
 �لريا�ض-)د ب �أ(:

ال�س���عودية  ال�رشكة  وّقعت   

الع�سكري���ة  لل�سناع���ات 

)�سام���ي(، اململوكة بالكامل 

اال�ستثم���ارات  ل�سن���دوق 

العام���ة يف اململك���ة، ام�س 

االإثن���ن، اتفاقي���ة تع���اون 

"منر"  �رشك���ة  م���ع  م�سرتك 

التابعة ملجموعة  االإماراتية 

�سناعة  والرائدة يف  "اإيدج" 

امُلدولبة  الع�سكرية  العربات 

الوزن،  ومتو�سط���ة  خفيف���ة 

الت���ي اأثبت���ت كفاءته���ا يف 

وذل���ك  القتالي���ة،  امله���ام 

لتزويد اململكة بحاجتها من 

العربات املدرعة.

االأنب���اء  وكال���ة  وذك���رت 

اأنه  ام�س  ال�سعودية"وا����س" 

"مبوجب هذه ال�رشاكة،

�أبوظبي-وام:

 �سهد اليوم الثاين من معر�سي "اآيدك�س" و"نافدك�س" 

2021 اإعالن القوات امل�سلح���ة االإماراتية عن توقيع 

11 �سفق���ة بقيمة 7.293 ملي���ار درهم مع �رشكات 

حملية ودولية، لي�سل اإجمايل ال�سفقات التي �سهدها 

املعر�سان منذ انطالقتهما نحو 12.323 مليار درهم.

وق���ال �سعادة العميد ركن حمم���د خمي�س احل�ساين، 

و"نافدك�س"  املتحدث الر�سمي ملعر�س���ي "اآيدك�س" 

اإن اإجم���ايل ال�سفقات اخلارجية بلغت 6.983 مليار 

درهم،

الكويت-وام:

التقى وفدان ر�سميان ميثالن كال 

من دول���ة االإمارات و دولة قطر 

يف دولة الكويت ال�سقيقة ام�س 

االثنن وذل���ك يف اأول اجتماع 

يعق���د بن اجلانب���ن ملتابعة 

بيان الُعال.

االآلي���ات  اجلانب���ان  وناق����س 

لتنفيذ  امل�سرتكة  واالإج���راءات 

بيان الُعال، واأك���دا على اأهمية 

اللحم���ة  عل���ى  املحافظ���ة 

اخلليجي���ة و تطوي���ر العم���ل 

اخلليجي امل�س���رتك مبا يحقق 

م�سلح���ة دول جمل�س التعاون 

اال�ستقرار  وحتقيق  ومواطنيها، 

واالزده���ار يف املنطقة.  وثمن 

اجلانبان جهود اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة يف ا�ست�سافة 

القمة اخلليجي���ة االأخرية التي 

اأ�سفر عنها التو�س���ل اإىل بيان 

العال.

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

بيدر�ضون يبحث بدم�ضق عمل اللجنة و�ضول »ظبي �ضات« اإلى محطة الف�ضاء الدولية

الد�ضتورية ال�ضورية اأبوظبي-وام:  و�سل القمر ال�سناعي امل�سغر "ظبي �سات" الذي 

طوره طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع 

����رشكاء اجلامعة من مركز والوب����س فاليت يف والية فريجينيا 

االأمريكية اإىل حمطة الف�ساء الدولية. 

وكانت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و�رشكة الياه �سات 

لالت�ساالت الف�سائية "الياه �سات" ونورثروب غرومان قد اعلنت 

يف 20 فرباير اجلاري عن انطالق "ظبي �سات" اإىل حمطة الف�ساء 

الدولي���ة وذلك على منت املركبة الف�سائية "�سيغنو�س اإن جي-

15". ومن املتوقع اأن ينف�س���ل القمر ال�سناعي عن "�سيغنو�س 

اإن جي-15" عقب مغادرته حمطة الف�ساء الدولية وذلك بعد 3 

اأ�سهر تقريبا.

دم�سق-)د ب اأ(:

 بحث وزير اخلارجية ال�سوري في�سل املقداد مع مبعوث االأمم 

املتح���دة اخلا�س اإىل �سورية جري بيدر�سون ام�س االثنن عدداً 

من الق�سايا ذات ال�سلة بالو�سع يف البالد.

