب، �رصقي 

الباد.

وقال املركز الإعامي للجي�س يف ح�ضابه 

على موق���ع التوا�ضل الجتماعي«تويرت« 

،:«اإن ق���وات اجلي����س الوطن���ي م�ضنودة 

ال�ضعبية، ك�رصت عدة هجمات  باملقاومة 

انتحاري���ة �ضنته���ا ميلي�ضي���ا احلوث���ي 

النقابية، يف عدة جبهات غرب حمافظة 

ماأرب«.

20 صفحة / درهم واحدمؤرش سوق أبوظبي املايل السـنة الثامنة واألربعون

20 Pages/one DirhamAL WAHDA

مؤرش سوق ديب املايل

التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي

الثنني 10 رجب 1442 ه� املوافق 22 فرباير 2021 �� الع�دد 14676

MONDAY 22 FEBRUARY 2021 ــ Issue NO. 14676 0٫24  5,656.64 5,642.852,568.030.32 2,576.32

وزير داخلية الوفاق الليبية 
ينجو من محاولة اغتيال

بعد تعويم الجنيه ال�سوداني .. 
الم�سارف تطرح �سعرًا للدوالر اأعلى 

من ال�سوق ال�سوداء

»�سحة«: التطعيم بلقاح كوفيد - 19 ال يعني 
التهاون باالإجراءات الوقائية

تقديم 951 جرعة من لقاح »كوفيد -19« خالل 
24 �ساعة واالإجمالي 5,554,342 

 الفجر 5.34 الظهر 12.38  الع�رص 3.55  املغرب 6.24 الع�ضاء 7.38

الجي�ش اليمني: مقتل 

70 حوثيًا في معارك 

بمحافظة ماأرب
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اأبوظبي-وام:

 حتت الرعاية الكرمية ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 

اهلل«، ونيابة عن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�ضلح���ة، افتتح �ضمو ال�ضيخ 

من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

ال���وزراء وزير �ض���وؤون الرئا�ض���ة، ام�س الحد، 

الدورة ال� 15 ملعر�س الدفاع الدويل »اآيدك�س« 

ومعر�س الدفاع البح���ري »نافدك�س« 2021, 

واللذي���ن ي�ضتم���ران خلم�ضة اأي���ام، حتى 25 

فرباير، يف مركز اأبوظب���ي الوطني للمعار�س، 

ليكون اأكرب حدث دويل يد�ضن مرحلة التعايف 

من /كوفيد-19/.

 وتفقد �ضاحب ال�ضم���و ال�ضيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للق���وات امل�ضلح���ة ام�س عددا م���ن الأجنحة 

الوطنية والدولية امل�ضاركة يف الدورة اخلام�ضة 

ع�رصة ملعر�س الدفاع الدويل »اآيدك�س 2021« 

الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.

واطل���ع �ضموه خ���ال اجلول���ة التفقدية على 

اأحدث ابت���كارات ال�رصكات وال���دول واإنتاجها 

من الآليات املتطورة واأنظمة التحكم وتقنيات 

الرادارات الدفاعية والع�ضكرية وغريها .

دبي-وام:

 اأ�ضبحت طريان الإمارات ام�س 

يف عداد ناقات جوية عاملية 

قليل���ة ت�ضغل رحل���ة تخدمها 

بالكام���ل فرق م���ن العاملني 

متلق���ي اللقاح���ات وذلك يف 

جمي���ع نق���اط الت�ض���ال مع 

امل�ضافرين.

ولقيت الرحلة "ئي كيه 215" 

الت���ي اأقلعت من مط���ار دبي 

الدويل �ضباح ام�س متجهة اإىل 

لو�س اأجنلو�س خدمات متكاملة 

م���ن قب���ل موظفني اخت���اروا 

التطعيم وذلك يف جميع مراحل 

الرحلة عرب كاونرتات اإجراءات 

ال�ضف���ر والأم���ن و�ضالة رجال 

الأوىل  الدرجة  و�ضالة  الأعمال 

اإىل  وبوابة املغادرة بالإ�ضافة 

واأفراد  والطيارين  املهند�ض���ني 

طاق���م اخلدمات اجلوية وفريق 

تنظيف وجتهيز الطائرة وفريق 

الأر�ضية  واملناول���ة  التحميل 

وفريق الإمارات لل�ضحن اجلوي.

وكان���ت جمموع���ة الإم���ارات 

اأطلق���ت حملة التطعيم بوترية 

مت�ضارع���ة منذ اأك���رث من �ضهر 

حيث تلقى نحو 26 األف موظف 

"44 باملائ���ه من العاملني يف 
جرعتني  الأمامي���ة"  اخلطوط 

من لقاح "فاي���زر بيونتيك" اأو 

"�ضينوفارم".

»طالع �س 2 و3«

اأبوظبي-وام:

 اأك���دت الهيئة العامة للطريان 

املدين اأن طائرة ال�ضحن الرتكية 

اأقلعت من مطار ال�ضارقة  التي 

اإ�ضطنبول  اإىل  متجه���ة  الدويل 

واأ�ضيبت بعطل ب�ضيط وهي يف 

الأجواء قد هبط���ت ب�ضام يف 

مطار وجهتها يف تركيا.

وقال���ت الهيئة العامة للطريان 

امل���دين اإنها ب���داأت بالتوا�ضل 

املدين  الط���ريان  هيئ���ة  م���ع 

الرتكية و�رصكة الطريان املعنية 

الواقعة  تفا�ضيل  للتحقيق يف 

الأ�ضا�ضي  ال�ضبب  اإىل  والتو�ضل 

التعام���ل  وكيفي���ة  للواقع���ة 

معها ل�ضم���ان المتثال الأعلى 

مل�ضتوى معاي���ري ال�ضامة يف 

املجال اجل���وي لدولة الإمارات 

ومطارات الدولة.

من جانبها اأكدت دائرة الطريان 

اأن طائرة  امل���دين بال�ضارق���ة 

برتكيا  م�ضجلة  تركي���ة  �ضحن 

اأقلعت من مطار ال�ضارقة الدويل 

متوجه���ة اإىل اإ�ضطنبول هبطت 

يف مق���ر وجهته���ا ب�ضام دون 

اأية اأ�رصار بعد اأن اأ�ضابها عطل 

ب�ضي���ط وه���ي يف الأجواء ومت 

اإ�ضاحه من قبل قائد الطائرة.

محمد بن زايد يتفقد الأجنحة الم�ساركة وي�ستقبل 
عددًا من الوزراء وروؤ�ساء الوفود 

»طيران االإمارات« ت�سغل اأول رحلة تخدمها 

فرق ملقحة بالكامل عبر جميع نقاط االت�سال

»الطيران المدني«: نتوا�سل مع الطيران المدني بتركيا 
للتحقيق في تفا�سيل واقعة طائرة ال�سحن

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

�سفقات اليوم االأول في معر�سي »اآيدك�ش« 
و»نافدك�ش« 5 مليارات درهم 

تحت رعاية رئي�س الدولة ..افتتاح معر�شي »اآيدك�س« و»نافدك�س« 2021 

اأبوظبي-وام:

 متا�ضي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�ضح���ة 

ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق 

الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف 

املبكر وح�رص احلالت امل�ضابة بفريو�س 

 "19  - "كوفي���د  امل�ضتج���د  كورون���ا 

واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة 

عن اإجراء 197,701 فح�ضا جديدا خال 

ال�ضاع���ات ال� 24 املا�ضي���ة على فئات 

خمتلفة يف املجتم���ع با�ضتخدام اأف�ضل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

اإج���راءات التق�ضي    و�ضاه���م تكثي���ف 

والفح����س يف الدول���ة وتو�ضيع نطاق 

الفحو�ض���ات على م�ضت���وى الدولة يف 

الك�ضف عن 2,250 حالة اإ�ضابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�ضتجد من جن�ضيات 

خمتلف���ة، وجميعه���ا ح���الت م�ضتقرة 

وتخ�ض���ع للرعاي���ة ال�ضحي���ة الازمة، 

وبذلك يبل���غ جمموع احلالت امل�ضجلة 

370,425 حالة.

 كما اأعلنت ال���وزارة عن وفاة 17 حالة 

م�ضاب���ة وذلك م���ن تداعي���ات الإ�ضابة 

بفريو����س كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 1,125 حالة.

 واأعربت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع 

عن اأ�ضفها وخال�س تعازيها وموا�ضاتها 

بال�ضفاء  ومتنياته���ا  املتوف���ني،  لذوي 

العاجل جلميع امل�ضابني

»ال�سحة«: �سفاء 3٫684
من كورونا وت�سجيل 2٫250 

اإ�سابة و17 حالة وفاة 

حاكم ال�سارقة يعتمد 500 مليون درهم لإن�ساء �سبكة 
�سرف �سحي ومحطة معالجة متكاملة في مويلح

الطيران المدني بال�شارقة يوؤكد و�شول الطائرة اإلى وجهتها ب�شالم بعد عطل ب�شيط في الأجواء

»تتمة  �س8«»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«
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 ΩÉeCG kÉ«eƒj ó≤©J »àdG á«◊G á«ë«°VƒàdG ¢Vhô©dG

.çó◊G ‘ ÚcQÉ°ûŸG

 ‘ É¡H  ∑QÉ°ûf  »àdG  ÉæJÉéàæe πª°ûJ  "  ±É°VCGh

 ¿ƒà∏«eÉg" ÜQÉb ¿ƒµ«°Sh ÜQGƒb áKÓK ¢Vô©ŸG

 "»°ùchCG" ÜQÉbh /HamiltonJet/ "â«L

 áª«N ‘  "»°ùchCG"  ÜQÉbh  √É«ŸG  ‘ /OXE/

 ¢Vô©ŸG ‘ Éæà°üæe ‘ ¢Vô©f Éªc "¢ùcóaÉf"
 ¤EG  áaÉ°VEG  á«FÉeÈdG  "â«L  ¿ƒà∏«eÉg"  áÑcôe

 âfÉc äGQÉeE’G  ádhO ¿CG  ócCGh  ".»°ùchCG"  Úcôfi

 á«æ≤àdG äGQƒ£àdÉH ºà¡J »àdG ∫hódG áeó≤e ‘ ÉªFGO

 áëFÉL âª¡°SCG óbh IôµàÑŸG äÉ°SQÉªŸGh ∫ƒ∏◊Gh

 ΩGóîà°SG ™jöùJ ‘ ¢UÉN πµ°ûH "19- ó«aƒc"
.É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG ∫ƒ∏◊G

 áYƒæàe  äÉéàæe  "äGQÉeE’G  ƒàdÉ°ùcEG"  ¢Vô©Jh

 áª¶fCGh äÉKÉ©Ñf’G á°†Øîæe äÉcôfi ÚH ìhGÎJ

 á q°UÉe  óYÉ≤eh  â«ÑãJ  áª¶fCGh  ÜQGƒ≤∏d  ¿ÉeCG

.IôµàÑe äÉéàæe øe ∂dP ÒZh äÉeó°ü∏d

 »àdG  iôNC’G  IôµàÑŸG  äÉéàæŸG  áªFÉb  πª°ûJh

 "¢ùcƒ°T" óYÉ≤e "äGQÉeE’G ƒàdÉ°ùcEG" É¡H ∑QÉ°ûJ

 ≥«∏©àdG áª¶fCG çóMCG øª°†àJ »àdGh /SHOXS/

 øØ°ùdGh ¥QGhõdG ‘ ájôëÑdG äÉeó°üdG øe ∞«Øîà∏d

 øØ°ùdG ¤EG áaÉ°VEG ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äGƒbh ájôµ°ù©dG

.á«¡«aÎdGh ájQÉéàdG

/  äƒµ°S  óYÉ≤e  "äGQÉeE’G  ƒàdÉ°ùcEG"  ´RƒJ  Éªc

 äÉeGóîà°SÓd  áªª°üŸG  /Scot Seats
 ´É£≤dG  ‘  ∂dòch  ÇQGƒ£dG  äÉeóNh  ájôµ°ù©dG

.RÉ¨dGh §ØædG ´É£b ¤EG áaÉ°VEG …QÉéàdG …ôëÑdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 É«Lƒdƒæµà∏d ¿RGƒJh …OÉ°üàb’G ¿RGƒàdG ¢ù∏› ™bh

 "ÜÉ°S" ácöT ™e äÉ«bÉØJ’G øe áYƒª› QÉµàH’Gh

.2021 ¢ùcójBG ¢Vô©e ‘

 äÉ«∏ªY ‘ "ÜÉ°S" IöTÉÑe äÉ«bÉØJ’G øª°†àJh

 ‘ QÉ©°ûà°S’G áª¶fCG ∫É› ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG

 ¿RGƒJ èeÉfôH ‘ É¡àcQÉ°ûe ¤EG áaÉ°VE’ÉH äGQÉeE’G

 á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ÚWƒJ  õjõ©Jh  áeGóà°S’

."SEEDS" á«æeC’Gh

 ¢ù∏› ÚH á≤«KƒdG  ábÓ©dG  äÉ«bÉØJ’G  ¢ùµ©Jh

 Úµ“ ¤EG ±ó¡j …òdG "ÜÉ°S" …OÉ°üàb’G ¿RGƒàdG

 ádhO ‘ áeGóà°ùŸG á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG

 QÉµàH’Gh É«Lƒdƒæµà∏d ¿RGƒJ ™eh ,á¡L øe äGQÉeE’G

.iôNCG á¡L øe

 øe πc ¿RGƒJ ìÉæL ‘ äÉ«bÉØJ’G ™«bƒJ ö†M

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »æ°Sƒ◊G º«MôdGóÑY ¥QÉW IOÉ©°S

 ¿ƒ°ùfÉgƒL  πµjÉeh  …OÉ°üàb’G  ¿RGƒàdG  ¢ù∏éŸ

 øjQÉc ÉfBGh ÜÉ°S ácöûd …ò«ØæàdG ôjóŸGh ¢ù«FôdG

 ‘  "IOhóëŸG  ÜÉ°S"  ácöûd  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ¿RhQ

.äGQÉeE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áÁôµdG ájÉYôdG â–

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

 äÉ«dÉ©a óM’G ¢ùeG â≤∏£fG .. zˆG ¬¶ØM{

 h  z¢ùcójBG{  »°Vô©e  øe  15  `dG  IQhódG

 25  ≈àM ôªà°ùJ  »àdGh  2021  z¢ùcóaÉf{

 »æWƒdG  »ÑXƒHCG  õcôe  ‘  …QÉ÷G  ôjGÈa

 h ácöT 900 øe ÌcCG  ácQÉ°ûÃ ¢VQÉ©ª∏d

.IójóL ∫hO 5

 ™e  Ú°Vô©ŸG  äÉ«dÉ©a  ¥Ó£fG  øeGõàjh

 áÑ°SÉæŸG  »gh  ádhó∏d  »ÑgòdG  π«Hƒ«dG

 AÉæÑdGh  AÉ£©dG  øe  ¿ôb  ∞°üf  êƒàJ  »àdG

 ,Ió©°UC’G ∞∏àfl ≈∏Y äGRÉ‚E’Gh á«ªæàdGh

 á«dhódG  É¡àfÉµe  äGQÉeEÓd  â∏Øc  »àdGh

.ábƒeôŸG

 z¢ùµaÉfh  z¢ùcójBG  {  É°Vô©e  ¢Vô©à°ùjh

 äÉYÉæ°üdG ´É£b ¬«dEG π°UƒJ Ée çóMCG 2021

 IQƒ£àe  äGó©eh  É«LƒdƒæµJ  øe  á«YÉaódG

 Qƒ£J ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJ ÖfÉéH IôµàÑeh

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

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

 äÉjÈch  ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷G  ∞∏àfl  ÚH

 √òg  ‘  á°ü°üîàŸG  á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG

.äÉYÉ£≤dG

 Ú°Vô©ŸG  øe  á«dÉ◊G  IQhódG  í«àJh

 ´ÓWÓd  Iójôa  á°Uôa  QGhõdGh  ÚcQÉ°ûª∏d

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

 äGó©eh  É«LƒdƒæµJ  øe  á«ŸÉ©dG  øeC’Gh

 ΩÓ°ùdG  ≥«≤–  ‘  áªgÉ°ùª∏d  IôµàÑe

 âàÑKCG á∏YÉa á«æWh ácQÉ°ûe πX ‘ »ŸÉ©dG

 äÉYÉ£≤H  á«dhódG  á°ùaÉæŸG  ≈∏Y  É¡JQób

 á«LÉàfE’Gh QÉµàH’G å«M øe øeC’Gh ´ÉaódG

.Iõ«ªàŸG ájöûÑdG QOGƒµdGh äGó©ŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áÁôµdG ájÉYôdG â– 

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

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY áHÉ«fh ,"ˆG

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

 ï«°ûdG  ƒª°S  íààaG  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe

 ,óM’G  ¢ùeG  ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG

 "¢ùcójBG" ‹hódG ´ÉaódG ¢Vô©Ÿ 15 `dG IQhódG

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

 ,ôjGÈa 25 ≈àM ,ΩÉjCG á°ùªÿ ¿Gôªà°ùj øjò∏dGh

 ¿ƒµ«d  ,¢VQÉ©ª∏d  »æWƒdG  »ÑXƒHCG  õcôe  ‘

/ øe ‘É©àdG á∏Môe ø°Tój ‹hO çóM ÈcCG

./19-ó«aƒc

 áeÉîa  Qƒ°†ëH  ìÉààa’G  πØM  √ƒª°S  ó¡°Th

 ,¿É°û«°ûdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ±hôjób  ¿É°†eQ

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ±ƒfÉîæ«e  ºà°SQ  áeÉîah

 ÖFÉf  »µ°ShQhG  ≠«dhCG  ‹É©eh  ,¿Éà°SQÉàJ

 ‘ á«é«JGÎ°S’G äÉYÉæ°üdG ôjRh AGQRƒdG ¢ù«FQ

 ≈°Sƒe ƒ∏bO ¿GóªM óªfi ∫hCG ≥jôØdGh ,É«fGôchCG

 ‘  …OÉ«°ùdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóYh ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL

 äÉ«°üî°ûdG QÉÑc ≈∏Y á«dÉ©ØdG äöüàbG óbh

 äGAGôLEG §°Sh ,⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe IƒYóŸG

 ÒHGóàdGh  ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  âeõàdG  á«ª«¶æJ

.á«FÉbƒdGh ájRGÎM’G

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ¢ùcójBG  – ‹hódG ´ÉaódG ¢Vô©e" ¿EG á°SÉFôdG

 ¢ùcóaÉf – …ôëÑdG ´ÉaódG ¢Vô©e" h "2021

 ¢Vô©d á«ŸÉ©dG äÉ°üæŸG RôHCG ¿ÓqãÁ "2021

 IQƒ£àŸG áë∏°SC’Gh ájôµ°ù©dG  äGó©ŸG çóMCG

 É©Lôe  É k©e  ¿Óqµ°û ojh  ,á«Hô◊G  äÉ«æ≤àdGh

 äÉcöûdG iÈch ∫hódG ™«ª÷ É k«dhOh É k«ª«∏bEG

.»é«JGÎ°S’G ∫ÉéŸG Gòg ‘

 IQó≤dG  ¢ùµ©j  çó◊G  º«¶æJ  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 äÉ«dÉ©ØdG  IQGOEG  ‘  äGQÉeE’G  ádhód  á«dÉ©dG

 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  ‘  á«dhódG

 ,ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG áé«àf ⁄É©dG Égó¡°ûj

 ájDhôdGh áÁôµdG äÉ¡«LƒàdG π°†ØH »JCÉj ∂dPh

.Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d áÑbÉãdG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ±É°VCGh

 ¢ü q°üîàŸG ™«æ°üàdGh QÉµàH’G íæ“ ádhódG ¿CG

 ‘ á¨dÉH ká«ªgCGh á≤∏£e kájƒdhCG »ª∏©dG Qqƒ£àdGh

 øe ä’ÉéŸG √ò¡d ÉÃ É¡æe É kfÉÁEG ,É¡JÉ°SÉ«°S

 áÑbÉ©àŸG ∫É«LCÓd óYGh πÑ≤à°ùe ¿Éª°†d áª«b

 äGRÉ‚E’G  ó«°UQ  ºYOh  ,äGQÉeE’G  AÉæHCG  øe

.á«æWƒdG

 »æWƒdG ΩÓ°ùdÉH π¡à°SG ób ìÉààa’G πØM ¿Éch

 Qƒ£àdG á°üb …hôj »Fôe ¢VôY ¬Ñ≤YCG ,ádhó∏d

 äGRÉ‚E’Gh äGQÉeE’G ádhO ÉgOƒ≤J »àdG IOÉjôdGh

 ΩÉ©dG ∫ÓN á°UÉîHh ,É¡à≤≤M »àdG á«FÉæãà°S’G

.19-ó«aƒc áëFÉL QÉ°ûàfG ó¡°T …òdG 2020

 »ÑXƒHCG  AÉª°S  ‘ ¿GÒW  ¢VôY  πØ◊G  ó¡°Th

 ¿É°Sôa"  ≥jôa  √òØf  ádhódG  º∏Y  π«µ°ûàd

 ¥ôØd  á«≤«°Sƒe  ¢VhôY  ÖfÉL  ¤EG  "äGQÉeE’G

.ájôµ°ùY

 äÉ«∏ª©d ƒjQÉæ«°S Ëó≤J πØ◊G äGô≤a âæª°†Jh

 ¬«a  ∑QÉ°T  á«ªgh  äÉgƒjQÉæ«°Sh  ájôµ°ùY

 ájƒ÷Gh  ájÈdG  ájôµ°ù©dG  äGóMƒdG  øe  OóY

 áeóîà°ùe  äÉ«æ≤J  É¡«a  â∏ª©à°SG  ,ájôëÑdGh

 â£∏°S »àdGh ,á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG äGQhÉæŸG ‘

 áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG  ≈∏Y  É¡dÓN  øe  Aƒ°†dG

 AÉcòdGh »°VGÎa’G ™bGƒdÉH IRõ©ŸG IQƒ£àŸGh

 ÈY  ä’É°üJ’Gh  ,äÉJƒHhôdGh  »YÉæ£°U’G

.äÉcôëàdGh ™bGƒŸG ójóëàd á«YÉæ°üdG QÉªbC’G

 óªMCG øH óªfi ‹É©e ìÉààa’G º°SGôe ö†M

 ‹É©eh  ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  …OQGƒÑdG

 ¢ù«FQ »ã«eôdG ÊÉK óªfi óªM øcôdG ≥jôØdG

 IOÉb  QÉÑc  øe  OóYh  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ¿ÉcQCG

.áë∏°ùŸG äGƒ≤dG

 2021  "¢ùcóaÉf"h  "¢ùcójBG"  É°Vô©e  Ωó≤jh

 á«æWƒdG  »ÑXƒHCG  ácöT  Éª¡ª¶æJ  ¿Gò∏dG

 IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,"∂«fOCG"  ¢VQÉ©ª∏d

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

 äÉYÉæ°üdG ´É£b ¬«dEG π°UƒJ Ée çóMCG ,äGQÉeE’G

 IQƒ£àe  äGó©eh  É«LƒdƒæµJ  øe  á«YÉaódG

 Qƒ£J ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ÖfÉL ¤EG ,IôµàÑeh

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

 ∞∏àfl ÚH á«é«JGÎ°SG äÉcGöT ó≤Y ∂dòch

 á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG  iÈch  ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷G

.äÉYÉ£≤dG √òg ‘ á°ü°üîàŸG

 "¢ùcóaÉf"h  "¢ùcójBG"  »°Vô©e IQhO õ«ªàJh

 ´É£≤dG ‘ ¢ü°üîàe çóM ÈcCG É¡fCÉH ΩÉ©dG Gòg

 á∏Môe  ø°Tój  ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  »YÉaódG

 ácöT 900 ácQÉ°ûÃ "19-ó«aƒc" øe ‘É©àdG

 Qƒ°†ëH äÉ©bƒJ §°Sh ,ádhO 59 øe á°VQÉY

 Oƒah  110  ÖfÉL  ¤EG  ,ôFGR  ∞dCG  70  øe  ÌcCG

 ∑QÉ°ûj ¿CG ô¶àæŸG øeh ,ºgQƒ°†M GhócCG á«dhO

 »eÓYEG 500 øY ójõj Ée á«eÓYE’G á«£¨àdG ‘

.ádhO 64 øe

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

 ¢ù«FQ ,»ÑXƒHCG áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG »YhQõŸG

 "¢ùcójBG"  »°Vô©Ÿ  áª¶æŸG  É«∏©dG  áæé∏dG

 çó◊G  Gòg  ¥Ó£fÉH  ôîØf  :"¢ùcóaÉf"h

 π«Hƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ™e  øeGõàj  …òdG  ,»ŸÉ©dG

 ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO OÉ–’ »ÑgòdG

 πÑb â≤∏£fG »àdG Éª¡JÒ°ùe Ú°Vô©ŸG π°UGƒ«d

 ∂dòH kÉî°Sôe ,™°SGh ‹hO ∫ÉÑbEG §°Sh ,kÉeÉY 27

 á«ŸÉY á°üæe √QÉÑàYÉHh ,á«é«JGÎ°S’G ¬àfÉµe

 ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  çóMCG  Ö£≤à°ùJh  ¢Vô©à°ùJ

 ájƒ÷Gh ájôëÑdGh ájÈdG á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG

 IQƒãdG äÉ«æ≤J ÖcGƒJ äGQÉµàHGh É«LƒdƒæµJ øe

.á©HGôdG á«YÉæ°üdG

 QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

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

 IQGRƒH  á«YÉaódG  äGQó≤dG  ôjƒ£Jh  äÉYÉæ°ü∏d

 »°Vô©e ¿EG É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉfh ,´ÉaódG

 ∫ƒ–  á£≤f  ¿GÈà©j  "¢ùcóaÉf"h  "¢ùcójBG"
 ∫ÉªYC’G  áMÉ«°S  ´É£b  ±ÉæÄà°SG  ƒëf  IójóL

 ‘ º¡°ùJ »àdG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG IÒ°ùe ºYOh

 Ú°ùªÿG  ∫ÓN  äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµe  õjõ©J

 ºFÉb OÉ°üàbG AÉæÑd ≈©°ùJ »àdG á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY

.QÉµàH’Gh áaô©ŸG ≈∏Y

 ƒ°†©dG  ,…ôgÉ¶dG  ô£e  ó«ªM ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

 »ÑXƒHCG  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ÜóàæŸG

 áYƒª›h  "∂«fOCG"  ¢VQÉ©ª∏d  á«æWƒdG

 º«¶æàH ∂«fOCG ‘ ôîØf :É¡d á©HÉàdG äÉcöûdG

 ∞∏àfl ™e ¿hÉ©àdÉH »FÉæãà°S’G çó◊G Gòg

 á°üàîŸG äÉ¡÷Gh äÉ«dÉ©Ø∏d áª¶æŸG ¿Éé∏dG

 kGAóH πMGôŸG ™«ªL â∏ª°T kÉ££N â©°Vh »àdG

 ,Ú°Vô©ŸG ºgQƒ°†M ¤EG k’ƒ°Uhh π«é°ùàdG øe

 á«dhódG  OƒaƒdÉH  á°UÉÿG  äGAGôLE’G  π«¡°ùàd

 ÚcQÉ°ûŸGh  QGhõdGh  Ú«eÓYE’Gh  Ú°VQÉ©dGh

 á°UÉÿG äGÒ°TCÉàdG  QGó°UEG  øe ,çó◊G Gòg ‘

 á°UÉÿG  äÉ°UƒëØdG  AGôLEGh  ,á«dhódG  OƒaƒdÉH

.á«dhódG OƒaƒdG ™«ª÷ z 19-ó«aƒc {`H

 áYƒª› ≥«Ñ£J  ºà«°S  ¬fCG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒ

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

 ÚcQÉ°ûŸGh  OƒaƒdG  áeÓ°Sh  øeCG  ¿Éª°†d

 Ú°Vô©ŸG  øe  2021  ΩÉ©dG  IQhO  ‘  QGhõdGh

 π«°UÉØJh  äÉeƒ∏©ŸG  øe  ójõª∏dh  ..  ô“DƒŸGh

 ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR ≈Lôj ,äGAGôLE’G √òg

www.idexuae.  §HGôdG  ÈY  »ª°SôdG

 . ae

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG  

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 ,¢ùeG  ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG

 ¿GóªM  óªfi  ∫hCG  ≥jôØdG  ‹É©e

 ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd ∫hC’G  ÖFÉædG  ,ƒ∏bO

 ájQƒ¡ª÷  ‹É≤àf’G  …OÉ«°ùdG

 ¢Vô©e" ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh ,¿GOƒ°ùdG

 "2021  ¢ùcójBG  -  ‹hódG  ´ÉaódG

 »ÑXƒHCG  õcôe  ‘ ¢ùeG  íààaG  …òdG

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG
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 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S º∏°ùJ 
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 ‹É©e øe ,á«£N ádÉ°SQ ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T
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.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh
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 øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG  

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 ¢ùeG  ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG

 ôjRh  ∞««dƒZ  äOÉe  ‹É©e  ,óM’G

 ájQƒ¡ª÷  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG

 ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dPh  ,¿Éé«HQPCG

 ¢ùcójBG  –  ‹hódG  ´ÉaódG  ¢Vô©e"
 õcôe  ‘  ¢ùeG  íà oàaG  …òdG  "2021

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG
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 äÉbÓ©dG  õjõ©Jh  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ‘  á≤jó°üdG  ¿Éé«HQPCG  ájQƒ¡ªLh

 ÉÃ  ,äÉYÉ£≤dGh  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl

 QGô≤à°S’Gh  Ωqó≤àdGh  QÉgOR’G  ≥≤ëj
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 áYÉæ°üdG ôjRh ±hQƒàfÉe ¢ù«æjO ‹É©e
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2021 z¢ùcóaÉfz h z¢ùcójBG{ √ó≤ØJ ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe



:ΩGh-»ÑXƒHCG
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 ‘  ácQÉ°ûŸG  áãjó◊G  ™£≤dGh  äÉ«æ≤àdG

.¢Vô©ŸG

 " ¢Vô©e ‘ ácQÉ°ûŸG ™£≤dG ‹ÉªLEG π°üjh
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 AGƒ∏dGh áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ¿GóªM øH ó«©°S ï«°ûdG QÉ«W …ôëH øcôdG
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 ˆGóÑY  øcôdG  ≥jôØdG  ,IóM  ≈∏Y

 ¿hDƒ°T  ôjRh  »ª«©ædG  Ú°ùM  øH

 ¢ù«fO  ‹É©eh  ,»æjôëÑdG  ´ÉaódG
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 øe OóYh ´ÉaódG IQGRh π«ch …ôgÉ¶dG

 ,IQGRƒdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸGh •ÉÑ°†dG QÉÑc

.á≤aGôŸG OƒaƒdGh
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 Üô◊ÉH  á≤∏©àŸG  ∫ƒ∏◊G  ÒaƒJ

 ¢ùeG  ,äGQÉÑîà°S’Gh  á«fhÎµdE’G

 Éª¡fCÉ°T  øe  øjQƒ£àe  Úéàæe
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 "w a l k i e - t a l k i e "

 ∫É°üJGh  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡dG  äGOOôJh

 ΩÉ¶ædG  õ«ªàj  .»µ∏°SÓdG  âfÎfE’G
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 ¢Vô©à°SG áeGôµdG áMGh ¤EG ¬«dÉ©e ∫ƒ°Uh iódh

 º°SGôe  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ™e

 ó«¡°ûdG Ö°üf ΩÉeCG Ó«∏cEG ™°Vh ºK ±öûdG ¢SôM

 ôNB’G ≈∏Y É¡æe πc óæà°ùj ÉMƒd 31 øe ¿ƒµàj …òdG

 ádhO IOÉ«b ÚH øeÉ°†àdGh ∞JÉµàdGh IóMƒ∏d õeôc

.∫É£HC’G ÉgOƒæLh É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G

 áëæLCG  ∞∏àfl  ‘  ¢ûà«aƒcGRGQ  ‹É©e  ∫ƒŒh

 øH áØ«∏N ï«°ûdG øe π°üØe ìöûd É©ªà°ùe áMGƒdG

 ó°ùŒ »àdG É¡≤aGôeh áMGƒdG øY ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

 π°SGƒÑdG  äGQÉeE’G  ádhO  AÉæHCG  ä’ƒ£H  É¡∏«°UÉØJ

 ä’’ódGh º«≤dG øe ÒãµdG øY È©Jh º¡JÉ«ë°†Jh

.á∏«∏÷G á«æWƒdG

 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  ôjRh  ΩÉb  ádƒ÷G  ΩÉàN  ‘h

 πé°S  ‘ áª∏c  π«é°ùàH  ¿Éà°ùcÉHRhCG  ájQƒ¡ª÷

 äGQÉe’G ádhO AGó¡°ûd √ôjó≤J øY É¡«a ÈY QGhõdG

.IóëàŸG á«Hô©dG
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 ôjóe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG πÑ≤à°SG 

 ‹h ¿GƒjO ‘ AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe …ò«ØæJ

 ¢S’ƒµ«f áeGôµdG áMGh ‘ óMC’G ¢ùeG »ÑXƒHCG ó¡Y

 Ωƒ≤j …òdG ,ÊÉfƒ«dG ´ÉaódG ôjRh ¢SƒdƒHƒJƒ«LÉfÉH

 ¢Vô©e ‘ ¬àcQÉ°ûe QÉWEG ‘ ádhó∏d á«ª°SQ IQÉjõH

.¢ùcójBG ‹hódG ´ÉaódG

 ¢Vô©à°SG áeGôµdG áMGh ¤EG ¬«dÉ©e ∫ƒ°Uh iódh

 º°SGôe  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ™e

 ó«¡°ûdG Ö°üf ΩÉeCG Ó«∏cEG ™°Vh ºK ±öûdG ¢SôM

 ôNB’G ≈∏Y É¡æe πc óæà°ùj ÉMƒd 31 øe ¿ƒµàj …òdG

 ádhO IOÉ«b ÚH øeÉ°†àdGh ∞JÉµàdGh IóMƒ∏d õeôc

.∫É£HC’G ÉgOƒæLh É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G

 ∞∏àfl  ‘  ¢SƒdƒHƒJƒ«LÉfÉH  ‹É©e  ∫ƒŒh

 ï«°ûdG øe π°üØe ìöûd É©ªà°ùe áMGƒdG áëæLCG

 É¡≤aGôeh áMGƒdG øY ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N

 äGQÉeE’G ádhO AÉæHCG ä’ƒ£H É¡∏«°UÉØJ ó°ùŒ »àdG

 º«≤dG øe ÒãµdG øY È©Jh º¡JÉ«ë°†Jh π°SGƒÑdG

.á∏«∏÷G á«æWƒdG ä’’ódGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

 ´É£b  ‘  á°ü°üîàŸG  áYƒªéŸG  êójG  â≤∏WCG  

 áYƒª› ∫hCG ¢ùeG áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh ´ÉaódG

 IOó©àe  ±GógC’G  ≈∏Y  áeGƒ◊G  äGôFÉ£dG  øe

 ó¡°T Éªc ."¢ùcEG  ƒ«c" áYƒª› »gh äÉcôëŸG

 ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒeh  ¢Vô©e  øe  ∫hC’G  Ωƒ«dG

 »ÑXƒHCG  õcôe  ‘ kÉ«dÉM  ΩÉ≤ŸG  "2021 ¢ùcójBG"
 êójG ¥ÓWEG  ,ôjGÈa 25 ájÉ¨d ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG

 ¢TGQ" ôFÉNPh ,"25 hOÉ°T"h ,"50 hOÉ°T" äÉéàæŸ

 QBG"  áYƒª› øe  Iójó÷G  ´GƒfC’Gh  ,á¡LƒŸG  "2

 ‘ kÉ©«ªL É¡©«æ°üJh É¡ª«ª°üJ ” »àdG "24 ƒ«∏HO

.ácöûdG πªY øe ΩÉY ∫hCG

z2021 ¢ùcóaÉf{ …ôëÑdG ´ÉaódG ¢Vô©e íààØj ójGR øH óeÉMz¢ùcójBG{ ±ƒ«°V øe kGOóY »≤à∏j …OQGƒÑdG

 á«fhôàµdE’G Üôë∏d IójóL äÉéàæe ¢Vô©à°ùJ z∫Éæé«°S{

z¢ùcójBG{ ±ƒ«°V øe kGOóY ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN …OQGƒÑdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 äÉ«dÉ©a ¢ûeÉg ≈∏Y - ¢ùeG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ¢ùcójBG  "  ‹hódG  ´ÉaódG  ¢Vô©Ÿ 15 IQhódG

 Î°ù«d OQGhOEG OQƒ∏dG - IóM ≈∏Y Óc - "2021

 á≤£æe ¤EG  ÊÉ£jÈdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  çƒ©Ñe

 ÒÑc ¿ƒ°ùÑeÉ°S øJQÉe …ƒL ≥jôØdGh è«∏ÿG

 ¥öû∏d  á«fÉ£jÈdG  ´ÉaódG  IQGRh  …QÉ°ûà°ùe

 äGƒb  ¢ù«FQ  ’ƒL  ƒfÉgôH  ≥jôØdGh  §°ShC’G

 ‹É©eh É«Hƒ«KEG ájQƒ¡ªL ‘ »æWƒdG ´ÉaódG

 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ±hQƒàfÉe  ¢ù«æjO

 ‹É©eh  ájOÉ–’G  É«°ShQ  ájQƒ¡ªL  ‘

 ‘  ´ÉaódG  ôjRh  ¢ùdƒHƒJƒ«LÉfÉH  ¢S’ƒµ«f

 .¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL

 »àdG äGAÉ≤∏dG ∫ÓN - ±ƒ«°†dÉH √ƒª°S ÖMQh

 - ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘ äôL

 ÚH ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY .. º¡©e åëHh

 ÖfGƒ÷G ∞∏àfl ‘ º¡fGó∏Hh äGQÉeE’G ádhO

.ájôµ°ù©dGh á«YÉaódG ¿hDƒ°ûdGh

 ¢Vô©e  á«ªgCG  ±ƒ«°†dGh  √ƒª°S  ∫hÉæJ  Éªc

 ‘ √QhOh " ¢ùcójBG " ‹hódG ´ÉaódG ô“Dƒeh

 äÉcGöT  áeÉbEGh  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J

 á«ª«∏bE’G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdG ∞∏àfl ÚH

 áaÉ°VEG  ´ÉaódG  äÉYÉæ°üH á«æ©ŸG á«ŸÉ©dGh

 ⁄ÉY ¬«dEG π°UƒJ Ée çóMCG ≈∏Y ´ÓW’G ¤EG

 IQƒ£àe á«YÉaO áª¶fCGh äÉ«æ≤J øe äÉYÉæ°üdG

 »àdG ácÎ°ûŸG äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ º¡°ùJ

 .⁄É©dG Égó¡°ûj

 ï«°ûdG  ƒª°S  ..  äGAÉ≤∏dG  øe  ÉÑfÉL  ö†M

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG

 ‹É©eh ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH óªfi øH ¿GóªM

 ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L ¢ù«FQ ∑QÉÑŸG áØ«∏N ¿hó∏N

 IOÉ©°Sh  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y ájò«ØæàdG

 ó¡Y ‹h ¿GƒjO π«ch »YhQõŸG ∑QÉÑe óªfi

.»ÑXƒHCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¢ùcójBG" ¢Vô©e ¿CG ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 πLCG  øe  GRQÉH  É«ŸÉY  É©ªŒ  ó©j  "  2021

.ájöûÑ∏d πeC’Gh ∫DhÉØàdG √Oƒ°ùj πÑ≤à°ùe

 ∫ÓN  øe  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 ±hô¶dG πX ‘ »ŸÉ©dG çó◊G Gò¡d É¡àaÉ°†à°SG

 ÖÑ°ùH ™ªLCG ⁄É©dG ‘ ôKDƒJ »àdG á«FÉæãà°S’G

 ≥«Ñ£àH  ΩGõàd’G  ™eh  ,"19-  ó«aƒc"  áëFÉL

 áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d á«FÉbƒdG äGAGôLE’G áaÉc

 πLCG øe ó«H Gój πª©dG á«ªgCG ócDƒJ ,ÚcQÉ°ûŸG

 áëFÉ÷G  øe  ‘É©àdG  QÉ°ùe  ‘  Éeób  »°†ŸG

 ∞∏àfl QRBÉJh ∞JÉµJ IQhöVh ÉgQÉKBG á÷É©eh

.±ó¡dG Gòg ≥«≤– πLCG øe ⁄É©dG ∫hO

 ‘ √ƒª°S É¡H ΩÉb »àdG ádƒ÷G ∫ÓN ∂dP AÉL

 ¢ùeG ¬dÉªYCG íààaG …òdG "2021 ¢ùcójBG" ¢Vô©e

 á«æWƒdG äÉcöûdG áëæLCG øe GOóY É¡dÓN ó≤ØJh

 ¢Vô©J  »àdGh  ácQÉ°ûŸG  á«dhódGh  á«é«∏ÿGh

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

.áØ∏àîŸG ¬JÉ«LƒdƒæµJh

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ°TCGh

 …òdG  "2021  ¢ùcójBG"  ‘  ôªà°ùŸG  Qƒ£àdÉH

 ‘ á°ü°üîàŸG ¢VQÉ©ŸG ÈcCGh ºgCG  óMCG  ó©j

 ájôµ°ù©dG  äÉ«LƒdƒæµàdGh  á«YÉaódG  ä’ÉéŸG

 ¬fCG ¤EG GÒ°ûe.. ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y É¡H á£ÑJôŸG

 ádhódG É¡H ≈¶– »àdG IóFGôdG áfÉµŸG ¢ùµ©j

 ≈∏Y É¡JQóbh »ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y

 ≈∏YCG ≥ah á«dhódG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh áaÉ°†à°SG

.á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S π¡à°SGh

 á«æWƒdG  "êójEG"  ácöT  ìÉæL  IQÉjõH  ¬àdƒL

 "¢ùcójBG"  »°Vô©Ÿ  »é«JGÎ°S’G  ∂jöûdG

 ÌcCG  É¡à∏¶e  â–  º°†Jh  2021  "¢ùcóaÉf"h

 äÉYÉ£b  ™«ªL  ‘ á°ü°üîàe  ácöT  26 øe

 ìÉæL QGR Éªc ..  á«æeC’Gh á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG

 …BG  –  ÜhôL ¿ódƒL ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG"  áYƒª›

 ‘ á°ü°üîàe ácöT 50 º°†j …òdG "»L »L

.á«LƒdƒæµàdGh á«æeC’Gh á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG

 á«æWƒdG  ácQÉ°ûŸÉH  √ôîa  øY  √ƒª°S  ÈYh

 øe ójó©dG óLGƒJh "2021 ¢ùcójBG" ‘ á©°SGƒdG

 ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y IóFGôdG á«æWƒdG äÉcöûdG

 äGQÉeE’G ádhO √ó¡°ûJ Ée É¡àcQÉ°ûe ¢ùµ©J »àdGh

.á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ∫É› ‘ Qƒ£J øe

 ÈcCG óMCG "èæjƒH" ácöT ìÉæL ¤EG √ƒª°S π≤àfGh

 áYÉæ°U ‘ IóFGôdGh ⁄É©dG ‘ ¿GÒ£dG äÉcöT

 AÉ°†ØdGh  ´ÉaódG  áª¶fCGh  ájQÉéàdG  äGôFÉ£dG

 ¿ƒ«ãjQ"  ácöT  ìÉæL  ≈∏Y  ±ô©J  Éªc  øeB’G

 ¿GÒ£dG áª¶fC’ É«ŸÉY óFGôdG OhõŸG "õ«LƒdƒæµJ

 "2021  ¢ùcójBG"  ‘  ¢Vô©J  »àdGh  ´ÉaódGh

 á«LƒdƒæµàdG ∫ƒ∏◊Gh äÉéàæŸG øe áYƒª›

 áMÓŸGh ä’É°üJ’G áeƒ¶æeh Qõ«∏dG ∫ƒ∏M πãe

.áæeB’G

 "¢ù«Ñ°ShôjCG õæ«dƒc" ácöT ìÉæL √ƒª°S QGR Éªc

 ‘ IóFGôdGh "õ«LƒdƒæµJ ¿ƒ«ãjQ" äGóMh ióMEG

.É«æ≤J IQƒ£àŸGh á«còdG ∫ƒ∏◊G ∫É›

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

 …OÉ°üàb’G ¿RGƒàdG ¢ù∏› ìÉæL ácQÉ°ûe ≈∏Y

 ≈∏Y óàÁ …òdGh ΩÉ©dG Gò¡d ¢ùcójBG ¢Vô©e ‘

 øª°†àjh  ™HôeÎe  1600  RhÉéàJ  áMÉ°ùe

 ”  áeó≤àe  äÉ«æ≤Jh  á°ü°üîàe  ™jQÉ°ûe

 AÉcöûdG øe OóY ™e ¿hÉ©àdÉHh É«∏fi Égôjƒ£J

.Ú«é«JGÎ°S’G

 á«JGQÉeE’G ácöûdG "¢Só«dÉc" ìÉæL √ƒª°S QGRh

 ¢ùcójBG" ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN ¢Vô©J »àdG IóFGôdG

.IQƒ£àeh áãjóM á«YÉaO áª¶fCG "2021

 ¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S π≤àfGh

 "2021 ¢ùcójBG" ‘ »°ShôdG ìÉæ÷G IQÉjR ¤EG

 ‘ ácQÉ°ûŸG á«°ShôdG äÉcöûdG RôHCG ≈∏Y ±ô©Jh

 IôµàÑe äÉéàæe øe ¬°Vô©J Éeh »ŸÉ©dG çó◊G

.¬JÉ«LƒdƒæµJh á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ´É£b ‘

 ájOƒ©°ùdG  ácöûdG  ìÉæL  √ƒª°S  QGR  Éªc

 ∑QÉ°ûJ »àdGh "SAMI" ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d

.…Oƒ©°ùdG ìÉæ÷G ∫ÓN øe "2021 ¢ùcójBG" ‘
 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ°TCGh

 ¢Vô©ŸG  ‘  IRQÉÑdG  ájOƒ©°ùdG  ácQÉ°ûŸÉH

 GOóY ¬à∏¶e â– º°†j …òdG …Oƒ©°ùdG ìÉæ÷Gh

 ‘  á°ü°üîàŸG  á«∏ëŸG  äÉcöûdG  iÈc  øe

.á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG ∫É›

 ácöT  ìÉæL  IQÉjõH  ¬àdƒL  √ƒª°S  ºààNGh

 ‘  É¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN  ¢Vô©à°ùJ  »àdG  ¢UÉHôjEG

 äGQó≤dGh äÉ«æ≤àdG øe á©°SGh áYƒª› ¢Vô©ŸG

 ¢UÉHôjEG äÉcöT ÉgôaƒJ »àdG IQƒ£àŸG ∫ƒ∏◊Gh

.ájOƒª©dG äGôFÉ£∏d ¢UÉHôjEGh AÉ°†ØdGh ´Éaó∏d

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ°TCGh

 ¢ùcójBG" ‘ ádhO 60 ƒëf øe á©°SGƒdG ácQÉ°ûŸÉH

 ±ô©àdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ πLCG øe ∂dPh "2021

 áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG ≈∏Y

.á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ∫É› ‘

 QGhõdGh  ÚcQÉ°ûŸG  ΩGõàdÉH  √ƒª°S  OÉ°TCG  Éªc

 ‘  á≤Ñ£ŸG  ájRGÎM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH

 º«¶æJ ≈∏Y áªFÉ≤dG QOGƒµdG Oƒ¡L Éæªãe ¢Vô©ŸG

 øe Ióªà©ŸG á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ≥ah çó◊G

.™«ª÷G áeÓ°S πLCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó≤ØJ 

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

 áëæLC’G  øe  GOóY  ¢ùeG  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 á°ùeÉÿG IQhódG ‘ ácQÉ°ûŸG á«dhódGh á«æWƒdG

 "2021 ¢ùcójBG" ‹hódG ´ÉaódG ¢Vô©Ÿ IöûY

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘ ΩÉ≤j …òdG

 ≈∏Y  ájó≤ØàdG  ádƒ÷G  ∫ÓN  √ƒª°S  ™∏WGh

 É¡LÉàfEGh  ∫hódGh  äÉcöûdG  äGQÉµàHG  çóMCG

 äÉ«æ≤Jh ºµëàdG áª¶fCGh IQƒ£àŸG äÉ«dB’G øe

. ÉgÒZh ájôµ°ù©dGh á«YÉaódG äGQGOGôdG

 ¢Vô©e  ¿EG  ..  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  √ƒª°S  ∫Ébh

 ºgCG  óMCG  íÑ°UCG  ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒeh

 äÉYÉæ°üdG öVÉëH á«æ©ŸG á«ŸÉ©dG äÉ°üæŸG

 ´ÓW’G  á°Uôa  í«àjh  É¡∏Ñ≤à°ùeh  á«YÉaódG

 äÉcöûdG  É¡°Vô©J  »àdG  º¶ædG  çóMCG  ≈∏Y

 á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ó«©°U  ≈∏Y  á«ŸÉ©dG

 ∞XƒJ Ωƒ«dG âJÉH »àdG á«æeC’Gh ájôµ°ù©dGh

 GÒ°ûe .. »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ«æ≤J ∞∏àfl

 ºéMh  √óYƒe  ‘  ¢Vô©ŸG  º«¶æJ  ¿CG  ¤EG

 äGQÉeE’G ádhO IQób ¿Gó°ùéj ¬«a äÉcQÉ°ûŸG

 ‘  á«ŸÉ©dG  çGóMC’G  áaÉ°†à°SÉH  É¡JAÉØch

.±hô¶dG ∞∏àfl

 ‘ √QhO π°UGƒj ¢Vô©ŸG ¿CG  √ƒª°S ±É°VCGh

 ¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG Qƒ°ùL óeh äÉcGöûdG õjõ©J

 kGóaGQ ó©J ´ÉaódG áYÉæ°U ¿CG GócDƒe .. ∫hódG ÚH

 áeGóà°ùŸGh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG óaGhQ øe kÉª¡e

.⁄É©dG ∫hO øe ójó©dGh äGQÉeE’G ádhO ‘

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ±ô©Jh

 QÉÑch  ∫hódG  »∏ã‡  ¬FÉ≤d  ∫ÓN  ¿É«¡f  ∫BG

 ºgCG  ≈∏Y  ..  á°VQÉ©dG  äÉcöûdG  ‹hDƒ°ùe

 á«YÉaódG áª¶fC’G øe º¡JÉ°Vhô©eh º¡JGQÉµàHG

 ájôµ°ù©dG É«LƒdƒæµàdG ¬àéàfCG Ée ôNBGh á«còdG

 åjOÉMC’G º¡©e ∫OÉÑJ Éªc .. ´ÉaódG ∫É› ‘

 ¢ùcójBG " ¢Vô©e ‘ ácQÉ°ûŸG á«ªgCG ¿CÉ°ûH

 »àdG äÉcGöûdGh äGQOÉÑŸG ºYO ‘ √QhOh "
.¬dÓN ó≤©J

 OƒaƒdG AÉ°SDhQh AGQRƒdG øe kGOóY πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

z¢ùcójBG{ »a ø«cQÉ°ûªdG

ájô°ûÑ∏d πeC’Gh ∫DhÉØàdG √Oƒ°ùj πÑ≤à°ùe πLCG øe RQÉH »ªdÉY ™ªéJ z¢ùcójBG{

 øe kÉª¡e kGóaGQ ó©J ´ÉaódG áYÉæ°U :ójGR øH óªëe

 á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG óaGhQ

ájôµ°ù©dGh á«YÉaódG ¿hDƒ°ûdG »a ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S á°ûbÉæe 

 : ójGR øH ¬∏dGóÑY

z2021 ¢ùcójBG{ »a ácQÉ°ûªdG á«dhódGh á«æWƒdG áëæLC’G ó≤ØJ

∫ÉÑ≤à°S’G ∫ÓN ójGR øH óªfi¢Vô©ŸÉH á«dhódGh á«æWƒdG áëæLC’G √ó≤ØJ ∫ÓN ójGR øH óªfi

¢Vô©ŸG √ó≤ØJ ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY
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اأخبار الوطن

 مريم المهيري : 
االبتكار نهج ر�سخته 
قيادتنا الر�سيدة في 

جميع المجاالت

دبي-وام:
�أكدت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب 
�ملهريي وزيرة دولة للأمن �لغذ�ئي و�ملائي 
يف  �البتكار  ر�سخت  �لر�سيدة  �لقيادة  �أن 
�مل�ستقبل  ��ست�رش�ف  �أجل  من  �ملجاالت  كل 
�لقادمة  للأجيال  �أف�سل  فر�ص  و��ستك�ساف 

يف دولة �الإمار�ت.
�م�ص مبنا�سبة  وقالت معاليها يف ت�رشيح 
 "  :  " للبتكار  �الإم��ار�ت  �أ�سبوع   " �نطلق 
�أ�سلوب  �إىل  �الإم���ار�ت  يف  �البتكار  حت��ول 
لتعزيز  �أ�سا�سية  وركيزة  حياة،  ونهج  عمل 
يحمل  �لقطاعات،  كل  يف  �لدولة  تناف�سية 
�لتي  �ملرنة  �الأدو�ت  من  �لعديد  �البتكار 
متكننا من �إيجاد حلول غري تقليدية جلميع 

�لتحديات".
مهما  حم��ور�  �البتكار  ميثل   "  : و�أ�سافت 
�لدولة  يف  و�ملائي  �لغذ�ئي  �الأمن  لتعزيز 
�لتي  �لتحديات  من  �لعديد  من  �نطلقا 
يو�جهها هذ� �مللف �حليوي، وهو ما يتطلب 
�البتكار  لتوظيف  فريدة  �آلية  وفق  �لعمل 
��ستد�مة  ل�سمان  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 
توفري �لغذ�ء و�ملاء الأفر�د �ملجتمع يف كل 
يف  �البتكار  باأهمية  نوؤمن  حيث  �الأوق��ات 
على  ونعمل  �الإم��ار�ت  يف  حياتنا  حت�سني 
تعزيزه يف كل �أعمالنا ومبادر�تنا من �أجل 

�مل�ساهمة يف م�سرية �لتنمية �ل�ساملة".

الزيودي يح�سر اإطالق»االتحاد الئتمان ال�سادرات«موقعها 
االإليكتروني الجديد

دبي-الوحدة:
�أط���ل���ق���ت �الحت������اد الئ��ت��م��ان 
حماية  �رشكة  وهي  �ل�سادر�ت- 
للحكومة  �لتابعة  �الئ��ت��م��ان 
�الحت��ادي��ة ب��دول��ة �الإم����ار�ت- 
�الإل��ك��روين  وموقعها  �سعارها 
�جل��دي��دي��ن يف خ��ط��وة ت��وؤك��د 
توظيف  و��ستمر�رها يف  �لتز�مها 
و�لتمّيز  �البتكار  �سبل  خمتلف 
�لتنويع  يف �سعيها نحو ت�رشيع 
بدولة  �لنفطي  غري  �القت�سادي 

�الإمار�ت.
وتعك�ص هذه �خلطوة ��سر�تيجية 
تتما�سى  �لتي  �ملبتكرة  �ل�رشكة 
مع �الأجندة �لوطنية �القت�سادية 
للدولة ��ستعد�د�ً للخم�سني عاما 
��ست�رش�ف  �ملقبلة و�لقائمة على 
�مل�سهد  وم��و�ك��ب��ة  �مل�ستقبل 
يتغري  �لذي  �لعاملي  �القت�سادي 

با�ستمر�ر.
على  �ل�رشكة  حر�ص  توؤكد  كما 
حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف ط��م��وح��ة يف 
�سلوك  يف  جديدة  تغري�ت  ظل 
وت�سلط  �ل��ع��م��لء  ومتطلبات 
�ل�����س��وء ع��ل��ى ري��ادت��ه��ا على 
و�لتز�مها  �ل��ع��امل��ي  �ل�سعيد 
�القت�سادي  �لتنويع  بت�رشيع 
�الإم��ار�ت من خلل تقدمي  بدولة 
م��ن حلول  و����س��ع��ة  جم��م��وع��ة 

حماية �الئتمان �ملبتكرة.
�ملتمثلة  ر�سالتها  مع  ومتا�سيًا 
يف دعم منو �ل�رشكات �الإمار�تية 
توؤكد هذه �خلطوة �لتز�م �الحتاد 
بتمكني  �ل�����س��ادر�ت  الئ��ت��م��ان 
�ل�سغرية  �ل�رشكات  وت�سجيع 
�الأ�سو�ق  دخول  على  و�ملتو�سطة 
ت�سهيل  خ���لل  م��ن  �ل��دول��ي��ة 
وحلول  �لتمويل  على  ح�سولها 
لدعم  �للزمة  �الئتمان  حماية 

عملياتها.
�ل�سعار  �إط��لق  مر��سم  وخ��لل 

�جلديدين  �الإل��ك��روين  و�مل��وق��ع 
بن  ث��اين  �ل��دك��ت��ور  معايل  ق��ام 
�أح��م��د �ل���زي���ودي وزي���ر دول��ة 
رئي�ص  نائب  �خلارجية  للتجارة 
�الحت��اد  ���رشك��ة  �إد�رة  جمل�ص 
بزيارة مكتب  �ل�سادر�ت  الئتمان 
�سعادة  برفقة  دبي  يف  �ل�رشكة 
�ملدير  �لعو�سي  �ساعد  �ملهند�ص 
لتنمية  دبي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي 
�إد�رة  جمل�ص  وع�سو  �ل�سادر�ت 
�رشكة �الحتاد الئتمان �ل�سادر�ت 
فال�سيوين  ما�سيمو  وح�سور 
�لرئي�ص �لتنفيذي ل�رشكة �الحتاد 

الئتمان �ل�سادر�ت .
"ي�سعدين   : �لوزير  معايل  وقال 
و�ملوقع  �ل�سعار  �إط��لق  ح�سور 
ل�رشكة  �جل��دي��دي��ن  �الإل��ك��روين 
�لتي  �ل�سادر�ت  الئتمان  �الحتاد 
ت�رشيع  بدعم  �لتزمت  لطاملا 
�لنفطي  غري  �القت�سادي  �لتنويع 

عقد  خلل  من  �الإم���ار�ت  بدولة 
على  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ����رش�ك���ات 
و�ل���دويل  �ملحلي  �ل�سعيدين 
�لتاأمينية  حلولها  وت��ق��دمي 
�ملبتكرة  �مل��ال��ي��ة  و�أدو�ت���ه���ا 
�ل�رشكات  وتناف�سية  منو  لدعم 
ما  �خلطوة  هذه  و�إن  �الإمار�تية. 
�إال تاأكيد على حر�سها على  هي 
�لقيادة  وروؤية  توجيهات  تنفيذ 
يف  �الإم����ار�ت  ب��دول��ة  �لر�سيدة 
لتحقيق  و�لتمّيز  �البتكار  تبّني 
�القت�سادي".. �لتنويع  �أه��د�ف 
و�مل��وق��ع  �ل�����س��ع��ار  �أن  الف��ت��ًا 
على  �ل�سوء  ي�سلطان  �الإلكروين 
دولة  خطة  بدعم  �ل�رشكة  �لتز�م 
بناء  نحو  م�سريتها  �الإمار�ت يف 
�خلم�سة  يف  م�ستد�م  �قت�ساد 

عقود �ملقبلة.
ما�سيمو  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
يف  �لتنفيذي  �لرئي�ص  فال�سيوين 

�رشكة �الحتاد الئتمان �ل�سادر�ت 
�إىل  د�ئ��م��ًا  ت�سعى  �ل�رشكة  �إن 
وتوظيف  و�لتطوير  �لتح�سني 
�ل�سعار  �إطلق  �أن  حيث  �البتكار 
�جلديدين  �الإل��ك��روين  و�مل��وق��ع 
�لقائمة  ��سر�تيجيتها  يعك�ص 
�لتز�مها  ويوؤكد  �البتكار  على 
�لرقمية  �حللول  �أف�سل  بتقدمي 
و�ئتمان  �ل��ت��ج��ارة  جم��ال  يف 
متّيزها  هذ�  ويوؤكد  �ل�سادر�ت. 
ومبادر�ت  ت�سهيلت  تقدمي  يف 
من �ساأنها �أن تدعم منو �ل�رشكات 
�الإمار�تية وتعزز تناف�سيتها على 
و�لعاملي.  �الإقليمي  �ل�سعيدين 
عن  �جلديد  �ل�سعار  يعّب  كما 
�لر�سيدة  �لقيادة  و�أه��د�ف  روؤية 
�القت�ساد  دع��م  يف  �ملتمثلة 
�لوطني ويعك�ص جهودها �لر�مية 
�القت�سادي  �لتنويع  ت�رشيع  �إىل 
�أوىل  يف  وال�سيما  �لنفطي  غري 

م��ر�ح��ل م�����س��رية �ل��دول��ة نحو 
�خلم�سني عام �لقادمة.

�للون  �جل��دي��د  �ل�سعار  يحمل 
�إىل  يرمز  و�ل��ذي  �لفاحت  �الأزرق 
�ملوثوقية. فمنذ تاأ�سي�ص �الحتاد 
ح�سدت  �ل�����س��ادر�ت  الئ��ت��م��ان 
و�رشكائها  عملئها  ثقة  �ل�رشكة 
بف�سل حر�سها على تقدمي �أف�سل 
قطاع  يف  �خل��دم��ة  م�ستويات 
يحمل  كما  �ل�سادر�ت.  �ئتمان 
�ل�سعار �للون �لرمادي �لذي يوؤكد 
الئتمان  �الحت���اد  تعامل  على 
ومو�سوعية  ب�سفافية  �ل�سادر�ت 
مع جميع عملئها من �ل�رشكات 

ب�رشف �لنظر عن حجمها.
كما يرمز �ل�سعار �إىل �أهمية �الحتاد 
الئتمان �ل�سادر�ت ب�سفتها �رشكة 
ودعم  بحماية  ومكلّفة  موؤهلة 
�أنها  ذل��ك  �الإمار�تية  �ل�رشكات 
ت�سهل وت�رشع منو هذه �ل�رشكات 
يف  ب�سمتها  و�سع  من  ومتّكنها 
�الأ�سو�ق �لدولية وتعزز ثقتها من 
خلل �حللول �لتاأمينية و�الأدو�ت 
�ملالية �للزمة لتعزيز تناف�سيتها 

على �ل�سعيد �لعاملي.
�الإلكروين  �ملوقع  �إط��لق  ج��اء 
�لتحتية  �لبنية  لتعزيز  �جلديد 
�لرقمية لل�رشكة وت�سهيل و�سول 
�ل�رشكات �الإمار�تية �إىل خدماتها 
منو  دعم  يف  ي�ساهم  �لذي  �الأمر 

وتو�ّسع �أعمال هذه �ل�رشكات.
�إىل  �الإل��ك��روين  �ملوقع  ويهدف 
�الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����رشك��ات  تعريف 
و�ملتو�سطة  و�ل�سغرية  �مل�سّدرة 
بحلول حماية �الئتمان و�الأدو�ت 
تقدمها  �لتي  �ملبتكرة  �ملالية 
�رشكة �الحتاد الئتمان �ل�سادر�ت 
�أهمية  على  �ل�سوء  وت�سليط 
حماية  يف  �مل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه 
�ل�رشكات �سد �ملخاطر �لتجارية 
و�ل�سيا�سية �ملتعلقة بالعمل يف 

جمال �لت�سدير.

 �نطالق فعاليات �لدورة �لأولى من »�أ�سبوع �أدنوك لالبتكار«

»اأدنوك«ت�ست�سيف اأول اجتماع لروؤ�ساء اأق�سام التكنولوجيا 
ب�سركات النفط الرائدة 

 اأبوظبي-وام:
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رول  �رشكة  �أعلنت   
فعاليات  �ن��ط��لق  ع��ن  �م�����ص  "�أدنوك"، 
�أدنوك للبتكار"  �لدورة �الأوىل من "�أ�سبوع 
جمال  يف  ��سر�تيجيتها  ي�ستعر�ص  �لذي 
خ�سو�سا  و�البتكار  �حلديثة  �لتكنولوجيا 

يف جمال �لرقمنة و�لذكاء �ال�سطناعي.
وم�ساركة  بح�سور  �الأ�سبوع  �فتتاح   ومت 
�جلابر  �أحمد  بن  �سلطان  �لدكتور  معايل 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وزي��ر 
�أبو ظبي  �لتنفيذي ل�رشكة برول  "�لرئي�ص 
�رشكاتها"،  وجمموعة   " �أدنوك   " �لوطنية 
وزيرة  �الأمريي  يو�سف  بنت  �سارة  ومعايل 
دولة للتكنولوجيا �ملتقدمة، وعدد كبري من 

�الإد�ريني و�خلب�ء و�مل�سوؤولني يف �لقطاع.
 ويجمع �حلدث، �لذي ينعقد �فر��سيا خلل 
�لفرة من 21 �إىل 25 فب�ير �جلاري، �الآالف 
وم�ساركة  ملناق�سة  �ل�رشكة  موظفي  من 
�أدنوك يف جمال  �الآر�ء حول خريطة طريق 
للبتكار  و�إ�سر�تيجيتها  �لتكنولوجيا 
�رشكات  بني  ريادتها  تعزيز  �إىل  �لهادفة 
�لتكنولوجيا  جم��ال  يف  و�ل��غ��از  �لنفط 
بن  �سلطان  �لدكتور  معايل  �ملتقدمة.  و�أكد 
خلل  �الفتتاحية  كلمته  يف  �جلابر  �أحمد 
�لر�سيدة  �لقيادة  �أهمية تنفيذ روؤية  �حلدث 
يف  و�لتكنولوجيا  �البتكار  تطبيقات  بن�رش 
قطاع �الأعمال حيث �أ�سار �إىل �أننا نعي�ص يف 
عامل حتدد فيه �بتكار�ت �لع�رش �ل�سناعي 
�لر�بع �ملز�يا �لتناف�سية لل�رشكات و�الأعمال، 
لذ� ال ميكن الأي قطاع �أن يقف �ساكنا ويبقى 

متفرجا " .
�أدنوك   " مو��سلة  �أن  على  معاليه  و�سدد 
�رشعتها  مبدى  مرهون  جناحها  مل�سرية   "
�مل�ستقبلية،  �لتقنيات  وتطبيق  �عتماد  يف 
م�سري� �إىل �ملبادر�ت و�مل�ساريع �لتي قامت 

بها �ل�رشكة على هذ� �ل�سعيد.
�ملا�سية،  �الأرب���ع  �ل�سنو�ت  م��دى   وعلى 
�إ�سر�تيجية  با�ستثمار�ت   " �أدنوك   " قامت 
يف  و�البتكار�ت  �لتقنيات  �أح��دث  لتطبيق 

كافة مر�حل وجو�نب �أعمالها �سمن عملية 
�لتحول �لرقمي �لتي تنفذها.

يف  م�ساريع  �ال�ستثمار�ت  ه��ذه  وت�سمل 
و�لبيانات  �ال�سطناعي  �لذكاء  جم��االت 
و�لتحليلت  �لكتل  و�سل�سلة  �ل�سخمة 
�لتنبوؤية، و�لتي �ساهمت جميعها يف تعزيز 
�لطريق  ومتهيد  �لتكاليف  وخف�ص  �لقيمة 
�أمام �أدنوك لت�سبح �رشكة ر�ئدة يف جمال 
�لتكنولوجيا يف قطاع �لطاقة فيما ت�ستعد 

ملرحلة ما بعد " كوفيد-19 " .
لتعزيز  "�أدنوك"  خطة  �أن  معاليه  و�أو�سح 
ت�سمل  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف  ريادتها 
�لتقنيات  �أحدث  متتلك  �رشكة  من  حتولها 
للتكنولوجيا  مطور  �إىل  �ملبتكرة  و�حللول 
للقطاع  وتوفريها  و�لغاز  بالنفط  �خلا�سة 

باأكمله.
�لتحول  هذ�  على  �لعملية  �الأمثلة   ومن 
م�رشوع �أدنوك �مل�سرك مع جروب 42 و�لذي 
��سم  حتت  �ملا�سي  �لعام  باإطلقه  قامت 
�ال�سطناعي  �لذكاء  حلول  لتطوير   AIQ
وحت�سني  بالعمليات  للرتقاء  �لهادفة 
عمليات �لتخطيط وزيادة �لربحية وتوفري 
ب�سكل  و�لغاز  �لنفط  لقطاع  مبتكرة  حلول 
�لعديد  وجود  �إىل  معاليه  لفت  عام.  كما 

من �لفر�ص �لكبرية و�لو�عدة لتعزيز �لتقدم 
�أدنوك و�حلفاظ على مكانتها  �لذي حترزه 
�لر�ئدة يف جمال �البتكار و�لتكنولوجيا .. 
على �سبيل �ملثال، ميكن الأدنوك   "  : وقال 
�أول جامعة بحثية  ��ستغلل فر�سة وجود 
�ال�سطناعي  للذكاء  خم�س�سة  �لعامل  يف 
حممد  "جامعة  �أن  م�سيفا  �أبوظبي"،  يف 
بن ز�يد للذكاء �ال�سطناعي �ستكون م�سدر� 
مهما للأبحاث و�البتكار �لتي ميكن الأدنوك 

�ال�ستفادة منها".
 ويف ختام كلمته، �أكد معاليه على �أن روح 
�إىل  �الإم��ار�ت  دولة  �أو�سلت  �لتي  �البتكار 
�ملريخ �سوف متكن �أدنوك من �النتقال �إىل 
�ملرحلة �لتالية يف م�سرية نقلتها �لنوعية.
 وتل كلمة معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 
�الأمريي  يو�سف  �سارة  �جلابر كلمة ملعايل 
دور  ح��ول  نظرها  وجهة  فيها  �رشحت 
�ملرونة  تعزيز  يف  و�البتكار  �لتكنولوجيا 
مرحلة  يف  خ�سو�سا  �لطويل  �ملدى  على 

�لتعايف بعد "كوفيد-19".
ومعايل  الأدنوك  �سكر�   "  : معاليها   وقالت 
�لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر على �لدعوة 
للم�ساركة يف �أ�سبوع �أدنوك للبتكار .. تعد 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة و�لبحث و�لتطوير من 
�الأولويات �لرئي�سية لدولة �الإمار�ت، وال�سك 
من�سة  يعتب  للبتكار  �أدن��وك  �أ�سبوع  �أن 
وت�رشيع  �الإبد�عي  �لتفكري  لتحفيز  مثالية 
تطبيق �لتكنولوجيا لتعزيز �ملرونة وتوفري 
حلول للتحديات �لتي نو�جهها يف مرحلة 

�لتعايف بعد كوفيد-19" .
للبتكار"  �أدن����وك  "�أ�سبوع   و�سي�سهد 
لروؤ�ساء  �جتماع  الأول  �أدن��وك  ��ست�سافة 
�لنفط  �رشكات  يف  �لتكنولوجيا  قطاعات 
�لذي  �الجتماع،  و�سيدير  �لر�ئدة،  �لعاملية 
�أكرث  بح�سور  �جلاري  فب�ير   22 ينعقد يف 
من 30 م�سوؤوال، �لبوفي�سور نيكوال�ص ويب، 
�لكاتب �مل�سهور و�ملخرع �لذي ميتلك �أكرث 
مكتب  م�سجلة يف  �خ��ر�ع  ب��ر�ءة   40 من 
�لتجارية  و�لعلمات  �الخ���ر�ع  ب���ر�ء�ت 

�الأمريكي.

عوي�سة المرر: االبتكار يوؤ�س�س للخم�سين 
عاماً القادمة 

اأبوظبي-وام:
مر�سد  عوي�سة  �ملهند�ص  معايل  �أك��د   
�ملرر رئي�ص د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي �أن 
�لقادمة  عاما  للخم�سني  يوؤ�س�ص  �البتكار 
دولة  �أنحاء  و�سائر  �أبوظبي  �إم��ارة  يف 
�لطاقة  قطاعي  تطوير  ويعزز  �الإم��ار�ت، 

و�ملياه وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية.
�أ�سبوع  �نطلق  مبنا�سبة  معاليه  وق��ال 
�البتكار يف  يحمل   "  : للبتكار  �الإمار�ت 
الإيجاد  ومرنا  متقدما  منوذجا  طياته 
يف  حتدياتنا  لكافة  تقليدية  غري  حلول 
�لر�سيدة  �لقيادة  وتويل  �الإم��ار�ت،  دولة 
وتر�سيخه  �البتكار  لتعزيز  ق�سوى  �أهمية 
�لعمل  �إىل  يدفعنا  ما  وهو  �ملجتمع،  يف 
جميع  يف  �البتكار  تعزيز  على  �مل�سرك 
�لقطاعات �القت�سادية من �أجل جني ثماره 
يف �إحد�ث طفرة يف كافة جو�نب حياتنا 
�لقادمة".  للأجيال  �أف�سل  فر�ص  وخلق 
و�أ�ساف : " مير �لعامل من حولنا مبتغري�ت 
كبرية، وهو ما يدفعنا �إىل تر�سيخ �البتكار 
�ملزيد  و�أن نبذل  كنهج عمل يف حياتنا، 
�أ�سلوب حياة  �البتكار  لي�سبح  �جلهد  من 
�أفر�د �ملجتمع يف  و�ل�سباب وكل  للن�صء 

دولة �الإمار�ت " .
�إن   "  : بالقول  ت�رشيحه  معاليه  و�ختتم 

�البتكار هو �أحد �أهم مكونات �إد�رة ملفي 
�لطاقة و�ملياه يف �أبوظبي من �أجل تعزيز 
عمل د�ئرة �لطاقة يف تطوير هذ� �لقطاع 
�حليوي �لذي يعد ركيزة �أ�سا�سية لتحقيق 
حيث  �الإم���ارة،  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
ميتلك �لقطاع �لعديد من �لكو�در �لب�رشية 
�لتي تعتمد على �البتكار ملو�ءمة �حللول 

خلدمة جميع �أهد�فنا �الإ�سر�تيجية".

»ديوا« تنظم فعالياتها �سمن اأ�سبوع»االإمارات 
تبتكر«

دبي-وام:
 �فتتح معايل �سعيد حممد �لطاير �لع�سو 
كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ملنتدب 
ومياه دبي فعاليات "�أ�سبوع هيئة كهرباء 
�لهيئة  تنظمه  �لذي  للبتكار"  دبي  ومياه 
"�الإمار�ت  فعاليات  يف  م�ساركتها  �سمن 
تبتكر 2021" يف �إطار �لتز�مها بتعزيز مكانة 
�لدولة �سمن �لدول �الأكرث �بتكار�ً و��ستعد�د�ً 

للم�ستقبل يف �لعامل.
�البتكار�ت �ملعرو�سة  و�طلع معاليه على 
يف خيمة �البتكار يف مركز �لهيئة �لرئي�سي 
حيث ت�ستعر�ص خمتلف قطاعات �لهيئة ما 

يزيد عن 30 م�رشوعا جديد� مبتكر�.
�لتز�م  �لطاير  حممد  �سعيد  معايل  و�أك��د 
�لهيئة بر�سيخ ون�رش ثقافة �البتكار وجعله 
وتعزيز  �حلكومة  يومية يف عمل  ممار�سة 
وتطوير  ت�سميم  �ملجتمعية يف  �مل�ساركة 
وحلول  مبتكرة  م�ستقبلية  عمل  من��اذج 

��ستباقية لتحديات �خلم�سني عامًا �ملقبلة 
مبا يعزز دور دبي كمركز ريادي ل�سناعة 
�مل�ستقبل وجعلها من�سة الختبار �حللول 
�سعيد  معايل  ر�فق  �الإحللية.  و�لتقنيات 

حممد �لطاير يف �الفتتاح �ملهند�ص مرو�ن 
بن حيدر �لنائب �لتنفيذي للرئي�ص لقطاع 
و�لنو�ب  �لهيئة  يف  و�مل�ستقبل  �البتكار 
�لتنفيذيون للرئي�ص وكبار م�سوؤويل �لهيئة.

اأجندتها  تطلق  الب�سرية«  للموارد  »االتحادية 
الأ�سبوع االبتكار

دبي-وام:
�الحتادية  �لهيئة  �أطلقت 
ل���ل���م���و�رد �ل��ب�����رشي��ة 
�أجندتها  �م�ص  �حلكومية، 

الأ�سبوع �البتكار.
وجاء �الإعلن عن �الأجندة 
�الفر��سية  �لور�سة  خلل 
�لهيئة  عقدتها  �ل��ت��ي 
�أبوظبي  يف  ملوظفيها 
ودبي، كما �أعلنت خللها 
�لن�سخة  �إط�����لق  ع���ن 
��سر�تيجية  من  �لثانية 
و�لذكاء  �لرقمي  �لتحول 
جمال  يف  �ال�سطناعي 

�ملو�رد �لب�رشية.
و�أك����د خ��ال��د �مل��ازم��ي 
�ال�سر�تيجية  �إد�رة  مدير 
�لهيئة  يف  و�مل�ستقبل 
�الب��ت��ك��ار  �أ���س��ب��وع  �أن 
�الأح���د�ث  �أه���م  م��ن  يعد 

�ل��وط��ن��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة 
باالبتكار  �الهتمام  جلهة 
و�أ�سحاب  و�ملبتكرين 
�مل��و�ه��ب و�الإب���د�ع���ات، 
�لقيادة  �أن  �إىل  م�سري�ً 
�الإم��ار�ت  لدولة  �لر�سيدة 
لطاملا  �ملتحدة  �لعربية 
�أهمية  على  و�أكدت  �آمنت 
�أ�سحاب  يف  �ال�ستثمار 
و�الخر�عات  �البتكار�ت 
و�لعقول �لنرية يف تعزيز 
وتناف�سيتها  �لدولة  ريادة 
�لعاملية  �خل��ارط��ة  على 

يف �ستى �ملجاالت.
�لهيئة  �أجندة  �أن  و�أو�سح 
يف �أ�سبوع �البتكار تت�سمن 
مبادر�ت   8 وتنفيذ  �إطلق 
وفعاليات للموظفني، ومن 
�لن�سخة  /�إط��لق  �أبرزها: 
��سر�تيجية  من  �لثانية 

و�لذكاء  �لرقمي  �لتحول 
جمال  يف  �ال�سطناعي 
و�إطلق  �لب�رشية،  �ملو�رد 
�حل��م��ل��ة �الإل��ك��رون��ي��ة 
ال���س��ت��ق��ط��اب �الأف���ك���ار 
 i ع���ب م��ن�����س��ة ف���ك���رة
ور�ستني  think، وعقد 
تدريبيتني  �فر��سيتني 
جم��ان��ي��ت��ني مل��وظ��ف��ي 
�ل��������وز�ر�ت و�جل���ه���ات 
بو�بة  �سمن  �الحت��ادي��ة 
يف  �الإل��ك��روين  �لتعلم 
�حل��ك��وم��ة �الحت���ادي���ة 
�ستكون  حيث  "�ملورد"، 
�الأوىل بعنو�ن "�لعد�سات 
�الأربع للبتكار و�الإبد�ع"، 
و�ل���ث���ان���ي���ة ب��ع��ن��و�ن 
�الأفكار  حتويل  "�أ�ساليب 
خطط  �إىل  �الب��ت��ك��اري��ة 

تنفيذية"/.

اأبوظبي-وام:
فعاليات  خلل  للجمارك  �الحتادية  �لهيئة  ت�سارك   
وملدة  �م�ص  ب��د�أت  �لتي   ،"2021 تبتكر  "�الإمار�ت 
جمركية  م�ساريع  ثلثة  ��ستعر��ص  خلل  من  �أ�سبوع، 
�ملتنقلة،  �مل�سافرين  تفتي�ص  وح��دة  هي  متطورة 
ونظام  "ر�م�ص"،  �لذكي  و�لتفتي�ص  �لرقابة  ونظام 
يجري  �لذي  �إلكرونيًا  و�ل�سحنات  �ل�ساحنات  تتبع 
�لنيادي،  �سعيد  علي  معايل  وق��ال  حاليًا.  تنفيذه 
ثقافة  تر�سيخ  �إن  �لهيئة،  رئي�ص  �جلمارك  مفو�ص 
�الأهد�ف  �أحد  هو  بالدولة  �جلمارك  قطاع  يف  �البتكار 
يف  حتقيقها  على  �لهيئة  عملت  �لتي  �ال�سر�تيجية 
�ملوحدة  �جلمركية  لل�سر�تيجية  تنفيذها  �سياق 
�لقيادة  توجيهات  من  �نطلقًا  �لدولة،  م�ستوى  على 
�الإم��ار�ت  ي��ة  روؤ ومبادئ  باأهد�ف  و�لتز�مًا  �حلكيمة 

.2021 �الإمار�ت  ومئوية   ،2021
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اأبوظبي ـ وام:

نظم���ت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر والبتكار الزراع���ي حما�رضة علمية افرتا�ضية 

بعنوان"امل�ض���ار التقني لإ�ضاف���ة األياف نخيل التمر 

اإىل منظوم���ة الألياف الطبيعي���ة" وذلك بتوجيهات 

م���ن معايل ال�ضيخ نهيان بن مب���ارك اآل نهيان وزير 

الت�ضامح والتعاي�س رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة.

�ض���ارك يف املحا�رضة - الت���ي قدمها الدكتور حممد 

امليداين اأ�ضت���اذ م�ضاعد ق�ضم هند�ضة املواد اجلامعة 

الأملانية بالقاهرة - 49 �ضخ�ضا هم نخبة من اخلرباء 

والتقنيني واملزارعني ميثلون 12 دولة بالعامل.

وق���ال الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة اإن 

املحا�رضة تاأتي �ضمن توجيهات معايل ال�ضيخ نهيان 

بن مب���ارك اآل نهيان يف اإطار الت���زام اجلائزة بن�رض 

املعرفة العلمي���ة والتوعية باملمار�ض���ات الزراعية 

اجلي���دة للنخيل لتمكني املزارع���ني وحت�ضني جودة 

التمور .. معربًا عن تقديره للجهود العلمية واملهنية 

التي يقدمها الدكتور حممد امليداين وفريق البحث.

من جهته اأ�ضار املحا�رض الدكتور حممد امليداين اإىل 

الأهمي���ة القت�ضادية للنواجت الثانوية ل�ضجرة نخيل 

التمر حيث يتم حتويلها اإىل األياف عالية الأداء ت�ضمى 

"ب���امل ِف���ل " والتي من �ضاأنها خل���ق قيمة ملزارعي 
النخيل وت�ضجيعهم على تقليم النخيل بانتظام وبيع 

منتجاته���م الثانوية للم�ضانع لكي يتم حتويلها اإىل 

منتجات نهائية.

واأ�ض���اف اأن تقنية "بامل ِفل" تعت���رب مبثابة ابتكار 

جدي���د فهي اأول األياف ن�ضجي���ة واألياف للتدعيم يف 

العامل يتم ا�ضتخال�ضها من املنتجات الثانوية لتقليم 

نخيل التمر.. م�ضلطا ال�ضوء على جمموعة فريدة من 

املميزات والفوائد لهذه الألياف اجلديدة.

وناق����س املحا����رض التحدي���ات التقني���ة املرتبطة 

با�ضتخال����س الألياف وكيف ا�ضتطاع���ت تكنولوجيا 

"بامل ِف���ل" املبتكرة التغلب عليها م���ن خالل اإزالة 

اللجنني وا�ضتخال�س الألياف ال�ضليلوزية ب�ضكل فعال 

مع مقارنة اأهم خ�ضائ�س األياف "بامل ِفل" بخ�ضائ�س 

الألياف النباتية الخ���رى وا�ضتعر�س حتلياًل موجًزا 

لالأ�ضواق والتطبيقات املحتملة لألياف "بامل ِفل".

واأ�ضاد املحا�رض بالدور الكبري جلائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر والبتكار الزراعي يف دعم وتطوير قطاع 

زراع���ة النخيل واإنتاج التمور عل���ى م�ضتوى العامل، 

من خ���الل تنظيم املهرجان ال���دويل للتمور الأردنية 

واملهرج���ان الدويل للتم���ور ال�ضوداني���ة واملهرجان 

ال���دويل للتم���ور امل�رضية وم���ا رافقها م���ن اأن�ضطة 

وفعالي���ات، التي �ضاهم���ت ب�ضكل فاع���ل يف زيادة 

ال�ضمعة للتمور العربية وارتفاع يف حجم ال�ضادرات، 

بالإ�ضافة اإىل �ضل�ضلة املوؤمترات الدولية التي نظمتها 

الأمانة العامة للجائزة على مدى ع�رضين عامًا.

ال�شارقةـ  وام:

اطلعت جلنة ال�ض���وؤون ال�ضحية 

والعم���ل وال�ض���وؤون الجتماعية 

باملجل����س ال�ضت�ض���اري لإمارة 

ال�ضارقة خالل زيارتها ملقر هيئة 

ال�ضارق���ة ال�ضحي���ة على جهود 

وبرام���ج الهيئ���ة واأدواره���ا يف 

جمال الرعاية والتاأمني ال�ضحي 

وم�ضاريعه���ا الطبي���ة الأخ���رى 

بجانب التعرف على جهودها يف 

ووقاية  كورونا  فريو�س  مكافحة 

املجتمع بالتع���اون مع اجلهات 

ذات ال�ضلة .

تراأ�س الوفد الزائر الدكتور عبداهلل 

مو�ضى البلو�ض���ي رئي�س اللجنة 

بح�ضور اأع�ضائها الدكتور �ضعيد 

اأحم���د الطنيج���ي و �ضي���ف بن 

رويج���ده الكتب���ي وعبيد حممد 

الع�ضب و �ضيف بن �ضويف الكتبي 

اأمني �رض اللجنة .

و قدم �ضعادة عبداهلل علي املحيان 

رئي�س هيئ���ة ال�ضارقة ال�ضحية 

والدكتور عبدالعزي���ز �ضعيد بن 

بطي املهريي مدير هيئة ال�ضارقة 

ال�ضحية واأمل القطري مدير اإدارة 

ال�ضحي بالهيئة �رضحا  التاأمني 

حول جه���ود الهيئة يف التوا�ضل 

مع وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع 

و م�رضوع مدينة ال�ضارقة للرعاية 

ال�ضحي���ة ودوره يف خلق البيئة 

ال�ضحية املن�ضودة .

و تط���رق اأع�ضاء اللجنة - خالل 

الزيارة الت���ي تاأتي �ضمن اأعمال 

املجل�س ل���دور النعقاد العادي 

الثاين م���ن الف�ض���ل الت�رضيعي 

العا����رض - اإىل اأوج���ه التن�ضيق 

لدعم اجلهود الوطنية بني الهيئة 

و�رضكائه���ا ب�ض���اأن اأزمة فريو�س 

كورونا واحلاجة ملراكز للتاأهيل 

ال�ضحي لكبار ال�ضن واأهمية اإجراء 

الفحو����س الطبية لكب���ار ال�ضن 

بجانب ال�ضتف�ض���ار عن الأ�ضواط 

الت���ي قطعتها الهيئ���ة حل�ضول 

جمي���ع مواطني اإم���ارة ال�ضارقة 

على التاأمني ال�ضحي .

واأكد عبداهلل علي املحيان حر�س 

الهيئة عل���ى التوا�ضل مع وزارة 

ال�ضحة ووقاية املجتمع للعمل 

على توف���ري تل���ك الحتياجات 

ل�ضيم���ا واأن �ضاح���ب ال�ضم���و 

ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 

الأعلى  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو 

حاك���م ال�ضارق���ة يوج���ه دائما 

ال�ضحية  الرعاية  توفري  باأهمية 

لقاطن���ي الإمارة .. لفت���ا اإىل اأن 

التاأمني ال�ضحي ملواطني الإمارة 

�ضيتم اإجنازه بناء على توجيهات 

�ضاحب ال�ضمو حاك���م ال�ضارقة 

حيث جرى النتهاء من اإعداده.
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»ال�شارقة ال�شينمائي للأطفال 

وال�شباب« يفتح الت�شجيل لبرنامج 

»تاأهيل المحكمين الواعدين« 

ال�شارقة ـ وام:

اأعلن مهرجان ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل لالأطفال 

وال�ضباب الذي تنّظمه موؤ�ض�ضة فّن - املعنية بتعزيز 

ودعم الفن الإعالمي لالأطف���ال والنا�ضئة يف دولة 

الإمارات - فتح باب الت�ضجيل يف برنامج »تاأهيل 

املحكمني الواعدين« حتى 15 اأبريل املقبل بهدف 

خلق جيل جديد من الأطفال املوهوبني يف املجال 

ال�ضينمائي ليكونوا قادرين على التواجد يف جلنة 

حتكيم الأف���الم �ضمن فئت���ي الأطف���ال والنا�ضئة 

امل�ضاركني يف دورة املهرجان الثامنة والتي تنطلق 

اأكتوب���ر القادم . ووجهت املوؤ�ض�ضة الدعوة لالأطفال 

وال�ضباب ممن ت���رتاوح اأعمارهم ما بني 12 وحتى 

20 عام���ًا من اجلن�ضني والذي���ن ميتلكون ال�ضغف 

واملوهبة يف املجال ال�ضينمائي ويتمتعوا مبهارات 

التحدث والتوا�ض���ل مع الآخرين وح���ّب التعاون 

للم�ضاركة والتق���دم وتعبئة البيانات اخلا�ضة بهم 

عرب الرابط الإلكرتوين التايل:

./2021-https://siff.ae/child-jury-form
و�ضتق���وم املوؤ�ض�ض���ة وبعد اإغالق ب���اب الت�ضجيل 

باإجراء مقابالت »عن ُبعد« مع جميع امل�ضاركني 

حيث حدّدت اأعداد الأطفال وال�ضباب ما بني 40 اإىل 

50 م�ضرتكًا لالن�ضمام للربنامج يف حال ا�ضتوفيت 

ال����رضوط حيث حددت اآخر ي���وم لإجراء املقابالت 

حتى تاريخ 17 يونيو املقبل.

و�ضتعقد املوؤ�ض�ضة وبعد اختيار امل�ضاركني �ضل�ضلة 

م���ن ور�س العم���ل بعن���وان »تاأهي���ل املحكمني 

الواعدي���ن« بداية من �ضهر يولي���و وحتى اأكتوبر 

القادمني ت�ضتهدف من خاللها فئتني عمريتني من 

12 وحتى 15 عامًا و16 حتى 20 عامًا.

وُتعنى الور�س بتاأهيل وتعريف املحكمني الواعدين 

بالعدي���د م���ن املح���اور اخلا�ض���ة واملتمثلة يف 

التعريف باملهرجان واملحكمني الواعدين ال�ضابقني 

واإطالع امل�ضاركني على دور امُلحكم الواعد وكيفية 

حتليل الأفالم والتمرّن عليه���ا اإىل جانب التدريب 

على اختيار الفيلم الفائ���ز وال�ضتعداد للمهرجان 

والتعرف على مهامهم خالل املهرجان والدور الذي 

�ضيقومون به خالل بروفة حفل الفتتاح.

لجنة بـ »ا�شت�شاري ال�شارقة« تطلع على م�شاريع الهيئة 

ال�شحية في الإمارة

»جائزة خليفة« ت�شتعر�ض م�شتقبل األياف نخيل التمر 
في القطاع ال�شناعي

اأبوظبيـ  وام:

 نظمت دائرة التفتي�س الق�ضائي 

التدريب  معه���د  مع  بالتع���اون 

الق�ضائ���ي يف وزارة العدل دورة 

تدريبية ب�ضاأن فعالية املحاكمات 

يف ق�ضايا جرائ���م غ�ضل الأموال 

من منظور جمموعة العمل املايل 

"فاتف" وذل���ك بح�ضور عدد من 
اأع�ضاء ال�ضلطة الق�ضائية.

و�ضلطت املحا����رضة التي قدمها 

اأحمد  ط���ارق  الدكتور  امل�ضت�ضار 

الرا�ضد � املحام���ي العام لنيابة 

عجم���ان الكلية وع�ض���و اللجنة 

الوطنية ملواجه���ة غ�ضل الأموال 

ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل 

التنظيمات غري امل�رضوعة، ورئي�س 

جلنة فح����س ومتابع���ة ق�ضايا 

غ�ضل الأموال مبكتب النائب العام 

.. ال�ض���وء على عملي���ة التقييم 

املتبادل للدولة من قبل "فاتف" 

وجه���ود وزارة العدل يف مواجهة 

غ�ضل الأموال وموقف الق�ضاء من 

ا�ضتقاللية جرمي���ة غ�ضل الأموال 

وط���رق اإثباتها والقرائ���ن الدالة 

على ارتباكه���ا، واأهمية اأن تكون 

ورادعة نظراً  العقوبات متنا�ضبة 

خلطورة جرائم غ�ضل الأموال ودور 

ذلك يف تعزي���ز جهود الدولة يف 

فعالي���ة املحاكمات يف مواجهة 

جرائم غ�ضل الأموال.

وتعليقا على جهود وزارة العدل 

على هذا ال�ضعيد، قال امل�ضت�ضار 

الدكت���ور طارق اأحم���د الرا�ضد : " 

تعم���ل وزارة الع���دل على تعزيز 

واملحاكمات  التحقيقات  فعالية 

وكذلك  الأم���وال  بق�ضايا غ�ض���ل 

التعاون الق�ضائ���ي الدويل، ومن 

بني اخلط���وات امللمو�ض���ة التي 

الف���رتة  يف  ال���وزارة  اتخذته���ا 

الأخ���رية اإ�ضدار مع���ايل �ضلطان 

بن �ضعيد الب���ادي الظاهري وزير 

باإن�ضاء  وزاري���ة  ق���رارات  العدل 

حماكم متخ�ض�ض���ة لنظر جرائم 

غ�ض���ل الأموال بالق�ضاء الحتادي 

واأم  وعجمان  ال�ضارق���ة  مبحاكم 

واإن�ضاء جلنة  والفجرية،  القيوين 

متخ�ض�ضة لإدارة الأ�ضول املجمدة 

وامل�ض���ادرة، واإ�ض���دار امل�ضت�ضار 

الدكت���ور حمد �ضي���ف ال�ضام�ضي 

النائب العام للدولة قراره باإن�ضاء 

جلنة فح�س ومتابعة ق�ضايا غ�ضل 

الأموال بع�ضوية 22 ع�ضو نيابة 

ومن اأب���رز اخت�ضا�ضاتها متابعة 

القرارات والت�رضفات ال�ضادرة يف 

التحقيقات اخلا�ضة بجرائم غ�ضل 

املخت�ضة،  النيابات  لدى  الأموال 

ومتابع���ة التحقيقات يف ق�ضايا 

غ�ض���ل الأموال التي يتم حتديدها 

باإدانة  العدالة  للو�ضول لتحقيق 

املتهم���ني ومعاقبتهم بالعقوبة 

املنا�ضب���ة والرادع���ة، ومبتابعة 

اأو  الأم���وال  م�ض���ادرة  اأح���كام 

ب�ضورة  الو�ضائط  اأو  املتح�ضالت 

اأهداف خطة  روتينية، مبا يحقق 

النياب���ة العام���ة الحتادية يف 

مواجه���ة غ�ضل الأم���وال، واإ�ضدار 

دلي���ل اإر�ض���ادي للق�ض���اة ب�ضاأن 

ق�ضاي���ا غ�ض���ل الأم���وال، ودليل 

اإر�ض���ادي لأع�ضاء النيابة العامة 

ب�ضاأن اإجراءات التحقيق والت�رضف 

يف ق�ضايا غ�ض���ل الأموال، ودليل 

اإر�ضادي للتعاون الق�ضائي الدويل 

يف امل�ضائ���ل اجلنائي���ة، وو�ضع 

اأولوي���ة لتنفيذ طلبات  موؤ�رضات 

التعاون الدويل.".

وزارة العدل تنظم دورة حول »فعالية المحاكمات 

في ق�شايا جرائم غ�شل الأموال« 

الإمارات توؤكـد اأهميــة دور التقنيـات 

الرقمية لتحقيق التنمية الم�شتدامة

نيويورك ـ وام:

�ضددت دول���ة الإمارات العربية املتحدة على الدور 

اله���ام الذي تلعب���ه التقني���ات الرقمية يف جمال 

ت�رضي���ع حتقيق اأهداف التنمي���ة امل�ضتدامة، ولكن 

ب����رضط م�ضبق وحا�ضم، وهو �ضهول���ة الو�ضول اإىل 

ه���ذه التقنيات وباأ�ضعار معقول���ة ل�ضمان حتقيق 

اأق�ضى قدر ممكن من طموحات التقنيات الرقمية.

جاء ذلك خالل البيان الذي اأدلت به �ضعادة ح�ضة 

تهلك، وكي���ل ال���وزارة امل�ضاعد ل�ض���وؤون التنمية 

الجتماعية يف وزارة تنمية املجتمع، عرب الت�ضال 

املرئي اأم���ام الدورة التا�ضع���ة واخلم�ضني للجنة 

الأمم املتحدة للتنمية الجتماعية، "حتت عنوان" 

التحول الجتماعي العادل نحو التنمية امل�ضتدامة: 

دور التقني���ات الرقمي���ة يف التنمي���ة الجتماعية 

وحتقيق الرفاه للجميع".

ولفتت �ضعادتها - خ���الل البيان - اإىل الإجنازات 

الت���ي حققتها دولة الإم���ارات يف هذا املجال، مبا 

يف ذل���ك اعتمادها منذ تاأ�ضي�ضه���ا على التقنيات 

اجلدي���دة والنا�ضئ���ة كاأ�ضا�س لنهجه���ا التنموي، 

ولتعزيز التنمية الجتماعي���ة والب�رضية للجميع، 

وحت�ض���ني نوعية احلي���اة، وخلق بيئ���ة اأعمال مل 

ي�ضبق لها مثيال..

اأبوظبيـ  وام:

اأكد �ضعادة الل���واء مكتوم علي ال�رضيفي 

مدير عام �رضط���ة اأبوظبي حر�س �رضطة 

اأبوظبي على تر�ضيخ منهجية وممار�ضات 

البتكار ل�ضتك�ضاف اآفاق م�ضتقبلية واعدة 

تعزز الري���ادة والتمي���ز للعمل ال�رضطي 

والأمني.

واأ�ضاد - يف كلمة مبنا�ضبة انطالق اأ�ضبوع 

البت���كار حتت �ضع���ار "الإم���ارات تبتكر 

2021" - بتوجيه���ات القي���ادة الر�ضيدة 

ودعمه���ا يف تبن���ي ا�ضرتاتيجي���ة اأمنية 

�ضامل���ة لها ال���دور الأ�ضا�ض���ي يف ريادة 

الأداء الأمني، وب�ضط ال�ضتقرار، ليتنا�ضب 

مع النه�ضة املتقدمة التي يحققها الوطن 

ليغدو واحة اأمن واأمان.

واأ�ض���ار اإىل حر�س �رضط���ة اأبوظبي على 

رفع ن�ضبة �ضعور اجلمهور بالأمان وتعزيز 

الروابط والثقة ب���ني ال�رضطة واملجتمع، 

من خ���الل تبني ا�ضرتاتيجي���ات �ضاملة، 

ومب���ادرات ابتكاري���ة طموح���ة، وتقدمي 

خدمات ا�ضتباقية متميزة تعزز من ريادة 

الدولة يف موؤ�رضات التناف�ضية العاملية .. 

موؤكدا اأن القيادة العامة ل�رضطة اأبوظبي 

ت�ضري على الطريق بخط���وات واثقة نحو 

الريادة الأمنية عامليا وبا�ضتباقية ونهج 

ت�ضاركي.

وذكر اأن انطالق فعاليات "الإمارات تبتكر 

2021"، عل���ى م�ضت���وى الدولة مب�ضاركة 

واملحلية  الحتادية  احلكومي���ة  اجلهات 

والقطاع اخلا�س واملوؤ�ض�ضات الأكادميية، 

يف الفرتة م���ن 21 اإىل 27 فرباير اجلاري، 

تنعك����س اإيجابي���ا على تعزي���ز جهود 

الأجه���زة ال�رضطي���ة والأمنية يف امل�ضي 

بخطوات واثقة نحو ا�ضت�رضاف امل�ضتقبل .

ولف���ت اإىل اأن �رضطة اأبوظبي عملت على 

لال�ضتعداد  ال�ضرتاتيجية  خطتها  حتديث 

للخم�ض���ني عام���ا املقبل���ة مب���ا يحقق 

التطلعات يف مواكبة امل�ضتجدات وحتقيق 

املزي���د من املنج���زات يف م�ضرية الدولة 

التطويري���ة بالرتكيز على توافق »مئوية 

�رضطة اأبوظبي 2057« مع روؤية »مئوية 

الإم���ارات 2071« والتي ته���دف اإىل اأن 

يعي�س اأجيال امل�ضتقبل يف الإمارات حياة 

اأ�ضع���د يف بيئة اأف�ضل وم���ع فر�س اأكرب 

وتوا�ض���ل اأف�ضل واأكرث تاأث���ريا مع العامل 

�ضعيا جلع���ل الإمارات اأف�ض���ل دولة يف 

العامل.

واأو�ض���ح اأن التمي���ز املوؤ�ض�ضي يكمن يف 

العمل ب���روح الفريق الواح���د، داعيا اإىل 

ابتكار اأف�ض���ل الو�ضائ���ل والأ�ضاليب يف 

تقدمي اخلدم���ات املتمي���زة للمتعاملني 

واملراجع���ني، وتي�ض���ري احل�ض���ول على 

اخلدمة .. م�ضيدا بالإجنازات التي حققتها 

ابت���كارات املنت�ضبني يف الرتقاء مب�ضرية 

العمل التطويري ل�رضطة اأبوظبي وتوجهها 

نحو ا�ضت�رضاف امل�ضتقبل .

مدير عام �شرطة �أبوظبي: 

البتكار والتميز يعززان ريادة اأبوظبي 

لموؤ�شرات الأمان عالمياً
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 �سلطنة عمان تدعو  
المواطنين والمقيمين 
اإلى عدم ال�سفر خالل 

الفترة الحالية
م�سقط 2) د ب اأ( -

املواطنني  العمانية  ال�صحة   وزارة  دعت   
لل�رضورة  اإال  ال�صفر  ع��دم  اإىل  واملقيمني 
مع  خا�صة  احلالية  الفرتة  خالل  الق�صوى 
لفريو�س  ومتحورة  جديدة  �صالالت  ظهور 

كورونا /كوفيد 19/.
عن  االأحد  العمانية   االأنباء  وكالة  ونقلت 
الدكتور خالد بن �صعيد احلارثي رئي�س ق�صم 
املوانئ  و�صحة  الدولية  ال�صحية  اللوائح 
باملديرية العامة ملراقبة ومكافحة االأمرا�س 
بوزارة ال�صحة  قوله اإن االإح�صائيات املتوفرة 
لدى وزارة ال�صحة للم�صافرين القادمني اإىل 
ال�صلطنة اأظهرت اأن بع�س الدول لديها عدد 
باقي  من  بالفريو�س  م�صابة  اأك��ر  ح��االت 
الدول االأخرى ،  داعًيا اإىل عدم  ال�صفر اإىل 
و�رضورة  احلايل  الوقت  ال�صلطنة يف  خارج 
االلتزام باالإجراءات االحرتازية االأمر الذي من 
�صاأنه اأن ُي�صاعد يف خف�س ن�صبة االإ�صابات 

يف ال�صلطنة.
واأكد اأن جميع امل�صافرين القادمني لل�صلطنة 
يخ�صعون للفح�س قبل الو�صول  وبعده كما 
املوؤ�ص�صي  العزل  فرتة  متابعتهم خالل  تتم 

اأو املنزيل.
لوحظ  املا�صية  الفرتة  خ��الل  اأن��ه  وب��نينَّ 
خارج  من  القادمني  امل�صافرين  بع�س  اأن 
ال�صلطنة ال يلتزمون باالإجراءات املن�صو�س 
مثل  العليا  اللجنة  ق��رارات  ِقبل  من  عليها 
االلتزام بالعزل ال�صحي اأو املوؤ�ص�صي ح�صب 
بالعزل  االلتزام  اأهمية  على  م�صدًدا   ، الفئة 
ال�صحية املتبعة ل�صمان عدم  وباالإجراءات 

انت�صار العدوى بني اأو�صاط املجتمع.
واأ�صاف  احلارثي اأّن احل�صول على البيانات 
امُلتعلقة باملر�س متفاوتة بني الدول وهي 
العاملية  ال�صحة  منظمة  تواجهها  م�صكلة 
ا التي من خاللها ميكن معرفة  اأي�صً والدول 
ظهور  مع  خا�صة  ال��دول  هذه  احل��االت يف 
طفرات  ووج��ود  للمر�س  جديدة  �صالالت 
انت�صاره  �رضعة  اإىل  اأّدت  للفريو�س  جينية 
وم�صداقية  �صفافية  مدى  على  قائم  وهو 

الدول يف اإر�صال االأرقام واالإح�صائيات.
اإجمايل  اأن  اليوم  ال�صحة  وزارة  واأعلنت 
كورونا  بفريو�س  امُل�صجلة  االإ�صابات  عدد 
 ، اإ�صابة  و362  األفا   139 بلغ  بال�صلطنة 
والوفيات 1552، واملتعافني  130 األفا و653 .