وقالت وزارة اخلارجية ال�سورية يف بيان لها ن�رش على مواقع 

التوا�سل االجتماعي التابعة لها اإن: "اجلانبن اأكدا على اأهمية 

�سمان عدم التدخل اخلارجي يف �سوؤون جلنة مناق�سة الد�ستور 

و�سم���ان اأن تتم كل هذه العملي���ة بقيادة وملكية �سورية واأال 

يتم و�سع اأي جداول زمنية لعملها مفرو�سة من اخلارج".
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»تتمة  �ص8«

ملك البحرين ي�ستقبل محمد بن زايد وحمدان بن زايد 
وطحنون بن محمد في مقر اإقامته

محمد بن را�سد ومحمد بن زايد يتراأ�سان اليوم 
خلوة وزارية لعام الخم�سين 

اأبوظبي-وام- )د ب اأ(:

 اأدانت دولة االإمارات ب�سدة الهجوم اجلبان الذي ا�ستهدف 

قافل���ة لربنامج االأغذية العامل���ي التابع لالأمم املتحدة 

قرب غوما يف ����رشق جمهورية الكونغ���و الدميقراطية، 

واأ�سفر عنه مقتل ال�سفري االإيطايل واثنن اآخرين.

واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها، اأن 

دولة االإمارات تعرب عن ا�ستنكارها ال�سديد لهذه االأعمال 

االإجرامي���ة، ورف�سها الدائم جلميع اأ�س���كال العنف التي 

ت�سته���دف زعزعة االأمن واال�ستق���رار، وتتنافى مع القيم 

واملبادئ الدينية واالإن�سانية.

�لإمار�ت تدين �لهجوم �لذي �أودى بحياة 
�ل�سفير �لإيطالي في �لكونغو

وفد�ن من �لإمار�ت وقطر يلتقيان في 
�لكويت لمتابعة بيان »الُعال«

�تفاق �سعودي �إمار�تي لنقل �إنتاج وتقنية 
�لعربات �لمدرعة �إلى �لمملكة

12.323 مليار درهم �سفقات »�آيدك�س« 
و»نافدك�س« خالل يومين

 »طالع  �ص3« »طالع  �ص2«

دبي-وام:

 بناًء على توجيهات �ساحب ال�سمو 

ال�سي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهيان 

رئي����س الدولة "حفظه اهلل" باإعالن 

عام 2021 ع���ام اخلم�سن، يرتاأ�س 

�ساح���ب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي 

"رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زاي���د اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

اليوم  وزاري���ة  خل���وة  امل�سلح���ة 

اإطار  "الثالثاء"، وذلك بهدف و�سع 
ا�سرتاتيجي للروؤية التنموية لدولة 

االإم���ارات خ���الل اخلم�س���ن عاًما 

املقبلة.
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اأبوظبي-وام:

 ا�ستقب���ل �ساح���ب اجلالل���ة 

املل���ك حم���د بن عي�س���ى اآل 

خليفة ملك مملك���ة البحرين 

ال�سقيقة ام�س االثنن - مبقر 

اإقامت���ه يف اأبوظبي.. �ساحب 

ال�سم���و ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهي���ان ويل عه���د اأبوظبي 

للقوات  االأعلى  القائ���د  نائب 

امل�سلحة و�سمو ال�سيخ حمدان 

بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 

يف منطق���ة الظف���رة و�سم���و 

ال�سيخ طحن���ون بن حممد اآل 

نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

العن.
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øWƒdG QÉÑNCG2

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 ¢ùeG á≤«≤°ûdG øjôëÑdG áµ∏‡ ∂∏e áØ«∏N ∫BG

 ÖMÉ°U ..»ÑXƒHCG  ‘ ¬àeÉbEG  ô≤Ã - ÚæK’G

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

 äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y

 ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°Sh  áë∏°ùŸG

 ƒª°Sh IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f

 πã‡  ¿É«¡f  ∫BG  óªfi  øH  ¿ƒæëW  ï«°ûdG

.Ú©dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 ∫ÓN ºgƒª°Sh øjôëÑdG ∂∏e ádÓL ∫OÉÑJh

 ≥ªY  ó°ùŒ  »àdG  ájOƒdG  åjOÉMC’G  ..AÉ≤∏dG

 äGQÉeE’G ádhO ÚH áî°SGôdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG

 πLh õY ˆG ÚYGO ..á≤«≤°ûdG øjôëÑdG áµ∏‡h

 πX ‘ QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øjó∏ÑdG ≈∏Y Ëój ¿CG

.Úàª«µ◊G Éª¡«JOÉ«b

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓL ÈY ¬ÑfÉL øe

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  AÉ≤∏H  ¬JOÉ©°S  øY

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°Sh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ΩGhO  ºgƒª°ùd  É«æªàe  ..  ¿É«¡f  ∫BG  óªfi

 É¡Ñ©°Th  äGQÉeE’G  ádhódh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG

.Qƒ£àdGh á©aôdGh AÉNôdG øe Gójõe

 Ö«WCG  ºgƒª°S  øjôëÑdG  ∂∏e  ádÓL  πªMh

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG ¬JÉ«–

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

.á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°S ¤EG ¬JÉ«æ“h

 ájƒNC’G §HGhôdG áfÉàÃ √RGõàYG øY ÜôYCG Éªc

 ..Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ÚH ácÎ°ûŸG

 ≈Hô≤dG  öUGhCG  øe  Éª¡©ªéj  Ée  ¤EG  kGÒ°ûe

 ≈∏Y  ¿hÉ©àdGh  ∑Î°ûŸG  Ò°üŸGh  IƒNC’Gh

.äÉjƒà°ùŸG ™«ªL

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M

 ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 öSCG  ¿hDƒ°T  Öàµe  …ò«ØæJ  ôjóe  ¿É«¡f  ∫BG

 ï«°ûdGh »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ‘ AGó¡°ûdG

 øH ójGR ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH ÜÉjP

 ºcÉ◊G  πã‡ ¿GƒjO  ôjóe ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW

 øH óªM øH óªfi ï«°ûdGh Ú©dG á≤£æe ‘

 äGQÉ£e IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

.»ÑXƒHCG

:ΩGh-»HO 

 óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG  

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

 áeÉîa ÚæK’G ¢ùeG ô¡X πÑb »HóH äGQÉeE’G

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ±hôjOÉb  ¿É°†eQ  ¢ù«FôdG

. ôFGõdG ¿É°û«°ûdG

 óªfi ‹É©e Qƒ°†ëH ∞«°†dGh √ƒª°S ∫OÉÑJh

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

 ¿É£∏°S  øH  ôªY  ‹É©eh  πÑ≤à°ùŸGh  AGQRƒdG

 »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ádhO  ôjRh  AÉª∏©dG

 ó©H øY πª©dG äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG OÉ°üàb’Gh

 ÚH ábGó°üdG äÉbÓY ∫ƒM ájOƒdG åjOÉMC’G ..

. Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 ádhO ¬à≤≤M ÉÃ ±hôjOÉb ¢ù«FôdG OÉ°TCG óbh

 Rõ©J  á«æ≤Jh  á«ª∏Y  äGRÉ‚EG  øe  äGQÉeE’G

 QÉÑ°ùe" ∫ƒ°Uh ÉcQÉÑe É«dhOh É«ª«∏bEG É¡àfÉµe

. ΩÓ°ùH ïjôŸG ¤EG "πeC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG  

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

 ÖFÉf »µ°ShQhCG ≠«dhCG ‹É©e ,¢ùeG ,á°SÉFôdG

 É«fGôchCG  ájQƒ¡ª÷  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ‹hódG  ´ÉaódG  ¢Vô©e  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dPh

 õcôe ‘ É«dÉM ΩÉ≤j …òdG  "2021 ¢ùcójBG"

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG

 πÑ°S »µ°ShQhCG ≠«dhCG ‹É©e ™e √ƒª°S åëHh

 ÚH äÉbÓ©dG ôjƒ£Jh »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J

 ájQƒ¡ªLh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 ,äÉYÉ£≤dGh  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  É«fGôchCG

 ÚÑ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ≥≤ëj ÉÃ

 óªfi ¢SQÉa ‹É©e .. AÉ≤∏dG ö†M .Ú≤jó°üdG

.á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRƒH QÉ°ûà°ùŸG »YhQõŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 »ÑXƒHCG  ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 ºà°SQ áeÉîa – √óM ≈∏Y Óc `  ̀¢ùeG

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ±ƒfÉî«æ«e »∏Y Qƒf

 ¢ùfQƒ∏a ‹É©eh á≤jó°üdG ¿Éà°SQÉàJ

 ‘  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  IôjRh  ‹QÉH

 ∂dPh ..á≤jó°üdG á«°ùfôØdG ájQƒ¡ª÷G

 ÊÉãdG  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  ¢ûeÉg  ≈∏Y

 "  ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒeh  ¢Vô©Ÿ

 õcôe ¬Ø«°†à°ùj …òdG " 2021 ¢ùcójBG

."∂«fOCG " ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQh

 åëHh OÓÑdG »Ø«°†H ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ÖfGƒLh  ábGó°üdG  äÉbÓY  Éª¡©e