 م�صر ت�صجل 600 �إ�صابة جديدة و 48 وفاة

عدد الوفيات بفيرو�س كورونا في مناطق �سيطرة الحكومة 
ال�سورية يقترب من األف حالة

دم�سق  )د ب اأ(-
 اإقرتب عدد الوفيات امل�صجلة يف مناطق 
بفريو�س  ال�صورية  احلكومة  �صيطرة 
يوم  م�صاء  حتى  اإ�صابة  األف  من  كورونا 

ال�صبت.
بيان  يف  ال�صورية  ال�صحة  وزارة  وقالت 
لها"مت ت�صجيل حالتي وفاة من االإ�صابات 
امل�صجلة لريتفع العدد االإجمايل اإىل 996 

وفاة ".
اإ�صابة   49 ت�صجيل  اأن مت  البيان  واأ�صاف 
�صاعة  والع�رضين  االأرب��ع  خالل  جديدة 
اإىل  االإجمايل  العدد  يرفع  ما  املا�صية 
15 الفا و 143 ا�صابة، وتعايف  80 حالة 

لريتفع اإجمايل املتعافني اإىل 9144"
ال���وزراء  رئي�س  نفى  اخ���رى  جهة  م��ن 
�صحة  نتنياهو  بنيامني  االإ�رضائيلي 
تقرير اأ�صار اإىل اأن اإ�رضائيل �صتقوم بتوفري 
لتبادل  �صفقة  اإطار  ل�صورية يف  لقاحات 

االأ�رضى بني اجلانبني.
اأحرونوت"  "يديعوت  �صحيفة  ونقلت 
يتم  :"مل  القول  عنه  املا�صية  الليلة 
يف  واح��د  اإ���رضائ��ي��ل��ي  ل��ق��اح  ا�صتخدام 
ال�صفقة ... اأعدنا الفتاة، واأنا �صعيد الأننا 
�صيء  اأي  اأ�صيف  لن  اأنني  اإال  ذلك،  فعلنا 
التي  رو�صيا"،  من  طلب  على  بناء  اآخر، 

تو�صطت يف ال�صفقة.
االأخ��رى  هي  اأم�س  نفت  �صورية  وكانت 
التبادل،  عملية  يف  ���رضي  بند  وج��ود 
املعلومات  ه��ذه  "ترويج  اإن  وق��ال��ت 
عملية  يف  بند  وج���ود  ح��ول  امللفقة 
لقاحات  على  باحل�صول  يتعلق  التبادل 
االإ�رضائيلي  االحتالل  �صلطات  من  كورونا 

االأ�رضى  حترير  عملية  اإىل  االإ�صاءة  هدفه 
واالإ�صاءة  االحتالل  �صجون  من  ال�صوريني 
الوطني  اجل��ان��ب  وت�����ص��وي��ه  ل�����ص��وري��ة 

للعملية". واالإن�صاين 
واأكد امل�صدر اأن "�صورية كانت وا�صحة يف 
اأ�صفرت  التي  التبادل  تعاملها مع عملية 
اأ�رضاها، واأن و�صائل  عن حترير ثالثة من 
املعلومات  ه��ذه  تتناقل  التي  االإع��الم 
هدفها تلميع �صورة االحتالل االإ�رضائيلي 

اإن�صانية يفتقدها". ومنحه �صفات 

فتاة  عن  املقابل  يف  �صورية  واأفرجت 
اإىل  وت�صللت  احلدود  اجتازت  اإ�رضائيلية 

داخل االأرا�صي ال�صورية
واأعلنت وزارة ال�صحة وال�صكان امل�رضية 
اإ�صابة جديدة  م�صاء ال�صبت ت�صجيل 600 

بفريو�س كورونا امل�صتجد و 48 وفاة.
املتحدث  جماهد،  خالد  الدكتور  واأف��اد 
 405 بتعايف  ال���وزارة،  با�صم  الر�صمي 
الذي   19 كوفيد-  مر�س  من  اأ�صخا�س 
ي�����ص��ب��ب��ه ال��ف��ريو���س وخ��روج��ه��م من 
املتعافني  اإجمايل  لريتفع  امل�صت�صفيات، 

م�صاء  حتى  حالة   294 و  األفا   137 اإىل 
ال�صبت ، وفقا لبيان الوزارة الذي ن�رضته 
التوا�صل  مبوقع  الر�صمية  �صفحتها  على 

"في�صبوك". االجتماعي 
االإ�صابات  عدد  اإجمايل  اأن  جماهد  وذكر 
يف م�رض بفريو�س كورونا امل�صتجد حتى 
األفا و 543 حالة،   177 ال�صبت بلغ  م�صاء 
اإىل  للوفيات  االإج��م��ايل  العدد  وارت��ف��ع 

10298وفاة.

 وزارة الإعالم الم�سرية تدعو لوقف الت�سعيد على و�سائل 
التوا�سل الجتماعي بعد اإ�ساءة اإعالمي لأبناء ال�سعيد

القاهرة  )د ب اأ(- 
لالإعالم  ال��دول��ة  وزارة  دع��ت 
لوقف  امل��واط��ن��ني  امل�����رضي��ة 
التوا�صل  الت�صعيد على و�صائل 
اإ�صاءة  بعد  وذلك  االجتماعي، 
الأبناء حمافظات  �صهري  اإعالمي 
جنوب  )حم��اف��ظ��ات  ال�صعيد 

البالد(.
اأم��ني  تامر  االإع��الم��ي  وك��ان   
من  ج��دا  كبرية  ن�صبة  اإن  ق��ال 
ينجبون  والريف  ال�صعيد  اأبناء 
واإمنا  لتعليمهم  لي�س  االأبناء 
باالإنفاق  اأنف�صهم  االأبناء  ليقوم 
اأبناء  اتهم  كما  الوالدين.  على 
بناتهم  ب�"�صحن"  ال�صعيد 
للعمل كخادمات يف املحافظات 

الكرى.
ردود  اأم���ني  تعليق  واأث����ار   
نقابة  وق���ررت  غا�صبة.  فعل 
اأم�س  امل�رضيني  االإع��الم��ي��ني 
املهنة  مزاولة  ت�رضيح  اإلغاء 

اخلا�س به.
 واأعربت وزارة الدولة لالإعالم، 
اأنها   ، ام�س  اأ�صدرته  بيان  يف 
عن  امل�صوؤولة  اجلهة  ب�صفتها 
االإعالمية،  ال�صيا�صات  و�صع 
تقدر حالة الغ�صب التى انتابت 
ال�صعيد،  اأبناء  من  امل�رضيني 
وتوؤكد اأن ما ذهب اإليه االإعالمى 
فى برناجمه، على قناة النهار، 
ال�صيا�صة  ي��خ��ال��ف  اأم���ر  ه��و 
تقوم  التى  امل�رضية،  االإعالمية 

على احرتام جميع املواطنني.

ولفتت اإىل اأن "قيام قناة النهار 
اأم��ني،  تامر  االإع��الم��ى  بوقف 
ال�صعيد  الأبناء  اعتذاره  وكذلك 
هو اأمر حممود، ولكن قد يحتاج 
االإج��راءات  من  مزيد  اإىل  االأم��ر 

لتو�صيح ح�صن النوايا".
بامل�رضيني  ال���وزارة  واأه��اب��ت   

وقف  التوا�صل  و�صائل  على 
م�صاعر  على  حر�صا  الت�صعيد 
على  م�صددة  ال�صعيد؛  اأب��ن��اء 
البالد  اإليه  ما حتتاج  "اآخر  اأن 
الراأى  وتاأليب  اإثارة  هو  حاليا 
مب�صلحة  ي�رض  ب�صكل  ال��ع��ام 

املجتمع ومتا�صكه".
ال�صعيد  اأبناء  ال��وزارة  وحثت   

واأن  االأمر،  الهدوء وجتاوز  على 
ب��اأن  تامة  ثقة  على  يكونوا 
احلكومة امل�رضية حترتم جميع 
وتنوع  اختالف  املواطنني على 
ثقافاتهم، وال تقبل اأبدا امل�صا�س 
ب���ع���ادات وت��ق��ال��ي��د واأع����راف 
الوجه  فى  الريف  اأو  ال�صعيد 

البحرى اأو اأى جزء من الوطن.

في  الفل�سطينيين  لالجئين  وا�سعة  احتجاجات 
غزة �سد تقلي�س اأونروا م�ساعداتها الغذائية

غزة )د ب اأ(-
الالجئني   تظاهر مئات 
قبالة  الفل�صطينيني 
االأمم  ل��وك��ال��ة  م��ق��رات 
امل����ت����ح����دة ل���غ���وث 
وت�����ص��غ��ي��ل ال��الج��ئ��ني 
"اأونروا"  الفل�صطينيني 
االأح��د  غ��زة   قطاع  يف 
ما  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 
اع����ت����روه ت��ق��ل��ي�����س 
م�صاعداتها  ال��وك��ال��ة 
ال���غ���ذائ���ي���ة. واأغ���ل���ق 
امل��ت��ظ��اه��رون ب��دع��وة 
امل�صرتكة  اللجنة  من 
لالجئني يف غزة، لعدة 
���ص��اع��ات،  ع����دًدا من 
التابعة  التوزيع  مراكز 
الأون������روا اح��ت��ج��اًج��ا 
نظاما  اعتمادها  على 
ال�صلة  لتوحيد  جديدا 

الغذائية.
وق�����ال�����ت ال��ل��ج��ن��ة 
امل�صرتكة لالجئني ، يف 
بيان �صحفي ، اإن اإدارة 
بتنفيذ  با�رضت  اأون��روا 
"الكابونة  توزيع  نظام 
يحرم  ال��ذي  املوحدة" 
اأكرث من 770 األف الجئ 
حقهم  م��ن  فل�صطيني 
ع��ل��ى  احل�������ص���ول  يف 

الغذائية. احل�ّصة 
وه��������ددت ال��ل��ج��ن��ة 
ب��ت�����ص��ع��ي��د اخل��ط��وات 
اأجل  من  االحتجاجية 
التقلي�س  عن  الرتاجع 
يوم  "قوت  من  اجلديد 

الالجئني". فقراء 
ق���ال   ، ج��ه��ت��ه  م����ن 
االإع��الم��ي  امل�صت�صار 
الأون�����روا ع��دن��ان اأب��و 
لل�صحفيني   ، ح�صنة 
اإغ���الق  اإن  غ����زة،  يف 
بغزة  التوزيع  م��راك��ز 
األف  ي�رض مبليون و140 
ا�صتالم  ينتظرون  الجئ 

الغذائية. املواد 
ح�صنة  اأب����و  ون��ف��ى   
من  الج���ئ  اأي  ح��ج��ب 
ال��ك��اب��ون��ة امل��وّح��دة 
ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء م��وظ��ف��ي 
اأن  اإىل  م�صرًيا  اأون��روا، 
ق��ررت  ال��وك��ال��ة  اإدارة 
بتلقي  اأحقيتهم  ع��دم 
بحكم  امل�صاعدة  هذه 
موؤ�ص�صة  يف  عملهم 
رواتب  وتلقيهم  دولية 

. بتة ثا
 من جهته ، طالب ع�صو 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة 
مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
رئي�س  الفل�صطينية 
الالجئني  �صوؤون  دائرة 
اإدارة  هويل،  اأبو  اأحمد 
العمل  بوقف  اأون��روا  
ال�صلة  تطبيق  ع��ل��ى 
ال��غ��ذائ��ي��ة امل��وح��دة 
ع����ل����ى ال���الج���ئ���ني 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف 

غزة. قطاع 
 ، ب���و ه���ويل  اأ   وع���زا 
مطالبته   ، ب��ي��ان  يف 
العمل  بوقف  لالأونروا 

ب��ال�����ص��ل��ة ال��غ��ذائ��ي��ة 
�صيلحقه  ملا  املوحدة 
من  اجلديد  النظام  هذ 
 770 م��ن  الأك���رث  ظ��ل��م 
فل�صطيني  الجئ  الف 
خط  حت���ت  م�����ص��ن��ف��ًا 

املدقع. الفقر 
النظام  اأن  واع��ت��ر   
�صتطبقه  الذي  اجلديد 
الالجئني  على  اأون��روا 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف 
للعام  االأوىل  ال��دورة 
م��ن  اب����ت����داء   2021
له  "�صيكون  ال��ي��وم 
�صلبية  ان��ع��ك��ا���ص��ات 
الالجئني  جمتمع  على 
ظل  يف  غزة  قطاع  يف 
مخيمات  ت�صهده  م��ا 
ال��ق��ط��اع م���ن ظ���روف 
مع  �صعبة  معي�صية 
والبطالة  الفقر  تف�صي 
احتياجات  وازدي����اد 

الالجئني".
امل�����ص��وؤول  وط���ال���ب   
اأون���روا  الفل�صطيني 
توزيع  اإىل  ب��ال��ع��ودة 
الغذائية  امل�صاعدات 
الفقر  ت�صنيفات  وف��ق 
املطلق  والفقر  املدقع 
ال�صفراء  وال��ك��اب��ون��ة 
والكابونة  )امل�صاعفة( 
ال��ب��ي�����ص��اء ب��اع��ت��ب��اره 
الإن�صاف  االأمثل  النظام 
���رضي��ح��ة االأك���رث ف��ق��راً 
خط  حتت  وامل�صنفني 

املدقع. الفقر 

الجي�س الجزائري ينفي م�ساركته في عمليات ع�سكرية 
خارج الحدود تحت مظلة قوات اأجنبية

اجلزائر ) د ب اأ( -
االأحد  اجلزائرية  الدفاع  وزارة  نفت   
عمليات  يف  للم�صاركة   قوات  اإر�صال 
ع�صكرية خارج احلدود حتت مظلة قوات 
اأجنبية يف اإطار جمموعة دول ال�صاحل 
اخلم�س ، موؤكدة اأن "االأمر غري وارد وغري 
بيان  يف   ، ال��وزارة  وكذبت  مقبول."  
بع�س  "تداول  ب�  و�صفته  ما   ، �صحفي 
�صفحاتها  عر  الفتنة  واأبواق  االأطراف 
عارية  اأخبارا  التحري�صية  االإلكرتونية 
املوؤ�ص�صة  ب��اأن  مفادها  ال�صحة  عن 
ن�صاطاتها  يف  ت�صتند  الع�صكرية 
اإىل  واخلارجية  الداخلية  وعملياتها 
جهات  ع��ن  ت�صدر  واأوام����ر  اأج��ن��دات 
املتداولة  االأخبار  وو�صفت  اأجنبية". 
اإال  ت�صدر  اأن  ال ميكن  دعاية  اأنها   " ب� 
م�صالح  من  باأوامر  يعملون  جهلة  من 
وال�صهيونية."  املغربي  املخزن  نظام 
التاأويالت املغلوطة  كل هذه   ": وقالت 
ذات النوايا اخلبيثة، عارية عن ال�صحة 

ب�صكل قطعي،  حيث يتوهم  مروجوها 
اإثارة الفو�صى وزعزعة ا�صتقرار البالد".

العام  ال��راأي  "ُتطمئن  اأنها  واأ�صافت 
ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  باأن  الوطني 
ولن  مل  الوطني  التحرير  جي�س  �صليل 
اإال  وحتركاته  ن�صاطاته  يف  يخ�صع 
ل�صلطة رئي�س اجلمهورية، القائد االأعلى 

الوطني  الدفاع  وزير  امل�صلحة،  للقوات 
الوا�صحة  الد�صتورية  مهامه  ووف��ق 
وقوانني اجلمهورية، دفاعا عن ال�صيادة 
واأكدت  البالد."  واأمن  ووحدة  الوطنية 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  "م�صاركة  اأن 
خارج حدود البالد تقررها اإرادة ال�صعب 
وفق ما ين�س عليه د�صتور اجلمهورية".

 رئي�س �لمجل�س �لرئا�صي �لليبي �لجديد يبحث مع قياد�ت 
ع�صكرية  بطر�بل�س  ت�حيد �لم�ؤ�ص�صة �لع�صكرية

طرابل�س  )د ب اأ(- 
ب��ح��ث رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 
الرئا�صي الليبي اجلديد حممد 
من  عدد  مع  ال�صبت،  املنفي، 
القيادات الع�صكرية بطرابل�س 
رئي�س  احلداد  حممد  اأبرزهم 
حلكومة  ال��ت��اب��ع  االأرك�����ان 
�صبل  لبحث  الوطني،  الوفاق 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  توحيد 
بالبالد، بح�صب بوابة اأفريقيا 

االإخبارية. 
املكتب  به  اأف��اد  ما  ووف��ق   
برئي�س  اخل��ا���س  االإع��الم��ي 
اجلديد،  الرئا�صي  املجل�س 
اإط��ار  يف  ياأتي  اللقاء  ف��اإن 
املوؤ�ص�صة  توحيد  يف  ال�صعي 
عر  ال��ب��الد  يف  الع�صكرية 
الع�صكرية  اللجنة  م�صار 
 5+5 امل�����ص��رتك��ة  ال��ل��ي��ب��ي��ة 

لتحقيق اال�صتقرار يف ليبيا. 
احل��داد  مع  املنفي  وناق�س 
املوؤ�ص�صة  ت��وح��ي��د  ���ص��ب��ل 
الع�صكرية بالبالد، كما تناول 
بع�س  ومناق�صة  بحث  اللقاء 
العوائق التي متر بها رئا�صة 
بطرابل�س  العامة  االأرك���ان 
املوؤ�ص�صة  توحيد  و�صبل 
اللجنة  ودع���م  الع�صكرية 

الع�صكرية امل�صرتك 5+5.
مبجل�س  النائبة  وق��ال��ت   
الليبي،  )ال��رمل��ان(  ال��ن��واب 
جل�صة  اإن  الطبلقي،  عائ�صة 
املرتقبة  ال��ن��واب  جمل�س 
الثقة  منح  على  للت�صويت 
املوؤقتة  التنفيذية  لل�صلطة 
مبدينة  االأرجح  على  �صتعقد 

�رضت   .
حديث  يف  الطبلقي،  وقالت   
لوكالة »�صبوتنيك« الرو�صية: 

اللجنة  مب��را���ص��ل��ة  »ق��م��ن��ا 
امل�صرتكة،  الليبية  الع�صكرية 
و�صكلنا جلنة بهذا اخل�صو�س 
خ���الل اج��ت��م��اع��ن��ا االأخ���ري 
�صوف  االأح���د  ���ص��رات��ه،  يف 
اللجنة  وترد  الروؤية  تت�صح 
مرا�صلتنا  على  الع�صكرية 

بالقبول اأو بعدمه«.
عقد  ترجيح  اأ�صباب  وع��ن   
اأو�صحت  �رضت،  يف  اجلل�صة 
جمل�س  رئي�س  اأن  الطبلقي 
النواب، عقيلة �صالح، قرر اأن 
تكون اجلل�صة هناك، »والبعثة 
عقد  تف�صل  للدعم  االأمم��ي��ة 
جل�صة جمل�س النواب يف هذه 
اأن »اللجنة  املدينة، م�صيفة 
من  ه��ي   5+5 الع�صكرية 
اجلل�صة  عقد  بتاأمني  �صتقوم 
يف �رضت بحكم وجود مقرها 

هناك«.

الكويت  )د ب اأ(- 

الكويتي   املدين  الطريان  اأعلن 
ال�صماح  ق��رار  اإلغاء  ال�صبت، 
حتى  البالد  بدخول  للوافدين 

اإ�صعار اآخر.
االإدارة  عن  �صادر  بيان  وذكر 
تعليمات  على  بناء  "اأنه   :
ال�صلطات ال�صحية، تقرر العمل 
غري  الركاب  دخول  منع  بقرار 

حتى  الكويت  لدولة  الكويتيني 
اإ�صعار اآخر، مع ا�صتمرار دخول 
وخ�صوعهم  الكويتيني  الركاب 
اأح��د  يف  املوؤ�ص�صي  للحجر 
املعتمدة  املحلية  ال��ف��ن��ادق 
مدة  وا�صتكمال  اأي��ام،   7 ملدة 
االأخ��رى يف  اأي��ام   7 ال  احلجر 

احلجر املنزيل". 
املدين  الطريان  اإدارة  وكانت 
بيانا  اأ���ص��درت  ق��د  الكويتي 

االإجراءات  فيه  اأعلنت  اجلمعة 
تطبيقها  �صيتم  التي  اجلديدة 
ال���دويل،  ال��ك��وي��ت  يف م��ط��ار 
املوافق  االأحد  يوم  من  اعتبارا 
على  ب���ن���اء   ،2021/2/21
ال�صحية  ال�صلطات  تعليمات 
التي  ال��ت��داع��ي��ات  مل��واج��ه��ة 
ي�صهدها انت�صار فريو�س كورونا 
ملر�س  امل�����ص��ب��ب  امل�صتجد 
)كوفيد-19( بعد ظهور �صالالت 

متحورة من الفريو�س.
جميع  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��اف 
طريق  عن  القادمني  ال��رك��اب 
الدول  من  املبا�رضة  الرحالت 
اإلزامهم  �صيتم  اخلطورة  عالية 
اأح��د  يف  املوؤ�ص�صي  باحلجر 
الفنادق املحلية ملدة 14 يوما 
على نفقتهم اخلا�صة من خالل 
"كويت  من�صة  يف  الت�صجيل 

م�صافر".

 �لك�يت تلغي قر�ر 
لل��فدين  �ل�صماح 

بدخ�ل �لبالد حتى 
�إ�صعار �آخر 
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�أخبار وتقارير
 فل�سطين: رف�ض  

�الحتالل �إدخال لقاحات 
كورونا لل�سفة �أو 

نقلها لغزة برهان 
�آخر على �سيا�ساته 

�لعن�سرية
ر�م �هلل -وكاالت 

واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  اأعربت 
تقديرها  ع��ن  الأح���د،  الفل�سطينية،  
ن�سانية  والإ احلقوقية  املنظمات  جلهود 
وف�سح  توثيق  يف  والدولية  املحلية 
ال�سعب  بحق  الإ�رسائيلية  النتهاكات 
رف�ض  اأن  اإىل  م�سرية  الفل�سطيني، 
الح��ت��ال اإدخ���ال ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا 
اآخر  برهان  لغزة  نقلها  و  اأ لل�سفة 

العن�رسية. �سيا�ساته  على 
وردت��ه  اأ بيان،  يف   - ال��وزارة  ك��دت  واأ
كل  اأن   - الفل�سطينية  نباء  الأ وكالة 
خمالفة  هي  اإ�رسائيل  بها  تقوم  خطوة 
اإيجاد  ال�سعب  ومن  ال��دويل  للقانون 
املواطنني  ل�سالح  فيها  واحدة  خطوة 

ظروفهم. لتح�سني  و  اأ الحتال  حتت 
واهمة  الحتال  دولة  اأن  اإىل  �سارت  واأ
ب��اإدخ��ال  ال�سماح  خ��ال  وم��ن  نها  باأ
اللقاحات  ه��ذه  م��ن  قليلة  ع��ي��ن��ات 
اأوفت  نها  باأ العامل  توهم  اأن  ميكنها 
ت�ستطيع  و  اأ احتال  كقوة  بالتزاماتها 

لها. الدولية  النتقادات  يقاف  اإ
مكتب  الفل�سطينية،  اخلارجية  ودعت 
ال�سئون  لتن�سيق  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الفل�سطينية  ر���ض  الأ يف  ن�سانية  الإ
�سمان  على  للعمل  وت�سا"،  "اأ املحتلة 
النتهاكات  ح��ول  تقاريرها  و���س��ول 
الفل�سطينية  ر���ض  الأ يف  الإ�رسائيلية 
لت�ساهد  العامل،  دول  كافة  اإىل  املحتلة 
نظامها  ويرتكبه  اإ�رسائيل  به  تقوم  ما 
ر���ض  الأ يف  العن�رسي  ال�ستعماري 

. لفل�سطينية ا
هذا  يحظى  ب��اأن  اأملها  عن  ع��رب��ت  واأ
من  ي�ستحقه  مب��ا  الأمم���ي  ال��ت��ق��ري��ر 
دولية؛  واإج��راءات  ومتابعات  اهتمام 
ال�سيا�سات  هذه  ا�ستمرار  ومنع  لوقف 
والتي  ال���دويل،  للقانون  املخالفة 
�سد  ج��رائ��م  م�����س��ت��وى  اإىل  ت��رت��ق��ي 

. نية ن�سا لإ ا

 

الح�صد ال�صعبي يفر�ض ح�صاراً على بلدة مخمور

�لقو�ت �لعر�قية ت�سن حملة ع�سكرية مو�سعة �سمال بغد�د
بغد�د -وكاالت 

بداأت القوات امل�سلحة العراقية، ال�سبت، يف 
تنفيذ عمليات ع�سكرية وا�سعة يف منطقة 
الطارمية، �سمال بغداد، مبتابعة من رئي�ض 
الذي  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي  الوزراء 
و�سل اإىل منطقة الطارمية �سمال العا�سمة.
وكالة  نقلته  بيان  يف  الكاظمي،  ووج��ه 
الأنباء العراقية، ب�رسورة موا�سلة عمليات 
عمليات  �سمن  الإرهابية  الفلول  ماحقة 

ا�ستباقية.
القادة  م��ن  "بعدد  الكاظمي،  واجتمع 
تطورات  عن  اإيجاز  اإىل  وا�ستمع  الأمنيني، 
على  واطلع  املنطقة،  يف  الأمني  الو�سع 
والأمنية  الع�سكرية  العمليات  تفا�سيل 
الإره��اب  م�سافات  ملاحقة  تنفذ  التي 

وتدمريها".
ويف هذا ال�سياق، قال قائد عمليات بغداد، 
تفا�سيل  عن  �سليم،  اأحمد  الركن  اللواء 
قوة  اإن  بغداد،  �سمال  الأمنية يف  العملية 
من قيادة عمليات بغداد متمثلة يف لواء 
ال�ساد�سة حتركت بعد  بالفرقة   59 امل�ساة 
بخ�سو�ض  ا�ستخبارية  معلومات  ورود 
تنظيم  لعنا�رس  اجتماع  عقد  �سيتم  موقع 
قتل  من  ومتكنت  فيه،  الإره��اب��ي  داع�ض 
امل�سوؤول  منهم  الإرهابيني  من  خم�سة 

الع�سكري والإداري العام ل�سمال بغداد".
واأ�ساف اأنه "وبح�سب معلومات ا�ستخبارية 
التخطيط  ه��دف��ه  ك��ان  الج��ت��م��اع  ف���اإن 
داخل  وانتحارية  اإرهابية  عمليات  لتنفيذ 

العا�سمة".
عن  الأمني  الإع��ام  خلية  اأعلنت  ب��دوره، 
تنفيذ طائرات من طراز "اإف-16" 4 �رسبات 
قيادة  لإ�سناد  وذلك  بغداد،  �سمال  جوية 
عمليات بغداد خال عملياتها التي تنفذها 

يف ق�ساء الطارمية �سمال العا�سمة.
ال�ستخبارات  م��دي��ر  اأك���د  ج��ان��ب��ه..  م��ن 
فائز  الركن  اللواء  العراقي،  الع�سكرية 
تنظيم  يف  قياديني   5 مقتل  املعموري، 
نفى  فيما  الطارمية،  يف  الإرهابي  داع�ض 
حتدثت  التي  الأنباء  عراقي  اأمني  م�سدر 

عن �سقوط طائرة خال عملية الطارمية.
باأن  الأحد  عراقي  كردي  م�سوؤول  اأفاد  و 
بلدة  على  ح�ساراً  فر�ض  ال�سعبي  احل�سد 
�سمال  يف  نينوى   مبحافظة  خم��م��ور 

العراق وحولها اإىل ثكنة ع�سكرية.
عن  ال��ي��وم  "با�سنيوز"   م��وق��ع  ون��ق��ل 
كرماجن عبد اهلل م�سوؤول فرع خممور يف 
قوله  الكورد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب 

ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سيات  "�سيطرات  اإن 
متنع منذ اأيام  جلب اأي نوع من اخل�سار 
اإىل  اأربيل  من  املاأكولت  اأو  الفاكهة  اأو 
خممور، ما ت�سبب باأزمة كبرية لل�سكان"، 
املو�سل  اإدارة  مع  :"توا�سلنا  م�سيفا 
هذه  حلل  ونائبه  املحافظ  مع  وحتدثنا 

امل�سكلة".
يف  ال�سيطرات  هيئة  ت�سكيل  اإىل  ولفت 
با�رست  ج��دي��دة  هيئة  وه��ي  ال��ع��راق، 

وت�سببت  اأ�سبوعني،  حوايل  منذ  مهامها 
اأن  مو�سحا  للمواطنني،  كبرية  مب�ساكل 
م�ساكل،  اأية  فيه  توجد  ل  خممور  مركز 
هذه  كل  هو  الطبيعي  الوحيد غري  والأمر 
فيه،  امل��وج��ودة  القانونية  غري  القوات 

والتي حولت خممور اإىل ثكنة ع�سكرية.
القوات متار�ض امل�سايقات  "هذه  اأن  واأكد 
مدة  وم��ن��ذ   ، ال��ك��ردي��ة  الأح����زاب  بحق 
الكرد�ستاين  ال�سغيلة  حزب  ي�سايقون 

املقر  وهاجموا  مقره  باإغاق  ويطالبونه 
اإحلاق  ويحاولون  الآن،  حتى  مرات  عدة 

الأذي بالكرد باأي طريقة".
واأ�سار عبد اهلل اإىل  "فر�ض ح�سار ع�سكري 
بثكنة  اأ�سبه  باتت  التي  خممور  على 
عامرة،  مدنية  بلدة  من  اأك��ر  ع�سكرية 
القرارات،  وامليلي�سيات ت�سيطر على كافة 
الدوائر  ل��دى  �ساحيات  اأي��ة  توجد  ول 

احلكومية".

زورق حربي اإ�صرائيلي يخرق المياه الإقليمية ويلقي قنابل م�صيئة

با�سيل يدعو �إلى �الإ�سر�ع بت�سكيل حكومة �خت�سا�سيين 
لبنانية برئا�سة �لحريري

بريوت  ) د ب �أ( -
 دعا رئي�ض "التيار الوطني احلر"  يف لبنان 
الإ���رساع  اإىل  الأح��د   با�سيل   جربان  النائب 
�سعد  برئا�سة  اخت�سا�سيني  حكومة  بت�سكيل 

احلريري.
على  اللبنانية  اجلمهورية  �سحيفة  ونقلت 
 ، ق��ول��ه  با�سيل  ع��ن  الإل���ك���رتوين  موقعها 
ن�سارك  اأن  :"يريدون   ، �سحفي  موؤمتر  خال 
غري  وب�����رسوط  عّنا"  "غ�سبا  احلكومة  يف 
ن�سارك  بّدنا  ما  نكون معطلني...  واإلّ  مقبولة 
يحرتم  حل  ب��اأي  قابلون  ونحن  باحلكومة، 
 ، احلقوق  وي�سون  الد�ستور  ويلتزم  امليثاق 
عن  وال�سكوت  �سعفا  ت�ساهلنا  فهموا  ولكن 

التطاول اليومي علينا انك�سارا".
واأ�ساف :"نريد حكومة ب�رسعة فلي�ض معقول 
الوقت  من  يخ�رس  اأن  يريد  العهد  يكون  اأن 
�سعد  برئا�سة  احلكومة  وفلتكن   ، له  املتبقي 
من  وفلي�سّكلها  م�ساركتنا  غري  من  احلريري 
اخت�سا�سيني فليتف�ّسل ويتحّمل م�سوؤولّية، هو 
املكلّف ولي�ض نحن، فلي�سكل حكومة من دوننا 
ويتوقف عن اإ�ساعة الوقت ورمي احلجج على 
اأ�سحاب  اخت�سا�سيني  من  فلي�سّكلها  الغري... 

قدرة، على ا�س�ض العدالة والد�ستور".
واأو�سح "اأننا نريد حكومة برئا�سة احلريري، 
عنوانا  يكون  اأن  يقدر  ل  اأن��ه  قناعتنا  رغم 

لاإ�ساح ولهذا مل نقم بت�سميته".
يخ�رس  حتى  ي�ستغل  من  "هناك  اأن  واأ�ساف 
ولو  حتى  حكومة  دون  من  اأكر  اأّياما  العهد 
العهد  اأّن  علنًا  يقولون  وهم  اأكر  البلد  اأنهار 
اإذ  اأكر  البلد  اأنهار  ولو  اأكر  اأن يخ�رس  يجب 
لي�ست م�سكلة عندهم اأن ينهار البلد، فاملهم 
اإىل  واأ�سار  عون".  مي�سال  الرئي�ض  ي�سقط  ان 

ت�سكيل  توؤخر  التي  الداخلية  الأ�سباب  اأن  
الفرن�سية  املبادرة  عن  اخلروج  هو  احلكومة 
والد�ستور  والقواعد  الأ�سول  عن  واخل��روج   ،
اأن "احلّل موجود يف  وامليثاق ، م�سددا على 
لبنان وبالد�ستور، ل خارج الوطن ول خارج 
الد�ستور، فالدول ت�ساعدنا لكن ل تاأخذ مكاننا 

ول مكان الد�ستور، واحلل وا�سح".
ق�سية   يف  جديد  قا�ض  تعيني  اأن  واأو�سح 
انفجار مرفاأ بريوت منا�سبة لاإ�رساع بامللف 
وت�سحيح اأخطاء ق�سائّية كثرية ح�سلت لفتا 
بح�رس  الق�سية  تنتهي  اأن  يجوز  ل  اأنه  اإىل 
البقية  على  للتغطية  باملوظفني  املو�سوع 
لأن هوؤلء اأق�سى جرمهم هو الإهمال الوظيفي 

بينما الآخرون اأقل جرمهم هو القتل ق�سداً.
من جهة اخرى اأعلن اجلي�ض اللبناين اأن زورقا 
حربيا اإ�رسائيليا خرق املياه الإقليمية، واألقى 

جنوب  الناقورة  راأ�ض  مقابل  م�سيئة  قنابل 
الباد.

"بتاريخ  لها:  بيان  اجلي�ض يف  قيادة  وقالت 
20 فرباير 2021  خرق زورق حربي تابع للعدو 
الإ�رسائيلي، املياه الإقليمية اللبنانية مقابل 
راأ�ض الناقورة، مل�سافة حواىل 150 مرتا، حيث 
اإلقاء قنبلة م�سيئة فوق  اأقدم عنا�رسه على 

البقعة البحرية املذكورة".
اخل��رق  مو�سوع  متابعة  "تتم  واأ���س��اف: 
بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان".
الإ�رسائيلية  القوات  م��رارا  ب��ريوت  واتهمت 
يف  والبحرية  اجلوية  الباد  ح��دود  بخرق 
انتهاك للقرار رقم 1701 ال�سادر عام 2006 عن 
جمل�ض الأمن لاأمم املتحدة لوقف القتال بني 

اإ�رسائيل ولبنان.

نتنياهو ي�ستقبل وزير �لبترول �لم�سري 
وي�سيد بالتعاون �لثنائي

تل �أبيب  )د ب �أ(-
الإ�رسائيلي  ال��وزراء  رئي�ض  ا�ستقبل   
البرتول  الأحد وزير  بنيامني نتنياهو  

والروة املعدنية امل�رسي طارق املا.
:"هذا  وقال نتنياهو يف م�ستهل اللقاء 
املتوا�سل  التعاون  ميثل  مهم  يوم  هو 
جمالت  ويف  الطاقة  جمال  يف  بيننا 
جديدا  ع�رسا  اأن  ونعتقد  اأخرى.  كثرية 
حاليا"،  ي�سود  والزده��ار  ال�سام  من 
بني  املوقعة  ال�سام  اتفاقيات  بف�سل 

اإ�رسائيل ودول اإقليمية.
احلال  بداأ هذا بطبيعة  :"لقد  واأ�ساف   
باتفاقية ال�سام التاريخية التي وقعت 
بني م�رس واإ�رسائيل، ولكن هذا يتحول 
الآن اإىل ما ميكن له اأن يح�سن الأو�ساع 
القت�سادية عند جميع �سعوب املنطقة. 
هائلة  فر�سة  ه��ي  ه��ذه  اأن  ونعتقد 
م�رس  ب��ني  اإقليمي  ت��ع��اون  لتحقيق 

واإ�رسائيل والدول الأخرى".
اإقليميا  مركزا  ن�سكل  :"نحن  وق��ال   
لي�ض  توفري  ن�ستطيع  ومعا  للطاقة. 
احتياجات  واإمنا  فح�سب  احتياجاتنا 

دول كثرية اأخرى".
 وكانت وزارة البرتول امل�رسية ذكرت 
م�سطفى  حممد  �سيلتقي  امل��ا  اأن 
لل�سوؤون  الفل�سطيني  الرئي�ض  م�ست�سار 
وي��وف��ال  اهلل،  رام  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 
الإ�رسائيلي  الطاقة  وزي��ر  �ستاينت�ض 
"بهدف بلورة الروؤية امل�سرتكة واحلوار 
للغاز  اإقليمية  �سوق  لتطوير  املنهجى 
غاز  منتدى  ميثاق  دخ���ول  ظ��ل  ف��ى 
�رسق املتو�سط حيز التنفيذ، مبا يدعم 
ا�ستثمار  فى  الأع�ساء  ال��دول  جهود 
وا�ستخدام  الغاز  من  احتياطياتها 
احلالية  املتاحة  التحتية  البنية 
مثمر  تعاون  خال  من  وامل�ستقبلية 

وبناء بني دول املنتدى".

�لغنو�سي يدعو  لعقد لقاء عاجل يجمع �لرئا�سات �لتون�سية 
�لثالث
تون�ض -وكاالت 

التون�سي،  الربملان  رئي�ض  اأر�سل 
ال�سبت،  ال��غ��ن��و���س��ي،  را���س��د 
اجلمهورية  رئي�ض  اإىل  ر�سالة 
عقد  فيها  اق��رتح  �سعيد،  قي�ض 
احلكومة  رئي�ض  يجمع  لقاء 
ورئي�ض  النواب  جمل�ض  ورئي�ض 

اجلمهورية يف اأقرب الآجال.
التون�سي  الربملا  رئي�ض  وق��ال 
ال�����س��ع��ب( يف ب��اغ  )جم��ل�����ض 
�سباح  اأر���س��ل  ب��اأن��ه  �سحفي، 
لرئي�ض  ر�سالة  ال�سبت  ي��وم 
اإيجاد  "بخ�سو�ض  اجلمهورية 
التي متر  ال�سيا�سية  حل لاأزمة 
بها تون�ض". ودعا رئي�ض جمل�ض 
نواب ال�سعب، رئي�ض اجلمهورية 
الدولة"  وحدة  "رمز  باعتباره 
لإي��ج��اد  ال��ف��رق��اء  جتميع  اإىل 
احللول  من  وجمموعة  خم��رج 

وت��ب��ادل  احل���وار  تغليب  ع��رب 
اأو�ساع  حول  وامل�سورة  ال��راأي 
قرارات،  من  تقت�سيه  وما  الباد 
الباد  تعي�سه  ما  مع  بالتزامن 
اقت�سادية  مركبة،  اأزم��ات  من 
واأك��د  و�سحية.  واجتماعية 
"�رسورة  على  املجل�ض  رئي�ض 
لل�سعب  اإيجابية  ر�سالة  بعث 
ُت��ربز  ال��ع��امل  ودول  التون�سي 
التون�سيني  اختاف  رغ��م  اأن��ه 
التحري�ض،  خطابات  وتنامي 
وموؤ�س�سات  دولة  لتون�ض  اأن  اإل 
يف  الباد  واأن  بالثقة،  جديرة 
والغذاء  ال��دواء  لتاأمني  حاجة 
وال�سغل والأمن، وكذلك للتهدئة 
وتو�سيع  الت�سامن  روح  وتنمية 
تاأتي  الوطني".  امل�سرتك  دائرة 
مع  اأ�سابيع  بعد  اخلطوة  هذه 
و�سفها  ح��ادة  �سيا�سية  اأزم��ة 

الذراع"  "يل  مبعركة  املراقبون 
قي�ض  اجلمهورية،  رئي�ض  بني 
�سعيد، من جهة، ورئي�ض الوزراء، 
ه�سام امل�سي�سي، ورئي�ض جمل�ض 
الغنو�سي،  را�سد  ال�سعب،  نواب 
وب��داأت ف�سول  اأخ��رى.  من جهة 
الأزمة ال�سيا�سية منذ نحو �سهر 
احلكومة  رئي�ض  اإق��ال��ة  اأث��ن��اء 
لوزراء واإعانه عن تعديل وزاري 

و�سفه رئي�ض اجلمهورية ب�"غري 
د�ستوري" وقال اأن بع�ض الوزراء 
ف�ساد،  �سبهات  بهم  تتعلق 
ورف�ض ا�ستقبالهم، بعد تزكيتهم 
لأداء  النواب  جمل�ض  طرف  من 
ال��ي��م��ني ال��د���س��ت��وري��ة اأم��ام��ه 
وانعك�ض  مهامهم.  ومبا�رسة 
الثاث  الرئا�سات  بني  ال�رساع 
احلكومي  الئتاف  اأن�سار  على 

النه�سة"  "حركة  تتزعمه  الذي 
بقيادة الغنو�سي من جهة، وبني 
ال�سيا�سيني  خ�سومها  اأن�سار 
من  اجلمهورية  رئي�ض  واأن�سار 
اإىل  اأدى بدورها  جهة ثانية، ما 
التون�سي،  املجتمع  يف  انق�سام 
و�سط دعوات للنزول اإىل ال�سوارع 
والتظاهر، الذي قد تتمخ�ض عنه 

�سدامات وحالة من الفو�سى.

تاأييد الحكم ب�صجن رئي�صي وزراء 
الجزائر ال�صابقين اأويحيى و�صالل 5 

�صنوات بتهمة الف�صاد
�جلز�ئر -وكاالت 

)حمكمة  العا�سمة  اجل��زائ��ر  ق�ساء  جمل�ض  اأي��د 
 5 بال�سجن  ال�سادرة  الأحكام  الأحد،  ال�ستئناف(،  
�سنوات بحق كل من عبداملالك �سال واأحمد اأويحيى 
رئي�ض الوزراء ال�سابقني، يف ق�سية »جي بي فارما« 
 2019 اإبريل  لرئا�سيات  للحملة  اخلفي  والتمويل 
امللغاة. وكانت املحكمة البتدائية )�سيدي اأحممد( 
اأ�سدرت يف نوفمرب املا�سي،  باجلزائر العا�سمة قد 
و�سال،  اأويحيى  بحق  �سنوات،   5 بال�سجن  اأحكاما 
النقل  وزير  زعان  عبدالغني  برباءة  ق�ست  بينما 
الأ�سبق ومدير حملة بوتفليقة  العمومية  والأ�سغال 
منح  بتهم  و�سال  اأويحيى  واأُدي���ن  النتخابية. 
منها  وفروعه  كوندور  ل�رسكة  مربرة  غري  امتيازات 
ت�سهيات لإجناز م�سنع لاأدوية »جي بي فارما« 
اإىل  اإ�سافة  قانونية،  اعتربت غري  ت�سهيات  ومنحه 
ا�ستغال النفوذ يف اإبرام �سفقات مع �رسكة الهاتف 
رجل  اأدين  كما  احلكومية.  »موبيلي�ض«  املحمول 
بتهمة  و�سقيقه  حمادي  بن  عبدالرحمن  الأعمال 
للرئي�ض  النتخابية  احلملة  متويل  يف  امل�ساهمة 
مت  بنكي  ح�ساب  عرب  بوتفليقة  عبدالعزيز  ال�سابق 

بغد�د -وكاالت 
اأن  الأح��د،  التميمي،   ح�سن  العراقي،  ال�سحة  وزير  اأكد 
فيما  باخلطر،  تنذر  كورونا،  بفريو�ض  اجلديدة  الإ�سابات 
اأ�سار اإىل وجود حالت حرجة اأ�سيبت بال�سالة اجلديدة 

من الفريو�ض.
  وقال خال موؤمتر �سحفي عقده يف بغداد: "منذ بداية 
تف�سي ال�سالة اجلديدة يف العراق، ازدادت ن�سبة املر�سى 
الراقدين من 700 مري�ض اىل 1596 مري�سا، وعدد احلالت 

احلرجة من 123 حالة اإىل 316 حالة".
تنذر  لاإ�سابات  واملعدلت  الن�سب  "تلك  اأن  واأ�ساف،   
باخلطر، خا�سة واأن يوم بعد  غد، ويف ال�ساعة اخلام�سة 

�سباحا، �سريفع حظر التجوال اجلزئي".
التميمي،   ح�سن  العراقي،  والبيئة  ال�سحة  وزير  واأعلن   
ال�سبت، اأن اأكر من 3 مايني جرعة من اللقاح الواقي من 

فريو�ض كورونا �ست�سل الباد نهاية ال�سهر احلايل.

�ل�سحة 
�لعر�قية: 
�الإ�سابات 
�لجديدة 
بكورونا 

تنذر 
بالخطر



اأبوظبي-وام:

 اختتمت م�س���اء ال�س���بت م�سابقة الوثبة 

للمحال���ب 2021، امل�ساحب���ة ملهرجان 

ال�سيخ زايد، والتي انطلقت يوم 15 فرباير 

اجلاري يف منطقة الوثبة باأبوظبي.

وتوج���ه حمم���د عب���داهلل ب���ن عا�س���د 

امله���ري، مدير امل�سابقة، بال�سكر اجلزيل 

للقيادة الر�سيدة عل���ى دعمها املتوا�سل 

للم�سابق���ات الرتاثية ب�س���كل عام ومالك 

الإبل ب�سكل خا�ص، .

واأك���د اأن م�سابقات املحال���ب التي تقام 

بدعم م���ن قيادتن���ا الر�سي���دة �ساهمت 

وت�ساه���م يف دعم كافة اجلهود لالهتمام 

بالإبل امل���درة للحلي���ب، وعملت خالل 

ال�سنوات املا�سية على خلق �سوق وا�سع 

لها لناحي���ة بيع و�رشاء الإب���ل الأ�سيلة 

وما يرتب���ط بها من �سناعات تراثية، اإىل 

جانب الرتويج لل���رتاث الإماراتي، والتي 

تعد املحالب جزء ل يتجزاأ منه.

واأ�س���ار اإىل اأن م�سابق���ة الوثبة للمحالب 

الت���ي اقيمت و�س���ط اج���راءات احرتازية 

ووقائية، قد �سهدت م�ساركة اأكرث من 220 

م�ساركا من مالك الإبل يف الإمارات ودول 

جمل�ص التعاون اخلليجي.

واأعلنت اللجنة املنظمة مل�سابقة حمالب 

الوثب���ة، ع���ن اأ�سم���اء الفائزي���ن ب�سوط 

املجاهيم وال�س���وط املفتوح، بعد انتهاء 

امل�ساركني من احللبة الأخرة ع�رش اليوم 

، وهي احللب���ة العا����رشة "بواقع حلبة 

�سباحي���ة وحلبة م�سائي���ة وزعت على 

اأيام امل�سابقة"، حيث يتم جمع احللبات 

وحتديد املراكز من الأول اإىل العا�رش بناء 

على املعدل الرتاكمي للحلبات.

واأ�سف���رت نتائ���ج �س���وط املجاهيم، عن 

فوز "دخنه" ملالكه���ا �سامل �سهيل �سامل 
م�سن الكثري م���ن �سلطنة عمان باملركز 

الأول مبجم���وع حلبات بل���غ 125.250 

كيل���و غرام، فيما ج���اءت باملركز الثاين 

اأحم���د جمعه �سعيد  ملالكها  "املربوكه" 
العميمي من الإم���ارات مبجموع حلبات 

بلغ 107.240 كيلو غرام، املركز الثالث 

"طموح" ملالكه���ا �سهيل حمد بن �سبون 
العام���ري من الإم���ارات مبجموع حلبات 

بلغ 104.150 كيلو غرام.

 عمان-الوحدة:

ط���الل  اأعلن���ت   

التقنية،  اأبوغزاله 

����رشكات  اإح���دى 

»ط���الل اأبوغزاله 

عن  العاملي���ة«، 

جه���از  اإ�س���دار 

 T A G I T O P
املحم���ول   EDU
لعام  التعليم���ي 

ال���ذي   ،2021

مب�ستويات  يتميز 

عالية من الأداء.

وبين���ت ال�رشك���ة اأن اجله���از مت ت�سميمه من 

خالل خرباء اأردنيني متخ�س�سني، ومت ت�سنيعه 

يف م�سان���ع »اأبوغزال���ه العاملية« يف ال�سني، 

ويتوف���ر يف معار�سها الرئي�سي���ة والفرعية يف 

جميع مراكز البي���ع يف الأردن والوطن العربي 

والعامل.

ويتميز اجلهاز مبوا�سفات تنا�سب ال�ستخدامات 

التعليمية، ويق���دم اأداء جيداً مع ت�سميمه الذي 

ياأتي بلون بن���ي. حيث ياأت���ي بحجم منا�سب 

و�سا�س���ة   IPS-LCD مبقا�ص14 بو�سة وبدقة 

1920*1080 التي تقدم دقة عالية يف الألوان.

ويعم���ل اجله���از مبعال���ج اإنتلi3 م���ن اجليل 

العا�رش مم���ا يوف���ر اإمكانيات فائقة ب���الأداء، 

كم���ا يتميز مبعال���ج ر�سومات من ن���وع انتل 

integrated graphics، ف�س���اًل عن 
بطاريتهامل�سممة ب�سعة  4290  ملي اأمبر.

وتوف���ر ال�رشكة اجلهاز ب�سعر 340 دينارا اأردنيا 

�سام���ال ال�رشيبة، مع كفالة م�سنعية ملدة �سنة 

كاملة، مع توفر خدمة التو�سيل املجاين جلميع 

حمافظات اململكة.

ويع���د هذا اجله���از ه���و الثالث ال���ذي تنتجه 

»اأبوغزال���ه للتقني���ة« لغاي���ات التعليم بعد 

اأجه���زة )تاجي توب ي���وين، وتاجي توب يوين 

�سي(، حي���ث تاأتي هذه الأجه���زة تلبية للطلب 

على الأجهزة التعليمي���ة، باإنتاجها مبوا�سفات 

تراع���ي الحتياجات التعليمي���ة للطالب �سمن 

املوا�سفات التي حددتها وزارة الرتبية والتعليم 

�سابقا.

ي�س���ار اإىل اأن �رشك���ة طالل اأبوغزال���ه للتقنية 

ب���داأت بت�سنيع الأجهزة التقني���ة والإلكرتونية 

يف م�سنعها بال�سني ليبلغ عدد املنتجات اأكرث 

من 15 منتجًا خمتلف���ًا ما بني اأجهزة حا�سوب 

حممول والأجه���زة اللوحية واأجه���زة الهواتف 

الذكية واأجهزة تقنية اأخرى منت�رشة يف اأكرث من 

50 موقع حول العامل.
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حاكم ال�شارقة 

 والكثاف���ة ال�سكاني���ة املتوقع���ة يف 

املدينة بهدف املحافظ���ة على البيئة 

وتقليل عدد ال�سهاريج وتخفي�ص ن�سبة 

النبعاث الكربوين وذلك يف اإطار �سعي 

الدائرة لتحقيق اإعمار ح�ساري م�ستدام 

ودع���م التط���ور امل�ستمر مب���ا يف ذلك 

امل�ساريع العمالقة واملبادرات اجلديدة 

الأخرى واملتزامنة مع بناء بنية حتتية 

تتنا�س���ب مع التط���ور العمراين والنمو 

ال�سكاين يف الإمارة .

م���ن ناحيته���ا اأك���دت املهند�سة هند 

الها�سمي مدي���ر اإدارة اخلدمات العامة 

يف الدائ���رة اأن امل����رشوع �سي�سهم يف 

خل���ق بيئة جاذب���ة لال�ستثمار ومكانًا 

م�سجع���ًا على العم���ل والعي�ص ..لفتة 

اإىل اأن درا�سة وت�سمي���م نظام ال�رشف 

ال�سحي يف مويل���ح مت لي�سبح نظاما 

متكام���ال ومرنا يواكب التطور ال�سكاين 

املتوق���ع للمنطقة وال���ذي �سي�سهم يف 

تطوي���ر البنية التحتي���ة ليكون عاماًل 

موؤثراً يف التنمي���ة القت�سادية ملدينة 

ال�سارقة.

وي�ستمل نظام ال�رشف ال�سحي اجلديد 

للمنطق���ة عل���ى �سبكة ����رشف �سحي 

 1155 تتخللها  58 كيلوم���رتاً  بط���ول 

غرف���ة تفتي�ص لتغطي���ة منطقة مويلح 

بالكامل و �ستخدم ال�سبكة 2129 مبنى 

قائما كمرحل���ة اأوىل على اأن تخدم يف 

امل�ستقبل 1218 مبنى.

كما يت�سمن النظام حمطة ال�سخ التي 

ت�ستقبل املياه غر املعاجلة من �سبكة 

ال����رشف ال�سح���ي ب�سع���ة 2300 لرت 

بالثاني���ة والتي يتم �سخها اإىل حمطة 

املعاجل���ة عرب خ���ط �سخ بط���ول 10 

كيلومرتات.

واأو�سحت الها�سم���ي اأنه جرى ت�سميم 

حمطة املعاجلة با�ستخدام تكنولوجيا 

املعاجلة الثالثية لت�ستقبل املياه غر 

املعاجل���ة ب�سعة 30 األ���ف مرت مكعب 

يومي���ا كمرحل���ة اأوىل عل���ى اأن ت�سل 

ال�سع���ة الق�س���وى اإىل 130 األ���ف مرت 

مكع���ب يوميا ما ي�سم���ح باإنتاج مياه 

معاجلة قابل���ة لال�ستخدام يف اأغرا�ص 

ري امل�سطح���ات اخل�رشاء على م�ساحة 

1.5 ملي���ون مرت مربع ..م�سرة اإىل اأنه 

ولال�ستف���ادة من ن���اجت مياه املعاجلة 

مت ت�سمي���م �سبك���ة ري للم�ساهمة يف 

اأطراف  الرقعة اخل����رشاء على  تو�سيع 

الطرق ويف احلدائق واملنتزهات.

ونوهت اإىل اأنه مت ت�سميم نظام ال�رشف 

ال�سحي ملنطق���ة مويلح باهتمام كبر 

للمحافظ���ة على البيئ���ة ولتكون بيئة 

ومكانًا م�سجعًا  لال�ستثم���ارات  جاذبة 

على العمل والعي�ص حيث متت مراعاة 

البيئية  واملوا�سفات  املتطلبات  جميع 

العاملية لتنفيذ نظام ال�رشف ال�سحي 

حيث ج���رى ا�ستخ���دام اأح���دث اأنواع 

التكنولوجي���ا واملع���دات يف معاجلة 

املياه والق�ساء على الروائح.

وعن���د اكتم���ال تنفيذ نظ���ام ال�رشف 

ال�سح���ي �ستنخف����ص بالت���ايل اأعداد 

�سهاري���ج نقل املي���اه عل���ى مراحل 

تتنا�سب م���ع اإن�ساء �سب���كات ال�رشف 

ال�سح���ي واإن�س���اء وتطوي���ر حمط���ة 

املعاجلة و�س���ول اإىل التخل�ص الكامل 

من ال�سهاريج م���ا �سيكون له اأثر جيد 

يف املحافظ���ة عل���ى البيئ���ة وتغطية 

احتياج���ات املدين���ة من مي���اه الري 

املعاجلة لزيادة امل�سطحات اخل�رشاء.

»�شحة«: التطعيم

�رشورة اأ�سا�سية للحماية من الفرو�ص، 

فم���ا زالت خماطر اإ�سابة اأفراد املجتمع 

الذين مت تطعيمهم بلقاح » كوفيد-19 

» قائمة وقد يت�سببون بنقل الفرو�ص اإىل 

الفئات الأ�سعف مثل كبار ال�سن والن�ساء 

احلوام���ل وامل�ساب���ني باأمرا�ص مزمنة 

�سمن دائرة اأ�رشهم اأو اأ�سدقائهم » .

»ال�شحة«: �شفاء

، مهيبة باأف���راد املجتمع التعاون مع 

اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سمانًا 

ل�سحة و�سالمة اجلميع.

كما اأعلنت الوزارة ع���ن �سفاء 3،684 

حالة جديدة مل�سابني بفرو�ص كورونا 

امل�ستجد »كوفي���د - 19« وتعافيهم 

التام م���ن اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيهم 

الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولهم 

امل�ست�سف���ى، وبذل���ك يك���ون جمموع 

حالت ال�سفاء 359،697 حالة.

»الطيران المدني«:

ووفقًا للمعلومات ال�سادرة عن الدائرة 

ف���اإن قائد الطائرة اأبل���غ بعد اإقالعه 

بدقيقتني عن عطل يف اأحد املحركات 

وبعد ذلك بثالث دقائق مت الإبالغ عن 

اإ�سالح م�سكلة املحرك.

واأو�سحت الدائ���رة اأن الطائرة اأكملت 

طريقها اإىل تركيا وهبطت يف اإ�سطنبول 

ب�س���الم ..موؤكدة اأن م���ا مت تداوله من 

فيديوه���ات حول خ���روج دخان من 

اأحد حمركات الطائرة كان ب�سبب هذا 

اأ�سلحه كابنت  ال���ذي  العطل الب�سيط 

الطائرة.

�صفقات اليوم الأول 

واأ�سار احل�ساين اإىل اأن العقود اخلارجية 

توزعت على 7 ����رشكات خارجية، و12 

�رشكة حملية.

جاء هذا العالن خالل املوؤمتر ال�سحفي 

الذي عقد بح�سور العميد ركن بحري فهد 

نا�رش الذهل���ي، واملقدم ركن مايا را�سد 

املزروعي املتحدث���ني الر�سميني با�سم 

معر�سي اآيدك�ص ونافدك�ص 2021.

وق���ال العمي���د ركن بح���ري فهد نا�رش 

الذهلي، اإن اأب���رز ال�سفقات التي عقدت 

 Calidus« ت�سمن���ت التعاقد م���ع

 Aerospace - Sole
ل����رشاء   «  Proprietorship
  »250-B« ب���در  طائ���رة   12 ع���دد 

بقيم���ة 1.697 ملي���ار دره���م .. كم���ا 

تعاقدت الق���وات امل�سلح���ة مع �رشكة 

 International Golden«

Group« ل����رشاء ذخائ���ر واأ�سلح���ة 
بقيمة 689 مليون درهم، اإىل جانب �رشاء 

�سيارات واآليات من �رشكة منر لل�سيارات 

بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

واأ�سار الذهلي اإىل اأن ال�سفقات املحلية 

ت�سمن���ت، التعاقد م���ع �رشكة امل�سعود 

لتوريد قطع غيار واأعمال �سيانة لدبابة 

لوكلرك وقطع غيار الو�سكو�ص ل�سالح 

ال�سيانة العامة بقيمة 250 مليون درهم، 

 Global Aerospace« و�رشكة

خدم���ات  لتوف���ر    »Logistics
الإ�سن���اد الفني لنظ���ام املالحة اجلوية 

ل�سالح قي���ادة الطران امل�سرتك، بقيمة 

410 مالي���ني درهم، والتعاقد مع �رشكة 

بن هالل لتوري���د قطع الغيار والإ�سالح 

والإ�سناد الفني بقيمة 45 مليون درهم .

واأو�س���ح اأنه جرى التعاق���د مع �رشكة 

الفتان ل����رشاء زوارق دوري���ة �ساحلية 

ل�سال���ح قيادة جهاز حماي���ة املن�ساآت 

احليوي���ة وال�سواحل بقيم���ة 35.494 

مليون دره���م، ومع �رشكة الحتاد لبناء 

ال�سف���ن لتوفر خدم���ات الإ�سناد الفني 

وقطع غي���ار ال���زوارق و�سف���ن القوات 

البحرية بقيمة 60 مليون درهم.

كم���ا ج���رى التعاقد مع �رشك���ة اآمروك 

لتجديد ورفع كفاءة وجاهزية الطائرات 

ل�سالح قيادة الط���ران امل�سرتك بقيمة 

175.788 ملي���ون دره���م، ومع �رشكة 

 »Wolf Sbane Wholesale«

اأجه���زة الك�س���ف الكيميائي  لرتكي���ب 

والإ�سعاعي والإنذار املبكر على الآليات 

ل�سالح قي���ادة الدفاع الكيميائي بقيمة 

51.6 مليون درهم، والتعقاد مع �رشكة 

ل�ستئج���ار   »Maximus Air«

طائرات لتوف���ر خدمات النقل وال�سحن 

اجلوي ل�سال���ح القوات امل�سلحة بقيمة 

293.840 مليون درهم.

طيران الإمارات 

ووجه ع���ادل الر�سا الرئي�ص التنفيذي 

للعمليات يف ط���ران الإمارات �سكره 

اإىل قيادة الإم���ارات العربية املتحدة 

الر�سي���دة على التزامه���ا القوي بدعم 

برنامج تطعيم وطن���ي �سامل م�سيفا 

اأن طران الإم���ارات و�سعت مع بداية 

انت�س���ار اجلائح���ة �سالم���ة عمالئها 

وموظفيها على راأ�ص اأولوياتها ونفذت 

تداب���ر �سارم���ة حلمايتهم يف جميع 

مراحل الرحالت وم���ع التقدم ال�رشيع 

يف برناجمنا للتطعيم مبعدلت عالية 

فاإن املزيد م���ن رحالتنا �سيعمل على 

خدمتها موظفو خطوط اأمامية ُملقحون 

بالكامل .

الجي�ش اليمني: 

واأ�سار املركز اإىل اأن املعارك خلفت مال 

يقل عن 70 قتي���ال من امللي�سيات اإىل 

جانب اإ�سابة وا����رش الع�رشات، »فيما 

لذ الآخرون بالفرار« .

واأ�س���اف املرك���ز، اأن مدفعية اجلي�ص 

دمرت خم�ص عربات مدرعة ودوريتني 

كان���ت حتمل تعزي���زات للملي�سيا يف 

جبهتي الك�سارة وهيالن.

ومل ي�سدر احلوثي���ون اأي تعليق حول 

هذه اخل�سائر حت���ى الن. وي�سهد عدد 

من اجلبهات يف حمافظة ماأرب معارك 

عنيفة بني الطرفني من���ذ اأ�سابيع، اثر 

الت�سعيد الع�سك���ري للحوثيني الذين 

يحاولون ال�سيطرة على املدينة.

وتخ�سع مدينة ماأرب ل�سيطرة اجلي�ص 

احلكومي فيما ي�سيطر احلوثيون على 

اأجزاء من اطرافها .

بعد تعويم الجنيه 

واأ�ساف املوقع اأنه على اإثر ذلك اأظهرت 

اأن  بامل�سارف  اللكرتوني���ة  اللوحات 

�سعر �رشف الدولر 375 جنيها لل�رشاء 

و393 جنيه���ا للبي���ع و�سع���ر �رشف 

الي���ورو 451 جنيه���ا لل����رشاء و474 

جنيها للبيع.

وه���ذه الأ�سعار اأعلى من �سعر ال�رشف 

املوازي���ة للعمل���ة، يف  ال�س���وق  يف 

حماول���ة فيما يبدو جل���ذب العمالت 

ال�سعبة للبنوك.

وحتى اآخر �سعر تاأ�سري لبنك ال�سودان 

اخلمي����ص املا�سي ف���اإن �سعر �رشف 

الدولر بلغ 55 جنيها بينما بلغ ال�سعر 

يف ال�سوق املوازية نحو 380 جنيها.

واأكد البن���ك املرك���زي اأن ال�سيا�سات 

اجلديدة من �ساأنه���ا توحيد وا�ستقرار 

�سع���ر ال����رشف وحتويل امل���وارد من 

ال�سوق املوازي���ة اإىل ال�سوق الر�سمية 

وا�ستقط���اب حتوي���الت ال�سوداني���ني 

العاملني باخلارج وتدفقات ال�ستثمار 

الأجنبي.

»اأبوغزاله للتقنية« ت�سدر

 TAGITOP- EDU جهاز 

المخ�س�ص للتعليم

بلدية العين تطلق فعاليات 

الإمارات تبتكر ب�سعار »من 

التحدي لالبتكار«

العني ـ وام:

افتتح �سعادة علي خليفة القمزي مدير عام بلدية 

مدينة الع���ني فعاليات "الإم���ارات تبتكر 2021" 

الفرتا�سي حتت �سعار "من التحدي لالبتكار" عرب 

تقنية الت�سال املرئ���ي مب�ساركة جهات حكومية 

وخا�سة وعدد من املوؤ�س�سات الأكادميية يف مدينة 

العني .

وق���ال القم���زي يف كلمت���ه : ونح���ن يف طريقنا 

للخم�س���ني، جعلنا البت���كار و البداع هو الركيزة 

الأ�سا�سية لت�سميم امل�ستقبل و�سياغة �سكل احلياة 

يف دولة الإمارات �سمن روؤية الدولة لت�سبح �سمن 

اأف�سل دول العامل بحلول اليوبيل الذهبي لالحتاد، 

داعيا املوؤ�س�سات اإىل دع���م هذه الروؤية عرب تبني 

ممار�سات البتكار، ونوه اإىل اأن بلدية مدينة العني 

حر�س���ت على تنظيم �سهر المارات لالبتكار ب�سكل 

�سنوي، واإن�ساء مكتب متخ�س�ص لالإبداع و البتكار 

لتبني الأفكار الإبداعية وت�سنيفها و و�سع احللول 

لتطبيقه���ا على اأر����ص الواقع بالإ�ساف���ة لإقامة 

الدورات التدريبية و ور�ص العمل دعمًا لالبتكار .

دبي-وام:

 اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سالت 

يف دبي اإجناز 60% من م�رشوع 

دبي-الع���ني،  طري���ق  تطوي���ر 

بتكلف���ة تبل���غ ملي���اري درهم 

وال���ذي ياأتي تنفي���ذه يف اإطار 

اخلط���ة اخلم�سية الت���ي اأطلقها 

�ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 

الدول���ة رئي�ص جمل����ص الوزراء 

حاكم دبي "رع���اه اهلل" لتلبية 

والنت�سار  التو�س���ع  احتياجات 

الإمارة،  يف  والعمراين  ال�سكاين 

وحتقي���ق ال�سع���ادة والرفاهية 

لل�س���كان، لتك���ون دب���ي اأف�سل 

مدينة للحياة.

ي�سهم التطوي���ر اجلديد للطريق 

يف حتقي���ق ان�سيابي���ة احلركة 

املروري���ة وتعزيز حماور الربط 

م���ع �سارع راأ�ص اخل���ور و�سارع 

ال�سيخ حممد ب���ن زايد و�سارع 

ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان 

اإىل جانب  الإم���ارات،  و�س���ارع 

التطويرية  امل�ساري���ع  خدم���ة 

القائم���ة وامل�ستقبلي���ة عل���ى 

جانبي طريق دبي-العني.

كم���ا ي�سه���م عن���د اكتماله يف 

ال�ستيعابية  الطاق���ة  م�ساعفة 

للطري���ق م���ن 6000 مركبة يف 

اإىل  اجت���اه،  كل  يف  ال�ساع���ة 

اإىل  اإ�ساف���ة  مركب���ة،   12000

خف�ص زم���ن الرحلة على طريق 

دبي-الع���ني، املمتد من تقاطع 

بوك���درة اإىل تقاطعه مع �سارع 

الإمارات، م���ن 16 دقيقة اإىل 8 

دقائق، وح���ل م�سكلة الزدحام 

ال���ذي كان ميت���د اأحيانًا بطول 

ع���دد  ُيق���دَّر  اإذ  كيلومرتي���ن، 

تطوير  م�رشوع  من  امل�ستفيدين 

هذا الطريق بحوايل 1.5 مليون 

ن�سمة.

وبه���ذه املنا�سبة، ق���ال معايل 

مطر حممد الطاير، املدير العام 

ورئي����ص جمل����ص املديرين يف 

هيئ���ة الط���رق واملوا�سالت اإنه 

مبتابع���ة �سمو ال�سي���خ حمدان 

بن حممد بن را�س���د اآل مكتوم، 

ويل عهد دب���ي رئي�ص املجل�ص 

العمل  الهيئة  توا�سل  التنفيذي، 

حيوية  م�ساري���ع  تنفي���ذ  على 

تخدم املجتم���ع وتدعم م�سرة 

التنمي���ة يف الإمارة، عرب تعزيز 

واحدة من اأك���رث �سبكات الطرق 

كف���اءة يف املنطق���ة، مبا متثله 

الط���رق م���ن اأهمي���ة كعن����رش 

رئي����ص يف تطوير جودة احلياة 

وحتقي���ق ال�سع���ادة لل�س���كان، 

و�سعيًا اإىل تعزي���ز مكانة دبي 

بني اأكرث م���دن العامل اأمانًا يف 

جم���ال ال�سالم���ة املرورية عرب 

زي���ادة الطاق���ة ال�ستيعابي���ة 

للط���رق ورفع كفاءتها، يف اإطار 

خط���ة ا�سرتاتيجي���ة مدرو�س���ة 

تواكب متطلبات النمو العمراين 

والقت�س���ادي امل�ستمر لالإمارة، 

ووفق اأرقى املوا�سفات العاملية.

اإنجاز 60% من م�سروع تطوير طريق دبي- العين 

بتكلفة ملياري درهم

اختتام م�سابقة الوثبة للمحالب2021

المدخنون اأكثر عر�سة لتغير:»الميكروبيوم تحت اللثة« من غيرهم
ال�سارقة-وام:

بجامع���ة  طبي���ة  درا�س���ة  اأو�س���ت   

اجلزئي  الت�سل�سل  با�ستخ���دام  ال�سارقة 

للميكروبي���وم كاأداة لتقدي���ر خماط���ر 

الإ�سابة باأمرا�ص اللثة و الن�سج الداعمة 

لدى البالغني.

كما اأو�سى الباحث���ون باإجراء مزيد من 

الدرا�سات للتحقيق يف تاأثر الإقالع عن 

تدخني التبغ بكافة انواعه على تغرات 

امليكروبيوم الفموي و اأمرا�ص اللثة.

الدرا�س���ة ، ن�رشته���ا الدكت���ورة �سو�سن 

القوا����ص والدكتورة بت���ول الرحمن من 

كلية طب الأ�سن���ان يف جامعة ال�سارقة 

يف جملة طبي���ة عالية امل�ستوى ح�سب 

ت�سنيف �سكوب�ص العاملي، بالتعاون مع 

باحثني حمليني ودوليني.

در�ص الباحثون تركيبة اجلراثيم يف الفم 

حت�سل  التي  والتغرات  /امليكروبيوم/ 

ب�سب���ب تدخ���ني ال�سجائ���ر اأو ال�سي�سة 

اأو امل���دواخ، بوا�سطة تقني���ة الت�سل�سل 

اجلزئ���ي احلديث���ة كجزء م���ن م�رشوع 

بحثي تدعمه موؤ�س�سة اجلليلة للبحوث 

الطبية يف دولة المارات.

اأن  واأكدت الدكت���ورة �سو�س���ن القوا�ص 

العديد م���ن البحوث الوبائي���ة اأهتمت 

بدرا�سة اآثار تدخني التبغ بجميع اأنواعه 

عل���ى �سحة املدخنني، وه���ذا الهتمام 

نظ���را لرتفاع ن�سبة الوف���اة بالأمرا�ص 

املرتتبة على التدخ���ني ،اأمرا�ص القلب، 

واأمرا�ص اللثة، واأمرا����ص الرئتني وهذا 

م���ا يوؤدي لحقا اإىل اأمرا�ص اأ�سد خطورة 

منه���ا: النوب���ات القلبي���ة، واجللطات، 

الرئة  �رشط���ان  وخا�س���ة  وال�رشط���ان 

واحلنجرة والبنكريا�ص، واأمرا�ص الأوعية 

الدموية والطرفية وال�سغط.

تو�صعة الطريق من 3 اإلى 6 م�صارات في كل اتجاه

درا�صة بجامعة ال�صارقة :
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عجمان  ـ وام: 
�أ�صدرها  �لتي  �لإح�صائية  �لتقارير  ك�صفت   
�أن  و�لتناف�صية  للإح�صاء  عجمان  مركز 
�لم�صتهلك  لأ�صعار  �لعام  �ل�صنوي  �لموؤ�صر 
�نخف�ض في �لإمارة بن�صبة 1.80% في عام 

2020 مقارنة بعام 2019.
باإنخفا�ض  �لمجموعات  بع�ض  و�صاهمت 
بن�صب  �لم�صتهلك  لأ�صعار  �ل�صنوي  �لموؤ�صر 
�لمطاعم  و�لتي تت�صمن: مجموعة  متفاوتة 
�لنقل  ومجموعة   ،%5.29 بن�صبة  و�لفنادق 
�لتجهيز�ت  ومجموعة   ،  %5.04 بن�صبة 
و�لمعد�ت �لمنزلية بن�صبة 2.07%، ومجموعة 
بن�صبة  و�لغاز  و�لكهرباء  و�لمياه  �ل�صكن 
و�لم�صروبات  �لأغذية  ومجموعة   ،%2.02
�ل�صحة  خدمات  ومجموعة   ،%0.57 بن�صبة 
بن�صبة 0.10% ..في حين �رتفعت �أ�صعار كل 
من �لملب�ض و�لأحذية، و�لت�صالت، و�ل�صلع 
و�لثقافة،  و�لترويح  �لمتنوعة،  و�لخدمات 

و�لتعليم ومجموعة �لتبغ .
لأ�صعار  �لعام  �لموؤ�صر  م�صتوى  على  �أم��ا 
�نخف�ض  فقد  �ل�صنوي  للربع  �لم�صتهلك 
لعام  �لر�بع  �لربع  خلل   %1.85 بن�صبة 
 ،2019 لعام  �لربع  بنف�ض  مقارنة   2020
من  كل  باأ�صعار  ملحوظ  لنخفا�ض  نتيجة 
بن�صبة  و�لفنادق  �لمطاعم   : مجموعات 
و�لمعد�ت  �لتجهيز�ت  ومجموعة   ،  %9.49
�لمنزلية بن�صبة 5.33%، ومجموعة خدمات 
�ل�صكن  ومجموعة   ،%4.38 بن�صبة  �لنقل 
 ..  %3.02 بن�صبة  و�لغاز  و�لكهرباء  و�لمياه 
مجموعة  من  كل  �أ�صعار  �رتفعت  حين  في 
و�لترويح  و�لتبغ  و�ل�صحة،  �لتعليم، 
و�لثقافة، بن�صب و��صحة " %3.65، %1.75 ، 

1.57%، 1.38% " على �لتو�لي.
من  ك��ل  على  طفيف  �رت��ف��اع  ط��ر�أ  بينما 
�لمتنوعة،  و�لخدمات  �ل�صلع  مجموعات 
و�لأغ��ذي��ة و�ل��م�����ص��روب��ات، و�لت�����ص��الت، 
�لملب�ض و�لأحذية عن م�صتوياتها �ل�صابقة 

خلل فترة �لمقارنة.

 انخفا�ض موؤ�سر 
الأ�سعار ال�سنوي في 
عجمان بن�سبة %1.80 

خالل 2020

»القت�ساد«تطلق 7 مبادرات خالل»اأ�سبوع الإمارات 
لالبتكار«

اأبوظبي  ـ وام: 
فعاليات  في  �لقت�صاد  وز�رة  ت�صارك   
�أ�صبوع �لإمار�ت للبتكار " �لإمار�ت تبتكر 
2021 " من خلل �إطلق 7 مبادر�ت �بتكارية 
�لحكومة  من  �ل�صركاء  عدد  مع  بالتعاون 

و�لموؤ�ص�صات �لبحثية و�لقطاع �لخا�ض.
وتاأتي م�صاركة �لوز�رة في فعاليات �أ�صبوع 
�لإمار�ت للبتكار في �إطار روؤيتها �لهادفة 
�إلى بناء �قت�صاد تناف�صي متنوع قائم على 
وطنية،  كفاء�ت  بقيادة  و�لبتكار  �لمعرفة 
وتحقيق م�صتهدفات �لإ�صتر�تيجية �لوطنية 
منطلق  ومن  �لمتقدم،  و�لبتكار  للبتكار 
�لوطنية  �لجهود  في  بالم�صاهمة  �لتز�مها 
في  �لبتكار  ببيئة  للرتقاء  �لمت�صافرة 
�لدولة لتكون �إحدى �أف�صل �لدول �لمبتكرة 

على �ل�صعيد �لعالمي.
وقال معالي عبد�هلل بن طوق �لمري وزير 
�لقت�صاد :" تهدف �لمبادر�ت �لتي �أطلقتها 
خلق  �إلى  �لبتكار  �أ�صبوع  خلل  �ل��وز�رة 
روؤية  تو�كب  جديدة  �بتكارية  ممار�صات 
�لدولة  وم�صتهدفات  �لر�صيدة  �لقيادة 
على  وتركز  �لمقبلة،  عامًا  للخم�صين 
تطوير �لفكر �لبتكاري لدى قطاع �لأعمال 
�لممار�صات  و�ل�صركات، ف�صًل عن ت�صجيع 
بها  و�لح��ت��ف��اء  �ل��دول��ة  ف��ي  �لبتكارية 
�ل�صعيدين  على  �لبتكار  ثقافة  وتعزيز 
�لمبادر�ت  وتتنوع  و�لفردي،  �لموؤ�ص�صي 
لت�صمل  ت�صتهدفه  �لذي  �لمجال  حيث  من 
�أبرزها  من  و�لأن�صطة  �لقطاعات  من  عدد�ً 
و�لملكية  و�لتطوير  و�لبحث  �ل�صياحة 
وتكنولوجيا  �لأع��م��ال  وري���ادة  �لفكرية 
�لمعلومات و�لأن�صطة �لقت�صادية �لحديثة 

�لقائمة على �لبيانات".
هذه  ت�صميم  ت��م   "  : معاليه  و�أ���ص��اف 
�ل�صوء  ت�صليط  في  لت�صاهم  �لمبادر�ت 
�لبتكارية  و�لممار�صات  �لمنجز�ت  على 
�لتي تطبقها مختلف �لقطاعات في �لدولة 
�ليوم، وتعزيز دور �لبتكار في رفع �لقدرة 
على مو�كبة �لتحولت �لتي ي�صهدها �لعالم 
بنظرة  �لقت�صادية  �لتنمية  يخ�ض  فيما 
لن�صمن  �صركائنا  و�صنعمل مع  م�صتقبلية، 
لتخدم  �لمبادر�ت  هذه  مخرجات  توظيف 
�لأفر�د و�ل�صركات ومجتمع �لأعمال ب�صورة 
و�لبتكاري  �لإبد�عي  �لفكر  تحفز  عملية 
�لإم��ار�ت  دولة  �صمعة  تعزيز  في  وت�صب 
و�لممار�صات  �لخلقة  للأفكار  كمختبر 
كمحور  مكانتها  وتر�صيخ  �لبتكارية، 
على  �لقائمة  للتنمية  وعالمي  �إقليمي 
�لمعرفة و�لبتكار وبناء �لطاقات �لب�صرية 
و��صتقطاب  �لريادية  �لم�صاريع  وج��ذب 

�لمو�هب و�أ�صحاب �لعقول �لمبدعة".
�لقت�صاد  وز�رة  فعاليات  �أجندة  وت�صم 
"�لبر�ءة  مبادرة  �إطلق  �لبتكار  لأ�صبوع 
لدى  �لبتكار  تحفيز  بهدف  �لبتكارية" 
�لر�صوم  تخفي�ض  خلل  من  �لمخترعين، 
/�صهادة  �لبتكارية  �لبر�ءة  خدمة  على 
�لأكاديميين  مثل  معينة  لفئات  �لمنفعة/ 
و�أ�صحاب �لم�صاريع �ل�صغيرة و�لمتو�صطة، 
ورو�د  �لمخترعين  دور  وتعزيز  لت�صجيع 
�لتكنولوجيا و�لبتكار و�لم�صاريع �ل�صغيرة 
و�لمتو�صطة �لمبنية على �لبتكار لت�صجيل 
�صهاد�ت �لمنفعة عن طريق تخفي�ض مبلغ 
وت�صريع  �ل�صهاد�ت  تلك  على  �لر�صوم 
�إجر�ء�تها، �لأمر �لذي من �صاأنه زيادة عدد 
في  �لممنوحة  �لمنفعة  ونماذج  �صهاد�ت 
�لموؤ�صر�ت  على  مرتبتها  وتعزيز  �لدولة 
و�لملكية  بالبتكار  �لمرتبطة  �لعالمية 

�لفكرية و�لبحث و�لتطوير.
�لقت�صاد  �أخرى، تطلق وز�رة  وفي مبادرة 
�ل�صركات  عن  للإعلن  متخ�ص�صة  من�صة 
�أو  �بتكار  مر�كز  توؤ�ص�ض  �لتي  و�لمن�صاآت 
�لمرحلة  خلل  لها  تابعة  وتطوير  بحث 
�أكاديمية  �لمقبلة بالتعاون مع موؤ�ص�صات 
�صلة،  ذ�ت  �أخرى  �أطر�ف  �أي  �أو  بحثية  �أو 
على  �ل�صوء  ت�صليط  �إلى  �لمن�صة  وتهدف 

تخ�ص�ض  �لتي  �لأعمال  موؤ�ص�صات  جهود 
�أن�صطتها و��صتثمار�تها لمجالت  جزء�ً من 
�لبتكارية،  و�لمبادر�ت  و�لتطوير  �لبحث 
على  �ل�صركات  م��ن  �لمزيد  وت�صجيع 
�لنخر�ط في هذ� �لتوجه بما ينعك�ض في 
�لعمل  بيئة  �صمن  �لبتكار  مناخ  تعزيز 
م�صتوى  من  ويطور  �ل�صركات  هذه  في 
تعزيز  في  وي�صب  وخدماتها،  �إنتاجيتها 
منظومة  تطوير  في  �لخا�ض  �لقطاع  دور 
دور  وتعزيز  بالدولة  و�لتطوير  �لبحث 

�لبتكار في �لنمو �لقت�صادي.
�لرخ�صة  م��ب��ادرة  �ل���وز�رة  تطلق  كما 
للمو�طنين  �ل�صياحي  للإر�صاد  �لموحدة 
من  �لمو�طنين  تمكن  و�لتي  بالدولة، 
على  �ل�صياحي  �لإر�صاد  مهنة  ممار�صة 
بناء  �إل���ى  وت��ه��دف  �ل��دول��ة،  م�صتوى 
في  �لوطنية  �لقياد�ت  و�إع��د�د  �لطاقات 
�لإر�صاد  �ل�صياحة و�لرتقاء بمهنة  مجال 
في  �لمو�طنين  دور  وتعزيز  �ل�صياحي 
بالمقومات  و�لتعريف  بلدهم  تمثيل 
�لطبيعية و�لتر�ثية و�لثقافية و�لتاريخية 
موؤخر�ً  �أبرزتها  و�لتي  �لإم��ار�ت  لدولة 
حملة �أجمل �صتاء في �لعالم، و�صيتم من 
خلل �لمبادرة منح �لمو�طنين �لحا�صلين 
�إحدى  من  �صياحي  �إر�صاد  رخ�صة  على 

رخ�صة  �لدولة  في  �لمحلية  �ل�صلطات 
موحدة تمكنهم من ممار�صة �لمهنة على 

�لم�صتوى �لوطني.
د�ئ��رة  م��ع  بالتعاون  �ل���وز�رة  وتنظم 
�لدولي  �لبتكار  ملتقى  دب��ي  جمارك 
بهدف  فبر�ير   25 في  �لفتر��صي  �لثاني 
ون�صر  �لبتكارية  �لمبادر�ت  �أف�صل  تبني 
ثقافة �لبتكار ودعم �أ�صحاب �لختر�عات 
و�لعالم  �لدولة  في  �لإب��د�ع��ي  و�لنتاج 
�لبتكارية،  و�لممار�صات  �لأفكار  وتبادل 
�فتر��صية  من�صة  �لملتقى  يوفر  حيث 
و�لمبتكرين  �لمبدعين  �لملتقى  تجمع 
مختلف  من  �لأعمال  ورو�د  و�لمخترعين 
�لدول و�لجن�صيات و�لأعمار ومن قطاعات 
مختلفة مثل �لقطاع �لحكومي وموؤ�ص�صات 
تحت  �لتعليم  وقطاع  �لخا�ض  �لقطاع 
�لبتكار�ت  �آخ��ر  لعر�ض  و�ح��دة  مظلة 
في  �إليها  تو�صلو�  �لتي  و�لختر�عات 

باأ�صلوب جديد.
�أ�صبوع  خ��لل  �ل���وز�رة  تنظم  ذل��ك،  �إل��ى 
�لبتكار حملة ترويجية لأف�صل 50 �صركة 
مبتِكرة عن طريق م�صاركة معلومات عن 
تلك �ل�صركات و�لموؤ�ص�صات على ح�صابات 
�لتو��صل �لجتماعي للوز�رة، من منطلق 
جهودها  و�إب��ر�ز  �ل�صركات  هذه  ت�صجيع 
لأو�صع  و�إي�صالها  و�بتكار�تها  و�أن�صطتها 
ي�صهم  مما  �لجمهور،  من  ممكنة  �صريحة 
في تحفيزها على مو��صلة �لتقدم في دمج 
�أن�صطتها وخططها  �لبتكار في  �صيا�صات 
تناف�صيتها  تعزيز  وبالتالي  �لتجارية، 
وم�صاهمتها في تطور بيئة �لأعمال. كما 
�إلكترونيًا  نظامًا  �لقت�صاد  وز�رة  تطلق 
للأفكار �لمبتكرة و�لقتر�حات، وهو عبارة 
عن من�صة ذكية لإد�رة �لقتر�حات و�لأفكار 
�لمبتكرة للموظفين و�لمتعاملين و�ل�صركاء 
�لم�صاركة  من  وتمكينهم  وكفاءة،  بفاعلية 
للرتقاء  و�أفكارهم  بمقترحاتهم  �لفعالة 
بالعمل �لحكومي و�لمو�ئمة مع �لتوجهات 
�لأف��ك��ار  تقديم  بت�صجيع  �لحكومية 
�لحكومي.  �لعمل  لتح�صين  و�لمقترحات 
"�آفاق  بعنو�ن  عمل  ور�صة  �لوز�رة  وتنظم 
و��صتقطاب  �لم�صتثمرين  لجذب  جديدة 
�لذهبية"،  �لإق��ام��ة  نظام  عبر  �لمو�هب 
وذلك لمناق�صة �آليات مبتكرة لل�صر�كة في 
�لإقامة  نظام  من حو�فز  �ل�صتفادة  تعزيز 
�لمو�هب،  و�أ�صحاب  للم�صتثمرين  �لذهبية 
تعزيز  في  �لتحديات  �أهم  على  و�لوقوف 
مرونة  على  و�أث��ره  �لنظام  هذ�  مخرجات 
حلول  و�صياغة  �لوطني،  �لقت�صاد  ونمو 
مبتكرة تدعم توجهات �لحكومة في خلق 

بيئة ��صتثمارية جاذبة ومناف�صة عالميًا.

»�سروق« تعلن اإنجاز 75 % من نزل القمر في 
�سحراء مليحة

ال�سارقة  ـ وام: 
 �أعلنت هيئة �ل�صارقة لل�صتثمار و�لتطوير 
نزل  م�صروع  من   %  75 �إنجاز  /�صروق/ 
�لأثرية  مليحة  منطقة  �صحر�ء  في  �لقمر 
"مجموعة  علمة  �صمن  �صيندرج  و�لذي 
ل�"�صروق"  �لتابعة  لل�صيافة"  �ل�صارقة 
متوقعة  �صذ�"  من  "م�صك  �صركة  ب��اإد�رة 
�أن يبد�أ �لنزل با�صتقبال �لزو�ر من ع�صاق 
�لمغامر�ت �ل�صحر�وية خلل �لربع �لأول 

من �لعام �لجاري 2021.
�فتتاح  موعد  �أن  �إل��ى  �لهيئة  و�أ���ص��ارت 
�ل�صياحة  مو�صم  م��ع  ي��ت��ز�م��ن  �ل��ن��زل 
للزو�ر  يمكن  حيث  �لدولة  في  �ل�صتوي 
في  �لخارجية  بالن�صاطات  �ل�صتمتاع 
�لكنوز  و��صتك�صاف  �لطبيعة  �أح�صان 
منطقة  بها  ت��زخ��ر  �ل��ت��ي  �لتاريخية 
مليحة ..موؤكدة �أن �لم�صروع يج�صد روؤية 
"�صروق" �لر�مية �إلى �لإ�صهام في تر�صيخ 
�أبرز  من  كو�حدة  �ل�صارقة  �إم��ارة  مكانة 
�لمنطقة  في  �لر�ئدة  �ل�صياحية  �لوجهات 
�أعلى  تج�صد  م�صاريع  تطوير  خلل  من 
�لم�صتد�مة  �لبيئية  �ل�صياحة  معايير 
بناء  وم��و�د  ت�صاميم  با�صتخد�م  وذل��ك 
�إ�صافة  �لقمر  نزل  ويعد  للبيئة.  �صديقة 
"�صروق"  م�صاريع  محفظة  �إلى  جديدًة 
من  مجموعًة  ت�صم  �لتي  �ل�صياحية 
�لمنطقة  في  �لفاخرة  �ل�صيافة  م�صاريع 
�إلى  �لفاية  و�أبرزها نزل  �لمجاورة للنزل 
�لبيئية  لل�صياحة  مليحة  وجهة  جانب 
و�لأثرية ومركز مليحة للآثار. ويوفر نزل 
�لن�صاطات  من  مجموعة  ل�صيوفه  �لقمر 
�صحر�ء  في  �لتجول  تت�صمن  �لخارجية 
خباياها  و��صتك�صاف  �ل�صا�صعة  مليحة 
وزيارة مركز مليحة للآثار �لذي يحت�صن 
و�لحفريات  �لأثرية  �لقطع  من  مجموعة 
للحياة  �آث���ار  �أق���دم  ع��ن  تك�صف  �ل��ت��ي 
�لب�صرية خارج �إفريقيا كما يمكن للنزلء 
تنظمها  �لتي  �لن�صاطات  في  �لم�صاركة 
"نزل  �لمجاورة  �ل�صياحية  �لوجهات 
�لفاية ومركز مليحة للآثار ونزل �لبد�ير" 
. وقالت خولة �صيد محمد �لها�صمي مدير 
�ل�صارقة  لهيئة  �لم�صاريع  تطوير  قطاع 

لل�صتثمار و�لتطوير /�صروق/ : يمثل نزل 
�لقمر و�حد�ً من �أبرز �لم�صاريع �ل�صياحية 
�ل�صديقة للبيئة �لتي تقّدم �صورة م�صرقًة 
عن تر�ثنا وطبيعتنا �لخلبة �إ�صافة �إلى 
دورها في �لحفاظ على �لبيئة �لطبيعية 
ودفع عجلة �لتنمية �لقت�صادية وتطوير 
�لمجتمعات �لمحلية بما يعك�ض توجهات 
وجهة  �ل�صارقة  مكانة  تعزيز  في  �لهيئة 
م�صتوى  على  ر�ئ��دة  وثقافية  ترفيهية 
�صمن  �لنزل  يندرج   : و�أ�صافت  �لعالم. 
جهود /�صروق/ �لمتو��صلة لتوفير تجارب 
�لتخييم  لع�صاق  ��صتثنائية  �صياحية 
�ل�صحر�وية  �لحياة  ��صتك�صاف  بهدف 
�لمحلية وكنوز مليحة �لأثرية �لتي يعود 
تتيح  حيث  �ل�صنين  �آلف  �إلى  تاريخها 
ل�صيوفها وزو�رها من خلل هذ� �لم�صروع 
�ل�صحر�ء  قلب  �لعي�ض في  �ختبار  فر�صة 
و�صائل  ب��اأح��دث  مجهزة  مر�فق  �صمن 

�لر�حة و�ل�صيافة �لفاخرة.

وهايبر  ن�سائياً  �سالوناً  تغلق  ال�سارقة«  »اقت�سادية 
ماركت لعدم التزامهما بالتدابير الحترازية

ال�سارقة  ـ وام: 
�لتنمية  د�ئ����رة  �أغ��ل��ق��ت   
�ل�صارقة  ف��ي  �لقت�صادية 
منافذ  و�أحد  ن�صائيا  �صالونا 
�لبيع �لكبرى "هايبر ماركت" 
�لتز�مهما  لعدم  �لإم��ارة  في 
�لخا�صة  �ل��ق��ر�ر�ت  بتطبيق 
ب����الإج����ر�ء�ت و�ل�����ص��و�ب��ط 
للحد  و�لحتر�زية  �لوقائية 

من �نت�صار "كوفيد - 19".
ج��اء ذل��ك خ��لل �ل��ج��ولت 
�لتي  �لرقابية  و�لحملت 
�لتابعة  �لرقابة  تنفذها فرق 
و�لحماية  �لرقابة  لإد�رة 

�ل��ت��ج��اري��ة ف���ي �ل���د�ئ���رة 
مختلف  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
في  �لمخت�صة  �ل��ج��ه��ات 
�لإمارة ب�صكل متو��صل ووفق 
من  للتاأكد  مدرو�صة  خطط 
�لممار�صات  جميع  �صلمة 
�لمن�صاآت  في  �لقت�صادية 

�لقت�صادية في �لإمارة .
�لتنمية  د�ئ�����رة  وت��ك��ث��ف 
�ل�صارقة  ف��ي  �لقت�صادية 
�لر�هنة  �لفترة  خلل  دورها 
ب��ه��دف �ل��ت��اأك��د م��ن �ل��ت��ز�م 
جميع �لمن�صاآت بالتعليمات 
موؤخر�  �ل�صادرة  و�لتعاميم 
و�ل�صيا�صات  �ل��د�ئ��رة  م��ن 

�لأعمال  لممار�صة  �لمنظمة 
�لمن�صاآت  جميع  و�ل��ت��ز�م 
�لق��ت�����ص��ادي��ة وم��رت��ادي��ه��ا 
ب����الإج����ر�ء�ت �لح��ت��ر�زي��ة 
و�ل���وق���ائ���ي���ة. و�أو���ص��ح��ت 
�لد�ئرة �أنه تم ر�صد عدد من 
�لمن�صاآت  ل��دى  �لتجاوز�ت 
�لتي تم �إغلقها و�لتي �أظهرت 
عدم �لتز�مها بتنفيذ �لقر�ر�ت 
�لخا�صة بالإجر�ء�ت �لوقائية 
و�ل�����ص��و�ب��ط �لح��ت��ر�زي��ة 
�ل�صتيعابية  �ل�صعة  كتجاوز 
وع��دم  للمن�صاأة  �لمحددة 
�لتباعد  بم�صافات  �للتز�م 

�لج�صدي.

مليار درهم ت�سرفات 
عقارات دبي 

دبي  ـ وام: 
د�ئ��رة  ف��ي  �لعقارية  �لت�صرفات  بلغت 
�لأر��صي و�لأملك بدبي يوم �لأحد �أكثر من 
 218 ت�صجيل  �لد�ئرة  و�صهدت  درهم.  مليار 
منها  درهم  مليون   465.42 بقيمة  مبايعة 
54 مبايعة للأر��صي بقيمة 188.84 مليون 
بقيمة  و�لفلل  لل�صقق  مبايعة  و164  درهم 

276.58 مليون درهم .
 10 بقيمة  �لأر��صي  مبايعات  �أهم  وجاءت 
�لأول  معي�صم  منطقة  في  دره��م  مليين 
في  درهم  مليين   9 بقيمة  مبايعة  تليها 
منطقة �لحبية �لثالثة تليها مبايعة بقيمة 
4 مليين درهم في منطقة �لحبية �لر�بعة .
�لمناطق  �لر�بعة  �لحبية  منطقة  وت�صدرت 
 44 �صجلت  �إذ  �لمبايعات  عدد  حيث  من 
وتلتها  دره��م  مليون   152 بقيمة  مبايعة 
منطقة معي�صم �لأول بت�صجيلها مبايعتين 
بقيمة 10 مليين درهم وثالثة في حد�ئق 
مبايعة  بت�صجيلها  ر��صد  بن  �ل�صيخ محمد 

بقيمة 3 مليين درهم .
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 »تايجر العقارية« تنتهي 
من تنفيذ م�سروع لورينا 
يف قرية جمريا الدائرية

 

دبيـ  )الوحدة(:
من  االنتهاء  العقارية  تايجر  �شركة  اأعلنت 
تنفيذ م�شروع مبنى لورينا ال�شكني في منطقة 
�شارف  بينما  الدائرية في دبي،  قرية جميرا 
م�شروع برج »اأو تو« على االنتهاء من تنفيذه 

مع تجاوز مراحل االإنجاز ن�شبة %95.
ال�شكني  لورينا  م�شروع  اأن  ال�شركة  وذكرت 
مع  متنوعة،  �شكنية  وحدات   105 عدد  ي�شم 
110 مواقف لل�شيارات وم�شبح خارجي و�شالة 

للألعاب الريا�شية.
واأو�شحت تايجر العقارية اأنه �شيجري البدء 
في  للم�شترين  ال�شكنية  الوحدات  بت�شليم 
مار�س، حيث   31 في  تو«  »اأو  برج  م�شروع 
البرج من 34 طابقًا. وي�شم عدد 304  يتكون 
تجارية.  مكاتب  اإلى  اإ�شافة  متنوعة،  �شقق 
وي�شم م�شروع برج »اأو تو« مرافق متعددة 

مثل م�شبح و�شالة األعاب ريا�شية.
المدير  الزعبي،  وليد  عامر  المهند�س  وقال 
حر�شنا  العقارية:  تايجر  ل�شركة  التنفيذي 
رغم الظروف اال�شتثنائية على موا�شلة العمل 
في تنفيذ م�شروع برج »اأو تو«، وذلك التزامًا 
المحدد،  الوقت  في  بالعمل  باالنتهاء  منا 
الزمني.  الجدول  ح�شب  الوحدات  وت�شليم 
ونحن ما�شون �شمن خطط عملنا في تنفيذ 
م�شاريعنا لللتزام بت�شليمها بالوقت المحدد. 
كما نحر�س على اإطلق م�شاريع نوعية ت�شكل 

اإ�شافة اإلى القطاع العقاري في الدولة.

غرفة الفجيرة تطلق»من�سة رواد االأعمال«خالل اأ�سبوع االبتكار
الفجرية ـ وام: 

و�شناعة  ت��ج��ارة  غ��رف��ة  اأط��ل��ق��ت   
الفجيرة من�شة رواد االعمال للترويج 
ال�شباب  لم�شاريع  االإل��ك��ت��رون��ي 
باالإمارة، وذلك في اإطار م�شاركتها في 
بداأت  الذي  االإمارات للبتكار  اأ�شبوع 

فعالياته اليوم.
�شعيد  ال�شيخ  المن�شة  اإط��لق  �شهد 
مجل�س  رئي�س  ال�شرقي  �شرور  بن 
اإدارة الغرفة و�شعادة �شلطان جميع 
وفريق  الغرفة  عام  مدير  الهندا�شي 
ال�شيخ  وا�شتمع  بالغرفة.  االبتكار 
�شعيد ال�شرقي اإلى �شرح مف�شل حول 
الذي  الغرفة،  المن�شة من مدير عام 
التي  واالأدوات  الخدمات  ا�شتعر�س 
خلل  من  الفجيرة  غرفة  تقدمها 
المن�شة لرواد االأعمال. وقال �شلطان 
االعمال  رواد  من�شة  اإن  الهندا�شي 
من  متنوعة  مجموعة  على  ت�شتمل 
م�شاريع ال�شباب باالإمارة وتقدم جملة 
من االأدوات والخدمات المجانية التي 
ت�شخرها الغرفة لهم في �شبيل دعم 
مثل  ال�شغيرة  الم�شاريع  وتمكين 
اال�شت�شارات االقت�شادية والت�شويقية 

اأن  �شاأنها  م��ن  التي  والقانونية 
االإع��داد  مرحلة  ت�شهيل  في  ت�شهم 
كنافذة  المن�شة  وتعمل   . للم�شروع 
الم�شجلين  الم�شتخدمين  لم�شاعدة 
حول  معلومات  اإلى  الو�شول  على 

ومواد  باالإمارة  القائمة  الم�شاريع 
ترويجية مقدمة لهم عن م�شاريعهم، 
ف�شًل عن توفير اآلية للتوا�شل فيما 
الملحظات  وتقديم  مبا�شرة  بينهم 

الفورية.

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
ينظم »مركز تريندز للبحوث واال�شت�شارات« 
الثلثاء ندوة عن ُبعد، تحت عنوان »ثورة 
االقت�شادية  التنمية  واآف���اق  المعرفة 
العالمية«، وذلك في تمام ال�شاعة ال�شابعة 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  بتوقيت  م�شاء 
موقع  مبا�شر على  بث  وذلك عبر  المتحدة 

المركز باللغتين العربية واالإنجليزية.
وت�شلط هذه الندوة ال�شوء على ملمح ثورة 
الوقت  في  العالم  يعي�شها  التي  المعرفة 
مرتكزات  اأهم  اإلى  تحولت  وكيف  الراهن، 
التنمية االقت�شادية بعد اأن باتت المعلومات 
التي  االقت�شادية  الموارد  اأهم  تندرج �شمن 
والعن�شر  التكنولوجيا  عن  اأهمية  تقل  ال 
التوجه  المعرفة  اقت�شاد  واأ�شبح  الب�شري، 
الرئي�س الذي يتحكم في الم�شهد االقت�شادي 

العالمي.
اأولها  رئي�شة،  محاور  ال��ن��دوة  وتت�شمن 
المال  راأ���س  اأولوية  اأو  المعرفة  اقت�شاد 
الب�شري الذي اأ�شبح اأكثر اأهمية من اأي وقت 
المعرفة:  اقت�شاد  محركات  وثانيها  م�شى. 
االآفاق الم�شتقبلية، وما ال�شناعات القائمة 
المعرفة؟  اقت�شاد  �شتحرك  التي  الرئي�شة 
في  �شتزدهر  التي  الم�شتقبل  �شناعات  وما 
الحكومات  دور  وثالثها  المعرفة؟  اقت�شاد 

ومراقبًا.  محفزاً   – المعرفة  اقت�شاد  في 
من  النابعة  والتحديات  الفر�س  ورابعها 

اقت�شاد المعرفة.
و�شي�شارك في الندوة نخبة من اأف�شل الخبراء 

بول  د.  واأبرزهم  الدوليين،  االقت�شاديين 
اأول في مركز مو�شيه  ريفلين، زميل باحث 
واأفريقيا  االأو�شط  ال�شرق  لدرا�شات  ديان 
الرئي�س  ليت�س،  جرايم  ود.  باإ�شرائيل، 
ا�شت�شارات  االقت�شاديين،  وكبير  التنفيذي 
المتحدة،  المملكة  في  الكلي  االقت�شاد 
االقت�شاديين  كبير  اإيرومبور،  وويل�شون 
نيجيريا،  في  االقت�شادية  القمة  بمجموعة 
االقت�شاديين  كبير  اأو���ش��ت��وال��د،  وم���ارك 
دانيلز  اآرت�شر  ب�شركة  عالمي  وا�شتراتيجي 
الدولية  الم�شتثمرين  لخدمات  ميدالند 
كبير  بيكر  ودي��ن  المتحدة،  المملكة  في 
االقت�شادية  البحوث  بمركز  االقت�شاديين 
وال�شيا�شية في الواليات المتحدة االأمريكية.
�شمن  الثالثة  الفعالية  هي  الندوة  وهذه 
في  العالم  الم�شتقبل..  »اتجاهات  منتدى 
بهدف  »تريندز«  د�شنه  الذي   ،»2071 عام 
في  العالم  في  التحول  م�شارات  ا�شت�شراف 
الخم�شين عامًا المقبلة في المجاالت كافة، 
ال�شيا�شية واالقت�شادية واالأمنية والع�شكرية 
والتكنولوجية والثقافية، وكيفية اال�شتعداد 
الم�شبق لها من جانب الحكومات المختلفة. 
مو�شوَعي  ال�شابقتان  الندوتان  وناق�شت 
م�شتقبل  ت�شميم  اإعادة  في  الف�شاء  تاأثير 
الب�شرية، ونماذج النمو االقت�شادي الجديدة 

في الخم�شين عامًا المقبلة.