 äGQÉeE’G ádhO ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

 ájQƒ¡ª÷Gh  ¿Éà°SQÉàJ  ájQƒ¡ªLh

 á°UÉN ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ á«°ùfôØdG

 ÉÃ ájôµ°ù©dGh á«YÉaódG ¿hDƒ°ûdG ‘

.ádOÉÑàŸG ídÉ°üŸG ≥≤ëj

 ô“Dƒeh ¢Vô©e ¤EG AÉ≤∏dG ¥ô£J Éªc

 ¬fƒc  "  ¢ùcójBG  "  ‹hódG  ´ÉaódG

 Ée  çóMCG  ¢Vô©d  á«ŸÉY  á°üæe

 á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ¬«dEG  â∏°UƒJ

 áeGóà°ùe ∫ƒ∏Mh áª¶fCGh äÉ«æ≤J øe

 äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ º¡°ùJ IQƒ£àe

 áaÉ°VEG..⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG ácÎ°ûŸG

 ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  á°UôØdG  áMÉJEG  ¤EG

 äÉcöûdG  ∞∏àfl  ÚH  äÉcGöûdGh

 äÉYÉæ°U  πÑ≤à°ùe  ôjƒ£àH  áªà¡ŸG

.øeC’Gh ´ÉaódG

 ‹É©e  ..  øjAÉ≤∏dG  øe  ÉÑfÉL  ö†M

 ádhódG ôjRh …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi

 ¿hó∏N  ‹É©eh  ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd

 ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L ¢ù«FQ ∑QÉÑŸG áØ«∏N

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ájò«ØæàdG

 π«ch »YhQõŸG ∑QÉÑe óªfi IOÉ©°Sh

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U π°UGh 

 »ÑXƒHCG  ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 áëæLC’G øe OóY IQÉjR ÚæK’G ¢ùeG

 IQhódG  ‘  ácQÉ°ûŸG  á«æWƒdG

 ´ÉaódG  ¢Vô©Ÿ  IöûY  á°ùeÉÿG

 ΩÉ≤j …òdG ," 2021 ¢ùcójBG " ‹hódG

 ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘

.ÊÉãdG ¬eƒj äÉ«dÉ©a ‘ " ∂«fOCG"
 ájó≤ØàdG ádƒ÷G ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh

 á«æWƒdG  äÉcöûdG  ‹hDƒ°ùe  øe

 á«YÉaódG  ä’ÉéŸG  ‘ á°ü°üîàŸG

 ºgCG  ≈∏Y  ..  á«æeC’G  É«LƒdƒæµàdGh

 á«YÉaódG  äÉ°Vhô©ŸGh  ™jQÉ°ûŸG

 IQƒ£àe  º¶fh  äÉ«æ≤Jh  äÉ«dBG  øe

 É¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN  É¡°Vô©J  »àdGh

 º¡©e √ƒª°S ∫OÉÑJh ..  ¢Vô©ŸG ‘

 èeGÈdGh §£ÿG ºgCG ¿CÉ°ûH åjOÉMC’G

 kGócDƒe  ,á«æWƒdG  äÉYÉæ°ü∏d  áeOÉ≤dG

 á«JGQÉeE’G  QOGƒµdG  õjõ©J  á«ªgCG

 äGQÉ¡ŸGh  äGÈÿÉH  á∏gDƒŸG

 ∫OÉÑJ  øe  IOÉØà°S’Gh  ..  áeó≤àŸG

 äÉcöûdG  ™e  äÉeƒ∏©ŸGh  áaô©ŸG

 äÉYÉæ°üdG  ‘  áeó≤àŸG  á«ŸÉ©dG

.á«YÉaódG

 ƒª°S  ..  ádƒ÷G  ∫ÓN  √ƒª°S  ≥aGQ

 ójGR  øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG

 óªM  øH  óªfi  ï«°ûdGh  ¿É«¡f  ∫BG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH

 óªfi IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG äGQÉ£e IQGOEG

 ‹h  ¿GƒjO  π«ch  »YhQõŸG  ∑QÉÑe

.»ÑXƒHCG ó¡Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH ¿É«¡f ï«°ûdG ƒª°S ø°TO 

 á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ∫ÉªYCÓd  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR

..á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG

 á«JGQÉeE’G  zäÉjó©°ùdG{  áæ«Ø°S

 ¤EG É¡eÉª°†fÉH kÉfGòjEG ,ΩÉ¡ŸG IOó©àe

.ájôëÑdG äGƒ≤dG ∫ƒ£°SCG ‘ áeóÿG

 øY..  ∫ÉØàM’G  ∫ÓN  √ƒª°S  ÜôYCGh

 »Ñ°ùàæe  ácQÉ°ûÃ  √ôîah  ¬JOÉ©°S

 Ú°TóàH  ºgAÉØàMG  ,ájôëÑdG  ÉæJGƒb

 áeóÿG ¤EG º°†æàd á«JGQÉeE’G áæ«Ø°ùdG

 ¿CG √ƒª°S kGócDƒe ..ájôëÑdG äGƒ≤dG ‘

 kÉYQÉ°ùàe kGQƒ£J ó¡°ûJ ájôëÑdG ÉæJGƒb

 á«YÉaódG  É¡JAÉØch  É¡JÉeƒ¶æe  ‘

 á«ŸÉ©dG äÉ«æ≤àdGh º¶ædG çóMC’ kÉ≤ah

 á∏eÉ°T  á«é«JGÎ°SEG  øª°V  ∂dPh  ,

 √õjõ©Jh  …ôëÑdG  Éædƒ£°SCG  åjóëàd

. IQƒ£àe á«æWh äÉYÉæ°üH

 ójGR  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ƒª°S  ÜôYCGh

 √ôjó≤Jh  √ôµ°T  ≠dÉH  øY  ¿É«¡f  ∫BG

 CÉægh RÉ‚E’G Gòg ≈∏Y Ú∏eÉ©dG πµd

 á©aO  ΩÉª°†fÉH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG

 É«æªàe ..…ôëÑdG É¡dƒ£°SCG ¤EG IójóL

 øWƒdG  áeóN  ‘  ™«ªé∏d  ≥«aƒàdG

 âeÉb »àdG áæ«Ø°ùdG …ODƒJh .¬à©aQh

 ¿ÉàØdG { á°ù°SDƒe ácöT É¡©«æ°üàH

 øØ°ùdG áYÉæ°üd á«JGQÉeE’G á«æWƒdG {

 Ëó≤J  É¡æe  ΩÉ¡e  Ió©H  ..ájôµ°ù©dG

 ™«eÉéŸG  ¤EG  »à°ùLƒ∏dG  ºYódG

 π≤f  ÚeCÉJh  ájôëÑdG  äÓ«µ°ûàdGh

 AÓNE’Gh  ájôëÑdG  äGOGóeE’Gh  äGƒ≤dG

 É¡°VôYh GÎe 71 É¡dƒW ≠∏Ñjh ,»Ñ£dG

 ájó≤ØJ ádƒéH √ƒª°S ΩÉbh .GÎe 14

 ±ôZ óæY ∞bƒJh áæ«Ø°ùdG Ïe ≈∏Y

 •ÉÑ°V øe ™ªà°SGh ºµëàdGh IOÉ«≤dG

 áæ«Ø°ùdG ΩÉ¡e ¿CÉ°ûH ájôëÑdG äGƒ≤dG

 áãjó◊G  º¶ædGh  á«dÉ©dG  äÉ«æ≤àdGh

.É¡«a Ωóîà°ùJ »àdG

 ..Ú°TóàdÉH  ∫ÉØàM’G  º°SGôe  ó¡°T

 ≈°ù«Y ¢Sóæ¡e øcôdG ≥jôØdG IOÉ©°S

 ÖFÉf  »YhQõŸG  ¿ÓÑY  øH  ∞«°S

 AGƒ∏dGh áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ

 øH ó«©°S ï«°ûdG QÉ«W …ôëH øcôdG

 äGƒ≤dG óFÉb ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿GóªM

 Újôµ°ù©dG IOÉ≤dG øe OóYh ájôëÑdG

.ÚdhDƒ°ùŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG

 IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f

 ‘ áÄ«ÑdG  áÄ«g IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 √É«ŸG  OQGƒÃ  ΩÉªàg’G  ¿CG  »ÑXƒHCG

 πX ‘ ÉjQhöVh ÉeÉg GöüæY Èà©j

 Égó¡°ûJ »àdG á∏FÉ¡dG ájƒªæàdG á∏≤ædG

 …OÉ°üàb’G  Qƒ£àdGh  »ÑXƒHCG  IQÉeEG

 IOÉjRh  ÒÑµdG  »Ä«ÑdGh  »YÉªàL’Gh

 øeC’G ÒaƒJ ¤EG áLÉ◊Gh ¿Éµ°ùdG OóY

.»FGò¨dG

 á«FÉŸG OQGƒŸG í°T ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  RôHCG  óMCG  ó©j