»تريندز« 
ينظم ندوة 
حول »ثورة 

المعرفة 
واآفاق 

التنمية 
االقت�سادية 

العالمية«

منتدى ال�سياحة الرابع بمدينة الذيد يبحث تعافي 
القطاع بعد»كوفيد-19«

ال�سارقة  ـ وام: 
االإن�شانية  والعلوم  االآداب  كلية  نظمت   
بمدينة  ال�شارقة  جامعة  بفرع  واالجتماعية 
عنوان  تحت  الرابع  ال�شياحة  منتدى  الذيد 
"المقا�شد ال�شياحية االفترا�شية : اال�شتدامة 
هيئة  مع  بالتعاون  وذل��ك  الجذب"  وق��وة 

ال�شارقة للمتاحف .
 - افترا�شيا  عقد  ال��ذي   - المنتدى  ح�شر 
االآداب  كلية  عميد  العثمان  ح�شين  الدكتور 
وممثلون  واالجتماعية،  االإن�شانية  والعلوم 
وجامعة  العالمية،  ال�شياحة  منظمة  عن 
الح�شين بن طلل في االأردن، وجامعة طيبة 

في ال�شعودية.
اآثار  المنتدى  في  الم�شاركون  وا�شتعر�س 
ال�شياحة  قطاع  على  "كوفيد19"  جائحة 
التقنية  الحلول  واأهم   ،2020 خلل  وخا�شة 
هذا  ا�شتدامة  على  ت�شاعد  اأن  يمكن  التي 
مفهوم  وممار�شة  تطبيق  خلل  من  القطاع 
ال�شياحة االفترا�شية والذي يمكن ال�شائح من 

الح�شول على تجربة �شياحية تفاعلية.
ح�شين  الدكتور  بكلمة  بداأ  قد  المنتدى  كان 
العثمان، اأكد خللها اأهمية هذا المنتدى الذي 
يعك�س مواكبة االأحداث التي يمر بها العالم 
االأن�شطة  حاليا وتاأثير جائحة كورونا على 
ال�شياحية وال�شفر، مما �شاهم في زيادة ن�شبة 
وخارج  داخل  من  المنتدى  في  الم�شاركين 
الدولة، م�شيرا اإلى اأهمية الترويج ال�شياحي 
افترا�شيا في ظل جائحة كورونا، وت�شور ما 
في  التكنولوجيا  ودور  الجائحة،  هذه  بعد 

ال�شياحة االفترا�شية.
ثم بداأت بعد ذلك جل�شة المنتدى والتي �شارك 
واالأكاديميين  الخبراء  من  مجموعة  فيها 

تناول  حيث  وخارجها،  الدولة  داخ��ل  من 
الم�شت�شار  البطوطي  �شعيد  الدكتور  �شعادة 
العالمية،  ال�شياحة  لمنظمة  االقت�شادي 
االقت�شادية  المتحدة  االأم��م  لجنة  وع�شو 
ومقرها  االأوروب��ي��ة  ال�شفر  ولجنة  الأوروب��ا 
ال�شياحة  عن  الحديث  مداخلته  في  األمانيا، 
وكيف   ،"  19 "كوفيد-  وجائحة  العالمية 
وانتعا�س  تعافي  ال�شياحية  الوجهات  تدعم 
الراهن  الو�شع  ال�شوء على  ال�شياحة و�شلط 
العربية،  المنطقة  في  ال�شياحة  للحركة 
من  كل  تحملها  التي  االقت�شادية  واالأ�شرار 
الجوي،  النقل  وقطاع  ال�شياحي  القطاع 

المنظمة  خبراء  توقعات  اإلى  تطرق  وبعدها 
ال�شياحة العالمية خلل الفترة القادمة في 

ظل الجائحة وبعد انتهائها.
اإدارة  مدير  الدرمكي  نا�شر  ت��ن��اول  كما 
في  المتحفية  واالإ�شتراتيجيات  التخطيط 
تجربة  كلمته  في  للمتاحف،  ال�شارقة  هيئة 
ال�شارقة  هيئة  في  االفترا�شية  المتاحف 
توفر  اأن  الهيئة  ا�شتطاعت  وكيف  للمتاحف، 
ال�شتمرار  المنطقية  البدائل  وال�شياح  للزوار 
منه  يتعلق  ما  وخا�شة  ال�شياحي  الن�شاط 
الم�شاريع  عر�س  خ��لل  م��ن  بالمتاحف، 
واالأعمال التي تم تنفيذها افترا�شيا ل�شمان 

وال�شياحية،  الثقافية  العملية  ا�شتمرارية 
وو�شع اآليات جديدة لتمكين الزوار وت�شخير 
التكنولوجيا في ظل هذه الظروف، واالهتمام 
الموؤ�ش�شات  مع  واالتفاقيات  بال�شراكات 
ال�شياحية والمتاحف داخل الدولة وخارجها.

اأ�شتاذ  العبابنة،  مخل�س  الدكتور  وق��دم 
بن  الح�شين  جامعة  في  الم�شارك  ال�شياحة 
من  تناول  علمية  ورق��ة  االأردن،  في  ط��لل 
اأهمية ال�شياحة االفترا�شية كنموذج  خللها 
للتنمية ال�شياحية، واأن ال�شياحة االفترا�شية 
لن تكون بديل عن ال�شياحة الواقعية، لكنها 
ت�شكل بديل جيدا ال�شتمرار القطاع اإلى حين 

ا�شتعادته لو�شعه الطبيعي ب�شكل كامل.
 في حين قدم الدكتور اأحمد كرم النجار اأ�شتاذ 
جامعة  في  الم�شاعد  وال�شيافة  ال�شياحة 
ورقة  ال�شعودية،  العربية  بالمملكة  طيبة 
االفترا�شية  المتاحف  تفعيل  نحو  بعنوان 
فيرو�س  ظ��ل  ف��ي  ال�شياحة  تن�شيط  ف��ي 
كورونا، تناول خللها مجموعة من المحاور 
المتاحف  كورونا،  وفيرو�س  ال�شياحة  ومنها 
والمتاحف  الواقعية،  والمتاحف  االفترا�شية 
عر�س  مع  ال�شياحي،  والتن�شيط  االفترا�شية 
من  االفترا�شية  للمتاحف  وتجارب  نماذج 

المملكة العربية ال�شعودية.

محافظ المركزي ال�سوداني: المانحون �سي�سرفون اأموال 
برنامج االإعانات بعد خف�ض قيمة العملة

اخلرطوم ـ )وكاالت(:
المركزي  ال�شودان  بنك  محافظ  قال   
محمد الفاتح زين العابدين يوم االأحد 
اإن اأموال المانحين المخ�ش�شة لبرنامج 
خم�شة  بقيمة  �شهرية  اإعانات  لدفع 
�شُت�شرف  ال�شكان  لمعظم  دوالرات 
بعد  االثنين  يوم  من  المالية  ل��وزارة 

خف�س قيمة العملة.
اأجل  من  دوالر  مليون   400 �شرف  كان 
المرحلة االأولى من البرنامج قد تاأجل 
القيمة  انخفا�س  من  المخاوف  ب�شبب 
الحقيقية للإعانات انخفا�شا كبيرا في 

ظل �شعر ال�شرف قبل خف�شه.
)تغطية �شحفية خالد عبد العزيز اإعداد 
تحرير  العربية  للن�شرة  محمد  دع��اء 

اأحمد اإلهامي(

وزير البترول الم�سري يجري زيارة لل�سفة 
الغربية واإ�سرائيل تركز على الغاز

القاهرة -)د ب اأ(:
البترول  وزي���ر  يتوجه   
المل  ط���ارق  ال��م�����ش��ري 
اإل��ى رام اهلل  ي��وم االأح��د 
واإ�شرائيل في زيارة تهدف 
اأهداف منتدى غاز  “لدعم 

�شرق المتو�شط”.
وذكر بيان لوزارة البترول 
الم�شرية اأن المل �شيلتقي 
م�شت�شار  م�شطفى  محمد 
الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س 
االقت�شادية،  لل�شوؤون 
وزير  �شتاينت�س  ويوفال 
الطاقة االإ�شرائيلي “بهدف 
الم�شتركة  الروؤية  بلورة 
والحوار المنهجى لتطوير 

فى  للغاز  اإقليمية  �شوق 
ظل دخول ميثاق المنتدى 
يدعم  بما  التنفيذ،  حيز 
االأع�شاء فى  الدول  جهود 
من  احتياطياتها  ا�شتثمار 
البنية  وا�شتخدام  الغاز 
التحتية المتاحة الحالية 

خلل  من  والم�شتقبلية 
بين  وبناء  مثمر  تعاون 

دول المنتدى”.
م�شر  المنتدى  وي�شم 
واإ�شرائيل  والفل�شطينيين 
وقبر�س واليونان واالأردن 

واإيطاليا.
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�لقاهرة – )د ب �أ(:
 ت�ستعد ال�سعودية ورو�سيا للتوجه لالجتماع 
القادم لتحالف “اأوبك بل�س” وبينهما خالفات 

ب�ساأن م�ستقبل �سوق النفط.
وحتث الريا�س دول التحالف على توخي احلذر 
ال�سديد رغم ارتفاع اأ�سعار النفط لأعلى م�ستوى 
لالأنباء  “بلومربج”  وكالة  ونقلت  عام.  خالل 
عن مندوبني بالتحالف اأن ال�سعودية اأ�سارت يف 
مداولت خا�سة اإىل اأنها تف�سل تثبيت التحالف 
لالإنتاج. اأما مو�سكو على اجلانب الآخر فت�سري 

اإىل اأنها ترغب يف متابعة زيادة الإمدادات.
ولفتت بلومربج اإىل اأن هذه املواقف تعك�س ما 
كان عليه الو�سع يف الجتماعات الأخرية، اإل 
اأن ال�سعوديني لديهم هذه املرة ورقة م�ساومة 
�سورة  يف  اليوم  يف  برميل  مليون  جديدة: 
تخفي�سات طوعية كانت قد األزمت نف�سها بها. 
اخلف�س  هذا  باإبقاء  تعهدت  اململكة  وكانت 
الطوعي ل�سهري �سباط/فرباير واآذار/مار�س، اإل 
اأن البع�س يرون وجود موؤ�رشات قد توؤدي اإىل 

حدوث تغيري مع بدء املفاو�سات.
وبعد ع�رشة اأ�سهر من خف�س اإنتاج اخلام بعد 
التداعيات الفادحة التي ت�سببت فيها جائحة 
حتالف  يزال  ل  العاملي،  الطلب  على  كورونا 
اأوبك بل�س يقل�س اإنتاجه ب�سبعة ماليني برميل 
يف اليوم، متثل نحو 7% من الإمدادات العاملية.
التخفي�سات  فاإن  التقديرات،  معظم  وبح�سب 
تعني جتاوز الطلب على النفط اإنتاج هذا العام 
بهام�س وا�سع. وقد �سجلت هذه الفجوة املزيد 
ت�سببت  بعدما  املا�سي  الأ�سبوع  الت�ساع  من 
موجة الطق�س املتجمد يف تك�سا�س يف تراجع 

الإنتاج يف الوليات املتحدة.
اأوبك بل�س اجتماعه يف  وعندما يعقد حتالف 
كان  اإذا  ما  �سيبحث  اآذار/م��ار���س،  من  الرابع 
و�سيكون  ني�سان/اأبريل.  يف  الإنتاج  �سريفع 

هناك قراران حا�سمان.
الأول: يتعني على املجموعة ككل اتخاذ القرار 
األف   500 اإ�سافة  �ستختار  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن 
برميل لالإنتاج يوميا، وهي اخلطوة التالية يف 
ال�ستعادة التدريجية مل�ستويات الإنتاج، والتي 
كان مت التفاق عليها يف كانون اأول/دي�سمرب 

وجرى تعليقها يف اجتماع كانون ثان/يناير.
الثاين: �سيتعني على ال�سعودية حتديد م�سري 
كانت  التي  برميل  للمليون  الطوعي  اخلف�س 
تعهدت بها لتقلي�س فائ�س املخزونات ب�رشعة 

اأكرب.

 بلومبرج: �ل�سعوديون 
و�لرو�س يختلفون من 

جديد قبل �جتماع
»�أوبك بل�س«

�سوق �أبوظبي يبد�أ تعامالت �لأ�سبوع على تدفق �لمزيد 
من �ل�سيولة

�أبوظبي  ـ و�م: 
 بداأ �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية تعامالته يف 
ا�ستمرار  و�سط  ارتفاع  على  الأ�سبوع  اأيام  اأول 
تدفق ال�سيولة املوؤ�س�سية التي توا�سل تركزها 
والبنكية  العقارية  الأ�سهم  من  �رشيحة  على 

بح�سب ما يظهره الر�سد اليومي للتعامالت.
ال�سوق  يف  املربمة  ال�سفقات  قيمة  وبلغت 
نحو 815 مليون درهم فيما و�سل عدد الأ�سهم 
املتداولة 143 مليون �سهم نفذت من خالل 2266 

�سفقة.
وكان �سهم �رشكة الدار الأكرث ن�ساطا يف تعامالت 
يوم الأحد رغم �سيطرة الهدوء على حركة ال�سهم 
املغلق عند 3.60 درهم، و�سط تداولت جتاوزت 
قيمتها 200 مليون درهم . كذلك فقد �سهد �سهم 
بالغا م�ستوى  الأول ن�ساطا جيدا  اأبوظبي  بنك 
14.96 درهم بتداولت بلغت قيمتها 199 مليون 

درهم تقريبا.
�سوق  يف  الرابحة  الأ�سهم  قائمة  و�سملت 
املرتفع  التجاري  اأبوظبي  بنك  �سهم  العا�سمة 
اأبوظبي  �سهم  اإىل  بالإ�سافة  درهم   6.60 اإىل 
فل�سا   78 واأرك���ان  دره��م   2.37 ال�سفن  لبناء 

واأغذية 5.93 دراهم.
ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�رش  وكان 
املالية اأغلق يف ختام التعامالت عند م�ستوى 
ن�سبتها 0.24% مقارنة مع  بزيادة  5656 نقطة 

جل�سة يوم اخلمي�س املا�سي.
ومن املتوقع ارتفاع وترية التح�سن يف ال�سوق 
خالل الأيام القادمة مع ا�ستمرار اإعالن ال�رشكات 
على  الأرب��اح  توزيعات  ب�ساأن  تو�سياتها  عن 

امل�ساهمني عن العام 2020 .

»مرينــا �لقناة«�أحــدث وجهــة �سياحية جديدة فــي �أبوظبي
�أبوظبيـ  )�لوحدة(:

 ك�سف م�رشوع القناة يف اأبوظبي عن »مرينا 
التي  ال�سياحية،  وجهاته  اأح��دث  القناة«، 
ومقاهي  البحرية  للماأكولت  مطاعم  ت�سم 
ملالكي  الوجهة  وتتيح  بحرية.  وم��راف��ق 
يخولهم  نظام ع�سوية  الت�سجيل يف  القوارب 
والتي   105 ال�  القوارب  اأر�سفة  اأحد  ا�ستخدام 
 65 اإىل  طولها  ي�سل  يخوت  ا�ستيعاب  ميكنها 
املزايا،  من  العديد  القناة  مر�سى  يقدم  قدمًا. 
ال�ساعة  اأمنية على مدار  التي ت�سمل خدمات 
للطوارئ  ال�ستجابة  ومعدات  ال�سفن  ومراقبة 
واأخ�سائيني موؤهلني، بالإ�سافة اإىل باقة مميزة 

الأخرى. وقال  البحرية  من اخلدمات واملرافق 
الربكة  التنفيذي ل�رشكة  الرئي�س  فوؤاد م�سعل، 
الدولية لال�ستثمار، التي تتوىل تطوير م�رشوع 
مل�رشوع  مهمة  اإ�سافة  املر�سى  يعد  القناة: 
القناة، وجهة املطاعم والرتفيه على الواجهة 
املائية يف اأبوظبي. ويقع امل�رشوع يف موقع 
فئة  من  الفاخرة  الفنادق  من  بالقرب  مميز، 
العديد  اأبوظبي  واأ�ساف: تقدم  اخلم�سة جنوم. 
من املواقع والوجهات الفاخرة. ويربز من بينها 
الوجهة  اأن يكون  الذي نتوقع  القناة،  م�رشوع 
الأوىل على الواجهة املائية يف الإمارة خالل 

.2021

رئي�س بوينج �ل�سرق �لأو�سط : 439 طائرة عدد �لطلبيات 
�لموؤكدة للناقالت �لوطنية �لإمار�تية

�أبوظبيـ  و�م: 
�رشكة  رئي�س  دن  برنارد  قال   
الأو���س��ط  ال�����رشق  يف  بوينج 
ع��دد  اأن  واأف��ري��ق��ي��ا  وت��رك��ي��ا 
للناقالت  امل��وؤك��دة  الطلبيات 
طائرات  من  الإماراتية  الوطنية 
طائرة   439 يبلغ   " بوينج   "
املوؤكدة  الطلبيات  اإجمايل  من 
يف املنطقة التي ت�سل اإىل 690 
طائرة، م�سيفا اأن "بوينج" لديها 
 4000 من  لأكرث  قائمة  طلبيات 

طائرة جتارية .
واأو�سح برنارد دن يف حوار مع 
اأن  "وام"  الإم��ارات  اأنباء  وكالة 
ال�رشكة تلقت طلبات بقيمة 363 
مليار دولر خالل العام املا�سي 
طلبا   184 "بوينج"  تلقت  فيما 
يتعلق بالطائرات التجارية من 
حني  يف  العامل  حول  العمالء 
يف  جتارية  طائرة   157 �سلّمت 

عام 2020.
اإي��رادات  اإجمايل  اأن  اإىل  واأ�سار 
"بوينج" لعام 2020 عرب جميع 
وح����دات اأع��م��ال��ه��ا ب��ل��غ نحو 
 16.2 منها  دولر  مليار   58.2
للطائرات  لبوينج  دولر  مليار 
دولر  مليار  و26.3  التجارية 
لبوينج للدفاع والف�ساء والأمن 
ونحو 15.5 مليار دولر لبوينج 

للخدمات العاملية.
وحول اآخر م�ستجدات بوينج يف 
اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع  معر�س 
اإن   " دن  ب��رن��ارد  ق��ال   ..  2021
"بوينج" �ستجري مناق�سات مع 
العمالء حول املن�سات املتقدمة 
 Advanced  7-T م��ث��ل 

 Pilot Training
ال��ت��زود  ون��اق��ل��ة   System
 46A-KC اجل��و  يف  بالوقود 
Pegasus وطائرة الهليكوبرت 
 Apache 64-AH الهجومية
 47F Chinook-CH وطائرة

امل��ت��ق��دم��ة م��ت��ع��ددة امل��ه��ام 
 15EX-F القتالية  والطائرة 
�سالح  ونظام  املهام  متعددة 
 ،"CLWS" امل�سغوط  الليزر 
على  اأي�����س��ًا  بوينج  و�سرتكز 
الذاتية لديها  الأنظمة  جمموعة 
 Integrator وبخا�سة 
ER وScanEagle ل�رشكتنا 
 Waveو "اإن�سيتو"  الفرعية 
�رشكتنا  قبل  م��ن   Glider

"ليكويد روبوتك�س".
ولفت اإىل اأن بوينج تركز خالل 
 "2021 "اآيدك�س  يف  م�ساركتها 
والتدريب  الدعم  حلول  على 
ذات امل�ستوى العاملي و�سل�سلة 
اللوج�ستية  و�سبكتها  توريدها 
 "  : وقال   .. املحلية  و�رشاكاتها 
اأن تبلغ قيمة  اإن بوينج تتوقع 
احلكومي  الدعم  خدمات  �سوق 
 2020 "بني  �سنوات   10 مل��دة 

و2029" نحو 1.4 تريليون دولر 
لل�رشق  دولر  مليار   195 منها 
من  اأكرث  تخ�سي�س  مع  الأو�سط 

50% خلدمات الدفاع والأمن.
وفيما يخ�س قرار الإمارات برفع 
ماك�س   737 الطائرة  عن  احلظر 
لعودتها  ال�سالمة  قرار  واإ�سدار 
للخدمة يف الأجواء .. قال رئي�س 
�رشكة بوينج يف ال�رشق الأو�سط 
وتركيا واأفريقيا اإن قرار ال�سالمة 
العامة  الهيئة  ع��ن  ال�����س��ادر 
للطريان املدين يف دولة الإمارات 
نحو  مهمة  فارقة  عالمة  يعد 
اإعادة طائرات 737 ماك�س باأمان 
اإىل اخلدمة اإذ نوا�سل العمل مع 
الهيئات العامة للطريان املدين 
الأخ��رى  التنظيمية  واجل��ه��ات 
و737-  8-737 لإعادة  وعمالئنا 
اخلدمة يف جميع  اإىل  باأمان   9

اأنحاء العامل .

»�إيكار«تطلق خدمة حجز �ل�سيار�ت عبر 
تطبيق جديد

دبي ـ )�لوحدة(:
واأكرب  اأول  "اإيكار"،  اأطلقت 
م�ساركة  خل��دم��ة  م�سّغل 
ال�����رشق  يف  ال�����س��ي��ارات 
الأو���س��ط، خ��دم��ة ا���س��رتاك 
»اإي���ك���ار« اخل��ا���س��ة عرب 
حلجز  الأول  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
املنطقة  يف  ال�����س��ي��ارات 
 S e l f - D r i v e «
وم��ع   .»Super App
»اإي��ك��ار«،  ا���س��رتاك  خدمة 
حجز  للم�ستخدمني  ميكن 
اأو  القت�سادية  ال�سيارات 
 9 اإىل  دقيقة  من  الفاخرة 
اأ�سهر بتكلفة ا�سرتاك �سهرية 
دون  من  ومنخف�سة  واحدة 
اأو  مقدمة  دفعات  ت�سديد 

التزام طويل الأجل.
التطبيق،  اإط���الق  وي�سهم 
ت�سغيل  بنظام  امل��دع��وم 
يف  »اإي��ك��ار«،  ال�سيارات 
ول�سيما  ال�رشكة  منو  حفز 
يف �سوء اخلطط املو�سوعة 
عملياتها  نطاق  لتو�سيع 
م�رش  ع���رب  الت�سغيلية 
وتركيا  وتايالند  وماليزيا 

خالل 2021.
هيدبريغ،  فيلهيلم  وق��ال 
»اإي��ك��ار«:  �رشكة  موؤ�س�س 
تطبيقنا  اليوم  اإطالقنا  مع 
اأن  ي�����س��ع��دن��ا  اجل���دي���د، 
باإمكان  ب��ات  اأن���ه  نعلن 
اإىل  الو�سول  امل�ستخدمني 
كامل �سوق خدمات م�ساركة 
ال�سيارات عرب تطبيق واحد، 
مقابل  الدفع  اإمكانية  مع 
لعدة  اأو  لدقيقة  ال�سرتاك 

مع  بالتعاون  وذلك  اأ�سهر، 
عدد من اأكرب �رشكات تاأجري 

وا�ستئجار ال�سيارات.
الوباء  غ��رّي  لقد  واأ���س��اف: 
ا�ستخدام  طريقة  العاملي 
النقل،  لو�سائل  ال��ن��ا���س 
على  ال��رتك��ي��ز  زاد  ح��ي��ث 
ال�سيارات.  م�ساركة  خدمات 
عقب  »اإيكار«  وا�ستقطبت 
ف����رتة احل���ج���ر ال�����س��ح��ي 
الأع�����س��اء  اآلف  ع�����رشات 
حل  ع��ن  الباحثني  اجل��دد 
و�سالمة.  اأمانًا  اأك��رث  تنقل 
ولتلبية هذا الطلب املتزايد؛ 
 2020 نوفمرب  يف  اأطلقنا 
فليت«  »اإي��ك��ار  برنامج 
ت�سغيل  نظام  م��ن  كجزء 

وهو  »اإي��ك��ار«،  ال�سيارات 
لتقدمي  من�سة  عن  عبارة 
ل�رشكات  يتيح  الربجميات 
ال�سيارات  وا�ستئجار  تاأجري 
و�سع اأ�ساطيلها اخلا�سة يف 
اخلدمة عن بعد عرب من�سة 
»اإيكار«. و�رشعان ما حقق 
مذهاًل،  جن��اح��ًا  الربنامج 
اآلف  ت��ك��ري�����س  مت  ح��ي��ث 
الربنامج.  لدعم  ال�سيارات 
وت���ع���د خ���دم���ة ا����س���رتاك 
التالية  اخلطوة  »اإي��ك��ار« 
ال�ستجابة  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
الذين  الأع�����س��اء  لطلبات 
ين�سدون حلوًل طويلة الأمد 
دون  ال�سيارات  مل�ساركة 
تكبد تكاليف امتالك �سيارة.

بنــك �ل�ســود�ن �لمركــزي يوحد �سعــر �ل�سرف
�خلرطوم  ـ )وكالت(:

اأ�سدر  اإنه  بيان  يف  املركزي  ال�سودان  بنك  قال   
الر�سمي  ال�رشف  �سعر  لتوحيد  للبنوك  تعليمات 
واملوازي من يوم الأحد، يف خطوة من املتوقع اأن 

تفرز خف�سا كبريا لقيمة اجلنيه ال�سوداين.
ُمقعدة  اقت�سادية  اأزم��ة  جتاوز  الإج��راء  ي�ستهدف 
برنامج  اإثر  الدين  من  دويل  اإعفاء  واحل�سول على 

من �سندوق النقد الدويل.
مل يو�سح البنك املركزي ال�سعر الذي تقرر توحيد 
يقولون  املحللني  لكن  اأ�سا�سه،  على  ال�رشف  �سعر 
اإن التوحيد يعني عمليا النتقال اإىل �سعر ال�سوق 
املوازية نظرا لأن جميع املعامالت تقريبا حُت�سب 

بذلك ال�سعر.
ويف الآونة الأخرية، بلغ �سعر الدولر بني 350 و400 
جنيه �سوداين يف ال�سوق ال�سوداء، مقارنة مع �سعر 

ر�سمي يبلغ 55 جنيها.
العام  اأواخ��ر  متوقعة  ال�رشف  �سعر  خطوة  كانت 
لكن  النقد،  �سندوق  برنامج  اإط��ار  يف  املا�سي 

تاأجلت ب�سبب عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي.

متو�سط �سعر خام»�أوبك« يقفز �إلى 60 
دولر�ً خالل فبر�ير

�أبوظبي  ـ و�م: 
ال�سعري  املتو�سط  جن��ح   
ل�سلة خامات "اأوبك" بالقفز 
دولرا خالل   60 م�ستوى  اإىل 
�سهر فرباير اجلاري، كما كان 
اأحدث  بح�سب  وذلك  متوقعا 
عن  ال�سادرة  الإح�سائيات 
منظمة الدول امل�سدرة للنفط 

يف نهاية جل�سة الأ�سبوع.
القفزات  موا�سلة  ظل  ويف 
�سلة  حققتها  التي  ال�سعرية 
مكا�سبها  رفعت  فقد  "اأوبك" 
بن�سبة   2021 فرباير  خ��الل 
�سهر  مع  باملقارنة   %10.3
فيما  ذاته،  العام  من  يناير 
على  املكا�سب  ن�سبة  بلغت 

 %36.7 ال�سنوي  امل�ستوى 
مقارنة مع 2020.

القيا�سي  برنت  خام  وك��ان 
اأغلق يف نهاية الأ�سبوع عند 
م�ستوى 62.91 دولر للربميل 
ت�سليم �سهر اأبريل، فيما انهت 
تك�سا�س  غ��رب  خ��ام  عقود 
الأمريكي ت�سليم �سهر مار�س 
جل�سة تداولتها عند م�ستوى 

59.24 دولر للربميل.
الإيجابية  الأخبار  و�ساهمت 
اإعطاء  يف  التو�سع  ب�ساأن 
ال��ل��ق��اح��ات ���س��د ف��ريو���س 
دول  جميع  يف  "كورونا" 
املكا�سب  دع��م  يف  ال��ع��امل 
خالل  النفط  حققها  التي 
الأي�����ام امل��ا���س��ي��ة وذل���ك 

 " ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة 
اتفاقية  بتنفيذ  بل�س"  اأوبك 
للمحافظة  الإن��ت��اج  خف�س 
على توازن وا�ستقرار ال�سوق.

املتو�سط  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
 " ���س��ل��ة  ل�سعر  ال�����س��ه��ري 
على  ح��اف��ظ��ت   " اأوب�����ك 
بداية  منذ  �سعودها  م�سرية 
املتوقع  وم��ن   2021 العام 
النهج  نف�س  ا�ستمرارها على 
خالل الفرتة القادمة بح�سب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���س�����س��ات 
والتي  املتخ�س�سة  العاملية 
�سعر  يتجاوز  اأن  توقعت 
للربميل  دولرا   65 ال�سلة 
نهاية  قبل  تقدير  اأق��ل  على 

دي�سمرب املقبل.



العني ـ وام:

�نطلق���ت �أم����س فعاليات �أ�س���بوع "الإمارات 

تبتك���ر 2021 " يف جامعة الإمارات العربية 

�ملتح���دة بالعني، و�ل���ذي ياأتي ه���ذ� �لعام 

بالتز�من مع �ال�ستعد�د�ت لالحتفال ياليوبيل 

�لذهبي لتاأ�س���ي�س دولة �الإمار�ت، حيث تنظم 

�جلامعة �أك���ر من 112 فعالية �فرت��سية من 

خمتلف �ملر�كز و�لكليات و�الإد�ر�ت .

وكرم معايل زكي �أنور ن�سيبة م�ست�سار ثقايف 

ل�ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة، �لرئي�س �الأعلى 

جلامع���ة �الإمار�ت خالل فعالي���ات �الفتتاح، 

�لفائزي���ن بجائزة �لرئي����س �الأعلى لالبتكار 

2020 - 2021، و�ل���ذي بلغ عددهم 32 فائز�ً 

�سمن 15 م�رشوعًا مبتكر�ً.

وفازت خم�س���ة م�ساريع طالبية �سمن حمور 

�لتكنولوجيا و�لطاقة �ملتجددة و�لنقل، فيما 

ف���ازت �سبعة م�ساريع الأع�ساء هيئة �لتدري�س، 

وثالث���ة م�ساريع نفذها موظفون باجلامعة يف 

حماور �لتعليم و�لتكنولوجيا .

وتوجه معايل زكي ن�سيبة، يف كلمته بال�سكر 

�لربنامج  و�لتقدير للم�ساهم���ني يف فعاليات 

�لذي يعزز ن�س����ر �ملعرف����ة وتكري��س ثقاف�ة 

�البتكار كاأ�س�ا�س لتحقي�ق �لتنمي�ة �مل�س�تد�مة 

وج����ودة �حلي����اة، مثمن���ًا �إجن���از�ت هوؤالء 

�ملبتكرون و�ملكرمون �لي���وم على �بتكار�تهم 

و��ستحقاقه���م بالفوز بهذه �جلائزة يف دورتها 

�ل�ساد�سة.

و�أكد معالي���ه �أهمية ترجمة ه���ذه �البتكار�ت 

و�الإجن���از�ت �إىل و�قع ملمو�س ي�سهم يف نه�سة 

�ملجتمعات وبن���اء �الأوط���ان و�إىل ��ستمر�رية 

�لتمي���ز و�لعمل على �لبح���ث �لعلمي �لنوعي 

و�إ�رش�ك طلب���ة �جلامعة يف �ملرحلة �جلامعية 

ومرحل���ة �لدر��سات �لعليا يف تق���دمي �الأفكار 

و�مل�ساريع �لبحثية و�البتكارية.

و�أ�س���ار �إىل �أهمي���ة �لتو��س���ل م���ع �ل�رشكاء 

�ال�سرت�تيجي���ني يف �لقطاع���ات و�لهيئات ذ�ت 

�لعالق���ة من خمتل���ف �ملوؤ�س�س���ات �حلكومية 

و�خلا�سة حمليًا و�إقليميًا وعامليًا �إىل �مل�ساركة 

يف �بتكار�ت �جلامعة وو�س���ع �آليات منا�سبة 

لتوظيفها و�ال�ستفادة منها بال�سكل �الأمثل.

جدير بالذكر �أن فعاليات �أ�سبوع �البتكار لهذ� 

�لعام حملت �إطار�ً جديد�ً من �البد�ع و�البتكار 

يف ظ���ل �لظ���روف �ل�سائ���دة ب�سب���ب جائحة 

كوفي���د-19، حي���ث �ستقام جمي���ع فعاليات 

�الأ�سبوع �فرت��سيَا عرب تقنيات �لتو��سل.

دبي ـ وام:

ينظم �ملركز �لعربي 

�جلينية  للدر��س���ات 

�أحد مر�كز جائزة   -

بن  حم���د�ن  �ل�سيخ 

مكت���وم  �آل  ر��س���د 

�لطبي���ة  للعل���وم 

- �سل�سل���ة ن���دو�ت 

�إفرت��سي���ة  طبي���ة 

تناق����س مو�سوعات 

�لب�رشية  �جلين���ات 

�جلين���وم  وعل���م 

حيث �سيتبادل جمموعة م���ن �الأطباء و�لباحثني 

�ملتخ�س�سني من د�خل �لدولة وخارجها يف جمال 

علم �جلينات خرب�ته���م وجتاربهم مع �مل�ساركني 

يف �لندو�ت.

وتعقد �لندوة �الأوىل �الأربع���اء �ملقبل و�ستناق�س 

مو�سوع "�لعو�مل �جلينية يف �الأمر��س �ملعدية" 

ويتحدث خالله���ا �لدكتور �أحم���د �أبوطيون مدير 

�ملخترب �جليني مب�ست�سف���ى �جلليلة �لتخ�س�سي 

لالأطفال و�لدكتور يو�سف �إدغ���دور �أ�ستاذ م�ساعد 

يف علم �الأحياء بجامعة نيويورك �أبوظبي.

و�أ�ساد �سعادة عبد �هلل بن �سوقات �ملدير �لتنفيذي 

جلائزة حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم للعلوم �لطبية 

مبو�سوع �لندوة وتخ�سي�سه���ا ملناق�سة �لعو�مل 

�لور�ثي���ة يف �الأمر�����س �ملعدي���ة خا�سة خالل 

جائح���ة "كوفيد-19" الفتا �إىل �أن �مل�ساركني يف 

�لندوة �لقادمة �سيطلعون على خرب�ت كوكبة من 

�ملتخ�س�سني و�لباحث���ني يف جمال علم �لور�ثة 

�لب�رشية .

و�أو�س���ح �لدكتور حمم���ود طال���ب �آل علي مدير 

�ملركز �لعرب���ي للدر��سات �جلينية �أن تنظيم هذه 

�لندو�ت يحق���ق �أحد �أهد�ف �ملرك���ز وهو �جلمع 

ب���ني �خلرب�ت و�ملو�رد �ملتنوع���ة يف هذ� �ملجال 

و�سم���ان �مل�ساركة بالنتائج �لطبي���ة و�لبحثية 

و�لتطور�ت �لتقنية.

يذك���ر �أن هذه �ل�سل�سلة من �لن���دو�ت �الإفرت��سية 

�ستعق���د �سهري���ا �بت���د�ء من فرب�ير �جل���اري �إىل 

�أكتوبر �ملقبل و�ستناق�س ع���دد� من �ملو�سوعات 

يف علم �لور�ثة �لب�رشية مثل �لور�ثيات �ل�سكانية 

و�لعالج �جلين���ي و�لبيان���ات �ل�سخمة يف علم 

�جلينوم و�لور�ثة �ل�رشيرية و�الإ�ست�سارة �لور�ثية 

و�الإ�سطر�ب���ات �الإ�ستقالبية فيما �سيح�سل جميع 

�مل�ساركني على �ساعة تعليم طبي م�ستمر معتمدة 

من جامعة �الإمار�ت.
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راأ�س اخليمة-الوحدة: 

�ن�سجامًا مع ��سرت�تيجي���ة وز�رة �لد�خلية 

�لر�مي���ة لتعزيز �الأمن و�الأمان، �سهد �لعقيد 

�لدكت���ور نا����رش حممد �لبك���ر، مدير مركز 

�لتدري���ب، وبح�س���ور ع���دد م���ن �ل�سباط 

و�سباط �ل�س���ف،  تخريج دورة �مل�ستجيب 

�الأول لتحقيق �رشعة �ال�ستجابة يف مو�جهة 

�لتحدي���ات �مل�ستقبلي���ة، ول�سم���ان �أعلى 

درجات �ال�ستع���د�د و�جلاهزية يف مو�جهة 

�الأحد�ث، مع رف���ع �لكفاءة يف �لتعامل مع 

�حل���االت �لطارئة. و�أكد �لعقي���د �لبكر دعم 

وتوجهات �رشط���ة ر�أ�س �خليمة لرفع قدر�ت 

ومهار�ت رجل �الأم���ن للتعامل مع �ملو�قف 

�ملختلفة بحرفية وتقدير �ملوقف يف �مليد�ن 

للتعامل مع���ه، و�لعمل على تنمية مهار�ت 

�مل�ساركني يف �ل���دورة،  مع مو��سلة فر�س 

�لتح�سني من �أجل �سالمة و�أمن �ملجتمع، ويف 

�خلتام مت توزيع �ل�سهاد�ت على �مل�ساركني، 

متمنيًا لهم �لتوفيق و�لنجاح. 

�سرطة راأ�س الخيمة تخرج دورة الم�ستجيب الأول

المركز العربي للدرا�سات 

الجينية ينظم �سل�سلة ندوات 

طبية اإفترا�سية

اأبوظبي ـ الوحدة:

�فتتح �لدكتور حممد مطر �لكعبي، رئي�س �لهيئة �لعامة 

لل�س���وؤون �الإ�سالمية و�الأوق���اف �أوىل فعاليات �البتكار 

�لتي تنظمها �لهيئة على م���د�ر �أيام "اأ�سبوع الإمارات 

تبتكر " عرب �لتقنية �الفرت��سية �ملرئية، و�ست�ستعر�س 
فيها �لعديد من �مل�ساريع �ملبتكرة. 

وذلك بح�س���ور �ملدير �لعام و�ملدير �لتنفيذي لل�سوؤون 

�الإ�سالمية، ومدر�ء �لفروع و�الإد�ر�ت و�ملوظفني.

وح���ث �لكعبي �لعاملني يف �لهيئ���ة على �تباع �أف�سل 

�الأ�ساليب و�ملمار�سات يف �لعمل وتعزيز ثقافة �البتكار 

و�إ�ساعة روح �الإب���د�ع و�لريادة وقر�ءة �مل�ستقبل باأفق 

و��سع و�أفكار طموحة، م�ستنريين بروؤى قيادتنا �لر�سيدة 

ومبادر�ته���ا �لنوعية �ال�ستباقية �لت���ي مكنت دولتنا 

من حتقيق �إجناز�ت علمي���ة عززت من مكانتها كمركز 

عاملي لالبتكار، وجعلتها منوذج���ا للتطور و�لنه�سة 

�حل�سارية.

ال�سوؤون الإ�سالمية تد�سن 

م�ساريعها البتكارية

الفجرية ـ الوحدة: 

�أطلق���ت "و�حة ح���و�ء" �لتابع���ة جلمعية 

�الأول،  �أم�س  �لثقافية،  �لفجرية �الجتماعية 

يف ن�سخته  "�الأ�رشة و�ملجتم���ع"  برنامج 

�الأوىل، و�ل���ذي ي�ستمل عل���ى عدة حماور 

�أبرزه���ا: "�خلالف���ات �الأ�رشي���ة و�أ�سب���اب 

�لط���الق"، و"حقوق �لطف���ل"، و"�ملخدر�ت 

و�أ�رش�ره���ا عل���ى �ملجتم���ع"، و"حق���وق 

�لعمال���ة �مل�ساعدة"، و�لت���ي ُتعر�س عرب 

من�س���ة �جلمعية على �إن�ستجر�م ملدة �سهر 

بو�قع حلقة و�حدة كل �أ�سبوع.

ويه���دف �لربنامج �لذي تقدم���ه �ملحامية 

م���وزة م�سع���ود مدي���رة قط���اع �ل�سوؤون 

�لتوعي���ة  �إىل  باجلمعي���ة،  �ملجتمعي���ة 

بق�ساي���ا �الأ�رشة ون����رش �لوعي �ملجتمعي 

باأهمية دورها يف �لتنمية و�لبناء �لوطني، 

وتعزي���ز �لوعي ل���دى كل �رش�ئح �ملجتمع 

حول حق���وق �لطفل �لتي تعد ركيزة حلفظ 

منوه يف بيئة �أ�رشي���ة وجمتمعية �سليمة، 

باالإ�ساف���ة �إىل رفع م�ست���وى �لوعي لدى 

فئة �ل�سباب حول خماط���ر �ملخدر�ت، �إىل 

جان���ب �لتوعية بحقوق �لعمالة �مل�ساعدة 

�الإن�سانية  و�اللت���ز�م باملعايري  وحمايتها 

�لعاملية.

وقال �سع���ادة خال���د �لظنح���اين، رئي�س 

جمل�س �إد�رة �جلمعي���ة: "ن�سعى من خالل 

بر�جمنا �الجتماعي���ة �إىل �الهتمام بكيان 

�الأ�رشة كنو�ة حيوية يف �ملجتمع، و�لبحث 

يف �سبل �حل���د من كل ما يعي���ق ��ستمر�ر 

ت�سكله���ا ومتا�سكه���ا وعطائه���ا �الإيجابي 

باعتباره���ا �للبن���ة �الأوىل و�سم���ام �أمان 

�ملجتمع و�الأجيال �مل�ستقبلية".

و�أك���د �لظنحاين حر�س �جلمعية على ن�رش 

�لوعي �لثق���ايف و�ملجتمعي، �لذي ي�ساهم 

يف تعزي���ز �حرت�م حق���وق �لطفل و�ل�سعي 

�حلثي���ث يف مار�ثون دح���ر �آفة �ملخدر�ت، 

و�حرت�م حق���وق �لعمالة �مل�ساعدة، م�سري�ً 

�إىل �أن �إ�ساع���ة ه���ذه �لثقاف���ة ب���ني �أفر�د 

�ملجتم���ع م���ن �ساأنه �أن ي�سه���م يف جعل 

جمتمعنا �أكر قوة ومتا�سكًا ورقيًا.

من جهتها، �أفادت �ملحامية موزة م�سعود: 

"�إن توعي���ة �لزوج���ني باأهمي���ة دورهما 
يف حتم���ل �مل�سوؤولية ومعرف���ة حقوقهما 

وو�جباتها ي�سهم يف جناح موؤ�س�سة �لزو�ج 

وجتاوزه���ا �لعقب���ات �مل�ستقبلية وه�سم 

�خلالفات و�لتغلب عليها ومو��سلة �الأ�رشة 

م�سو�ره���ا بتما�سك و�سم���ود". م�سريًة �أنه 

لوحظ يف �لفرتة �الأخرية تز�يد حاالت طلب 

�لطالق من �لطرفني دون �إدر�ك منهما باالأثر 

�ل�سلبي لذلك �لقر�ر على �الأ�رشة و�ملجتمع.

و�أو�سح���ت �أن �لعناي���ة بالنا�سئ���ة مينح 

فاأطفالنا  �لتف���وق و�لري���ادة،  جمتمعاتنا 

�أمان���ة يجب �أن نحاف���ظ عليهم و�أن مننح 

�الأطفال حقوقهم كامل���ة من �أجل متكينهم 

حلمل م�سع���ل �لبناء و�ل���والء للوطن بكل 

عزمي���ة و�قت���د�ر. و�سددت عل���ى �رشورة 

حماي���ة �سبابنا من �لوق���وع يف �سباك �آفة 

�ملخ���در�ت من خالل توعيته���م و�إبعادهم 

عن ه���ذه �ملتاهة ع���رب �لرتفي���ه �لهادف 

و�لتطوع �ملجتمعي �لبناء و�إطالق طاقاتهم 

وتوجيهها مبا يخدم �أحالمهم �مل�ستقبلية.

و�أك���دت م�سع���ود �أن���ه ال ميك���ن �أن تكون 

جمتمعاتن���ا نا�سجة ور�قي���ة ما مل ت�ساع 

فيها ثقافة �حرت�م حقوق �لعمالة �مل�ساعدة 

لبل���وغ �أرقى مر�ت���ب �الإن�ساني���ة و�سمان 

حق���وق �الإن�سان �لذي يع���د مطلبًا ت�سعى 

�الإن�ساني���ة �إىل حتقيقه ب�ست���ى �لو�سائل، 

ومنها دول���ة �الإمار�ت �لت���ي تقدم جتربة 

��ستثنائي���ة يحتذى به���ا يف جمال �حرت�م 

�الإن�سان.

»واحة حواء« بالفجيرة تطلق برنامج »الأ�سرة والمجتمع« 

اأبوظبي ـ وام:

�أعلنت غرفة �أبوظب���ي و�سندوق �لتكافل 

�الجتماعي للعاملني بوز�رة �لد�خلية عن 

�إطالق �ملرحلة �الأوىل من "برنامج فزعة" 

الأع�ساء �لغرفة، لال�ستفادة من جمموعة 

من �خل�سومات و�خلدمات و�لعرو�س من 

متاج���ر فزعة و�لتي ت�سم �أكر من 6000 

�سلع���ة غذ�ئي���ة و��ستهالكي���ة مدعومة، 

�إ�ساف���ًة �إىل خ�سومات الأك���ر من 3500 

عالم���ة جتارية بنح���و 8400 موقع يف 

جمال �لتجزئة و�ملطاعم وغريها.

ياأت���ي ذلك بع���د مذكرة �لتفاه���م �لتي 

جمعت غرفة �أبوظبي مع �سندوق �لتكافل 

�لد�خلية  ب���وز�رة  للعاملني  �الجتماعي 

، وه���و ما �أ�سه���م يف تو�سيع �آفاق �لعمل 

�مل�سرتك ب���ني غرفة �أبوظب���ي وبرنامج 

"فزع���ة"، ومبا ُيرتج���م حر�س �جلانبني 
عل���ى تاأ�سي���ل وغر�س مفاهي���م �لعطاء 

و�لتكافل �الجتماعي.

وقال �سعادة حمم���د هالل �ملهريي مدير 

ع���ام غرف���ة �أبوظب���ي �إن �ل�رش�كة �لتي 

جمعتنا مع �سندوق �لتكافل �الجتماعي 

ب���وز�رة �لد�خلي���ة، ما ه���ي �إال جت�سيد 

حقيقي للجهود �لدوؤوبة و�ملتو��سلة �لتي 

نتبناها يف �لغرفة �سعيًا �إىل حتقيق قيمًة 

م�سافة الأع�سائنا، من خالل حزمة فريدة 

من �خلدمات �حل�رشية �ملوجهة الأع�ساء 

�لغرفة، وبال�سكل �لذي يرتقي بتجاربهم 

�إىل �أعلى �مل�ستويات.

وي�ستفيد م���ن برنامج "فزع���ة" �أع�ساء 

�لغرف���ة �لذي���ن لديهم ع�سوي���ة �سارية 

و�لعامل���ون يف �إمارة �أبوظبي "�أبوظبي-

يف خمتل���ف �الأن�سطة  �لعني-�لظف���رة" 

�القت�سادية �سو�ء �لتجارية، و�ل�سناعية، 

و�ملهني���ة ومبدعة، وي�ستثن���ى من ذلك 

ن�ساط مبيعات �جلملة و�لتجزئة وكذلك 

�لقطاع �حلريف.

دبي � و�م:

وقع���ت موؤ�س�سة دبي خلدم���ات �الإ�سعاف 

�أم����س �تفاقي���ة تع���اون م���ع جمعي���ة 

�ملخرتعني �الإمار�تية لتعزيز �ل�رش�كة بني 

�لطرف���ني وحتقيق �ملزيد من �لتن�سيق يف 

�ملجاالت �لتقنية لالإ�سعاف .

و�ست�سهم �التفاقية - �لتي وقعها �سعادة 

خليفة �لدر�ي �ملدي���ر �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 

�الإ�سع���اف و�ملخ���رتع  دب���ي خلدم���ات 

�الإمار�تي �أحمد جمان رئي�س جمل�س �إد�رة 

جمعية �ملخرتع���ني �الإمار�تية تز�منا مع 

فعالي���ات �أ�سب���وع �الإم���ار�ت لالإبتكار - 

يف دعم وتعزيز �الأف���كار �الإبتكارية �لتي 

تتطلب �لدعم �لفني وتوفري �لتوجيه وكافة 

�لت�سهيالت و�خلدم���ات و�مل�سورة �لالزمة 

للمو�هب �الإمار�تية �ملو�طنة و�ملخرتعني 

باالإ�سافة �إىل �لتعاون �مل�سرتك يف جمال 

�لفعاليات و�لور�س و�ملخترب�ت.

وقال خليفة �ل���در�ي �إنه من منطلق روؤية 

�ملوؤ�س�س���ة خلدم���ات �إ�سعافي���ة مبتكرة 

ور�ئدة عامليا قدم���ت جمموعة متنوعة 

من �الإبتكار�ت �لتخ�س�سية �لتي �ساهمت 

ب�سكل فاع���ل يف حتقيق روؤي���ة و�أهد�ف 

�ملوؤ�س�س���ة �الإ�سرت�تيجي���ة وكان لها �الأثر 

�لكبري عل���ى �خلدم���ات �ال�سعافية �لتي 

تقدم باحرت�فية و��ستد�مة ل�سمان �سحة 

و�سالمة �ملتعاملني و�إ�سعاد �ملجتمع .

من جهته قال �ملخ���رتع �الإمار�تي �أحمد 

جم���ان �إن �الإتفاقي���ة ته���دف �إىل تعزيز 

�لعالق���ة و�ل�رش�ك���ة ب���ني �لطرفني وهي 

متثل خطوة هام���ة يف �إطار حتقيق روؤى 

�جلمعية يف دعم "�إ�سعاف دبي" �ملعروف 

بكفاءتها �لب�رشية.

»تكافل الداخلية« وغرفة اأبوظبي تطلقان 

المرحلة الأولى من »برنامج فزعة« 

تعاون بين »اإ�سعاف دبي « و »جمعية 

المخترعين« 

جامعة الإمارات ت�سارك في اأ�سبوع البتكار باأكثر من 

112 فعالية افترا�سية

بلدية دبي 

ت�سارك في 

فعاليات 

»الإمارات تبتكر«

دبي � و�م:

ت�سارك بلدية دب���ي يف فعاليات "الإمارات تبتكر 

2021" �لت���ي تنظمها �الأمان���ة �لعامة للمجل�س 

�لتنفيذي الإمارة دبي خالل �لفرتة من 21 حتى 27 

فرب�ير �جلاري وذلك تعزيز� لتوجهات �لبلدية نحو 

تعزيز قيم �الإبد�ع و�البتكار يف خمتلف �لقطاعات.