 É¡æeh áaÉ÷G ≥WÉæŸG ‘ äÉeƒµ◊G

 ÜÉ«Z  πX  ‘  ∂dPh  »ÑXƒHCG  IQÉeEG

 πãe  á«©«ÑW  IOóéàe  √É«e  QOÉ°üe

 ¢VÉØîfGh  áHò©dG  äGÒëÑdGh  QÉ¡fC’G

 áeƒµM  ¿EÉa  ∂dòd  QÉ£eC’G  ä’ó©e

 ÒZ  √É«ŸG  OQGƒe  ¤EG  CÉé∏J  »ÑXƒHCG

 á«dÉY  OQGƒe  Èà©J  »àdG  ájó«∏≤àdG

.áØ∏µàdG

 áÑ°SÉæÃ √ƒª°ùd íjöüJ ‘ ∂dP AÉL

 á£N »ÑXƒHCG ‘ áÄ«ÑdG áÄ«g ¥ÓWEG

 2021 á«FÉŸG OQGƒª∏d á∏eÉµàŸG IQGOE’G

 É¡àª¶f »àdG á«dÉ©ØdG ∫ÓN 2030 -

 »FôŸG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ÈY  áÄ«¡dG

 ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYôH

 ‹É©e øe Óc É¡«a ∑QÉ°Th ¿É«¡f ∫BG

 »YhQõŸG ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S

 ‹É©eh á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh

 …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi âæH Ëôe

 »FÉŸGh  »FGò¨dG  øeCÓd  ádhO  IôjRh

 ó°Tôe  á°†jƒY  ¢Sóæ¡ŸG  ‹É©eh

 »ÑXƒHCG ‘ ábÉ£dG IôFGO ¢ù«FQ QôŸG

 ôjóŸG …ôeÉ©dG …ôëÑdG ó«©°S IOÉ©°Sh

 áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«¡d ΩÉ©dG

 AGÈÿG  øe  ÒÑc  OóYh  á«FGò¨dG

 õcGôe øe √É«ŸG ∫É› ‘ Ú°üàîŸGh

 äÉ¡÷G  ™«ªLh  äÉ©eÉ÷Gh  çƒëÑdG

.á«æWƒdGh á«∏ëŸG

 ∫BG  ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 á«æ©e á£∏°ùc ÉgQhO QÉWEG ‘ "..¿É«¡f

 IQÉeE’G  ‘  á«aƒ÷G  √É«ŸG  IQGOEÉH

 »ÑXƒHCG  ‘  áÄ«ÑdG  áÄ«g  â°UôM

 §£N ≥ah  πª©dG  ≈∏Y É¡FÉ°ûfEG  òæe

 ™e πª©dGh áë°VGh á«dBGh á«é«JGÎ°SG

 AGƒ°S  Ú«é«JGÎ°SE’G  AÉcöûdG  ™«ªL

 Úµ∏¡à°ùŸG hCG √É«ŸG êÉàfEÉH Ú«æ©ŸG

 IQGOEG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ≥jô£dG ⁄É©e º°Sôd

 √É«ŸG OQGƒŸ áeGóà°ùe á«ªæJh á∏eÉµàe

 ΩGóà°ùe πÑ≤à°ùe πLCG øe IQÉeE’G ‘

 ‹É¨dG  OQƒŸG  Gòg  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh

."áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd

 øe  ÌcCG  ióe  ≈∏Y  "  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ±OÉ¡dGh OÉ÷G πª©dG øe ÉeÉY øjöûY

 ™«ªL ™e ¿hÉ©àdÉH áÄ«¡dG âeÉb ó≤a

 äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG  AGôLEÉH  AÉcöûdG

 IQÉeE’G  ‘  √É«ŸG  QOÉ°üŸ  á∏eÉ°ûdG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉjóëàdG  ±Göûà°SGh

 êPÉªædG OGóYEG ∫ÓN øe É¡¡LGƒJ »àdG

 Iôªà°ùŸG áÑbGôŸGh IQƒ£àŸG ájOó©dG

 ¿hõîŸG  á«ªch  á«Yƒf  ‘  Ò¨à∏d

 »é«JGÎ°SE’G øjõîàdG á°SGQOh ‘ƒ÷G

 äGQOÉÑŸG øe ÒÑc OóY ò«ØæJh √É«ª∏d

 á«FÉŸG ÉfOQGƒe ≈∏Y ®ÉØë∏d IóFGôdG

."É¡àeGóà°SG ¿Éª°Vh

 IÈÿG  √òg  ôaGƒJ  ÖÑ°ùH  "  ∫Ébh

 ™e πª©dGh ôªãŸG ¿hÉ©àdGh áaô©ŸGh

 äÉ¡÷G  øe  Ú«é«JGÎ°S’G  É¡FÉcöT

 áÄ«¡dG âæµ“ É«æWhh É«∏fi á«æ©ŸG

 á£N ™°Vh øe »°VÉŸG ΩÉ©dG  ∫ÓN

 OQGƒª∏d  á∏eÉµàŸG  IQGOEÓd  á∏eÉ°T

 äÉjƒdhCGh äÉ¡LƒJ É¡«a äOóM á«FÉŸG

 äÉ¡÷G  ™«ªLh  »ÑXƒHCG  áeƒµM

 äGƒæ°S öû©∏d √É«ŸG ´É£b ‘ á∏eÉ©dG

 Ωƒ¡ØÃ  2030  ΩÉY  ≈àM  áeOÉ≤dG

 á«FÉŸG ÉfOQGƒe ≈∏Y á¶aÉëª∏d πeÉµàe

 ≥«KƒJh  QGhOC’G  º°SÉ≤J  ≈∏Y  óªà©j

 ™«ªL ÚH ∑Î°ûŸG πª©dGh ¿hÉ©àdG

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  OÉªàYGh  äÉ¡÷G

 ±Göûà°SGh  QÉµàH’G  ‘  á«ŸÉ©dG

 OQGƒŸG ÚH IƒéØdG π«∏≤Jh πÑ≤à°ùŸG

 É¡«∏Y Ö∏£dG ójGõJh áMÉàŸG á«FÉŸG

 Gòg ‘ á«eƒµ◊G äGQÉªãà°S’G ójó–h

."…ƒ«◊G ´É£≤dG

 »YƒdG öûæH ΩÉªàg’G ¤EG √ƒª°S ÉYOh

 á«FÉŸG  OQGƒŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  á«ªgCÉH

 Ö∏£dG IQGOEÉH ΩÉªàg’Gh Qó¡dG π«∏≤Jh

 ΩGóîà°SG IOÉYEG ∫ÓN øe √É«ŸG ≈∏Y

 »æÑJh èdÉ©ŸG »ë°üdG ±öüdG √É«e

 äÉJÉÑædG áYGQRh áãjó◊G áYGQõdG ¥ôW

 á«NÉæŸG  πeGƒ©∏d  áehÉ≤ŸG  á«∏ëŸG

 áMƒ∏ŸGh  ±ÉØé∏d  Óª–  ≈∏YC’Gh

 ¿hÉ©àdÉHh  äÉgõæàŸGh  ≥FGó◊G  ‘

 IQÉeEG  ≥WÉæe  áaÉc  ‘  äÉjó∏ÑdG  ™e

.»ÑXƒHCG

 »YhQõŸG π«¡°S ‹É©e ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ádhO ¿EG ..á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh

 ≥WÉæŸG  ΩGõM  ‘  É¡YƒbƒH  äGQÉeE’G

 äÉjó– øe  ÊÉ©J  á∏MÉ≤dGh  áaÉ÷G

 á«FÉŸG  OQGƒŸG  IQGOEG  ‘  á«≤«≤M

 Ö«°üf  É¡«a  π≤j  »àdGh  áë«ë°ûdG

 øe Éjƒæ°S Ö©µe Îe 100 øY OôØdG

 ∫ó©e  ƒgh  É«©«ÑW  IOóéàŸG  √É«ŸG

 »FÉŸG ô≤ØdG óëH áfQÉ≤e GóL ¢†Øîæe

 …òdGh á«ŸÉ©dG äÉª¶æŸG øe OóëŸG

 Gòd  Éjƒæ°S Ö©µe Îe 1000 `H Qó≤j

 ∫ÓN øe äGQÉeE’G áeƒµM äõcQ ó≤a

 ±GógCG  ≥«≤–  ≈∏Y  áMƒªW  §£N

 É¡fCÉ°T  øe  »àdG  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG

 áHò©dG  √É«ŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  Úµ“

 ΩGóà°ùe πµ°ûH É¡JQGOEG ¿Éª°Vh áØ«¶ædG

 IOÉjRh  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  ‘  º¡°ùj

 ájƒ«◊G  OQGƒŸG  √òg ΩGóîà°SG  IAÉØc

 IOÉjQ  ‘  ºgÉ°ùJ  äGRÉ‚EG  ≥«≤ëàd

 ‘ ∫hC’G õcôŸG ≥«≤–h É«ŸÉY ádhódG

 ÖfÉL ¤EG á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG äGöTDƒe

 OGôaC’ IÉ«◊G IOƒLh IOÉ©°ùdG ≥«≤–

."™ªàéŸG

ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H áî°SGôdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ªY ó°ùéJ »àdG ájOƒdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJ

ójGR øH ¿GóªMh ójGR øH óªfi ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN øjôëÑdG ∂∏e

ôFGõdG ¿É°û«°ûdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN óªfi øH ¿GóªM

ÊGôchC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe

¿Éà°SQÉàJ ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfiá«°ùfôØdG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG IôjRh  ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN √ƒª°Sh..

¢Vô©ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG á«æWƒdG áëæLC’G ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óªfi

á«JGQÉeE’G zäÉjó©°ùdG{ áæ«Ø°S Ú°TóJ ∫ÓN ójGR øH ¿É«¡f

 ¿GóªMh ójGR øH óªëe πÑ≤à°ùj øjôëÑdG ∂∏e

¬àeÉbEG ô≤e »a óªëe øH ¿ƒæëWh ójGR øH

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj óªëe øH ¿GóªM

ôFGõdG ¿É°û«°ûdG

»fGôchC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf πÑ≤à°ùj ójGR øH Qƒ°üæe

¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉãëÑj ájôFGõédG ájƒédG äGƒ≤dG óFÉbh ójGR øH Qƒ°üæe¿ÉªY áæ£∏°S ô«Ø°S πÑ≤à°ùj ójGR øH Qƒ°üæe
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 AGƒ∏dG  IOÉ©°S ,¢ùeG  ,  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T