و�أكد �سعادة �ملهند����س د�وود �لهاجري مدير عام 

بلدي���ة دبي حر����س �لد�ئرة عل���ى �مل�ساركة يف 

فعاليات "المارات تبتكر 2021" �لتي تعد حمفاًل 

لتج�سيد وترجمة توجيهات �لقيادة �لر�سيدة نحو 

حتقيق �ل�سعادة و�أعلى م�ستويات رفاعية �لعي�س 

الأف���ر�د �ملجتمع من خالل جع���ل �البتكار �أ�سلوب 

عمل وب�سم���ة للتطوير �حلكومي ور�ف���د �أ�سا�سي 

للتنمية و�ال�ستد�مة.

وق���ال �إن م�سارك���ة بلدية دبي تاأت���ي هذ� �لعام 

من خالل باقة م���ن �لفعاليات �لتي يتم تنظيمها 

�فرت��سي���ا با�ستخد�م �لو�سائ���ل �لتقنية �حلديثة 

حفاظ���ا على �سالمة �جلميع وم���ن �أبرز فعاليات 

�لبلدي���ة هذ� �لع���ام �إقام���ة �حلف���ل �ل�سنوي –

�فرت��سيا- لتكرمي �ملبدعني تقدير� مل�ساهمتهم يف 

نظام �القرت�حات �ملوؤ�س�سي مبجموعة من �الأفكار 

�الإبد�عية.
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القيادة والأمل وال�سرف المروم 

ت�صابقت من�صات عاملية كثرية اإىل تهنئة دولة 

االإمارات العربية املتحدة بو�صول م�صبار االأمل 

اإىل مدار كوكب املريخ، كان اأجملها براأيي تلك 

التي قدمتها وكالة الف�صاء االأمريكية "نا�صا" 

من خالل بيت �صعر من اإحدى ق�صائد ال�صاعر 

غامرت  "اإذا  وهو  املتنبي  اأبوالطيب  العربي 

يف �رشف مروم .. َفال تقنع مبا دون النجوم". 

اإما عربي اأو  اأن من �صاغ هذه التهنئة  وظني 

الثقافة  العرب وتواأمة تلك  ثقافة  مطلع على 

ال�صعر واللغة واإال ملا وقع اختياره على  مع 

هذا البيت البليغ واملتنبي الذي ُيعد من اأعالم 

ال�صعر العربي. والنتيجة اأن تو�صح م�صبار االأمل 

- الرامي اإىل درا�صة اأ�صباب تال�صي الطبقة العليا 

للغالف اجلوي للمريخ وا�صتك�صاف اأ�صباب تاآكل 

�صطحه وغريها من االأهداف العلمية البحتة - 

برداء ال�صعر واحلكمة العربية. 

وتختزن ق�صائد العرب منذ اجلاهلية الكثري من 

ديناميكيات القيادة املوؤ�صلة يف الثقافة العربية 

الف�صائل  ذكر  جمرد  يف  غالبا  ُتختزل  والتي 

العربية مثل الكرم ومغفرة االأخطاء والت�صامح 

اأن  واحلقيقية  ال�صيافة.  وكرم  ال�صعفاء  بحق 

العرب  ال�صعراء  اأودعها  التي  العربية  احلكمة 

يف ق�صائدهم تعك�س �صوابط قيادية كثرية ال 

�صيما تلك التي ت�صيغ عالقة القائد باأتباعه اأو 

�صقل الهوية الثقافية العربية. وي�صري الكثري من 

علماء القيادة اإىل تزايد اأهمية ق�صايا الهوية يف 

ديناميكيات القيادة ال �صيما يف بيئات العمل 

ذات العوملة املتزايدة موؤكدين اأن تنوع اأماكن 

قيادة  ق�صايا  جلب  اإىل  فقط  يوؤدي  ال  العمل 

الهوية اإىل دائرة الدرا�صات القيادية، بل يك�صف 

وتنظيمها  اجتماعيًا  الذات  بناء  تعقيد  اأي�صاً 

واحلفاظ عليها.

 ويف ذات ال�صياق ي�صري العلماء اأن هذا التعقيد 

االأ�صا�صية  الهوية  عمليات  اأن  اأي�صًا  يك�صف 

واملتداولة يف النظريات التقليدية مل تعد كافية 

الق�صايا ومن هنا ميثل  تلك  ال�صتك�صاف مثل 

اإ�صافة البعد الثقايف لفهم تلك الق�صايا م�صدراً 

مبتكراً وواعداً لروؤى وت�صورات بحثية جديدة. 

ما  االإ�صافة  هذه  املندرجة يف  املفاهيم  ومن 

يعرف بـ "مرويات القادة" وهو مفهوم يعود اإىل 

االأ�صاطري القدمية يف ال�صني اأو اإفريقيا اأو الهند 

اأو م�رش باعتبارها اأماكن وعي ذاتي وتاريخي 

للهوية وميكن هنا اإدراج ال�صعر العربي النطباق 

القادة  التعريف عليها. ويرتبط مبرويات  ذات 

مبعنى  القيادة"  "ميميات  هو  اآخر  مفهوم 

املرويات اخلا�صة بنماذج القيادة االأولية كجزء 

املنظورات  بربط  وذلك  املجموعة،  بقاء  من 

التاريخية يف تلك امليميات بنظائرها املعا�رشة 

البتكار مناذج قيادة معا�رشة ال �صيما من اأجل 

تفعيل القيادة يف اأوقات االأزمات. 

عجمان-وام:

 حماية ، اإنقاذ ، ت�صحية ...�صعار يرفعه العاملون 

يف االإطفاء فوق �صدورهم، ويوؤمنون باأن اأرواحهم 

فداء يف �صبيل حماية االأرواح واملمتلكات .

ورغم مايتطلبه العمل االطفائي من جهد فقد 

اأثبتت املراأة االإماراتية جدارتها يف هذا املجال 

كما اأثبتته يف جماالت اأخرى .

بطالت  اإحدى  علي  اآل  حممد  نوف  االإطفائية 

العامة  باالإدارة  امليدان  الن�صائي يف  العن�رش 

ق�صتها يف  تروي  عجمان،  املدين يف  للدفاع 

هذه  من  كجزء  ال�صعاب  وحتدي  مهنةاالإطفاء 

احلريق  حوادث  اإن  وتقول:  النبيلة،  املهنة 

تاأتي فجاأة دون مقدمات �صباحًا وم�صاًء "واأنا 

وزميالتي دائما ًعلى اأهبة اال�صتعداد، وعلى مدار 

ال�صاعة.

دبي-وام:

 اأكد �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل 

مكتوم، نائب حاكم دبي اأن روؤية �صاحب ال�صمو 

اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

اهلل« ، وتوجيهات �صموه امل�صتمرة بتوفري البيئة 

الداعمة لالأعمال وموا�صلة توثيق دور دبي يف 

�صوء م�صوؤوليتها ك�رشيك موؤثر ي�صع اأمام القطاع 

اخلا�س املحلي والعاملي كل الفر�س التي تعينه 

على حتقيق النمو واالزدهار.. كانت �صببًا مبا�رشاً 

تبعات  من  االإمارة  تعايف  وترية  ت�رشيع  يف 

جائحة كوفيد-19 باتخاذ قرارات وتدابري �رشيعة 

والعودة  االأ�صواأ  جتنب  يف  اأ�صهمت  وحا�صمة 

القطاعات  �صمن خمتلف  االأعمال  مبا�رشة  اإىل 

احليوية يف دبي ومن اأهمها قطاع املعار�س.

جاء ذلك مبنا�صبة افتتاح �صموه ام�س »االأحد« 

الدورة ال�صاد�صة والع�رشين من معر�س »جلفود 

قطاع  يف  �صنوي  جتاري  حدث  اأكرب   ،»2021

االأغذية وامل�رشوبات حول العامل، يف مركز دبي 

التجاري العاملي وت�صتمر اأعمالها خم�صة اأيام 

مب�صاركة نحو 2500 �رشكة من 85 دولة، يف اأول 

فعالية عاملية مبا�رشة للقطاع منذ 12 �صهراً.

اإحكام  اأن  دبي  حاكم  نائب  �صمو  واأو�صح 

التخطيط القائم على الر�صد الدقيق للمعطيات 

العلمي للحقائق واالأرقام،  املحيطة والتحليل 

تبا�رش  عمل  فرق  خالل  من  التنفيذ  و�رشعة 

مهامها وفق ا�صرتاتيجية متكاملة، واملرونة يف 

مواكبة املتغريات بكفاءة عنا�رش متكن دبي من 

تر�صيخ دورها كمن�صة رئي�صة لالأعمال وال�رشكات 

واال�صتثمارات العاملية يف املنطقة، انطالقًا من 

تاريخ طويل لالإمارة يف هذا املجال قامت خالله 

باإر�صاء البنى التحتية وتهيئة املناخ الداعم لكل 

من ي�صعى اإىل الدخول اإىل اأ�صواق املنطقة مبا 

حتمله من فر�س �صخمة بتعداد �صكان يناهز 

ملياري ن�صمة.

وتفقد �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل 

مكتوم جانبًا من االأجنحة العاملية امل�صاركة 

الغتنام  وال�صاعية   2021 جلفود  معر�س  يف 

الفر�س وال�صفقات التجارية املمّيزة التي يوفرها 

احلدث الذي ياأتي بعد عام كامل من التحديات، 

ليمهد ملرحلة جديدة من ال�صفقات وال�رشاكات 

التجارية انطالقًا من دبي.

من  وهو  االإيطايل،  اجلناح  عند  �صموه  وتوقف 

اأكرب االأجنحة العاملية امل�صاركة يف احلدث هذا 

العام، وي�صم اأكرث من 120 �رشكة �صت�صلط ال�صوء 

على مبادرات اإيطاليا يف جمال ا�صتدامة الغذاء 

من خالل  ال�صحي،  الغذائي  والنظام  واالبتكار 

ا�صتعرا�س ت�صكيلة وا�صعة من املنتجات التي 

ت�صتهر بها اإيطاليا، والتي يعد مطبخها وماأكوالتها 

ومنتجاتها الزراعية من االأ�صهر واالأو�صع انت�صاراً 

عامليًا، فيما ُتعد اإيطاليا من كربى الدول املنتجة 

وامل�صدرة لالأغذية وامل�رشوبات يف العامل وتقدر 

قيمة �صادرتها من تلك املنتجات بحوايل خم�صة 

مليارات دوالر �صنويًا.

كما اطلع �صمو نائب حاكم دبي خالل جولته 

يف معر�س جلفود 2021 على جناح فرن�صا التي 

تعد من اأبرز ال�رشكاء التجاريني لدولة االإمارات 

ي�صم  اإذ  الغذائية،  باملنتجات  يتعلق  فيما 

اجلناح معرو�صات الأكرث من 30 جهة حر�صت 

على اال�صتفادة من الفر�س التي يتيحها احلدث 

ّناع ومنتجي  �صُ املبا�رش مع كربى  اللقاء  عرب 

والعامل،  املنطقة  يف  وامل�رشوبات  املاأكوالت 

م�صاحة  من  العاملية  املن�صة  هذه  وما متثله 

وعقد  التجارية  ال�رشاكات  لتعزيز  منوذجية 

�صفقات تدعم منو هذا القطاع احليوي �صواء على 

ال�صعيد االإقليمي اأو العاملي.

واأثنى �صموه على االإجراءات الوقائية املتخذة من 

قبل مركز دبي التجاري العاملي وكذلك اجلهات 

والزوار  العار�صني  �صالمة  اأن  موؤكدا  العار�صة، 

اإعمااًل  والعناية،  االهتمام  بكل  حتظى  اأولوية 

ال�صالمة  اأعلى م�صتويات  لنهج دبي يف توفري 

�صمن كافة القطاعات االقت�صادية التي ا�صتاأنفت 

م�صرية  ا�صتكمال  على  يعني  ومبا  ن�صاطها، 

التعايف وت�رشيع وتريتها ب�صورة تخدم االقت�صاد 

املحلي وكذلك اقت�صادات املنطقة والعامل، معربا 

�صموه عن اأمنياته جلميع امل�صاركني بالتوفيق 

والنجاح.

 مركز ا�سرتاتيجي للتجارة العاملية

وياأتي انعقاد معر�س جلفود هذا العام، و�صط 

اإجراءات احرتازية وتدابري وقائية دقيقة كربهان 

ا�صرتاتيجي  كمركٍز  دبي  مكانة  يوؤكد  جديد 

للتجارة العاملية، ويربز قدرتها على توفري بيئة 

االأعمال االآمنة واملثالية، وهو ما اأ�صهم يف تعزيز 

الفعلية يف هذه  العاملي بامل�صاركة  االهتمام 

الدورة من املعر�س.

ويعد معر�س جلفود 2021 اأبرز من�صة تناف�صية 

يف جمال التوريد هذا العام، ملا يتيحه للجهات 

العار�صة من فر�س لعقد اللقاءات املبا�رشة مع 

التجار املحتملني والباحثني عن ال�صفقات الأجود 

املنتجات، فيما �صيوفر للزوار جتربة ممّيزة مع 

اأحدث االبتكارات واحللول التكنولوجية.

لطاملا  والتي  القطاع  اال�صماء يف  اأبرز  وتعود 

للم�صاركة  املعر�س  يف  الفتًا  ح�صوراً  �صجلت 

يف ن�صخة هذا العام، �صواًء من اإيطاليا واأملانيا 

وفرن�صا وتركيا والنم�صا، لت�صجل ح�صوراً قويًا، 

فيما ت�صهد ن�صخة هذا العام م�صاركاٍت جديدة 

من اأوزباك�صتان وجورجيا، مع تطلعهم لت�صجيل 

ح�صورهم االأول يف املنطقة باال�صتفادة من فر�س 

االأعمال التي يوفرها جلفود 2021.

وبهذه املنا�صبة اأعرب �صعادة هالل �صعيد املري، 

العاملي،  التجاري  مدير عام �صلطة مركز دبي 

مدير عام دائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري يف 

اإىل �صاحب  ال�صكر والعرفان  دبي، عن خال�س 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

رعاه اهلل، لتوجيهات �صموه التي مّهدت ال�صتئناف 

اأغلب اأن�صطة القطاعات االقت�صادية احليوية يف 

االإمارة ومن اأهمها قطاع املعار�س.

التوا�صل  ا�صتئناف  ي�رشنا   « �صعادته..  وقال 

من�صة جلفود  العاملي عرب  االأغذية  قطاع  مع 

2021. وتعك�س الثقة الكبرية التي يبديها القطاع 

باملعر�س مكانة دبي كبوابة ا�صرتاتيجية لتجارة 

االأغذية وامل�رشوبات، وروؤيتها املثالية يف متكني 

التوا�صل املبا�رش بني اأكرب �صّناع النجاح واأملع 

وذلك  والنا�صئة،  العاملية  االأ�صواق  من  العقول 

بف�صل قدرتها اال�صتثنائية على تنظيم الفعاليات 

املبا�رشة مع االلتزام باأعلى معايري ال�صالمة«.

واأ�صاف » معر�س جلفود 2020 كان الفعالية 

املبا�رشة الوحيدة للقطاع العام املا�صي، ما اأتاح 

لنا بناء روؤيٍة معّمقة يف القطاع �صّجعتنا لتنظيم 

اأول فعاليٍة مبا�رشة يف عام 2021، مدفوعني 

باالهتمام والدعم الكبري الذي اأبداه �رشكاوؤنا من 

واليوم،  وال�صيافة.  وامل�رشوبات  االأغذية  قطاع 

ن�صهد ثمرة هذه اجلهود مع انطالق اأبرز فعالية 

جتارية لالأغذية و�صط بيئٍة اآمنة، ومب�صاركة اأبرز 

اأ�صماء هذه ال�صناعة، ما يعزز ثقتنا بال�صفقات 

التي �صتوفرها دبي للم�صاركني على  والفر�س 

مدى االأيام املقبلة«.

فر�ص جديدة

وباء  خلّفها  التي  العاملية  االأزمة  و�صلّطت 

الفر�س  من  جمموعة  على  ال�صوء  كوفيد-19 

اجلديدة التي يرّكز املعر�س عليها ب�صكٍل خا�س 

االأغذية  قطاع  رواد  اأبرز  من   110 مب�صاركة 

�صي�صت�صيف  ذلك،  جانب  اإىل  وامل�رشوبات. 

املعر�س عدداً من اأهم اخلرباء يف هذه ال�صناعة 

لواقع  وتوقعاتهم  روؤاهم  �صي�صاركون  والذين 

القطاع اجلديد.

و�صت�صهد اجلل�صات النقا�صية التي �صتتخلل احلدث 

م�صاركة القيادات التنفيذية من ال�رشكات الرائدة 

�صمن �صل�صلة التوريد »دي اإت�س اإل« و«�صكاي 

وممثلي  االإمارات،  لطريان  التابعة  كارجو« 

»مايكرو�صوفت« و«بيتزا هت« و«بيب�صي«، اإىل 

جانب التنفيذيني من اأبرز ال�رشكات االإقليمية من 

ماجد الفطيم و«جمموعة لولو الدولية«، وبع�س 

الطهاة العامليني احلائزين على جنمة مي�صالن، 

واأهم الطهاة يف دولة االإمارات.

ومع عودة املعر�س يف توقيت مثايل، والتزام 

مركز دبي التجاري العاملي بربوتوكوالت ال�صحة 

امل�صاركة  اجلهات  ت�صعى  ال�صارمة،  وال�صالمة 

اإىل اال�صتفادة الق�صوى من الفر�س التي يتيحها 

املعر�س، والذي �صي�صّكل املحرك الدافع حلركة 

القطاع ب�صكٍل واثق على مدى العام املقبل، وهي 

الروؤية التي يتفق معها العار�صون امل�صاركون 

يف املعر�س.

 قمة جلفود لالبتكار

جتمع قمة جلفود لالبتكار بني 22-24 فرباير 

االأغذية  وعلماء  احلكوميني  امل�صوؤولني  اأبرز 

اأحدث  ملناق�صة  القطاع  وقادة  الطهاة  واأبرز 

نقلة  اإحداث  اإىل  الهادفة  واحللول  االبتكارات 

نوعية يف م�صتقبل قطاع االأغذية، واال�صتفادة من 

التوجهات اجلديدة التي برزت خالل فرتة جائحة 

كوفيد-19.

وتظهر اأهمية »قمة جلفود لالبتكار« مع �صعي 

واأبرز  املبتكرة  واجلهات  العاملية  العالمات 

والتوا�صل  الفر�س  من  لال�صتفادة  املوزعني 

مع نظرائهم يف القطاع وعقد �صفقات االأعمال 

ال�صخمة عرب املعر�س.

و�صتلقي معايل مرمي بنت حممد املهريي، وزيرة 

فرباير   22 يف  واملائي،  الغذائي  لالأمن  دولة 

ا�صرتاتيجية  خاللها  تناق�س  افتتاحية  كلمة 

دولة  مكانة  تعزيز  اإىل  الهادفة  الغذائي  االأمن 

على  االأوىل  الع�رش  الدول  م�صاف  االإمارات يف 

موؤ�رش االأمن الغذائي العاملي، وتناق�س تفا�صيل 

هذه اال�صرتاتيجية واإمكانية اإر�صاء بيئة �صناعية 

و�صوقية داعمة لتحقيق اأهدافها.

الثالثة  اأيامها  مدار  على  القمة  تناق�س  كما 

جمموعة موا�صيع متنوعة، مبا فيها التكيف مع 

والفر�س  وا�صتدامة،  االأكرث �صحة  اأمناط احلياة 

املتاحة يف �صل�صلة التوريد، وال�صياحة والتجزئة، 

النا�صئة  التكنولوجية  احللول  من  واال�صتفادة 

وامل�صتقبلية يف جمال االأغذية.

�صل�صلة   2021 جلفود  معر�س  ي�صت�صيف  كما 

متحدثي جمتمع الت�صويق، التي �صتنعقد يوم 

القاعة 2 بال�رشاكة مع جمعية  22 فرباير يف 

العقول  اأملع  اجلل�صات  وت�صت�صيف  الت�صويق. 

و�صناع النجاح يف جمال االأغذية وامل�رشوبات 

ملعاجلة ق�صايا ملّحة مثل تف�صيالت امل�صتهلكني 

املتطورة واال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية.

وت�صتهدف اجلل�صات جمموعة من خرباء الت�صويق 

ال�صلة  ذات  املختلفة  والقطاعات  االأ�صواق  يف 

بال�صلع اال�صتهالكية �رشيعة التداول، مبا فيهم 

ل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س  ديبينديكتي�س،  بيرت 

الت�صويق ب�رشكة مايكرو�صوفت ال�رشق االأو�صط 

الت�صويق  مو�صوع  �صيناق�س  والذي  واأفريقيا، 

التنفيذية  الرئي�صة  الهادف؛ وبيفريل دي كروز، 

يف  هت  بيتزا  لدى  التجارية  العالمة  ل�صوؤون 

و�صتناق�س  واأفريقيا،  وتركيا  االأو�صط  ال�رشق 

مو�صوع االأغذية و/ اأو اإطالق املنتجات رقميًا مبا 

يلبي احتياجات امل�صتهلك اأثناء/ بعد كوفيد-19. 

و�صي�صارك يف جل�صة الظهرية م�صطفى �صم�س 

الدين، الرئي�س التنفيذي للت�صويق يف بيب�صيكو 

يف اأفريقيا وال�رشق االأو�صط وجنوب اآ�صيا؛ وماريا 

جيديون، مديرة املبيعات والت�صويق يف جمموعة 

ماجد الفطيم، ملناق�صة مو�صوع م�صتقبل الت�صويق 

واالإعالن عن املنتجات الغذائية.

 اإلهام الكفاءات الواعدة

جلفود  لزّوار  الطهاة«  »حوارات  من�صة  توّفر 

االأ�صماء  اأبرز  ملقابلة  ح�رشية  فر�صًة   2021

والكّتاب  والطهاة  املطاعم  قطاع  العاملية يف 

واأخ�صائّي االأغذية، والتعرّف منهم على روؤاهم 

وخرباتهم و�صغفهم واإبداعاتهم. وت�صتمر احلوارات 

بني 21-24 فرباير يف القاعة رقم 8.

و�صت�صهد املن�صة جمموعًة ممّيزة من اجلل�صات 

االإيطايل  لل�صيف  خا�صة  جل�صة  ذلك  يف  مبا 

احلائز على ثالث  نيديركوفلر  نوربرت  ال�صهري 

جنوم مي�صالن حتت عنوان »املاأكوالت الفاخرة 

�صت�صهد  ذلك،  جانب  اإىل  برية«.  مكّونات  من 

املن�صة اطالق »نادي الطهاة«، وهو اأول فعاليٍة 

من نوعها على امل�صتوى العاملي، حيث يجمع 

االإمارات  الطهاة يف  اأبرز  من  النادي 30 جنمًا 

لتنظيم مبادراٍت مبتكرٍة على مدى العام.

وانطالقًا من مكانته املحورية يف قطاع االأغذية 

على  ال�صوء   2021 جلفود  �صي�صلّط  العاملي، 

اإن  »فري�صت  عمل  ور�س  عرب  القطاع  م�صتقبل 

القطاع  خرباء  اأبرز  ي�صت�صيفها  والتي  فوود«، 

واالبتكار،  الغذاء  �صالمة  موا�صيع  ملناق�صة 

وامل�رشوبات.  االأغذية  وت�صميم  واال�صتدامة 

م�صاركة  العامل«  �صل�صلة »نكهات من  وت�صهد 

يف  مبا  املاأكوالت،  قطاع  يف  رائداً  ا�صمًا   31

ذلك بع�س الطهاة احلائزين على خم�س جنوم 

مي�صالن من اأملانيا واإيطاليا والربتغال، لتقدمي 

البا�صتا  وفنون حت�صري  التخ�ص�صية  اجلل�صات 

والبيتزا وغريها من املوا�صيع.

 8 رقم  القاعة  يف  ام�س  الفعاليات  وانطلقت 

وت�صتمر على مدى خم�صة اأيام.

معايري ال�سالمة يف جلفود

ي�صار اإىل اأن معر�س جلفود 2021 يعتمد جمموعة 

�صارمة من اإجراءات ال�صالمة والنظافة والتعقيم. 

واأثبت مركز دبي التجاري العاملي قدرته على 

اأمانًا  االأكرث  ُتعد  مبا�رشة  اأعمال  بيئة  تاأمني 

امل�صتوى يف ظل  فعاليات عاملية  وا�صت�صافة 

تطبيق اأعلى املعايري املتعلقة باإجراءات ال�صالمة، 

وُتعد ا�صت�صافته الأ�صبوع جيتك�س للتقنية، الذي 

الوحيدة  املبا�رشة  الفعالية  وكان  موؤخراً  اأُقيم 

التي �صهدها قطاع التكنولوجيا يف 2020، خري 

دليل على هذه االإمكانات. وا�صت�صافت الفعالية، 

التي انعقدت يف دي�صمرب املا�صي، ع�رشات االآالف 

من الزوار املحليني والدوليني، الذين اأعرب %96 

منهم عن ح�صولهم على جتربة »اآمنة« و«اآمنة 

للغاية« اأثناء ح�صور املعر�س.

ونظراً لالأهمية البالغة لعر�س عّينات املنتجات 

معر�س جلفود  الغذائية خالل  املواد  ومناولة 

الرائد على م�صتوى قطاع االأغذية وامل�رشوبات 

العاملي، فقد مت ت�صديد الربوتوكوالت املوثوقة 

املعمول بها لدى مركز دبي التجاري العاملي 

بالتن�صيق   ،2021 لعام  جلفود  ن�صخة  �صمن 

دبي،  وبلدية  بدبي  ال�صحة  هيئة  مع  الكامل 

املعر�س  لزوار  اأمانًا  اأكرث  ظروف  توفري  بهدف 

وامل�صاركني فيه.

التباعد  الكمامات واحرتام مبادئ  ارتداء  ويعد 

جانب  اإىل  الفعالية،  خالل  اإلزاميًا  االجتماعي 

اعتماد التعامالت غري التالم�صية ل�صمان �صحة 

و�صالمة جميع الوفود واملندوبني. وجتدر االإ�صارة 

الت�صجيل يف موقع  اإمكانية  اأنه لن تتوفر  اإىل 

الفعالية، وُي�صرتط الت�صجيل م�صبقًا عن طريق 

www.gulfood. الرابط:  عرب  االإنرتنت 

com <.http://www.gulfood.

املوقع  يف  جلفود  معر�س  وينعقد   .<com
الغذائية  واخلدمات  ال�صيافة  معر�س  مع  ذاته 

»جلف هو�صت«. وميكن احل�صول على مزيد من 

www. :املعلومات، بزيارة املوقع االإلكرتوين

< gulfhost.ae
 <http://www.gulfhost.ae
www. : وكذلك اإر�صادات ال�صالمة عرب الرابط

gulfood.com/useful-info/

< safety-guidelines
h t t p : / / w w w . g u l f o o d .

com/useful-info/safety-

. <guidelines

افتتح فعاليات جلفود بم�شاركة 2500 �شركة وكبار منتجي الغذاء من 85 دولة

مكتوم بن محمد: روؤية وتوجيهات محمد بن را�سد وراء �سرعة التعافي

  اسم الرشكة :     االيوان لألزياء والعطور  ش. ذ.م.م
العنوان : محل ملك مركز ابو هيل، ديرة، هور العنز رشق . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1125962 رقم الرخصة  130503          

 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  :9-2-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-2-9  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «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 :  الخط االزرق للسفر والسياحة   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 913 ملك عبدالرحمن محمد راشد الشارد، ديرة، النهدة االوىل

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  77939    رقم الرخصة   576464        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  كودوس يب أر أس محاسبون قانونيون، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :11-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-11

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم BM07 ملك سفيان عيل سعيد بن سلوم الفاليس، ديرة، القرهود، هاتف 2395572  04 
فاكس: 2395573 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  دولفني بلو لورق الجدان   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 232 ملك سعيد ثاين خلف ال ثاين، نايف   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1090797  رقم الرخصة  666261      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :18-2-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-2-18 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

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 / االيوان لألزياء والعطور  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :9-2-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-2-9  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: كودوس يب أر أس محاسبون قانونيون 

 العنوان:  مكتب رقم BM07 ملك سفيان عيل سعيد بن سلوم الفاليس، ديرة، القرهود. 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  والسياحة  ش.ذ.م.م  للسفر  االزرق  الخط   / لتصفية رشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :11-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-11

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2395572  04 فاكس: 2395573 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة /دولفني بلو لورق الجدان ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :18-2-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-2-18 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 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

 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 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
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�شموه يتفقد ال�شركات العالمية الم�شاركة في 

المعر�ض ويتعرف على منتجاتها 

مريم المهيري تلقي الكلمة االفتتاحية لـ»قمة 

جلفود لالبتكار«.. والقمة تناق�ض اأهم ق�شايا 

القطاع 

التحاد الن�سائي العام ينظم دورة »النوع الجتماعي في عمليات ال�سالم«
اأبوظبي-وام:

 ينظم االحتاد الن�صائي العام بالتعاون مع مكتب ات�صال هيئة 

يتم  التي  التعريفية  الدورات  �صل�صلة من  للمراأة،  املتحدة  االأمم 

تنظيمها خالل عام 2021، �صمن مبادرة �صمو ال�صيخة فاطمة بنت 

مبارك لتمكني املراأة يف ال�صالم واالأمن، والتي انطلقت مع دورة 

النوع االجتماعي يف عمليات ال�صالم"،  توعوية حتت عنوان " 

ابتداء من اليوم وت�صتمر حتى 25 فرباير احلايل، مب�صاركة حوايل 

70 من ممثلي الوزرات واجلهات احلكومية بالدولة.

تهدف الدورة اإىل اإلقاء ال�صوء على النوع االجتماعي وحفظ ال�صالم 

ودور املراأة املتزايد يف جميع مهام حفظ ال�صالم على تنوعها ما 

بني املهام االإن�صانية، واملدنية، وال�رُشطية والع�صكرية، وذلك لرفع 

م�صتوى الوعي باأهمية دور املراأة يف بناء وحفظ ال�صالم، وبهدف 

الدفع بهذا امللف الهام وح�صد الدعم الالزم له على م�صتوى الدولة.

وقالت �صعادة نورة ال�صويدي، االأمينة العامة لالحتاد الن�صائي 

العام : حتت رعاية كرمية من �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 

رئي�صة االحتاد الن�صائي العام رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة 

والطفولة الرئي�صة االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�رشية، "اأم االإمارات"، 

التي  التوعوية  الدورات  من  �صل�صلة  عن  االإعالن  اليوم  ي�صعدنا 

ت�صتهدف اجلهات احلكومية والوزارات التي يتعلق جمال عملها 

باأجندة املراأة وال�صالم واالأمن، وذلك بالتعاون مع مكتب ات�صال 

هيئة االأمم املتحدة للمراأة لدول جمل�س التعاون اخلليجي، خللق 

بيئة متكينية تدعم دور دولة االإمارات املتزايد يف الدفع مبلف 

على  الفنية  التبادالت  دعم  طريق  عن  واالأمن،  وال�صالم  املراأة 

امل�صتوى االإقليمي من خالل اال�صتعانة باخلرباء من هيئة االأمم 

املتحدة للمراأة، وبناء القدرات االإقليمية وزيادة الوعي العام.

من جانبها قالت الدكتورة موزة ال�صحي، مديرة مكتب ات�صال االأمم 

املتحدة للمراأة : تدعم هيئة االأمم املتحدة للمراأة الهيئات الوطنية 

لتنفيذ االلتزامات العاملية ب�صاأن املراأة وال�صالم واالأمن، ونحن 

فخورون ب�رشاكتنا الطويلة مع دولة االإمارات حتت رعاية �صمو 

ال�صيخة فاطمة بنت مبارك، والتي اأ�صاف دعمها الالحمدود ثقاُل 

مللف املراأة وال�صالم واالأمن داخل دولة االإمارات.

بقلم:

د. فاطمة حممد خمي�ص  

»نوف اآل علي« اإطفائية تجد �سعادتها 

في التواجد بالميدان
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 اإلغاء اعالن �سابق
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وردة  صالون  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

الصباح للرجال

رخصة رقم : CN -  1066032 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ إضافة راشد خميس سعيد محمد الحامدي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالكريم محمد احمد شيخ 

100%

محمد  سعيد  خميس  راشد  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.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
التسامح للصيانة العامة    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2737429   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مطعم وكافيه قرقيعان  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2592505   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة الدرب لتجارة املوايش   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2534770   : 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/ سريفس ستون

رخصة رقم : CN -  1112961 قد تقدموا إلينا بطلب:

كده  عامر  مقبل  احمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكثريي 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هزاع محمد صقر محمد 

البلويش 

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.

رشكة   - املتكاملة  للحلول  ديجيتك  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

الشخص الواحد ذ.م.م

رخصة رقم : CN -   3003484 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حسني محمد خميس قريوش القبييس 51%  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حاتم البيطار 49%

تعديل مدير/ حذف خالد صبحي محمود ابو فروخ 

S K K Investment L.L.C تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اس يك يك لالستثامر ذ.م.م

1X1 إىل NullXNull تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين من/ رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 DIGI TECH INTEGRATED SOluTIONS SOlE /تعديل اسم تجاري من 

الواحد  الشخص  رشكة   - املتكاملة  للحلول  ديجيتك   PROPRIETORSHIP llC

ذ.م.م اىل DIGITECH INTEGARATED SOluTIONS llC ديجيتك للحلول 

املتكاملة 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/ جوكر لألزياء ذ.م.م

رخصة رقم : CN -  1040199 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالعزيز محمد عبدالله الخمريي من رشيك اىل مالك 

 تعديل نسب الرشكاء/ عبدالعزيز محمد عبدالله الخمريي من %76  اىل 100%  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ابو الحسن كريم كرميي  

الواحد  الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/  قانوين  شكل  تعديل 

ذ.م.م  

اىل  ذ.م.م  لألزياء  جوكر   JOCKER FASHION llC من/  تجاري  اسم  تعديل   

رشكة  لألزياء  جوكر   JOCKER FASHION 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.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كافترييا النجم العائيل  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1530344  : 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   
التكوين للطباعة    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1096360   : 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.

لبيع  الســـادة/ فريايت  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة    تعلن 
ادوات التجميل 

رخصة رقم : CN -  1022007 قد تقدموا إلينا بطلب:
سلطان  جمعه  سليامن  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املرزوقي 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاسو براسانا كومار

تعديل وكيل خدمات/ حذف سليامن جمعه سلطان املرزوقي
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تكنوس لاللكرتوميكانيكية 

رخصة رقم : CN - 1057541 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ابو طاهر محمد رشيف25%  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شيخ رحيم نواب ساب شيخ 24%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سيف ماجد سيف طامش املنصوري من مالك اىل رشيك  

تعديل نسب الرشكاء/ سيف ماجد سيف طامش املنصوري من %100 اىل 51%

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

تكنوس   TECHNOS ElECTRO MECHANICAl من/  تجاري  اسم  تعديل   

تكنوس   TECHNOS ElECTRO MECHANICAl llC اىل  لاللكرتوميكانيكية 

لالكرتوميكانيكية ذ.م.م

تعديل نشاط/ حذف بيع معدات واجهزة السالمة واطفاء الحريق بالتجزئة 4773916

تعديل نشاط/ حذف وكاالت تجارية 4610002

تعديل نشاط/ حذف استرياد 4610008 

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 االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
رقم CN - 3723940 باالسم التجاري الوان لالستشارات 
طلب  بإلغاء  ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة   - الهندسية 

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 -  3723940 / الرقم : د ت / ش ت 

CA - 3916006   : رقم الخطاب

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

همس للعود والدخون   

رخصة رقم : CN - 2713168 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 /  بوك 
بنز للسفر والسياحة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2988603  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
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.

بلوسوم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لالعالن والتوزيع 

رخصة رقم : CN -  1992429 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات/ إضافة خالد حمد مبارك سامل الساعدي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة هاشم كوزوكال100%
سامل  مبارك  حمد  خالد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الساعدي 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الصقر الذهبي لتجارة السكراب 1 

رخصة رقم : CN -  2729668 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خان بهادر خان سالتني 49%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ بطي عيل خليفه كداس القبييس من مالك اىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ بطي عيل خليفه كداس القبييس من %100 اىل 51%  

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 Al SAAQuR Al SAHABI SECRAB TRADING1 /تعديل اسم تجاري من 

 Al SAAQuR Al THAHABI SECRAB السكراب 1 اىل الذهبي لتجارة  الصقر 

TRADING llC الصقر الذهبي لتجارة السكراب 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/ مركز يت 88 لخدمة 
السيارات 

رخصة رقم : CN -  3769266 قد تقدموا إلينا بطلب:
شمس  بهويان  امداد  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الدين بهويان 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خالد سعيد جمعه سعيد السويدي من 

مالك اىل وكيل خدمات  
من  السويدي  سعيد  جمعه  سعيد  خالد  الرشكاء/  نسب  تعديل 

%100 اىل 0%
تعديل نشاط/ إضافة إصالح كهرباء السيارات 4520005

 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   
كافرتيا كارجني   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3003028  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
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   
الظفرة للبالستيك  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2446201  : 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.

نيل برشى  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للصيانة العامة ذ.م.م    

رخصة رقم : CN -  2938388 قد تقدموا إلينا بطلب:
 تعديل نسب الرشكاء/ محمد ارشاد محمد خورشيد عامل من 

%49 اىل 25%     
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة تيبو سلطان عبدالرحمن 

24%
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

اإعالن ت�سفية �سركة�إعــــالن اإلغاء اعالن �سابق�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ملحمة 
شاهني الواحه

رخصة رقم : CN -  2860745 قد تقدموا إلينا بطلب:
سليم  سعيد  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

هاشل النيادي 100%   
محمد  سعيد  طرفه  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكعبي
اإلعالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
فلويد  مؤسسة  التجاري  باالسم   CN  -  1122309 رقم 
وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  العامة  للمقاوالت 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــراض  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 -  1122309 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3852109 : رقم الخطاب

الســـادة/ مطعم  بأن  االقتصادية  التنمية    تعلن دائرة 
النور املرشق 

رخصة رقم : CN -  1369171 قد تقدموا إلينا بطلب:
حمد  بيات  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

بالسم املنصوري 100%   
حمد  بيات  راشد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

بالسم املنصوري 
فعىل كل من له حق أو اعراض 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 ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   كولفن لتجارة مستلزمات الفنادق ذ.م.م 

للمواد  الوطنية  ابوظبي  املالك/ رشكة  وحدة   9  -  701 مكتب  الرشكة:  عنوان 

الغذائية C32  ابوظبي، رشق 11 - ق 

  CN-1150761 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه - محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  16-2-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2105002437    

 تاريخ التعديل:   2021-2-20

فعىل كل من له حق او اعراض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   رشكة كارتيال للمقاوالت العامة ذ.م.م 

برشيد  احمد  محمد   ، بناية  شقة،  الرابع،  العني  صناعية  العني  الرشكة:  عنوان 

الظاهري واخرون 

   CN-2118471 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

ذ.م.م  الرضيبية  القانونية واالستشارات  للمحاسبة  اكيورت  السادة/  تعيني   -  2

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 19-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2158000733

 تاريخ التعديل:   2021-2-20 

فعىل كل من له حق او اعراض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 
بتاريخ:  2020/12/29   342225 املودعة تحت رقم:  

 تاريخ إيداع األولوية:      
توتو أل يت دي.   باســم:  

ناكاشيام    ،1-1 ـــم  رق وعنوانه: 
-2تشومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيوشيو-يش، 

اليابان
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل  

املنتجات:
تواليت مع رشاشات مياه شطف  تواليت؛ شطافات؛ وحدات كرايس  مياه؛ أحواض   دورات 
دافئة؛ كرايس تواليت؛ كرايس تواليت مع رشاشات مياه شطف دافئة؛ خزانات تواليت؛ مباول 
باعتبارها تركيبات صحية؛ صاممات التحكم يف املنسوب للخزانات؛ أجهزة رحض أوتوماتيكية 
الصحية؛  الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  اليدين  غسل  أحواض  بحساسات؛  تعمل  للتواليت 
لليدين  مغاسل  الصحية؛  الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  األوتوماتيكية  اليدين  أحواض غسل 
باعتبارها أجزاء من الركيبات الصحية؛ حنفيات؛ حنفيات أوتوماتيكية؛ حاممات الدش؛ مساند 
تجفيف  أجهزة  للحاممات؛  اليدين  تجفيف  أجهزة  أحواض؛  )بانيوهات(؛  مغاطس  الدش؛ 

اليدين الكهربائية للحاممات.
 الواقـعة بالفئة:  11  

 Enriching lives with innovative clean  » عبارة  كتبت  العالمة:   وصف 
technology « باللغة االنجليزية.

 االشــراطات:    
فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد 

أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2020/12/29   املودعة تحت رقم:  342226 

 تاريخ إيداع األولوية:      
باســم:  توتو أل يت دي.  

-2تشومي،  ناكاشيام    ،1-1 رقــم  وعــنــوانــه: 
كوكوراكيتا-كو، كيتاكيوشيو-يش، اليابان

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
مياه  رشاشات  مع  تواليت  كرايس  وحدات  شطافات؛  تواليت؛  أحواض  مياه؛  دورات   
شطف دافئة؛ كرايس تواليت؛ كرايس تواليت مع رشاشات مياه شطف دافئة؛ خزانات 
تواليت؛ مباول باعتبارها تركيبات صحية؛ صاممات التحكم يف املنسوب للخزانات؛ أجهزة 
رحض أوتوماتيكية للتواليت تعمل بحساسات؛ أحواض غسل اليدين باعتبارها أجزاء من 
الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  األوتوماتيكية  اليدين  غسل  أحواض  الصحية؛  الركيبات 
حنفيات  حنفيات؛  الصحية؛  الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  لليدين  مغاسل  الصحية؛ 
أجهزة  أحواض؛  )بانيوهات(؛  مغاطس  الدش؛  مساند  الدش؛  حاممات  أوتوماتيكية؛ 

تجفيف اليدين للحاممات؛ أجهزة تجفيف اليدين الكهربائية للحاممات.
 الواقـعة بالفئة:  11  

وصف العالمة:  كتبت عبارة « A new world. A better way to clean. « باللغة 
االنجليزية.

  االشــراطات:    
لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2020/12/29   املودعة تحت رقم:  342224 

 تاريخ إيداع األولوية:      
توتو أل يت دي. باســم:  

ناكاشيام    ،1-1 ـــم  رق   وعنوانه: 
-2تشومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيوشيو-يش، 

اليابان 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

مياه شطف  رشاشات  مع  تواليت  كرايس  وحدات  شطافات؛  تواليت؛  أحواض  مياه؛  دورات 
دافئة؛ كرايس تواليت؛ كرايس تواليت مع رشاشات مياه شطف دافئة؛ خزانات تواليت؛ مباول 
باعتبارها تركيبات صحية؛ صاممات التحكم يف املنسوب للخزانات؛ أجهزة رحض أوتوماتيكية 
الصحية؛  الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  اليدين  غسل  أحواض  بحساسات؛  تعمل  للتواليت 
لليدين  مغاسل  الصحية؛  الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  األوتوماتيكية  اليدين  أحواض غسل 
باعتبارها أجزاء من الركيبات الصحية؛ حنفيات؛ حنفيات أوتوماتيكية؛ حاممات الدش؛ مساند 
تجفيف  أجهزة  للحاممات؛  اليدين  تجفيف  أجهزة  أحواض؛  )بانيوهات(؛  مغاطس  الدش؛ 

اليدين الكهربائية للحاممات. 
  11 الواقـعة بالفئة:  

باللغة   «The security of TOUCHLESS  » عبارة  كتبت  وصف العالمة:  
االنجليزية.  

االشــراطات:    
فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد 

أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 
بتاريخ:  2020/12/29    املودعة تحت رقم:  342232 

 تاريخ إيداع األولوية:      
باســم:  توتو أل يت دي.  

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكاشيام -2تشومي، كوكوراكيتا-
كو، كيتاكيوشيو-يش، اليابان

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 
وحدات  شطافات؛  تواليت؛  أحواض  مياه؛  دورات 
دافئة؛  شطف  مياه  رشاشات  مع  تواليت  كرايس 
مياه  رشاشات  مع  تواليت  كرايس  تواليت؛  كرايس 
باعتبارها  مباول  تواليت؛  خزانات  دافئة؛  شطف 
املنسوب  يف  التحكم  صاممات  صحية؛  تركيبات 

باعتبارها  اليدين  أحواض غسل  بحساسات؛  تعمل  للتواليت  أوتوماتيكية  أجهزة رحض  للخزانات؛ 
الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  األوتوماتيكية  اليدين  غسل  أحواض  الصحية؛  الركيبات  من  أجزاء 
أوتوماتيكية؛  حنفيات  حنفيات؛  الصحية؛  الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  لليدين  مغاسل  الصحية؛ 
للحاممات؛  اليدين  أجهزة تجفيف  أحواض؛  )بانيوهات(؛  الدش؛ مغاطس  الدش؛ مساند  حاممات 

أجهزة تجفيف اليدين الكهربائية للحاممات. 
الواقـعة بالفئة:  11  

 » Lets » حيث تحتوي كلمة) » Lets Wash with » وصف العالمة:  تتكون العالمة من الكلامت
عىل فاصلة علوية بني الحرفني «t» و «s»( و «TOTO» و «WaSHLeT» مرصوصة يف ثالثة أسطر 
منفصلة اسفل بعض، يف مزيج من األحرف الكبرية والصغرية وكلها كتبت بأحرف التينية. توجد نقطتان 

. WaSHLeT يف كلمة «e» فوق الحرف
  االشــراطات:  

  فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم: 340780 

بتاريخ:  2020/12/9 
 تاريخ إيداع األولوية:      

يت  ال  ــت  ــرودك ــاب أروم باســم:  
دي.  

ايه  غورامشفييل   17 وعنوانه: 
يف يئ.، تبلييس، 0192، جورجيا

الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك   
/ املنتجات: 

مرشوبات الفاكهة وعصائر الفاكهة. 
الواقـعة بالفئة:  32

 وصف العالمة:  تتكون العالمة من شكل لشجرة مميز للغاية.
 االشــراطات:    

فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  بالربيد املسجل  إرساله  أو  االقتصاد  وزارة 

يوماً من هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2020/12/29   املودعة تحت رقم:  342229 

 تاريخ إيداع األولوية:     
 باســم: توتو أل يت دي.  

رقم 1-1،  ناكاشيام -2تشومي،  وعنوانه: 
كوكوراكيتا-كو، كيتاكيوشيو-يش، اليابان 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
مياه  رشاشات  مع  تواليت  كرايس  وحدات  شطافات؛  تواليت؛  أحواض  مياه؛  دورات   
شطف دافئة؛ كرايس تواليت؛ كرايس تواليت مع رشاشات مياه شطف دافئة؛ خزانات 
تواليت؛ مباول باعتبارها تركيبات صحية؛ صاممات التحكم يف املنسوب للخزانات؛ أجهزة 
رحض أوتوماتيكية للتواليت تعمل بحساسات؛ أحواض غسل اليدين باعتبارها أجزاء من 
الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  األوتوماتيكية  اليدين  غسل  أحواض  الصحية؛  الركيبات 
حنفيات  حنفيات؛  الصحية؛  الركيبات  من  أجزاء  باعتبارها  لليدين  مغاسل  الصحية؛ 
أجهزة  أحواض؛  )بانيوهات(؛  مغاطس  الدش؛  مساند  الدش؛  حاممات  أوتوماتيكية؛ 

تجفيف اليدين للحاممات؛ أجهزة تجفيف اليدين الكهربائية للحاممات.
 الواقـعة بالفئة:  11  

وصف العالمة:  كتبت عبارة « CLEAN SYNERGY» باللغة االنجليزية.
  االشــراطات:  

  فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

 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

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201

�إعالنات

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676 االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

االثنني 22 فرباير 2021-العـدد 14676

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر عن ال�صطب

نموذج اإعالن الن�صر

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  سامل  مربوك  سليامن  سامل  سليامن  األول:  :الطرف  من 

االمارات

 اىل الطرف الثاين: ساره سامل سليامن مربوك سامل الجنسية: االمارات

التنمية  التجاري )مخبز نجيب ( رخصة صادرة من دائرة   باالسم 

تجارة  بغرفة  امللف )56379( واملسجلة  برقم  االقتصادية بعجامن 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:احمد عيل مبارك املخيني الجنسية: االمارات

الجنسية:  شفيع  محمد  شفيع  رياض  الثاين:محمد  الطرف  اىل   

باكستان

دائرة  من  صادرة  رخصة  االبيض(  ابو  منجرة   ( التجاري  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )16483( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: فراس عبدالجليل نواي الجنسية:  سوريا 

 اىل الطرف الثاين:اليق خان غل خان الجنسية: باكستان

دائرة  من  صادرة  رخصة  األثاث(  لنقل  الراقي   ( التجاري  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )56760( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:عيل مبارك عيل محمد نعيمي الشحي الجنسية: 
االمارات

 اىل الطرف الثاين:عثامن عبدالرحيم حسن القطان الزرعوين 
الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  ( رخصة صادرة  امليال  )مخبز  التجاري  باالسم   
تجارة  بغرفة  امللف )53630( واملسجلة  برقم  االقتصادية بعجامن 

وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة
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  اإعالن فقدان جواز �صفر 

محمد  سلوى   / املدعوة  فقدت 
،الجنسية  املهري  جمعان 
رقم  سفرها  جواز  القمر  جزر 
ممن  الرجاء   )266795NBE(
يعرث عليه تسليمه إىل سفارة جزر 
أقرب مركز رشطة  إىل  أو  القمر  

مشكوراً.    
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 زعيمة المعار�سة 
البيالرو�سية 

تعترف: »لقد 
خ�سرنا ال�سارع«

جنيف ـ )د ب اأ( :
الرئا�سية  االنتخابات   بعد �ستة �سهور من 
املتنازع عليها يف بيالرو�س، اعرتفت زعيمة 
باأن  تيخانوف�سكايا  �سفيتالنا  املعار�سة 
احلركة الدميقراطية تعر�ست لهزمية موؤقتة.

تون  لو  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  وقالت 
خ�رسنا  اأننا  اأعرتف  اأن  "يجب  ال�سوي�رسية: 
ال�سارع. لي�س لدينا الو�سائل ملواجهة عنف 

النظام �سد املتظاهرين".
اأن احلكومة متتلك  واأ�سافت تيخانوف�سكايا 
يف  يبدو  "نعم،  وقالت:  وال�سلطة.  ال�سالح 

الوقت احلايل اأننا خ�رسنا".
وعانت بيالرو�س من اأزمة �سيا�سية داخلية 
اآب/  9 يف  الرئا�سية  االنتخابات  منذ 
اأغ�سط�س والتي اأعلن فيها الرئي�س األك�سندر 
لوكا�سينكو فوزه بن�سبة 1ر80% من االأ�سوات.
ومت اعتبار انتخاب لوكا�سينكو، الذي يتوىل 
ال�سلطة منذ 26 عامًا، على نطاق وا�سع على 
االحتجاجات  من  �سهوراً  واأث��ار  م��زور  اأن��ه 
ال�سخمة يف ال�سوارع. وتعتقد املعار�سة اأن 

تيخانوف�سكايا هي الفائز احلقيقي.
بعد  زخمها  االحتجاجات  تلك  وف��ق��دت 
والطق�س  اجلماعية  االعتقاالت  ب�سبب  ذلك، 

ال�ستوي القا�سي.
لوتون  ل�سحيفة  قالت  تيخانوف�سكايا  لكن 
ليتوانيا،  يف  اأجريت  التي  املقابلة  خالل 
حيث تعي�س يف املنفى، اإن املعار�سة ب�سدد 

بناء هياكل للمعارك القادمة يف الربيع.
وقالت تيخانوف�سكايا اإنها تفكر كل يوم يف 
العودة اإىل بيالرو�س، وغالبًا ما تقرتب من 

الياأ�س عند التفكري يف امل�ستقبل.
ال  اأنه  ب�رسعة  يدرك  املرء  "لكن  واأ�سافت: 
زعيمًا  اأو  رم��زاً،  كنت  اإذا  ذلك،  فعل  ميكنه 

وطنيًا، فال ميكنك اال�ست�سالم".

ــول ــاب ــك ب انـــفـــجـــار  ـــي  اأ�ـــســـخـــا�ـــص ف  3 ــل  ــت ــق م
كابول ـ )د ب اأ( :

اأ�سخا�س  ثالثة  اأن  م�سادر  ذكرت   
يف  اآخر،  واأ�سيب  قتلوا  االأقل  على 
جانب  على  زرع��ت  قنبلة  انفجار 
ظهراأم�س،  بعد  كابول  يف  طريق 
طبقا ملا ذكرته قناة "طلوع نيوز" 

التلفزيونية االأفغانية .
االنفجار  اأن  ال�رسطة  واأ���س��اف��ت 
ا�ستهدف مركبة  تابعة لقوات االأمن 
اأ�سيب  اأول��ي��ة،  ملعلومات  وطبقا 
ووقع  احلادث.  اأ�سخا�س يف   ثالثة 
باراكي"  دوار  من  بالقرب  االنفجار 
يف �ساعة الذروة املرورية. واأظهرت 
البيانات اأن 66 من احلوادث االأمنية 
واالإجرامية وقعت يف كابول، خالل 
 51 خاللها  قتل  املا�سي،  ال�سهر 

�سخ�سًا.

عا�سفة ا�ستوائية تت�سبب في انقطاع الكهرباء 
عن االآالف في الفلبين

مانيال ـ )د ب اأ( :
العا�سفة  اأن  م�����س��وؤول��ون  ذك���ر   
يف  ت�سببت  "دوجيان"  اال�ستوائية 
عن  الكهراباء  وانقطاع  في�سانات 
الفلبني  جنوب  يف  االأ�سخا�س  اآالف 
اجلوية  االأر�ساد  هيئة  وقالت  اأم�س. 
كانت  العا�سفة،  اإن  الفلبينية 
�رسعتها  بلغت  ب��ري��اح  م�سحوبة 
وزواب��ع  ال�ساعة  يف  كيلومرتاً   65
ال�ساعة،  يف  كيلومرتاً   80 �رسعتها 
اأثناء حتركها من ال�سمال اإىل  الغرب، 
فوق جنوب الفلبني. واأ�سافت الهيئة 
اأنه من املتوقع اأن ت�سل اإىل الياب�سة 
�رسق  و"ليت"  "�سامار"  اإقليمي  يف 

البالد، �سباح غد االإثنني.
العا�سفة  حتتفظ  اأن  املتوقع  ومن   
املقبلة،  ال�12  ال�ساعات  يف  بقوتها 
االأر���س��اد  هيئة  ذك��رت��ه  مل��ا  طبقا 
امل�ستبعد  من  لي�س  اأنه  اجلوية. غري 
العا�سفة  ت�سعف  اأن  احتمال  بعد 
قبل  ا�ستوائي  منخف�س  اإىل  لتتحول 

اأن ت�سل اإىل الياب�سة.
�سور  دي��ل  �سورياجاو  اإقليم  ويف 
غزيرة  اأمطار  ت�سببت  البالد،  جنوب 

ت�سبب  مما  االأنهار،  اأحد  في�سان  يف 
يف فرار ثمانية اآالف من ال�سكان على 
االقل من منازلهم. ومت قطع الكهرباء 

ك��اإج��راء  ال��ب��ل��دات  م��ن  العديد  ع��ن 
حاكم  ذك��ره  مل��ا  طبقًا  اح����رتازاي، 

االإقليم، الك�سندر بيمينتل.

رئي�ص الكتلة 
البرلمانية التحاد 
ميركل يدعو اإلى 

تحديث الدولة 
باأكملها

برلني ـ )د ب اأ( :
لالحتاد  الربملانية  الكتلة  رئي�س  ���رسح   
امل�سيحي ال�رسيك باالئتالف احلاكم يف اأملانيا 
والذي تنتمي اإليه امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال 
مريكل، باأنه يرى اأن اأملانيا بحاجة ل� "اإ�سالح 

القرن" على م�ستوى االإدارة.
اأم  "فيلت  ل�سحيفة  برينكهاو�س  رالف  وقال 
 : اأم�س  ال�سادر  عددها  يف  االأملانية  زونتاج" 

"اإننا بحاجة لتحديث دولتنا باأكملها".
التي  االأه���داف  باأهم  ذل��ك  على  اأمثلة  وذك��ر 
عمليات  وو�سع  الرقمنة  مثل  حتقيقها  يجب 
على  الت�سابك  حت�سني  وكذلك  جديدة  تخطيط 
اإىل  و�سواًل  احلكومة  من  بدءاً  امل�ستويات  كل 

املحليات.
ترك  "لي�س جمديا  قائاًل:  برينكهاو�س  وتابع  
احتادية  والية   16 عاتق  على  املدار�س  رقمنة 
على  البيانات  حماية  ل�سوؤون  مفو�سًا   16 و 
على  و�سدد  بذلك"،  نتقدم  لن  فردي.  م�ستوى 
�رسورة اأن تكون اأملانيا قادرة على القيام برد 
فعل على االأزمات "ب�سكل �رسيع ومرن وموحد".

اإلغاء كافة العقوبات االأمريكية  ظريف ي�سترط 
الإجراء مفاو�سات

طهران ـ )د ب اأ( :
جواد  االإيراين حممد  اخلارجية  وزير  اأكد   
الإجراء  م�ستعدة  �ستكون  اإي��ران  اأن  ظريف 
العقوبات  كافة  رفع  �رسيطة  مفاو�سات 
االأمريكية. وقال ظريف يف مقابلة مع قناة 
اأن  :"مبجرد  اأم�س  االإيرانية  "بر�س تي يف" 
يفي جميع املوقعني على االتفاق النووي 
اإىل املفاو�سات  اإيران  بالتزاماتهم، �ستعود 
وا�ستدرك  النووي".  االت��ف��اق  ال�ستئناف 
بالقول :"وهذه املفاو�سات لن تكون لتغيري 
هذا االتفاق واإ�سافة بنود اإليه ... والق�سايا 
لكننا   ... ال�ساروخية  والق�سايا  االإقليمية 
نريد التحدث عن كيفية �سمان عدم تكرار 
)االن�سحاب  ال�سابقة  االأمريكية  االإج��راءات 
اأ�سا�س  من االتفاق وفر�س العقوبات( على 

طماأنة الطرف االآخر".
تنتهك  مل  اإي��ران  اأن  على  التاأكيد  وج��دد 
"خطوات  اتخذت  واإمن��ا  النووي،  االتفاق 
قبل  من  االتفاق  انتهاك  �سد  ت�سحيحية" 
عنه  نقلته  ملا  وفقا  االآخ��ري��ن،  االأع�ساء 
وكالة اأنباء اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية 
حدده  الذي  باملوعد  يتعلق  وفيما  )اإرن��ا(. 
تنفيذ  لوقف  للحكومة  االإي��راين  الربملان 
الدولية  للوكالة  االإ���س��ايف  الربوتوكول 
ظريف  قال  الثالثاء،  غداً  الذرية،   للطاقة 
اأقر الربملان قانونًا وعلينا تنفيذه".  :"لقد 
وتتزامن ت�رسيحات ظريف مع زيارة يقوم 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مدير  بها 

اآخر  ملناق�سة  لطهران  جرو�سي  رافائيل 
التطورات ب�ساأن االأن�سطة النووية االإيرانية 

يف �سياق تقلي�س التزاماتها.
وكان مت االإعالن عن زيارة جرو�سي الإيران 
املا�سي  االأ�سبوع  اإي���ران  اأبلغت  بعدما 
تنفيذ  �ستتوقف عن  باأنها  الدولية  الوكالة 
بالربوتوكول  الطوعية  ال�سفافية  تدابري 
االإ�سايف للوكالة بداية من منت�سف االأ�سبوع 
اجلاري. ويتيح الربوتوكول ملفت�سي الوكالة 
بزيارات  القيام  الذرية  للطاقة  الدولية 
بفرتة  م�سبق  اإخطار  بدون  اإيرانية  ملواقع 
طويلة. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الو�سول غري 
النووية  املن�ساآت  اإىل  للمفت�سني  املحدود 

اأ�سا�س الربوتوكول االإ�سايف  االإيرانية على 
جزء  هو  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
من االتفاق النووي الإيران الذي مت التو�سل 
منع  اإىل  يهدف  وك��ان   ،  2015 ع��ام  اإليه 
نووي. وبدون هذه  اإيران من تطوير �سالح 
االإتاحة، فاإنه مل يعد هناك يف الواقع �سيء 
الرئي�س  اإدارة  وكانت  االتفاق.  يف  متبٍق 
ان�سحبت  ترامب  دونالد  ال�سابق  االأمريكي 
االتفاق  من  اأحادية  ب�سورة   2018 عام  يف 
من  طهران  ملنع  يهدف  كان  الذي  النووي 
احل�سول على تر�سانة نووية مقابل تقدمي 
اإيران بتقلي�س  اقت�سادية لها. وردت  مزايا 

التزاماتها املن�سو�س عليها يف االتفاق.

الفلبين: 18 حالة اإ�سابة جديدة بال�ساللة 
البريطانية من كورونا

مانيال ـ )د ب اأ( :
 18 اأم�س  الفلبينية  ال�سحة  وزارة  �سجلت   
"بي.117"  ب�ساللة  جديدة  اإ�سابة  حالة 
امل�ستجد،  ك��ورون��ا  لفريو�س  الربيطانية 
بتلك  االإ�سابات  اإجمايل ح�سيلة  يرفع  مما 
ذكرته  ملا  طبقا  حالة،   62 اإىل  ال�ساللة 

. الفلبينية  تاميز"  "مانيال  �سحيفة 
وهناك ثالث حاالت يف املنطقة ال�سابعة 
واأ�سافت  االإداري��ة.  "كورديلريا"  ومنطقة 

من  كانوا  املر�سى  من   13 اأن  ال���وزارة 
يف  و�سلوا  الذين  العائدين  الفلبينيني 

املا�سي. ثان/يناير  كانون 
املركز  املر�سى. كما وجد  وتعافى جميع 
اأي�سا ثالث حاالت من  للجينوم  الفلبيني 
كيه"   484 و"اإي  دبليو"  "اإن501  طفرتي 
احلكومة  و�ستقدم  ال�سابعة.  املنطقة  يف 
الفلبينية تلك النتائج اإىل منظمة ال�سحة 

العاملية

النم�سا تتوقع فر�ص عقوبات �سد رو�سيا كرد فعل 
على االأحكام ال�سادرة �سد نافالني

برلني ـ )د ب اأ( :
النم�ساوي  اخلارجية  وزير  �رسح 
يتوقع  باأنه  �سالنربج  األك�سندار 
فر�س  االأوروب��ي  االحتاد  يقرر  اأن 
بعد  رو�سيا  �سد  جديدة  عقوبات 
معار�س  �سد  الق�سائني  القرارين 
يف  نافالني  األيك�سي  الكرملني 

رو�سيا  اأول اأم�س .
"فيلت  ل�سحيفة  �سالنربج  وقال 
االأ�سبوعية  االأملانية  زونتاج"  اأم 
يف عددها ال�سادر اأم�س : "�سوف 
نناق�س يف جمل�س وزراء اخلارجية 
)لدول االحتاد االأوروبي(  االثنني 
على  منا�سب  فعل  ردود  اتخاذ 

واقعة نافالني".
ذلك  �سمن  يندرج  اأن��ه  واأو�سح 
هادفة  اإج��راءات  اتخاذ  مناق�سة 
اإط��ار  يف  اأف���راد حم��ددي��ن  �سد 
اإن�ساوؤها  مت  التي  العقوبات  اأداة 
على  املعاقبة  ب��ه��دف  حديثا 
انتهاكات حقوق االإن�سان، واأ�ساف 
من  عري�سة  "اأغلبية  يتوقع  اأنه 

الدعم" الأجل حتقيق ذلك.

وزراء  يطلب  اأن  املحتمل  وم��ن 
االأوروب��ي  االحت��اد  دول  خارجية 
ال�سيا�سة  �سوؤون  هيئة  من  اليوم 
االأوروب���ي  ب��االحت��اد  اخلارجية 
اأ�سخا�سًا  ت�سم  قائمة  عر�س 
ومنظمات �سوف يخ�سعون حلظر 
خالل  ممتلكات  جتميد  اأو  دخول 

االأ�سابيع القادمة.
يجب  "ولكن  �سالنربج:  وا�ستدرك 
على  االإدراج  عملية  تت�سم  اأن 
امل�ستوى  على  بالذكاء  القوائم 
حمكمة  وت���ك���ون  ال�����س��ي��ا���س��ي 
قانونيا"، مو�سحًا �سبب ذلك باأنه 
مت �سطب كثري من االأ�سخا�س من 
القائمة جمدداً ب�سبب عدم ثبوت 

اأدلة كافية من الناحية القانونية 
�سدهم.

وطلب وزير اخلارجية النم�ساوي 
من االحتاد االأوروبي اتخاذ موقف 
مو�سكو،  مع  التعامل  يف  حا�سم 
التعليق  جمرد  يكفي  "ال  وق��ال: 
على االأحداث يف رو�سيا والتهديد 
بفر�س عقوبات"، موؤكدا اأن هناك 
�سقني،  ذات  �سيا�سة  اإىل  حاجة 
عند  اإج���راء  ات��خ��اذ  يف  تتمثل 
ميكن  حيثما  واحلوار   ، ال�رسورة 

ذلك.
ا�ستئناف  حمكمة  اأن  ي��ذك��ر 
حكما  اأم�س   اأول  اأي��دت  رو�سية 
األيك�سي  املعار�سة  زعيم  ب�سجن 
ثالث  ملدة  ق�سيتني  نافالني يف 
�سنوات تقريبًا، مما ميهد الطريق 
عقابية،  موؤ�س�سة  اإىل  نقله  اأمام 
غرامة  ف��ر���س  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

�سارمة عليه.
ورف�ست املحكمة ا�ستئنافًا قدمه 
اإدانة  اأثارت  املعار�س يف ق�سية 
خمتلف  يف  واحتجاجات  دولية 

اأنحاء البالد.

تدخالن  ال�صيني  ال�صواحل  لخفر  �صفينتان  اليابان: 
المياه بالقرب من جزر متنازع عليها

كيودو ـ )د ب اأ( :
ال�سواحل  خفر  ق��ال   
�سفينتني  اإن  الياباين 
خلفر ال�سواحل ال�سيني 
االإقليمية  املياه  دخلتا 
من  بالقرب  لليابان 
جزر �سينكاكو املتنازع 
عليها اأم�س، وذلك لليوم 

الثاين على التوايل.
"كيودو"  وكالة  ونقلت 
عن  لالأنباء  اليابانية 
القول  ال�سواحل  خفر 
اقتحمتا  ال�سفينتني  اإن 
امل���ي���اه ب��ال��ق��رب من 
جم��م��وع��ة اجل���زر غري 
تقول  التي  املاأهولة، 
�ساحبة  اإن��ه��ا  ال�سني 
ال�سيادة عليها، يف بحر 
ال�سني ال�رسقي ال�ساعة 
تقريبا،  �سباحا   0450
املياه  تغادرا  اأن  قبل 
�سباحًا   1105 ال�ساعة 

تقريبًا.
هو  ه��ذا  اأن  اإىل  ي�سار 
ت��ا���س��ع اخ�����رتاق ه��ذا 

ال��ع��ام، واالأح���دث منذ 
قانونا  ال�سني  �سنت  اأن 
من  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 
ي�سمح  ال�����س��ه��ر  ه���ذا 
ال�سواحل  خلفر  �رساحة 
اأ�سلحة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
االأجنبية  ال�سفن  �سد 
اأنها  بكني  ت��رى  التي 
ب�سكل  مياهها  تدخل 
وقدمت  ق��ان��وين.  غ��ري 
اليابان احتجاجات �سد 

االقتحامات املتكررة.

ال�سواحل  خفر  وق���ال 
ال�سفينتني  اإن  الياباين 
حتركتا  ال�سينيتني 
لالقرتاب من قارب �سيد 

ياباين يف املنطقة.
�سفينة  اأن  واأ����س���اف 
توجهت  يابانية  دورية 
ال�����س��ي��د  ق�����ارب  اإىل 
ل�����س��م��ان ���س��الم��ت��ه 
ال�سفينتني  وح����ذرت 
مل��غ��ادرة  ال�سينيتني 

املياه اليابانية.
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ô°üe

ájOƒ©°ùdG

¿GOƒ°ùdG

øjôëÑdG

 øWÉÑdG Ö∏W ¢†aôJ äÉ≤HÉ°ùªdG

á«°SOÉ≤dG IGQÉÑe ¿CÉ°ûH

ˆGóªM ÖbÉ©J •ÉÑ°†f’G áæéd

 ,ÚaÎëŸG …QhO á£HGôH äÉ≤HÉ°ùŸG áæ÷ â°†aQ

 ≥jôØdG  IGQÉÑe  π«LCÉJ  ,øWÉÑdG  …OÉf  IQGOEG  Ö∏W

 ¢SCÉc …QhO øe 20`dG ádƒ÷G øª°V ,á«°SOÉ≤dG ™e

 Ωƒj IQô≤ŸGh ,ÚaÎëª∏d ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G

.AÉKÓãdG móZ

 á«°SOÉ≤dG ΩCG ¬«JGQÉÑe π«LCÉJ Ö∏W øWÉÑdG ¿Éch

 ÖÑ°ùH ,21`dG ádƒ÷ÉH IóMƒdGh ,20`dG ádƒ÷G ‘

 Iôµd ∫hC’G ≥jôØdG »ÑY’ ÚH ÉfhQƒc ¢ShÒa »°ûØJ

.Ωó≤dG

 ÚaÎëŸG …QhO á£HGôH äÉ≤HÉ°ùŸG áæ÷ âàÑKh

 móZ Ωƒj IQô≤ŸG ,á«°SOÉ≤dGh øWÉÑdG IGQÉÑe óYƒe

.AÉKÓãdG

 15 ‹GƒM áHÉ°UEG Úeƒj òæe øWÉÑdG …OÉf ø∏YCGh

 ‹GƒM áHÉ°UEG  øY Ó°†a ,ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÉÑY’

 ‹É¨JÈdG º¡eó≤àj ≥jôØdG Iõ¡LCG öUÉæY øe 6

.øWÉÑdG ≥jôØd »æØdG ôjóŸG hójQÉL

 OÉ–’G  ‘  ¥ÓNC’Gh  •ÉÑ°†f’G  áæ÷  âÑbÉY  

 ˆGóªM ¥GRôdGóÑY »Hô¨ŸG ,óMC’G ¢ùeCG ,…Oƒ©°ùdG

 Iô≤ØdG (2) IOÉª∏d ¬àØdÉîŸ ∂dPh ,öüædG …OÉf º‚

 á°UÉÿG  á«WÉÑ°†f’G  äÉHƒ≤©dG  áëF’  øe  (3)

á«ë°üdG ä’ƒcƒJhÈdG áØdÉîÃ

 ˆGóªM ΩÉb ,IGQÉÑª∏d »Ñ£dG ÖbGôŸG ôjô≤àd kÉ≤ahh

 ƒ«°SÉc  ¿hÉ©àdG  ¢SQÉM  ™e  ¢ü«ª≤dG  ∫OÉÑàH

 øª°V Ú≤jôØdG â©ªL »àdG IGQÉÑŸG ‘ ,¢Sƒ‚CG

 ÒeC’G  ¢SCÉc  …QhO  øe  17∫G  ádƒ÷G  äÉ°ùaÉæe

.¿Éª∏°S øH óªfi

 áeGôZ  ™aóH  ¢Sƒ‚CGh  ˆGóªM  ,áæé∏dG  âeõdCGh

 ,Éª¡æe πµd …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG öûY á°ùªN ÉgQób

 IOÉª∏d kÉ≤ah ,±ÉæÄà°SÓd πHÉb ÒZ QGô≤dG Èà©jh

.áëFÓdG øe (139)

ô£b

âjƒµdG

¿ÉªY

∫É¨æ°ù∏d ∂dÉeõdG áã©H ∫ƒ°Uh ≥«©J áeRCG

 …QhódG Ö≤d IOÉ©à°SG ±QÉ°ûe ≈∏Y ó°ùdG ™°†J áª°SÉM ádƒL

»HôjódG πÑb á«°SOÉ≤dG äÉHÉ°ùM ∂Hôj ƒ«°ûJhÉb

 Ö«°ùdG

 »fÉª©dG

 ó«©à°ùj

¬©aGóe

™jóÑdG ≈∏Y óë∏d ¢†jôY QÉ°üàfG

É«fGõæJ »a ÖjQóàdG Ö©∏e øe ƒµ°ûj »fÉª«°Sƒe

 ∞àc ≈∏Y »fGOƒ°ùdG …QhódG áaÉ°Uƒd ó©°üj πeC’G

πMÉ°ùdG ∫Óg
»æWƒdG ΩƒWôîdG ≥ë°ùj ∫Ó¡dG

 ,∫É¨æ°ùdÉH  öüe  IÒØ°S  ,ö†N  ≈¡f  äócCG

 IQOÉ¨e  øe  ∂dÉeõdG  áã©H  ™æ“ áeRCG  OƒLh

 á°UÉÿG ≥jôØdG IôFÉW π°ü– ⁄ å«M ,ôFGõ÷G

 ≈àM á«fÉàjQƒŸG AGƒLC’G QƒÑY íjöüJ ≈∏Y

.¿B’G

 á«fƒjõØ«∏J  äÉëjöüJ  ‘  ,ö†N  âaÉ°VCGh

 ∂dÉeõdG  áã©H"  :"äQƒÑ°S  ËÉJ  ¿hCG"  ÈY

 ∫ƒ°UƒdG  ∫hÉ–h ,ôFGõ÷G  ‘ É«dÉM óLGƒàJ

 ¿Éc  å«M  ,Üô¨ŸG  ∫ÓN  øe  ∫É¨æ°ùdG  ¤EG

 äÉYÉ°ùdG  ‘ áã©ÑdG  π°üJ  ¿CG  ¢VÎØŸG  øe

 ≥jôØdG ¢Vƒîjh óMC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U øe ¤hC’G

."¬JÉÑjQóJ
 ∫É¨æ°ùdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG áã©ÑdG ∫hÉ– " â©HÉJh

 ”  »àdG   IôFÉ£dG  øµd  ,ôFGõ÷G  ∫ÓN  øe

 íjöüJ ≈∏Y π°ü– ⁄ ,ôØ°ù∏d  É¡°ü«°üîJ

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫hÉ–h ,É«fÉàjQƒe ¤EG QƒÑ©dG

."Üô¨ŸG ∫ÓN øe íjöüàdG

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  øY  ôNCÉàJ  ób  áã©ÑdG"  äOGRh

 í°†àJ ±ƒ°Sh ,á∏µ°ûŸG πM ΩóY ∫ÉM ∫É¨æ°ùdG

."á∏Ñ≤ŸG äÉYÉ°ùdG ‘ QƒeC’G

 ,Ö«°ùdG ÜQóe ,π«é«e ƒfhôH ‹É¨JÈdG ≈≤∏J

 IOƒ©H  Gkó«©°S  
k
CÉÑf  ,ÊÉª©dG  …QhódG  Qó°üàe

.äÉÑjQóàdG ¤EG »°ùÑ◊G á©ªL ¬©aGóe

 ,IÒNC’G ≥jôØdG äÉjQÉÑe øY »°ùÑ◊G ÜÉZh

 »°SÉ°SCG  ™aGóe  ƒgh  ,áHÉ°UEÓd  ¬°Vô©J  ó©H

 π°ü«a  πjóÑdG  ÖYÓdG  ¬∏fi  πMh  ,Ö«°ù∏d

.áàa’ äÉjƒà°ùe ôNB’G ƒg Ωób …òdG ,»KQÉ◊G

 ,¬FÓeR ™e π©ØdÉH ÜQóJ »°ùÑ◊G ¿CG Éæª∏Yh

 öüædG IGQÉÑŸ GOGó©à°SG ,âÑ°ùdG ∫hC’G  ¢ùeCG

.πàfÉªY …Qhód IöTÉ©dG ádƒ÷G øª°V IQô≤ŸG

 ,…QhódG Ö«JôJ ∫hóL IQGó°U Ö«°ùdG πàëjh

 √OQÉ£e ΩÉeCG •É≤f 3 ¥QÉØH ,á£≤f 22 ó«°UôH

 »FÉ¡f ∞°üf ¤EG É°†jCG πgCÉJh ,QÉØX ,öTÉÑŸG

.¿É£∏°ùdG ¢SCÉc

 á∏°UGƒŸ  É kë°Tôe  ,Qó°üàŸG  ,ó°ùdG  ¿ƒµ«°S

 ,ô£b  Ωƒ‚  …QhO  ‘  á«dÉààŸG  ¬JGQÉ°üàfG

 ,Ö≤∏dG IOÉ©à°SG øe IójóL Iƒ£N ÜGÎb’Gh

 »Hô©dG ¬LGƒj ÉeóæY ,ôµÑŸG ∫ÉØàM’G ÉÃQ hCG

 äÉjQÉÑe 4 ôNBG ‘ ,ó°ùdG RÉah .ÚæKE’G Ωƒ«dG

 ;Ö≤∏dG º°ùM πÑb âbh ádCÉ°ùe hóÑJh ,…QhódÉH

 16  øe  á£≤f  44`H  á≤HÉ°ùŸG  Qó°üàj  å«M

 πeÉM π«MódG  øY á£≤f 13 ¥QÉØHh ,IGQÉÑe

.ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°Uh Ö≤∏dG

 øY ó°ùdG åëÑ«°S ,ájÉ¡ædG øe ä’ƒL 6 πÑbh

 ôNBG ‘ áÁõ¡dG øe ‹ÉÿG ¬∏é°S ≈∏Y ®ÉØ◊G

.äÉ≤HÉ°ùŸG πc ‘ IGQÉÑe 13

 ≈∏Y RÉa GPEG ,GkôµÑe Ö≤∏dÉH ó°ùdG πØàëj ÉÃQh

  ≥HÉ°S âbh ‘ É¡∏Ñb π«MódG ≥ØNCGh ,»Hô©dG

.áaGô¨dG ≈∏Y RƒØdG ‘

 »Hô©dG  ΩÉeCG  á¡LGƒŸG  ,ó°ùdG  ¢Vƒî«°Sh

 á«dÉY ájƒæ©e ìhôH ,¢SOÉ°ùdG õcôŸG ÖMÉ°U

 ¢ù«ªÿG Ωƒj ,¿ÉjôdG ≈∏Y (0-1) ¥ƒØJ Éeó©H

 ¬LGƒ«°S å«M ,ô£b ¢SCÉc »FÉ¡f ≠∏Ñ«d ,»°VÉŸG

.πÑ≤ŸG á©ª÷G Ωƒj Ö≤∏dG ≈∏Y π«MódG

 áMGQ íæe ‘ ,ó°ùdG ÜQóe »HÉ°ûJ ôµØj ÉÃQh

 »Hô©dG ΩÉeCG Ú«°SÉ°SC’G ¬«ÑY’ øe áYƒªéŸ

 ‘  ájõgÉ÷G  πeÉc  ‘  ≥jôØdG  ¿ƒµj  ≈àM

.ÚÁô¨dG ÚH áÑ≤JôŸG á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG

 Qƒîa{ :…OÉædG ™bƒŸ ,õjófÉfÒg ‘É°ûJ ∫Ébh

 ¢SCÉc »FÉ¡f ¤EG  iôNCG  Iôe πgCÉàdÉH ó«©°Sh

 á∏Ñ≤ŸG  IGQÉÑŸG  ‘  »Hô©dG  ¬LGƒæ°S  .ô£b

.z»FÉ¡æ∏d ÉæJGÒ°†– CGóÑf ºK ,…QhódÉH

 áHÉ°UE’  ,ƒ«°ûJhÉb  ¢SÉcƒd  »∏jRGÈdG  ¢Vô©J

.»àjƒµdG á«°SOÉ≤∏d IÒNC’G äÉÑjQóàdG ∫ÓN

 É¡d  ™°†N  »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  Ò°ûJh

 ¥Éë∏dG ≈∏Y ¬JQób ΩóY ¤EG ,»∏jRGÈdG ÖYÓdG

 »Hô©dG ΩÉeCG áeOÉ≤dG º¡JGQÉÑe ∫ÓN ôØ°UC’ÉH

 á©HGôdG  ádƒ÷G  øª°V  ,  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  Ωƒj

.RÉàªŸG …Qhó∏d

 äÉHÉ°ùM ∑ÉHQEG ‘ ƒ«°ûJhÉb áHÉ°UEG âÑÑ°ùJh

 Éª«°S’ ,á«°SOÉ≤dG ÜQóe ƒµfGôa ƒ∏HÉH ÊÉÑ°SE’G

 íjöüdG ºLÉ¡ŸG πãÁ »∏jRGÈdG ±ÎëŸG ¿CGh

 õjõ©dG  óÑY  ´ƒ°†N  πX  ‘ õgÉ÷G  ó«MƒdG

 …Òé«ædG ∫ƒ°Uh ΩóYh á«MGôL á«∏ª©d …hôe

 .¿B’G ≈àM ójó÷G ±ÎëŸG ¿ƒeƒdƒ°S

 ºLÉ¡ŸG  ÜÉ«Z  ¢†jƒ©J  øY  ƒ∏HÉH  åëÑjh

 ¥GQhCG  óMCG  ≈∏Y OÉªàY’G  ∫ÓN øe íjöüdG

 ¢†jƒ©àd ´ƒ£ŸG QóH πãe á«eƒé¡dG §°SƒdG

 .äÉHÉ«¨dG

 ΩÉeCG  »HôjódG  ∫ÓN  ôØ°UC’G  OÉ≤àaG  ôªà°ùjh

 ¤EG  ±É≤jEÓd  …ÒØ¶dG  óªMCG  Oƒ¡÷  »Hô©dG

.áHÉ°UEÓd ó«©°S …QÉ°V ÖfÉL

 ™jóÑdG ≈∏Y É°†jôY GRƒa ,Ö≤∏dG πeÉM ,ó◊G ≥≤M

 IöTÉ©dG ádƒ÷G ΩÉàN ‘ ,âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG ,(0/3)

.áØ«∏N OÉà°SG ‘ ,RÉàªŸG óªM øH öUÉf …Qhód

 õcôŸG  ‘ ,á£≤f 14 ¤EG  ∂dòH  √ó«°UQ ó◊G ™aQh

 ó«°UôH ,øeÉãdG õcôŸG ¤EG ™jóÑdG ™LGôJ Éªæ«H ,™HGôdG

.•É≤f 9

 ,AGõL á∏cQ ÈY ,∫hC’G ±ó¡dG π«é°ùJ øe ó◊G øµ“h

 ó©°S á∏bôY ó©H ,ÜÉgƒdG óÑY óªfi ìÉéæH ÉgOó°S

.61 á≤«bódG ‘ ,á≤£æŸG πNGO ôeÉ©dG

 ,ádƒ÷G  ±GógCG  πªLCG  πé°ù«d  ÜÉgƒdG  óÑY  OÉYh

 Éæ∏©e ,AGõ÷G á≤£æe êQÉN øe á«NhQÉ°U Iójó°ùàH

.67 á≤«bódG ‘ ÊÉãdG ±ó¡dG øY

 πX ‘ ,IóJôŸG äÉªé¡dG ≈∏Y Égó©H ó◊G óªàYGh

.IGQÉÑª∏d IOƒ©dG ‘ ™jóÑdG áÑZQ

 ,™jóÑdG  ∫ÉeBG  ≈∏Y  ¢ùjƒd  ∂jQEG  »∏jRGÈdG  ≈°†bh

 ó©H ,76 á≤«bódG ‘ ,óë∏d ådÉãdG ±ó¡dG ¬∏«é°ùàH

.∑ÉÑ°ûdG πNGO ¬°SCGôH É¡YOhCGh ,É¡d QÉW á«°VôY Iôc

 øe »∏gC’G ÜQóe ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H ≈µà°TG   

 GOGó©à°SG ,É«fGõæJ ‘ ≥jôØdG äÉÑjQóJ Ö©∏e

 øª°V , óMC’G ¢ùeCG ,ÊGõæàdG ÉÑª«°S á¡LGƒŸ

.É«≤jôaEG ∫É£HCG …QhO øe á«fÉãdG ádƒ÷G

 ≥jôØdG ¿Gôe ¥Ó£fG ÒNCÉJ ,ÊÉª«°Sƒe óª©Jh

 ÖfÉL  ìÓ°UG  πÑb  ,óMC’G  ¢ùeCG  ,»YÉª÷G

 ¬«∏Y ΩÉ≤J …òdG  ÉfÉîª«L Ö©∏e á«°VQ øe

 .É«fGõæJ ‘ ≥jôØdG äÉÑjQóJ

 óÑY  ó«°S  ¬©eh  ÊÉª«°Sƒe  ƒ°ùà«H  ΩÉbh

 Ö©∏e ‹hƒ°ùe AÉYóà°SÉH ,IôµdG ôjóe ,ß«Ø◊G

 øe …ƒà°ùŸG ÒZ ÖfÉ÷G ìÓ°U’ ÉfÉîª«L

 áeÓ°S  ≈∏Y  É°UôM  ;¿GôŸG  Ö©∏e  á«°VQG

 .ÚÑYÓdG

 Ö©∏e  ≈∏Y  »YÉª÷G  ≥jôØdG  ¿Gôe  GóHh

 …QGO’Gh »æØdG RÉ¡÷G ócÉJ Éeó©H ÉfÉîª«L

 á«°VQG øe …ƒà°ùŸG ÒZ ÖfÉ÷G ìÓ°UG øe

 ´ÉªàL’G ≈∏Y ÊÉª«°Sƒe ¢UôMh  .Ö©∏ŸG

 ¢Vô©d á°ü°üfl áYÉb ‘ ¢ùeCGô¡X ÚÑYÓdÉH

 á≤«bO 30 IóŸ IöVÉëŸG äôªà°SGh ,ƒjó«ØdG

 .¿GôŸG Ö©∏Ÿ ∑ôëàdG πÑb

 ¢Vô©d ƒjó«ØdG IöVÉfi ÊÉª«°Sƒe ¢ü°üNh

 ÊGõæàdG ÉÑª«°S ≥jôa ‘ ∞©°†dGh Iƒ≤dG •É≤f

 .»∏g?’G »ÑY’ ΩÉ¡e ójó–h

 ,ÊGõæàdG ÉÑª«°S ≥jôa á¡LGƒŸ »∏g’G ó©à°ùjh

 á«fÉãdG ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe øª°V ,AÉKÓãdG óZ ó©H

.É«≤jôaG ∫É£H?G …QhóH äÉYƒªéŸG Qhód

 …QhódÉH ∞«°UƒdG ó©≤e ,IÈ£Y πeC’G ≥jôa πàMG

 ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  √Rƒa  ó©H  ,RÉàªŸG  ÊGOƒ°ùdG

 ∫Óg  ≥jôa  ≈∏Y  ,OGó°T/º«∏M  OÉà°ùH  âÑ°ùdG

 äÉjQÉÑe  ΩÉàN  ‘  ,(0-1)  áé«àæH  πMÉ°ùdG

.á≤HÉ°ùŸG øe 11`dG ádƒ÷G

 ¬ªLÉ¡e ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ IÈ£Y πeC’G ±óg RôMCG

 §¨°†∏d …ó°üàdG ‘ ≥jôØdG í‚h ,ôéØdG ∫OÉY

.πMÉ°ùdG ∫Óg ¬à– ¬©°Vh …òdG ójó°ûdG

 20 ¤EG  √ó«°UQ IÈ£Y πeC’G  ™aQ RƒØdG  ∂dòHh

 ïjôŸG ≈∏Y Ωó≤à«d ,ÊÉãdG õcôŸG Óàfi á£≤f

 ∫Óg óªŒh ,á£≤f ¥QÉØH ådÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U

.á£≤f 16 óæY πMÉ°ùdG

 ∫ÉªàcG ΩóY ‘ »æWƒdG ΩƒWôÿG Ö©∏e ÖÑ°ùJh

 øe  πbCG  ∫ÓN  á«fÉãdG  Iôª∏d  ∂dPh  IGQÉÑŸG

 IÎa ∫ÓN »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ™£≤fG å«M ,´ƒÑ°SCG

 ïjôŸGh  ±QÉ°†≤dG  áWöûdG  IGQÉÑŸ  áMGÎ°S’G

 ∫OÉ©àdÉH  ∫hC’G  É¡Wƒ°T  ≈¡àfG  »àdG  ,öTÉØdG

.»Ñ∏°ùdG

 •ƒ°ûdG  á∏ªµàd  Ö©∏ŸG  äGòd  ¿É≤jôØdG  Oƒ©jh

 ó©H  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ΩÉ“  ‘  ∂dPh  ÊÉãdG

.ádƒ£ÑdG áëF’ Ö°ùM ,óMC’G móZ QÉ¡f ∞°üàæe

 ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G »FÉHô¡µdG QÉ«àdG  ´É£≤fG ¿Éch

 »∏gC’Gh πeC’G IGQÉÑe ∫ÉªcEG ΩóY ‘ ÖÑ°ùJ ób

 ≥FÉbO 7 É¡àjÉ¡f ≈∏Y ≈≤ÑJ ób ¿Éc »àdG ,…hôe

.§≤a

 IGQÉÑe â≤Ñ°S IGQÉÑe ‘ ,É¡JGP ádƒ÷G øª°Vh

 öTÉØdG  ∫Óg  π°UGh  ,öTÉØdG  ïjôŸGh  áWöûdG

 …òdGh ,ådÉãdG RƒØdG ≥≤Mh á«dÉààŸG ¬JGQÉ°üàfG

-2) áé«àæH ΩƒWôÿG »∏gC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y AÉL

.(1

 ,Úaó¡dG ¬ nbQoR ˆG óÑY óªfi öTÉØdG ∫Ó¡d RôMCG

 öTÉØdG ™aÒd ,áØ«∏N óªMCG  ΩƒWôÿG »∏gCÓdh

 ΩƒWôÿG »∏gC’G  óªŒh ,á£≤f 15 ¤EG  √ó«°UQ

.á£≤f 13 óæY

 ,(0/4)  É≤MÉ°S  GRƒa  ∫Ó¡dG  ≥≤M

 ∂dPh »æWƒdG ΩƒWôÿG ¬Ø«°V ≈∏Y

 ´ƒÑ°SC’G  øe  á∏LDƒe  IGQÉÑe  ‘

 ÊGOƒ°ùdG  …QhódG  á≤HÉ°ùŸ  ™HÉ°ùdG

 ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,Ωó≤dG Iôµd RÉàªŸG

.OGó°T/º«∏M OÉà°ùH âÑ°ùdG

 …ƒHÉÑÁõdG  øe  πc  ±GógC’G  RôMCG

 ÜÉÑ°ûdG  áÄa  ÖY’h  »°ù«L  â°S’

 á∏©°ûdG ó«dh πjóÑdGh Ú°SÉj Iöù«e

 ≥FÉbódG ‘ ∂dPh ,Ú«dÉààe Úaóg

.3+90h 88 ,64h ,21

 24  ¤EG  ∫Ó¡dG  ó«°UQ  RƒØdG  ™aQh

 IQGóéH  GOôØæeh  GQó°üàe  á£≤f

 ΩƒWôÿG OÉY Éªæ«H ,∫hC’G õcôŸÉH

 óæY  √ó«°UQ  óªŒh ºFGõ¡dG  ™HôŸ

.á£≤f 16

 ‘ ájGóÑdG òæe ∫Ó¡dG π«µ°ûàd OÉYh

 ‹hódG ≈eôŸG ¢SQÉM Ωƒ«dG IGQÉÑe

 ∑QÉ°Th  ,øjöûY ƒHCG  ˆG  óÑY  »∏Y

 ,¥RGôdG óÑY Ö«£dG ´ÉaódG Ö∏b ‘

 ,»æZÒe ∫GDƒª°ùdG ¬ÑfÉL ¤EG Ö©dh

 ¿GhQR ∫Ó¡∏d »æØdG ôjóŸG Öë°Sh

 óªfi  ´ÉaódG  »Ñ∏b  ,¢ûà«aƒdƒfÉe

 GôJGh óªfi …QƒØjE’Gh ≥æjQEG  óªMCG

.IGQÉÑŸG øY ÉeÉ“

 òæe  IGQÉÑŸG  ≈∏Y  ∫Ó¡dG  ô£«°Sh

 IQƒ£N πµ°ûj ¿CG ¿hO øµdh É¡àjGóH

 ¢SQÉMh  óFÉb  ≈eôe  ≈∏Y  IÒÑc

 ∫OÉY  »æWƒdG  ΩƒWôÿG  ≈eôe

 âa’  πµ°ûH  RôHh  ,∫ƒ°SôdG  Ö°ùM

 ,»°ù«L  â°S’  ∫Ó¡dG  §°Sh  ÖY’

 Ωƒ°Tôc ≈Ø£°üe ‹hódG ≈©°S Éªæ«H

 ΩƒWôÿG ´ÉaOh §°Sh ‘ Ö©d …òdG

 ´ÉaódG  ‘ ≥jôØdG  º«¶æàd »æWƒdG

.IóJôŸG äÉªé¡dG IOÉ«bh

 IÒ£ÿG  äÉcôëàdG  ¤hCG  äô¡Xh

 á≤«bódG  ‘  ΩƒWôÿG  ÖfÉL  øe

 Ió«°üe âµàdG õà©e öùc ÚM 19

 óæY ¥hóæ°üdG áaÉM π°Uhh π∏°ùàdG

 ¢ùµYh ,∫Ó¡dG ´Éaód øÁC’G ÖfÉ÷G

 øµd ,ôNB’G ÖfÉé∏d áØMGR á«°VôY

 âà°T ˆG óÑY ¢SQÉa öùjC’G Ò¡¶dG

.IôµdG

 øe Iôc â°S’ ´õàfG 21 á≤«bódG ‘h

 Ωƒé¡dG Ö∏≤d ÉgQôeh Ö©∏ŸG §°Sh

 Ò¡¶∏d  ÉgQôe  …òdGh  øªMôdG  óÑY

 ÖfÉé∏d á«dÉY É¡Ñ©d …òdG  ,¢SQÉa

 ¢ùµYh πZƒJ …òdG ,Ωó≤e ó«©d ôNB’G

 »°ù«L É¡∏HÉ≤a ¥hóæ°üdG πNGO Iôc

 ‘ ¬°SCGôH  Iƒ≤H  ∞∏ÿG  øe  ΩOÉ≤dG

.∫hC’G ±ó¡dG Óé°ùe ≈eôŸG

 Ωó≤e  ó«Y  ¢ùµY  ≥FÉbóH  Égó©Hh

 ≈“QG  ¥hóæ°üdG  πNGO  áØMGR  Iôc

 ∫ƒ°SôdG Ö°ùM ∫OÉY ¢SQÉ◊G É¡«∏Y

 πªcCGh  É¡«dEG  Iöù«e  ∫ƒ°Uh  πÑb

.É¡à«à°ûJ ´ÉaódG

 •ƒ°ûdG ‘ ¬à«∏°†aCG ∫Ó¡dG π°UGhh

 øe â«ªà°ùe ìÉØc πX ‘ ,ÊÉãdG

 §°Sh  ‘ »æWƒdG  ΩƒWôÿG  »ÑY’

 QóH  Ωö†îŸG  ≥jôW  øY  Ö©∏ŸG

.≥∏b øjódG

 ±ó¡dÉH  ¬£¨°V  π∏c  ∫Ó¡dG  øµdh

 ÜÉ°ûdG  ÖYÓdG  ≥jôW  øY  ÊÉãdG

 ÉgOó°S Iôµd É©HÉàe ,ø°ùj Iöù«e

 §¨°V  â–  øªMôdG  óÑY  óªfi

 πØ°SCG  øe  äóJQÉa  ,öùjC’G  Ò¡¶dG

 ‘  Iöù«e  É¡©HÉJ  øÁC’G  ºFÉ≤dG

.64 á≤«bódG ‘ ≈eôŸG

 øªMôdG  óÑY óªfi øe πc êôNh

 ƒHCGh  øjóHÉY  ójDƒeh  Ωó≤e  ó«Yh

 º¡æe  ’óH  πNOh  ,ˆG  óÑY  á∏bÉY

 ó«dhh  ÉÑLƒH  øjódG  ‹Gh  øe  πc

 »Ñeƒc  »æ«a  ‹ƒ¨fƒµdGh  á∏©°ûdG

.¥hQÉa ógÉ›h É‚ƒ‚ƒH

 Úaóg  áaÉ°VEG  ‘  ∫Ó¡dG  í‚h

 ≈≤∏J …òdG á∏©°ûdG ó«dh ≥jôW øY

 ¥hóæ°üdG  πNGO  áØMGR  Iôjô“

 ¥ƒa  øe  É¡Ñ©dh  IôµdÉH  ≥∏£fGh

 ∫ƒ°SôdG Ö°ùM ∫OÉY ≈eôŸG ¢SQÉM

.88 á≤«bódG ‘

 áªég  øeh  ,3+90  á≤«bódG  ‘h

 ≈∏Y  »Ñeƒc  »æ«a  Qôe  áª¶æe

 …òdG á∏©°ûdG ó«dƒd ¥hóæ°üdG áaÉM

 ,QGõæd IôµdG ∑ôJh ™aGóe øe ¢ü∏îJ

 ó«dh  ácôM √ÉŒG  ‘ ÉgQôe  …òdG

 Oó°Sh  äÉÑãH  Ωó≤àa  ,≈eôŸG  ƒëf

 ¢SQÉ◊G  ÚÁ  ≈∏Y  áØMGR  Iôc

.¬≤jôØd É©HGQ Éaóg Óé°ùe



�أكد مهدي عل���ي، مدرب �شباب 

�لأهلي، رغبة فريقه �لقوية يف 

�لنهائية  �إىل �ملب���ار�ة  �لتاأهل 

لكاأ�س رئي����س �لإمار�ت، عندما 

يلتقي بني يا�س �ليوم �لإثنني، 

يف ن�شف �لنهائي.

وقال مهدي يف �ملوؤمتر �ل�شحفي 

�ملبار�ة  "�أهمي���ة  �لتقدمي���ي: 

تنب���ع م���ن �أن �لبطولة حتمل 

��شم رئي�س �لإمار�ت، وهو ��شم 

غال عل���ى �جلميع، و�ملو�جهة 

تتطلب �أعلى درجة من �لرتكيز 

و�للت���ز�م، خا�شة و�أنها تلعب 

بنظام خروج �ملهزوم".

وز�د: "�لفري���ق �لأكرث جاهزية 

�شيف���وز، ونح���ن لدينا خربة 

كبرية يف �لتعامل مع مثل هذه 

يقدم  يا�س  وبن���ي  �ملباريات، 

م�شتويات طيب���ة هذ� �ملو�شم، 

وتعادلنا معه يف �لدور �لأول".

وو��شل قائ���ًا: "�مل�شكلة �لتي 

تو�جه فرق �لكاأ�س، ق�رص فرتة 

�لإعد�د، وكنا نتمنى على �لأقل 

�أ�شب���وع لتجهيز  منحها فرتة 

�لفريق، خا�شة �أن هناك �حتمال 

باأن تلعب �أ�شو�ط �إ�شافية، لكن 

ورغم ذلك ن�شعى لنكون �لطرف 

�لفائز و�ملتاأهل".

و�أكم���ل: "لكل مب���ار�ة ظروفها 

�ملختلف���ة، و�أي ف���وز يعط���ي 

ثقة و�إيجابي���ة ويكون حمفز�ً 

لاعبني، ومب���ار�ة حتا حققنا 

خالها �لأه���م باحل�شول على 

�لنق���اط، وعل���ى �لرغ���م من 

مرورنا باأ�شبوع �شعب بغياب 

10 لعب���ني، لك���ن باإ����رص�ر 

�لقتالية،  �ملوجودين، وروحهم 

جنحنا يف حتقي���ق �ملر�د يف 

�لدقائق �لأخرية".

و�أو�شح: "نلع���ب على جميع 

كبري،  �شغط  �لبطولت، وحتت 

ون���وؤدي مبار�ة كل 3 �أيام، وهو 

ما يت�شبب يف �إجهاد �لاعبني، 

وتع���دد �لإ�شاب���ات، وبالطبع 

ي�شع���ب فر�س �جله���از �لفني 

يف تدوير �لاعبني، ولكننا من 

خال خربتنا مع �لفريق، نعرف 

كيف نتعامل م���ع �ملباريات، 

�لأق���رب  �لاعب���ني  وجتهي���ز 

للم�شاركة".

وعن �لنج���م عمر عبد �لرحمن 

"عموري"، لعب �لفريق �جلديد، 
قال: "عمر لع���ب مهم وموؤثر 

وللمنتخب  للن���ادي  بالن�شبة 

متعة  م�شدر  وه���و  �لإمار�تي، 

للجمهور"

"نحن �شعد�ء بتو�جد  و�أختتم: 

عم���ر معن���ا، ونحر����س على 

جتهيزه وتوف���ري �لدعم �لازم 

ل���ه ليعود للماع���ب ب�شورة 

��شتعج���ال،  دون  تدريجي���ة 

وحالي���ًا هو يف ف���رتة �لعاج 

�إىل وقت  و�لتاأهيل، ويحت���اج 

ليكون جاهز�ً ب�شورة كاملة".

ومن جانبه، ق���ال عبد �لعزيز 

�لأهلي:  �شب���اب  مد�فع  هيكل، 

"ندرك �أهمية و�شعوبة �ملبار�ة، 
وه���ي ل تقب���ل �لق�شمة على 

�ثن���ني، لأن من يف���وز يتاأهل 

للمب���ار�ة �لنهائي���ة، وهذ� هو 

ـ وام : اأبوظبيـ 

 يت�ش���در �لنجم �لإمار�ت���ي �إ�شماعيل مطر لعب 

نادي �لوح���دة �ل�شتفتاء �ل���ذي يجريه �لحتاد 

�لآ�شيوي لك���رة �لقدم لختي���ار �أف�شل لعب يف 

�جلولة 17 من دوري �خلليج �لعربي.

و�أطل���ق �لحتاد �لقاري �ل�شتفت���اء �أم�س �ل�شبت 

على موقعه �لر�شمي، وتبلغ �لن�شبة �لتي ح�شل 

عليها �إ�شماعيل مطر حتى �لآن 42 % من �إجمايل 

عدد �لأ�شو�ت، وياأتي بعده فابيو دي ليما لعب 

�لو�ش���ل يف �ملركز �لثاين بن�شبة 33 %، ثم كايو 

لوكا����س لعب �لعني يف �ملرك���ز �لثالث بر�شيد 

17 %، ثم نيكول�س خامينيز لعب بني يا�س يف 

�ملركز �لر�بع بن�شبة 8 % من �لأ�شو�ت.

وكان �إ�شماعيل مطر قد قاد فريقه �إىل حتقيق �لفوز 

بثاثية نظيفة على خورفكان و�شجل هدفني يف 

�لدقيقتني 23 و84 من �ملبار�ة �لتي جرت بينهما 

عل���ى ��شتاد �آل نهيان، مبا رفع ر�شيد �لفريق �إىل 

27 نقطة.

ويعد �إ�شماعيل مط���ر �ملولود يف 7 يناير 1983 

من �أهم جنوم كرة �لقدم �لإمار�تية عرب �لتاريخ، 

منذ كان يف مرحلة �لنا�شئ���ني و�ل�شباب، حيث 

�شبق له �لفوز بالك���رة �لذهبية يف كاأ�س �لعامل 

لل�شباب عام 2003، وقاد منتخب �لإمار�ت للفوز 

بلق���ب كاأ�س �خلليج يف عام���ي 2007، و2013، 

وف���از بلقب �أف�شل لعب عرب���ي يف عام 2004، 

ومت تر�شيح���ه للفوز بجائزة �أف�شل لعب �آ�شيوي 

لعام 2006، وفاز بلقب �أف�شل لعب خليجي عام 

2007، وه���د�ف بطولة كاأ����س �خلليج يف �لعام 

نف�ش���ه ، وثاين �أف�شل لع���ب �آ�شيوي عام 2008، 

وثالث �أف�شل مهاجم يف �آ�شيا عام 2009 /ح�شب 

موقع جول �لعاملي/، و�لاعب �لأكرث جماهريية 

يف �لوط���ن �لعربي ع���ام 2008، و�شجل هدفني 

يف �أوملبياد لندن 2012 �شمن �شفوف منتخبنا 

�لوطني �أحدهما يف مرمى �لأوروجو�ي و�لآخر يف 

مرمى �ل�شنغال.

و�أكد �ملوقع �لر�شمي لاحتاد �لآ�شيوي �أن �جلولة 

�ل� 17 م���ن دوري �خلليج �لعربي ميكن �أن يطلق 

عليها جولة �لتعادلت يف منطقة �ل�شد�رة، حيث 

تع���ادل فيها �ل�شارقة �شاح���ب �ملركز �لأول مع 

�لظفرة فلم يتق���دم �إل نقطة، كما تعادل �جلزيرة 

�شاح���ب �ملركز �لث���اين / بف���ارق �ملو�جهات 

�ملبا�رصة/ عن �لأول مع بني يا�س �شاحب �ملركز 

�لثالث، لي�شبح ر�شيد �جلزيرة 37 نقطة، وي�شبح 

ر�شي���د بني يا�س 33 نقط���ة يف �ملركز �لثالث.. 

كم���ا �أكد �ملوقع �أن �جلولة �ل� 17 كانت من �أغزر 

�جلولت �أهد�فا حيث �شهدت ت�شجيل 29 هدفا يف 

7 مباريات بن�شبة 4.14 هدف يف كل مبار�ة .

دبي / وام :

 عقد �حت����اد �لإمار�ت لك����رة �لقدم �م�س 

�لجتم����اع �لفني �خلا�س مببار�تي �لدور 

ن�ش����ف �لنهائ����ي لبطولة كاأ�����س رئي�س 

�لدول����ة للمو�شم �لريا�شي 2021-2020 

بح�شور م�شوؤويل جلن����ة �مل�شابقات، �إىل 

جانب ممثلي �أندي����ة "�لن�رص، و�ل�شارقة، 

و�شباب �لأهلي، وبني يا�س".

وبد�أ �لجتماع بكلمة ملحمد عبد�هلل هز�م 

�لظاهري �لأمني �لعام لحتاد �لكرة �لذي 

رحب باحل�شور، ناقا لهم حتيات رئي�س 

و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة، ومتمنيا لاأندية 

�لتوفيق يف مبار�تي �لغد وتقدمي م�شتوى 

يعك�س مدى تطور �لكرة �لإمار�تية.

�لبطولة  و��شتعر�����س �لجتماع لو�ئ����ح 

�ملتعلقة  �لتنظيمية  و�لأمور  و�لرتتيبات 

باجلو�نب �لإد�رية و�لتحكيمية، و�لإعام 

و�لت�شوي����ق وحقوق �لب����ث �لتليفزيوين، 

و�لرد على جمي����ع �ل�شتف�شار�ت �لو�ردة 

من ممثلي �لأندية.

    ويف �ملب����ار�ة �لأوىل �لت����ي �شتجمع 

فريقي بني يا�س و�شباب �لأهلي با�شتاد 

ن����ادي �ل�شارق����ة تقرر �أن يرت����دي لعبو 

بني يا�س �لل����ون �ل�شماوي �لكامل، فيما 

�شريت����دي لعب����و �ش���������ب����اب �لأهلي 

�لل����ون �لأحم����ر، ويف �ملب����ار�ة �لثانية 

�لت����ي �شتجمع فريقي �لن�����رص و�ل�شارقة 

مت �عتم����اد �لقم�ش����ان �لزرق����اء للن�رص 

و�لبي�شاء لل�شارقة.

دياز،  ر�مون  �لأرجنتيني  �أ�شار 

م���درب �لن����رص، �إىل �أن لق���اء 

�ل�شارقة، يف �إطار �لدور ن�شف 

�لنهائي لكاأ�س رئي�س �لإمار�ت 

�ليوم �لإثنني، على �شتاد ر��شد 

�لعيار  م���ن  مو�جهة  بدب���ي، 

�لثقيل، وتتطلع فيها �جلماهري 

�إىل روؤية م�شتويات ر�ئعة.

وقال دياز يف �ملوؤمتر �ل�شحفي 

�لتقدمي���ي: »�جلماهري تتطلع 

�إىل م�شتوي���ات ر�ئعة يف مثل 

هذه �ملو�جه���ات، و�أمتنى باأن 

تتحق���ق تطلع���ات �جلماهري، 

وتكون �ملب���ار�ة على م�شتوى 

عاٍل، ومبا يليق باحلدث �ملهم 

�لكبرية  وبالقيم���ة  للبطولة، 

لكا �لفريقني«.

و�أ�ش���اف: »�لن�رص ي�شعى بكل 

قوة �إىل �لفوز عل���ى �ل�شارقة 

�أغل���ى  للتاأه���ل �إىل نهائ���ي 

�لكوؤو����س، نظ���ًر� مل���ا متثله 

�لبطول���ة م���ن قيم���ة غالية 

�لن�رص وجميع  ل���دى  وثمينة 

جماهريه«.

و�أكمل: »ل جمال �أمام �لن�رص 

�ش���وى �لفوز، خ�شو�ش���ا �أنها 

مبار�ة بنظام خروج �ملغلوب، 

ول جم���ال فيه���ا للتعوي�س، 

ونحن منتلك �حللول �لهجومية، 

ومنلك لعب���ني مميزين، وهو 

ما ظه���ر يف مو�جهة عجمان 

�لأخرية بالدوري«.

و�أو�ش���ح: »��شتطعنا معاجلة 

غي���اب �لفاعلي���ة �لهجومية 

بت�شجي���ل 3 �أهد�ف عن طريق 

ري���ان مينديز و�شي���اء �شبع، 

ر�ئع  �لظهور مب�شتوى  بجانب 

�لاعبني  ��شتيع���اب  بف�ش���ل 

وتطبيقها يف  �ملدرب  لطريقة 

�مللعب، كما ظهر يف �ملباريات 

�لأخرية«.

و�شك���ر دي���از �لاعبني على 

لعمل  �ل�رصي���ع  �ل�شتيع���اب 

�جله���از �لفن���ي، وعلى بذلهم 

�لف���رتة  يف  كب���ري  جمه���ود 

�ملا�شي���ة لتحقي���ق �لنتائج 

�لإيجابية، ورد على �شوؤ�ل عن 

�لتغيري�ت يف ت�شكيلة �لفريق 

خال �ملباريات �لأخرية.

 وق���ال �مل���درب: »للذه���اب 

بعيد�، يجب �أن ميتلك �لفريق 

جمموع���ة كبرية من �لاعبني 

�جلاهزي���ن، ول ميكن للفريق 

�أن يعتمد على 10 �أو 11 لعبا 

فق���ط، ومع �لوق���ت �شنتعرف 

على مي���ز�ت جميع �لاعبني 

��شتغ���ال هذه  لنتمكن م���ن 

�مليز�ت مبا ي�شب يف م�شلحة 

�لفريق«.

�أكد ري���ان مينديز،  وب���دوره، 

»مو�جه���ة  �لن����رص:  لع���ب 

�ل�شارقة �شتكون قوية، وجميع 

�لاعبني تدربو� جيد� للمبار�ة، 

و�أمتنى �أن يظهر �لفريق ب�شورة 

جي���دة ليتمكن من �لفوز على 

�ل�شارق���ة، و�لتاأهل �إىل نهائي 

�لبطولة«.
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 بني يا�س يواجه �سباب الأهلي 

وال�سارقة يالقي الن�سر في ن�سف 

نهائي كاأ�س رئي�س الدولة

مدرب بني يا�س: عيوننا 

على نهائي الكاأ�س

دبي  ــ  وام :
 

تتج���ه �لأنظار �ليوم " �لإثن���ني " �إىل مبار�تي 

�لدور ن�ش���ف �لنهائي لبطول���ة كاأ�س �شاحب 

�ل�شم���و رئي�س �لدول���ة لكرة �لق���دم للمو�شم 

�لريا�ش���ي 2020-2021 ، حي���ث يلتق���ي يف 

�لأوىل فريقا بني يا�س و�شباب �لأهلي با�شتاد 

ن���ادي �ل�شارق���ة �ل�شاعة �خلام�ش���ة و�لن�شف 

م�شاء، فيما يلتق���ي يف �ملبار�ة �لثانية فريقا 

�ل�شارقة و�لن�رص با�شت���اد ر��شد بدبي �ل�شاعة 

�لثامنة و�لن�شف م�شاء.

وكانت �لفرق �لأربعة قد تاأهلت �إىل �لدور ن�شف 

�لنهائي بع���د جتاوزها مباري���ات دور �ل�شتة 

ع�رص و�لدور ربع �لنهائي، حيث ��شتطاع فريق 

بني يا����س �لفوز على �لعروب���ة بهدفني دون 

مقابل يف دور �ل� 16، وعلى �لو�شل بهدف دون 

مقابل يف دور �لثمانية، فيما جاء تاأهل �شباب 

�لأهلي بعد فوزه على حتا بثاثية نظيفة يف 

دور �ل���� 16 وبثنائية نظيفة على �لإمار�ت يف 

دور �لثمانية.

يف �ملقابل ح�شم �ل�شارقة تاأهله �إىل هذ� �لدور 

بعد فوزه على خورف���كان بثنائية نظيفة يف 

دور �ل� 16 وبرباعي���ة نظيفة على �لظفرة يف 

دور �ل� 8، بينما جاء تاأهل �لن�رص بعد جتاوزه 

عقب���ة �لوحدة بركات �جلز�ء �لرتجيحية 2-4 

يف دور �ل���� 16، وبثنائي���ة دون مقاب���ل على 

عجمان يف دور �ل� 8.

�إي�شايا،  د�نييل  �أو�شح 

م���درب بني يا����س، �أن 

للقاء  جاه���ز  فريق���ه 

�شب���اب �لأهل���ي �ليوم 

�لإثن���ني، يف �لدور قبل 

فريقه  وعيون  �لنهائي، 

على �لو�شول �إىل نهائي 

كاأ�س رئي�س �لإمار�ت.

يف  �إي�شاي���ا  وق���ال 

�ل�شحف���ي  �ملوؤمت���ر 

�لتقدمي���ي: "نعل���م �أن 

�ملبار�ة لن تكون �شهلة �أمام �أحد �أقوى �لفرق، كما �أن 

�شباب �لأهلي تغري كثري�، بعد �أن ت�شلم مهدي علي، 

مهمة تدريب �لفريق". و�أ�شاف: "�لكاأ�س بطولة مهمة 

جد� لنا، ونح���ن نناف�س بقوة هذ� �ملو�شم، ون�شعى 

لتحقيق ما ن�شتطيع حتقيقه، ونحن �لآن �أمام فر�شة 

للو�شول �إىل نهائي بطولة كاأ����س رئي�س �لإمار�ت، 

ويجب �أن نتم�شك بتلك �لفر�شة".

وتابع: "بني يا�س، لي�س جاهز بدنيًا متامًا، ب�شبب 

�ملبار�ة �لقوية �لأخرية �لتي خا�شها �أمام �جلزيرة 

يف �ل���دوري، و�نته���ت بالتع���ادل )3-3(، وتطلبت 

جمهود بدين عايل حتى �للحظات �لأخرية".

وو��ش���ل: "كم���ا �أن �ملب���ار�ة �لتي �شبقته���ا �أمام 

خورفكان، تطلبت من �لفري���ق �إكمال �ملبار�ة ب�10 

لعبني، بعد حال���ة �لطرد �لتي تعر�س لها �لفريق، 

ولهذ� لدينا بع�س �مل�شاكل �لبدنية".

�أما عن غيابات بني يا�س، فاأو�شح: "ل توجد غيابات 

يف �لفريق، بعد ��شتع���ادة كل �لاعبني �مل�شابني، 

وعودة كاب���ن �لفريق، فو�ز عو�ن���ة لان�شمام �إىل 

�ملجموعة، و�شيت���م �ختيار �أف�ش���ل ت�شكيلة لهذه 

�ملو�جهة يف �ليومني �لقادمني".

مدرب الن�سر: �سنعبر ال�سارقة اإلى 

نهائي اأغلى الكوؤو�س

اتحاد الكرة ي�ستعر�س لوائح البطولة والأمور التنظيمية 

مع اأندية ن�سف نهائي الكاأ�س

اإ�سماعيل مطر يت�سدر ا�ستفتاء 

التحاد الآ�سيوي كاأف�سل لعب 

في الجولة 17

مدرب �سباب الأهلي: مواجهة بني يا�س 

تتطلب تركيزا والتزاما

مدرب ال�سارقة متفائل بالو�سول اإلى نهائي الكاأ�س
�أك���د عب���د �لعزيز �لعن���ربي، مدرب 

�ل�شارق���ة، �أن فريق���ه و�لن�رص لي�شا 

يف �أف�شل حالتهم���ا، قبل �أن يلتقيا 

�ليوم �لثنني، على �شتاد ر��شد بنادي 

�شباب �لأهلي، يف �لدور قبل �لنهائي 

لكاأ�س رئي�س �لإمار�ت.

وقال م���درب �ل�شارق���ة، يف �ملوؤمتر 

�ل�شحفي �خلا�س باللقاء: "�لفريقني 

لديهم���ا عنا�رص مميزة ق���ادرة على 

تقدمي �لعر�س �جليد �لقوي و�جلميل 

�لذي ي�شع���د �جلماه���ري، ومباريات 

�لكاأ�س تختلف ع���ن �لدوري، وثقتي 

كبرية يف جميع �لاعبني".

و�أ�شاف عبد �لعزيز �لعنربي: "نعلم 

ق���وة �ملناف����س �لذي ميتل���ك نف�س 

رغبتن���ا يف �لفوز، ورغ���م نتائجنا 

�لأخ���رية غري �جلي���دة، لكن ثقتي 

كبرية يف حتقيق �لهدف، ومتفائل 

�لنهائية،  �ملب���ار�ة  �إىل  بالو�شول 

و�للعب على �لكاأ�س".

من جانبه، قال ع���ادل �حلو�شني 

"م���ا يحدث  �ل�شارق���ة:  حار����س 

للفريق موؤخر� م�شوؤولية �لاعبني 

يف �ملق���ام �لأول، و�جله���از �لفني 

يقدم كل م���ا لديه، و�ل���دور على 

�ملتو�جدين يف �أر�س �مللعب".

و�أمت ع���ادل �حلو�شن���ي: "ن�شين���ا 

نتائجنا يف دوري �خلليج �لعربي، 

وكل تركيزنا على مو�جهة �لن�رص 

�لي���وم �لثنني، وجاه���زون ذهنًيا 

وفنًيا لإ�شعاد جماهرينا، بالو�شول 

�إىل �ملبار�ة �لنهائية".



اأبوظبي-الوحدة:

اختتمت م�س���اء اأم����س الأول ال�س���بت ، 

فعالي���ات الن�س���خة الثامنة م���ن كاأ�س 

اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز 

احلواجز، بفوز الفار�س���ة اأنيتا �س���اندي، 

عل���ى �س���هوة اجل���واد " ف���ور كا�س 2" 

بكاأ�س لق���ب البطولة، من فئة النجمتني، 

والتي ا�ست�ساف فعالياتها نادي اأبوظبي 

للفرو�سي���ة يف العا�سم���ة اأبوظبي على 

م���دى ثالثة اأي���ام خالل الف���رة من 18 

وحتى 20 فرباير احلايل.

�سه���د جانبًا من مناف�س���ات يوم اخلتام 

ومرا�سم تتوي���ج الفائزات، �سعادة ناعمة 

املن�س���وري، ع�سو جمل�س اإدارة اأكادميية 

فاطم���ة بنت مبارك للريا�س���ة الن�سائية 

وال�سي���د كيم اإلي���وت مدير ع���ام نادي 

اأبوظب���ي للفرو�سي���ة لتتوي���ج الفائزات 

و�س���ارك يف ثال���ث اأي���ام البطولة 108 

فار�سة وفار�سًا والذي تكون من 6 اأ�سواط: 

فئة البطولة الدولية لفئة الأطفال برعاية 

زهرة اخلليج وتقدر قيمة جوائزها ب 20 

األف درهم، وفئ���ة النا�سئني )اجلونيورز( 

برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية 

والتي تقدر قيمة جوائزها املالية ب 30 

األف درهم، وفئة البطولة الدولية من فئة 

النجمة الواح���دة خليول القفز ال�سغرية، 

برعاي���ة جمل�س اأبوظبي الريا�سي وتقدر 

قيم���ة جوائزها ب 50 األ���ف درهم، وفئة 

ال�سباب حتت 25 �سنة للبطولة الدولية، 

جول���ة واح���دة م���ع التماي���ز، برعاية 

ا�سطب���الت ال����راع  والتي تق���در قيمة 

جوائزها ب 30 األف درهم، وفئة ال�سيدات 

للبطول���ة الدولي���ة، جول���ة خا�سة من 

مرحلتني ترعاه���ا اأكادميية فاطمة بنت 

مبارك للريا�س���ة الن�سائية بجوائز تقدر 

قيمته���ا ب 50 األف دره���م وفئة اجلائزة 

الكربى للبطول���ة الدولية لل�سيدات التي 

ترعاه���ا لوجن���ني بجوائز مالي���ة تقدر 

قيمتها ب 125 األف درهم. 

بع���د اأن ا�ستكمل���ت املناف�س���ة الدولية 

الثاني���ة من فئة النجمت���ني التي اأقيمت 

اأم����س قبل اليوم اخلتامي، كانت النتائج 

كالتايل: تناف�ست 17 فار�سة على جائزة 

الأكادميي���ة بقيمة )60( األف درهم، راعية 

اآخر اأ�سواط ثاين اأيام البطولة )اجلمعة(، 

وج���اء ال�س���وط مبوا�سف���ات املرحلتني 

اخلا�س���ة، و�سمم م�ساره���ا بحواجز بلغ 

ارتفاعها )135( �سم، وجنحت 7 فار�سات 

يف اإكم���ال املرحلتني دون خطاأ، وظفرت 

الفار�س���ة البولندي���ة اأميلي���ا مو�سي���كا 

املركز  بجائزة  "كونتندرك����س"  واجلواد 

الأول، واأكمل���ت املرحلة الثانية يف زمن 

�ريع بلغ )40.56( ثانية، ونالت جائزة 

املركز الثاين الفار�س���ة الرنويجية اأنيتا 

�ساندي واجل���واد "فور كا�س 2" و�سجلت 

يف املرحل���ة الثانية زمنًا بلغ )42.24( 

الثال���ث نالتها  ثانية، وجائ���زة املركز 

الفار�سة الدمناركي���ة تينا لوند والفر�س 

"�سيلفيتا زد" بع���د ت�سجيلها )45.54( 
ثانية يف املرحلة الثانية.

وبه���ذه املنا�سبة قالت �سع���ادة ناعمة 

اأكادميية  اإدارة  املن�سوري، ع�سو جمل�س 

فاطمة بنت مب���ارك للريا�سة الن�سائية: 

الثامنة للبطولة،  "يعترب جناح الن�سخة 
ر�سال���ة ح�سارية للع���امل تعك�س اإميان 

الرا�سخة  الر�سي���دة  الإم���ارات وقيادتها 

مبوا�سل���ة التق���دم والتمي���ز يف جميع 

املج���الت وخا�س���ة الريا�سي���ة، وعلى 

الرغم من كل التحديات والظروف املحيط 

بنا، متكن فريق العمل يف الأكادميية من 

تنظيم احلدث باأعلى امل�ستويات.

وتابع���ت " نق���در اجلهود الت���ي تقدمها 

الأكادميية بالتعاون م���ع الرعاة ونادي 

اأبوظب���ي للفرو�سي���ة ال���ذي متك���ن من 

احت�سان املناف�سات مطبقًا كل الإجراءات 

الالزمة واملعتمدة من ال�سلطات ال�سحية. 

و�سعدنا بالإقبال الكب���ري على املناف�سة 

م���ن الفار�س���ات والفر�سان، وهن���ا اأي�سًا 

اأتوجه بال�سكر ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت 

مب���ارك، رئي�سة الحت���اد الن�سائي العام، 

رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة، 

الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�رية، 

"اأم الإمارات"، وال�سكر مو�سول اإىل ال�سيخة 
فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان، رئي�س 

جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك 

للريا�س���ة الن�سائية رئي�سة نادي اأبوظبي 

ونادي العني لل�س���ي���دات على الدع�����م 

الالحمدود للم���راأة يف املحافل املحلية 

والدولية".
ويف مناف�سة اجلائ���زة الكربى امل�سّغرة 

من فئ���ة النجمتني، وبرعاي���ة اأكادميية 

فاطمة بنت مب���ارك للريا�سة الن�سائية، 

وجوائزها التي بلغ���ت )50( األف درهم، 

وجرت فعالياتها قب���ل مناف�سة اخلتام، 

تناف�ست 30 فار�سة، يف �سوط مبوا�سفات 

اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز، و�سمم 

م�ساره بحواجز بلغ ارتفاعها )120( �سم، 

واأكملت اجلولة الرئي�سة 10 فار�سات دون 

خطاأ، وجتدد بينه���ن التناف�س يف جولة 

التمايز واأكملته���ا 8 فار�سات دون خطاأ 

اأي�سًا، وبف���ارق التوقيت تّوجت الفار�سة 

ال�سورية اآية حم�سو مع الفر�س "�سامبيون 

126" بجائزة املركز الأول، بعد اإكمالها 

التماي���ز يف زمن بل���غ )32.62( ثانية، 

وتّوجت بجائزة املرك���ز الثاين الفار�سة 

الربيطاني���ة جورجيا تي���م والفر�س "زد 

�سف���ن كاني���ا دان����س"، واأنه���ت التمايز 

يف زم���ن بل���غ )33.35( ثانية، وحققت 

الفار�س���ة الدمناركية تين���ا لوند جائزة 

املرك���ز الثالث ب�سحبة الفر�س "�سيلفيتا 

زد" واأنهت التماي���ز يف )34.33( ثانية 
اأكادميية فاطمة  مبناف�سة كاأ�س بطول���ة 

بنت مبارك الدولية لقفز الواجز، برعاية 

لوجنني، وجوائز بقيمة )125( األف درهم 

للفائزات.

اأ�س���دل ال�ستار عل���ى فعاليات  بعده���ا 

الن�سخ���ة الثامنة للبطولة، بحيث جاءت 

اجلولة  مبوا�سف���ات  الكاأ����س  مناف�س���ة 

الواح���دة مع جول���ة للتماي���ز، و�سمم 

م�ساره���ا بحواجز بل���غ ارتفاعها )145( 

�سم، وقبلت حتديات املناف�سة 11 فار�سة 

م���ن 9 دول، ووفق���ت فار�ستان من اإكمال 

اجلولة الرئي�سة دون خطاأ، وجتدد بينهما 

التناف����س والتحدي يف جول���ة التمايز، 

الفار�س���ة الرنويجي���ة "اأنيت���ا �ساندي" 

بجوادها "ف���ور كا����س 2" اأكملت جولة 

التماي���ز يف زمن بل���غ )44.92( ثانية، 

وبر�سيد 4 نقاط ج���زاء، ونالت ال�سدارة 

وتوج���ت بكاأ����س البطولة، الت���ي �سبق 

لها الف���وز بلقبها كبطول���ة حملية عام 

)2013(، ويف الع���ام 2015 بعد ترفيعها 

اإىل بطول���ة دولي���ة من فئ���ة النجمتني، 

وتوجت بجائزة املرك���ز الثاين الفار�سة 

الربيطاني���ة جورجيا تيم مع اجلواد "زد 

�سفن اآ�سك���وت"، واأنهت جولة التمايز يف 

زمن بل���غ )46.53( ثاني���ة، وبر�سيد 4 

نقاط ج���زاء اأي�سًا، وذهبت جائزة املركز 

الثالث اإىل الفار�سة الدمناركية تينا لوند 

مع اجلواد "كارال���و" نظري نتيجة اأدائها 

يف اجلولة الرئي�سة.

الفار�سة الفائزة باجلائزة  عربت "اأنيتا" 

الكربى عن فرحته���ا بالفوز حيث قالت: 

"اإنها املرة الثالثة التي اأفوز بهذا اللقب 
الغايل على قلبي، واأح���ب اأن اأ�سارك يف 

بطولة كاأ����س الأكادميي���ة الدولية لقفز 

احلواجز فهي تعني يل الكثري، واأ�سكر كل 

العاملني على ه���ذا احلدث الذين متكنوا 

من تنظيمه بكافة الحرازات، كما اأمتنى 

اأن اأتواجد معكم يف املحافل القادمة".
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دبي / وام :
 

قادت �سمو ال�سيخة ميث���اء بنت حممد بن را�سد 

اآل مكتوم فريقها "الإمارات" اإىل فوز بعد اإحرازها 

هدف���ني ثمينني يف وقت �سعب ج���دا على فريق 

"زيدان" وبنتيجة ت�سعة اأهداف مقابل ثمانية يف 
بطولة كاأ�س دبي "ايفزا" الذهبية للبولو ليتجدد 

اأمل الفريق يف التاأهل اإىل الدور التايل فيما وا�سل 

حق���ق "اأبوظبي" فوزه الث���اين على التوايل على 

فريق "ذئاب دبي كاف���و" وبنتيجة ت�سعة اأهداف 

مقابل ثمانية ليت�سدر فرق املجموعة الثانية .

و�سهدت مباراة "الإمارات" و"زيدان" اإثارة وندية 

كبرية وبلغت الذروة يف ال�سوط اخلام�س والأخري 

.. وعل���ى الرغم م���ن خطف "زي���دان" اأول اأهداف 

املب���اراة اإل اأن فريق "الإم���ارات" اأدرك التعادل 

على الف���ور ثم تقدم وتعادل مع زي���دان .. وقبل 

نهاية ال�سوط اأ�ساف "الإمارات" هدفا ثالثا منهيا 

ال�سوط بنتيجة ثالثة اأهداف مقابل هدفني .

ويف ال�س���وط الثاين تقدم فريق "الإمارات" واأحرز 

ثالثية رائعة منهم هدفني رائعني ل�سمو ال�سيخة 

ميثاء بنت حمم���د بن را�سد اآل مكتوم ومل ينجح 

فريق "زيدان" يف اإ�سافة اأهداف اأخرى .

ويف ال�سوط الثالث مت ا�ستبدال عمرو زيدان ب�سبب 

ال�سابة ليحل حمله البديل اجلاهز واملنقذ رجا 

ابو اجلب���ني وين�سط فريق "زيدان" ويحرز هدفني 

تباعا ثم يرد عليه "الإمارات" بهدف �سابع وقبل 

نهاي���ة ال�سوط ينجح فريق "زي���دان" يف اإ�سافة 

هدفه اخلام�س .

و�سهد ال�سوط الرابع هدفا واحدا ل� "زيدان" لريفع 

به ر�سيده اإىل �ست���ة اأهداف لي�سبح الفارق هدفا 

واحدا .. ويف بداية ال�سوط اخلام�س يدرك "زيدان" 

التع���ادل اإل اأن توما����س بانيلل���و ينقذ املوقف 

ويح���رز هدف التقدم التا�س���ع لفريقه "الإمارات" 

مقابل ثمانية اأهداف لفريق زيدان .

اأما مب���اراة "اأبوظبي" و"ذئاب دب���ي كافو" فقد 

كانت اأك���ر ندية واإثارة ب�سب���ب التناف�س املثري 

يف الأ�س���واط اخلم�سة باإ�ستثن���اء ال�سوط الثالث 

الذي �سهد تقدما لفتا لفريق "اأبوظبي" وب�سبعة 

اأهداف مقابل ثالث���ة اأي بفارق اأربعة اأهداف رغم 

اأن ال�سوط الأول انته���ى ل�سالح اأبوظبي بهدفني 

مقابل هدف وال�سوط الثاين بثالثة اأهداف مقابل 

هدفني بف�سل تاألق فار�س اليبهوين ..

بينم���ا تع���ادل يف ال�س���وط اخلام����س الفريقني 

بثماني���ة اأهداف لكل منهم���ا اإل اأن كابيلال جنح 

يف خط���ف هدف الفوز لأبوظب���ي لي�سمن التاأهل 

للمربع الذهبي .

ال�سارقة  ـ  وام :

 اأحرز فريق الكاراتيه بن���ادي ال�سارقة لريا�سة 

املراأة املكون م���ن 11 لعبة 6 ميداليات ملونة 

يف بطولة الم���ارات املفتوحة للكاراتيه بنادي 

ال�سارق���ة باحلزانة و�سط م�سارك���ة كبرية على 

م�ستوى ال�سيدات والرجال.

وتوج���ت الالعبة ح���وراء العجم���ي بامليدالية 

الذهبية يف فردي الكوميتيه �سيدات درجة اوىل 

والت���ي جرت يف وزن 50 كجم وحتى 55 كجم .. 

كما نالت امليدالية الف�سية كل من اليازية خالد 

التي حل���ت و�سيفة لزميلتها ح���وراء العجمي 

فيما توجت فاطمة �سامل بف�سية كوميتيه فردي 

�سيدات درجة اوىل حتى وزن 68 كجم وفوق وزن 

68 كجم اأم���ا الف�سية الثالثة فكانت من ن�سيب 

م���رمي من�سور يف م�سابقة الكات���ا فردي �سيدات 

درجة اأوىل وف���ازت بامليدالية الربونزية كل من 

�سالمة جا�سم يف الكاتا فردي �سيدات درجة اأوىل 

وخولة الأن�ساري يف الكاتا فردي �سيدات درجة 

ثاني���ة. وتعترب بطولة الإم���ارات املفتوحة هي 

الأوىل بعد عودة الن�ساط عقب توقف طويل قارب 

على 12 �سهراً ب�سبب جائحة كورونا.

»ال�سارقة لريا�سة المراأة« يحرز 

6 ميداليات في بطولة الإمارات 

المفتوحة للكاراتيه

جرى لقاء يو اإف �سي– ليلة القتال بليدز يواجه 

لوي�س يوم ال�سب���ت يف 21 فرباير يف �سالة يو 

اإف �س���ي اأبيك�س يف ل�س فيغا�س، حيث تناف�س 

كورتي�س بالي���دز و ديريك لوي�س يف فئة الوزن 

الثقيل يف النزال الرئي�سي.  

ديريك لوي�س:

"كان الأمر اأ�سبه باحللم، وراودين �سعوٌر غريٌب 
بعده. ومازلت ل اأ�سّدق ما ح�سل حتى الآن. 

كان هذا الفوز الأب���رز يف م�سريتي املهنية لأن 

بليدز كان يقلل من �ساأين لفرة طويلة. ومل اأكن 

اأعرف عنه �سيئًا قبل قبويل خلو�س هذا النزال، 

اإل اأنني �سمعت اأنه كان يتحدث عني بال�سوء. 

ومل اأكن اأحت���اج �سوى لفر�سة منا�سبة لتوجيه 

�ربة قا�سية بقب�ست���ي اأو بركبتي. كنت اأعلم 

اأنه �سيتق���ّدم ويحاول امل�سارع���ة اأو اأن يوّجه 

لكماته، ومل اأكن اآبه ل�سيء اآخر.

و�ساهم فوزي يف حتقيق النجاح للكثريين. لقد 

توّجب على اجلميع اأن يتعلّموا األّ يراهنوا �سّدي 

منذ �سنوات. ميكنني اأن اأكون الفائز غري املتوقع 

بالنزال فال تقللوا من �ساأين. لي�س مهمًا كم من 

الوقت قد تبقى لنتهاء النزال فاأنا �ساأنت�ر يف 

نهاية املطاف.

ديريك لوي�س يهزم كورتي�س 

بليدز بال�سربة القا�سية في 

الجولة الثانية

الفار�سة اأنيتا �ساندي بطلة الن�سخة الثامنة لكاأ�س الأكاديمية 

على �سهوة الجواد »فور كا�س2« 

فوز »الإمارات« و»اأبوظبي« على 

»زيدان« و »الذئاب« في كاأ�س دبي 

»ايفزا« الذهبية للبولو

املنامة / وام :
 

وقع ماجد الع�سيم���ي رئي�س اللجنة 

الباراملبي���ة الآ�سيوية وال�سيخ حممد 

بن دعي���ج اآل خليف���ة رئي�س اللجنة 

الباراملبي���ة البحريني���ة بفندق "اآرت 

روتان���ا" البحري���ن اأم����س اتفاقي���ة 
ا�ست�ساف���ة وتنظيم مملك���ة البحرين 

لدورة الألع���اب الباراملبية الآ�سيوية 

لل�سباب دي�سم���رب 2021، والتي تاأتي 

بعد ن�سخة دبي 2017.

ح�ر مرا�سم التوقيع طارق ال�سويعي 

املدي���ر التنفيذي للجن���ة الباراملبية 

العام  الأمني  الآ�سيوية، وعلي املاجد 

للجنة الباراملبية البحرينية والالعبة 

زين���ة عب���د الق���ادر والالع���ب اأحمد 

الهنداوي.

ووج���ه رئي����س اللجن���ة الباراملبية 

الآ�سيوية ال�سك���ر اإىل مملكة البحرين 

قيادة و�سعبا واللجنة املنظمة العليا 

له���ذا احلدث الق���اري برئا�سة ال�سيخ 

حممد بن دعيج اآل خليفة، وفرق العمل 

املختلفة على جهودها املتوا�سلة يف 

التجهيز ل�ست�سافة الألعاب الآ�سيوية 

من خالل الجتماعات املتتالية لتقدمي 

ن�سخ���ة ا�ستثنائية، يف ظل التحديات 

التي واجهت ريا�سة "اأ�سحاب الهمم" 

يف الع���امل ب�سبب جائح���ة كورونا، 

مثمن���ا اجلهود الكب���رية التي تبذلها 

اللجنة الباراملبي���ة البحرينية خالل 

الف���رة املا�سية من اأجل التفاعل مع 

هذا احل���دث القاري املرتق���ب والذي 

ي�ستحوذ على قدر كب���ري من الأهمية 

خ�سو�س���ا اأن مملك���ة البحرين متلك 

مقومات تنظيم حدث ا�ستثنائي يحفر 

يف ذاكرة الوفود امل�ساركة.

وق���ال : نتمن���ى التوفي���ق ململك���ة 

البحرين ال�سقيقة يف ا�ست�سافة احلدث 

الآ�سيوية"  الباراملبية  �ست�سع"  حيث 

كل اإمكاناته���ا حتت ت����رف اللجنة 

املنظمة، و�سنعمل معهم بروح الفريق 

من اأجل اإبراز الوجه امل�رق للبحرين 

يف ريا�سة " اأ�سحاب الهمم "، وتقدمي 

ن�سخ���ة ا�ستثنائية للع���امل رغم كل 

التحديات حتى تعك�س " األعاب اآ�سيا 

" لل�سب���اب التطور الكب���ري لريا�سات 
اأ�سح���اب الهمم يف منطق���ة اخلليج 

ب�سفة خا�سة، واآ�سيا ب�سكل عام.

واأ�س���ار الع�سيم���ي اإىل اأن م�سوؤولية 

ا�ستمرار األعاب ال�سباب يف اأكرب قارات 

اأه���داف اخلطة  العامل تدخ���ل �سمن 

الباراملبية  للحرك���ة  ال�سراتيجي���ة 

النه���ج املر�سوم، من  القارية، وف���ق 

اأج���ل ال�ستثمار يف جي���ل امل�ستقبل، 

خ�سو�س���ا اأن الالعب���ني ال�سباب من 

اأهم ال�ستثمارات على م�ستوى القارة 

الآ�سيوي���ة والع���امل، م�س���ريا اإىل اأن 

"الباراملبية الآ�سيوية" ت�سعى ل�سمان 
ا�ستدام���ة العمل من اأجل تقدمي اأف�سل 

اخلدمات باأعلى جودة خدمة لريا�سة 

اأ�سحاب الهمم يف الق���ارة الآ�سيوية، 

مم���ا �سيكون ل���ه امل���ردود الإيجابي 

على اللجان الوطني���ة القارية والتي 

�ستقطف ثمار ذلك.

اإن اللجنة الباراملبية الآ�سيوية  وقال 

يف ه���ذا الإطار رفعت �سع���ار تطوير 

الالعب من���ذ الن�سء وحتى الحراف، 

بر�سم طريق وا�س���ح من اأجل حتقيق 

ذلك عن طري���ق امل�سابقات املختلفة 

ط���وال املو�سم وتاأهي���ل الكوادر التي 

تعم���ل م���ع الالع���ب م���ن م�سنفني 

ومدربني.

من جانب���ه اأعرب ال�سي���خ حممد بن 

دعيج اآل خليفة عن �سعادته بتوقيع 

قيادة  برعاي���ة  م�سي���داً  التفاقي���ة، 

اململكة الر�سي���دة لريا�سات اأ�سحاب 

الهم���م، موؤكداً عل���ى توجيهات �سمو 

ال�سي���خ نا�ر ب���ن حم���د اآل خليفة 

لل�سباب  الأعل���ى  رئي����س املجل����س 

والريا�س���ة يف ا�ست�ساف���ة خمتل���ف 

البط���ولت الريا�سية، والهتمام الذي 

يوليه �سم���و ال�سيخ خالد بن حمد اآل 

لرئي�س املجل�س  الأول  النائب  خليفة 

الأعل���ى ل�سب���اب والريا�س���ة رئي�س 

اللجن���ة الأوملبية البحرينية يف دعم 

جميع الريا�س���ات ..ووجه ال�سكر اإىل 

" الباراملبي���ة الآ�سيوية" على ثقتها 
مبملكة البحري���ن م�سريا اإىل جاهزية 

اللجن���ة الباراملبي���ة البحرينية لهذا 

احلدث املهم.

توقيع اتفاقية ا�ست�سافة البحرين لـ »اآ�سيوية 

ال�سباب« لأ�سحاب الهمم 

نجاح كبير ت�شهده بطولة كاأ�س اأكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 



كان �ستي���ف جوب���ز، 

ال���ذي ت���ويف ع���ام 

كب���ار  م���ن   ،2011

وكان   ، املخرتع���ن 

ال�رشي���ك  املوؤ�س����س 

التنفي���ذي  واملدي���ر 

اإدارة  ورئي�س جمل�س 

ويعود  “اآبل”،  �رشكة 

ل���ه الف�س���ل باإنتاج 

و”اآيباد”  “اآيف���ون” 
 ” ����س كنتو ما ” و

وغريها من االبتكارات الرائدة.

هذا وقد بيع طلب توظيف قدمه �ستيف 

جوبز، ع���ام 1973، عندما كان بعمر 

18 عام���ًا، باآالف ال���دوالرات يف مزاد 

علن���ي يف اأمريكا قبل ثالثة اأعوام من 

تاأ�سي�س���ه �رشكة “اآب���ل”، وحتديداً يف 

عام 1973 مقابل اأك���ر من 147 األف 

دوالر اأمريكي.

وقدم الرئي�س التنفيذي الراحل ل�رشكة 

“اآبل” واأحد اأغنى اأثرياء العامل �سابقًا، 
طل���ب توظيف عادي ج���داً، على غرار 

ال�س���ري الذاتية املقدمة يف تلك احلقبة 

من ع���ام 1973، عندما كان عمره 18 

عام���ًا فق���ط، االأمر ال���ذي منحه قيمة 

تاريخي���ة كبرية جداً.ويالحظ يف طلب 

التوظيف اأن جوبز قد اأ�سار يف اخلانات 

املخ�س�سة اإىل اأنه يتمتع مبهارة عالية 

يف جمايل الكومبيوتر واالآلة احلا�سبة.

بالتزام���ن مع ب���دء جولة 

جديدة م���ن تف�سي فريو�س 

اإيب���وال الفتاك يف عدد من 

وتف�سي  االإفريقي���ة،  الدول 

حت���ور جديد م���ن فريو�س 

جمهوري���ة  يف  كورون���ا 

جن���وب اإفريقيا، ا�ستبعدت 

منظمة ال�سحة العاملية اأن 

النزفية  اإيبوال  توؤدي حمى 

اإىل طف���رات جدي���دة م���ن 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

رئي�س  اأكد  التفا�سيل،  ويف 

مكت���ب املنظمة اأنه ال يجد 

اأي عالق���ة مبا�رشة بن طف���رة كورونا 

واإيب���وال، الأنهما نوع���ان خمتلفان من 

الفريو�س���ات، وهم���ا لي�س���ا قريبن من 

بع�سهما البع�س.

وق���ال كي زيربو يف هذا ال�ساأن: “مل يتم 

حت���ى االآن العثور على ال�ساللة اجلنوب 

اإفريقية يف غينيا”.

يت�ساعد اجلدل يف اليابان ب�ساأن اإطالق خريطة تفاعلية 

تك�سف االأحياء واملناط���ق ال�سكنية التي يقطنها "اأطفال 

مزعجون"، بحيث ي�ستطي���ع الباحثون عن مواقع هادئة 

جتنب االإقامة فيها.

واأطلق على اخلريطة ا�سم "دوروزوكو ماب"، وهو م�سطلح 

ي�ستخ���دم يف الياب���ان لالإ�س���ارة اإىل االأ�سخا����س الذين 

يتحدثون ب�سوت عال يف االأماكن العامة.

ووفق م���ا ذكرت و�سائ���ل اإعالم يابانية، ف���اإن اخلريطة 

�ستتيح حتديد "مناطق االإزعاج" بناء على تقييم ال�سكان 

الذين �سيكون مبقدورهم اإ�سافة التعليقات، واحلديث عن 

جتاربهم يف االإقامة قرب جريان مزعجن.

قال رئي�س الوزراء الرو�سي ميخائيل مي�سو�ستن، 

اأول اأم�س، اإن ب���الده اأقرت لقاحًا ثالثًا للوقاية 

من فريو�س كورونا لال�ستخدام املحلي.

واأ�ساف مي�سو�ست���ن ، اأن اأول 120 األف جرعة 

م���ن اللقاح، الذي اأطلق علي���ه ا�سم "كوفيفاك" 

وينتج���ه مركز "ت�سوماك���وف" يف مدينة �سان 

�سُتط���رح لال�ستخ���دام املحلي يف  بطر�سربغ، 

مار�س.

وكانت رو�سيا قد �سجلت يف اأغ�سط�س املا�سي 

اأول لق���اح لفريو�س كورون���ا يف العامل وحمل 

ا�سم"�سبوتنيك يف"، عل���ى ا�سم قمر ا�سطناعي 
من احلقبة ال�سوفيتية. واأبلغ مطورو اللقاح منذ 

ذلك احلن اأن نتائ���ج االختبار املوؤقتة اأظهرت 

اأنه فعال بن�سبة 92 يف املئة. ويف �سهر اأكتوبر، 

اأعلن الرئي�س الرو�س���ي فالدميري بوتن ت�سجيل 

رو�سي���ا لقاح���ًا ثانيًا لفريو����س كورونا با�سم 

"اإبيفاك كورونا".

 تعت���زم الرنوي���ج اإلغاء 

اال�ستخ���دام  جت���رمي 

ال�سخ�س���ي ملخدرات غري 

قانونية بكميات �سغرية، 

تو�سي���ات  اإىل  م�س���رية 

�سادرة من االأمم املتحدة 

ومنظمة ال�سحة العاملية.

بلومربج  لوكال���ة  ووفقا 

لالأنباء ، ك�سفت مقرتحات 

قانونية من وزارة الرعاية 

ال�سحية لنواب بالربملان 

اجلمعة،  ي���وم  ون����رشت 

اأن تل���ك الدول���ة الواقعة 

يف �سم���ال اأوروبا �ستلغ���ي امل�سوؤولية 

اجلنائية »ال�ستخ���دام خمدرات و�رشاء 

وحي���ازة كمية �سغرية م���ن املخدرات 

هذه  اخلا�س«.و�ستك���ون  لال�ستخ���دام 

االأعمال غري قانونية، لكنها ال ت�سملها 

عقوبة.

وق���ال وزي���ر ال�سح���ة بنت ه���وي اإن 

»اإ�سالح املخ���درات هو حتول تاريخي 

يف �سيا�سة االأدوية الرنويجية«.

والرنويج، اإىل جانب جريانها يف �سمال 

اأوروبا، ت�سجل واحداً من اأعلى معدالت 

الوفي���ات الناجمة ع���ن املخدرات يف 

اأوروب���ا. ويف املقابل، ياأت���ي ت�سنيف 

اأنظم���ة الرفاهي���ة يف املنطقة من بن 

االأف�سل على م�ستوى العامل.

رو�سيا تقّر لقاحاً جديداً للوقاية من كورونا
»ال�صحة العاملية« حتدد �صلة 

كورونا بـ»اإيبوال«

ظهرت اأخبار مروعة عن اغت�ساب جماعي يف مع�سكرات االعتقال  

مبنطقة �سينجيانغ ال�سينية. 

وتته���م احلكومة االأمريكية ال�سن باالعتقال اجلماعي الأكر من 

مليونن من االأقلية العرقية امل�سلمة، االأويغور وجماعات اأخرى 

يف ال�سنوات االأخرية، كجزء م���ن �سيا�سة تقول وزارة اخلارجية 

االأمريكية اإنها ترقى اإىل االإبادة اجلماعية.

وتنف���ي بكن بالطبع ذلك، مدعية اأن املع�سكرات هي يف الواقع 

مراك���ز تدريب مهني تهدف اإىل خل���ق فر�س عمل والق�ساء على 

التط���رف االإ�سالمي. لك���ن منظمات حقوق االإن�س���ان ناهيك عن 

الناجن تقول اإن احلكومة ال�سينية تكذب.

كرت حاالت اختن���اق العر�سان بالغ���از واملعروف 

بـ“القات���ل ال�سام���ت“ يف م�رش كونه ع���دمي اللون 

والرائحة وينبعث من وحدات التدفئة املنزلية. حيث 

لقي���ت عرو�س م�رشي���ة م�رشعها اختناق���ًا بغاز اأول 

اأك�سيد الكربون املنبعث من �سخان املياه، كما اأ�سيب 

زوجها يف ليلة زفافهما يف اإحدى مناطق ال�سعيد.

وتلقت االأجهزة االأمنية يف حمافظة بني �سويف، بالغًا 

يفي���د بالعثور على جثة ”هناء. م.“ 35 �سنة متوفاة 

داخل منزلها وبجوارها عري�سها عبداهلل .ا مدر�س لغة 

فرن�سية ي�سارع املوت.

وك�سفت التحريات اأن العرو�س لقيت م�رشعها متاأثرًة 

بحالة اختناق اأ�سابتها حال ت�سغيل ال�سخان، عندما 

ا�ستن�سقت غاز ”اأول اأك�سي���د الكربون“ ما ت�سبب يف 

وفاتها يف احلال وقد اأ�سيب زوجها باختناق حاد ومت 

نقله اإىل امل�ست�سفى على الفور.

 قامت الواليات املتحدة برتحيل م�سن يبلغ من العمر 95 عامًا 

كان يعمل حار�سًا باأحد مع�سكرات االعتقال النازية، اإىل اأملانيا 

اأول اأم����س، وكانت ال�سلطات االأملانية طلب���ت ت�سليم فريدري�س 

كارل ب. بتهمة امل�ساركة يف عمليات قتل.

وو�س���ل املتهم اإىل مطار فرانكفورت على منت طائرة نقل طبية، 

و�سلمت���ه ال�رشطة االحتادية اإىل م�س���وؤويل اإنفاذ القانون بوالية 

هي�س���ن، يف و�سط اأملانيا.وقال مكتب ال�رشطة اجلنائية بالوالية 

اإن االدع���اء العام �سي�ستجوب املته���م يف مدينة ت�سيله. ووفقا 

لل�سلطات االأمريكية، اعرتف فريدري�س كارل ب. بحرا�سته ل�سجناء 

يف مع�سك���ر تابع ملع�سكر االعتق���ال "نوينجاما" الرئي�سي يف 

�سمال اأملانيا.وكان فرييدري�س يقيم بوالية تيني�سي االأمريكية.
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 اغت�صاب جماعي وتعذيب داخل 

مع�صكرات االأويغور يف ال�صني

عرو�س تواجه 

م�صريا ماأ�صاويا يف 

ليلة زفافها
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خريطة تك�صف االأحياء التي يقطنها 

»اأطفال وجريان مزعجون«
الرنويج تعتزم اإلغاء جترمي تعاطي 

املخدرات ال�صخ�صي 

عملية اإنقاذ 

بطولية .. 

وفاعل اخلري 

»جمهول«

ذك���رت �سحيفة بريطاين���ة اأن ل�سو�سا 

متكنوا من �رشق���ة االآالف من اختبارات 

فريو����س كورونا ال�رشيع���ة، وعر�سوها 

للبيع على االإنرتنت.

واأ�س���ارت �سحيفة "م���ريور"، اأول اأم�س، 

اإىل اأن���ه عرت عل���ى �سنادي���ق ت�سم 

هذه االختبارات عل���ى موقع "اإي باي" 

و"في�سب���وك"  االإلك���رتوين  التج���اري 

وغريها.وو�س���ل �سعر ال�سن���دوق، الذي 

ي�س���م العديد من الفحو����س، اإىل 400 

جنيه اأ�سرتاليني )560 دوالر( . 

اأن ه���ذه االختبارات  ال�سحيفة  وذكرت 

غري خم�س�سة لبيع، لكن ال يعرف كيف 

�رشقة هذه االختبارات ال�رشورية.وكانت 

ه���ذه االختبارات، الت���ي تعطي نتائج 

خالل 15 دقيق���ة، خم�س�سة للفئات 

االأكر �سعفا مثل كبار ال�سن.

 وق���ال م�س���در يف ال�رشطة: "من 

اأف���راد ي�رشقون  اأن هناك  الوا�سح 

االختبارات التي يجب ا�ستخدامها 

�سعفا  االأك���ر  الفئ���ات  حلماي���ة 

الربح".  اأجل  م���ن  وحماولة بيعها 

وتابع: "اإنه اأمر مثري لال�سمئزاز لكنهم 

بحاجة اإىل معرف���ة اأنهم لن يفلتوا من 

العقاب".

�صرقوا فحو�س كورونا.. وباعوها على االإنرتنت

متكن رجال االإنقاذ يف والية كاليفورنيا 

االأمريكية من انت�سال رجل كان يواجه 

الغرق يف مياه املحيط الهادئ.

وذكرت و�سائ���ل اإعالم حملية اأن �سابًا 

يف الع�رشيني���ات م���ن عم���ره قفز يف 

املياه عند ح���دود اخلام�سة م�ساء اأول 

ام����س، من اأعلى منح���در �سخري يطل 

على املحيط.

وبعد احل���ادث، ات�سل �سخ�س ما برقم 

االإنق���اذ مبلغًا عن اأن هن���اك �ساب ما 

يع���اين �سعوبة يف اخل���روج من مياه 

املحيط بعد اأن قفز من اأعلى املنحدر، 

يف مدينة �سان دييغو.

وعندما و�سل رجال االإنقاذ اإىل املكان، 

�ساه���دوا اأن راكب اأم���واج األقى بلوحه 

التزلج اخلا�س به لل�سخ�س الذي كان 

يغرق، مما اأبقاه طافيًا فوق املياه.

ا�ستخدام  االإنق���اذ  عملي���ة  واحتاجت 

طائرة مروحية نقل ال�ساب الع�رشيني 

اإىل ال�ساطئ، حيث كانت تنتظره هناك 

�سيارة اإ�سعاف.وكان ال�ساب يعاين من 

انخفا�س كبري يف درجة حرارة ج�سمه 

مما يعر�س���ه خلطر امل���وت، . وطلبت 

ال�سلطات من اجلمه���ور امل�ساعدة يف 

التعرف على "رج���ل اخلري" الذي لوال 

تدخله، لكانت النتيجة خمتلفة متامًا.

اأمريكا ترحل حار�صا نازيا اإىل اأملانيا

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

طلب توظيف قدمه �صتيف جوبز يباع 

باآالف الدوالرات

ًً

ًً
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