 ájƒ÷G  äGƒ≤dG  óFÉb  áHGô©d  Oƒªfi

 ´ƒjôb OGôe ó«ª©dG IOÉ©°Sh ,ájôFGõ÷G

 ,ájôFGõ÷G ájôëÑdG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ

 ‹hódG  ´ÉaódG  ¢Vô©e"  ¢ûeÉg  ≈∏Y

 ‘ É«dÉM  ΩÉ≤j  …òdG  "2021 ¢ùcójBG

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe

 äÉbÓY ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ájQƒ¡ªLh ,äGQÉeE’G ádhO ÚH ¿hÉ©àdG

 ‘ Égôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh ,ôFGõ÷G

 ∫OÉÑJ  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl

 ÉjÉ°†≤dG øe OóY ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 óªfi  ¢SQÉa  ‹É©e  AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿hDƒ°T  IQGRƒH  QÉ°ûà°ùŸG  »YhQõŸG

.á°SÉFôdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG  

 ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH

 ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 øH óªMCG IOÉ©°S ,¢ùeG , á°SÉFôdG

 áæ£∏°S ÒØ°S …ó«©°SƒÑdG ∫Óg

 ≈∏Y  ∂dPh  ,ádhódG  iód  ¿ÉªY

 ‹hódG  ´ÉaódG  ¢Vô©e"  ¢ûeÉg

 ΩÉ≤j  …òdG  "2021  ¢ùcójBG

 »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘ É«dÉM

.¢VQÉ©ª∏d

 πÑ°S åëH AÉ≤∏dG  ∫ÓN iôLh

 ôjƒ£Jh »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  äÉbÓ©dG

 ¿ÉªY áæ£∏°Sh IóëàŸG á«Hô©dG

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl ‘ á≤«≤°ûdG

 áë∏°üe  ¬«a  ÉŸ  ,äÉYÉ£≤dGh

 ÚÑ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  äÉ©∏£Jh

.Ú≤«≤°ûdG

 á«°ùfôØdG áë∏°ùªdG äGƒ≤dG IôjRhh ¿Éà°SQÉàJ ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

z¢ùcójBG{ »a ácQÉ°ûªdG á«æWƒdG áëæLC’G IQÉjR π°UGƒj ójGR øH óªëe

ájôëÑdG äGƒ≤∏d á©HÉàdG á«JGQÉeE’G zäÉjó©°ùdG{ áæ«Ø°S ø°Tój ójGR øH ¿É«¡f

 É¡«∏Y ®ÉØëdGh IAÉØc ≈∏YCÉH á«FÉªdG ÉfOQGƒe IQGOEG Éæaóg :ójGR øH ¿GóªM

 ájôFGõ÷G ájƒ÷G äGƒ≤dG óFÉb ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe¿ÉªY áæ£∏°S ÒØ°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe



:ΩGh-»ÑXƒHG

 OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG ÜÉ£N ≈∏Y OôdG áæ÷ äó≤Y 

 öûY ™HÉ°ùdG »©jöûàdG π°üØdG øe ÊÉãdG …OÉ©dG

 ô≤e  ‘  É kYÉªàLG  ,…OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d

 OôdG  ´höûe á°ûbÉæŸ ,¢ù∏éª∏d áeÉ©dG  áfÉeC’G

 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áª∏c ≈∏Y

 OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ ,"ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬ëààaG …òdG ¢ù∏éª∏d ÊÉãdG QhódG

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

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

.Ω2020 Èªaƒf 26 ïjQÉàH "ˆG

 "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Ébh

 ÊÉãdG  QhódG  ìÉààaG  áÑ°SÉæÃ  É¡¡Lh  áª∏c  ‘

 »JGƒNCGh  ÊGƒNEG"  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d

 ºµ°ù∏› ∫ÉªYCG Ωƒ«dG ¿ƒØfCÉà°ùJ ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

 á«ª«∏bE’G äGÒ¨àŸGh äÉjóëàdÉH á∏aÉM á∏Môe ‘

 ™e ¬LGƒf ,»°VÉŸG ôjGÈa ô¡°T òæeh ,á«dhódGh

 áÑJÎŸG  QÉKB’Gh  ÉfhQƒc  áëFÉL  √öSCÉH  ⁄É©dG

 IÉ«M  ‘ A»°T  πc  áëFÉ÷G  äÒZ ó≤d  ,É¡«∏Y

 ,äÉeƒµ◊G äÉjƒdhCG âdóHh ∫hódG ´É°VhCGh öûÑdG

 AGOCG  ¿Éch  ,»ŸÉ©dG  OÉ°üàb’G  OƒªéH  âÑÑ°ùJh

 iƒà°ùe ‘h kÉ«LPƒ‰ áëFÉ÷G á¡LGƒe ‘ ÉæàdhO

 Gòg Rõ©Jh ,RÉ‚E’G ≈∏Y É¡JQóbh ,É¡àfÉµeh ,É¡eó≤J

 Éæeób å«M ,AÉ£©dG ‘ Éæé¡f á∏°UGƒÃ iƒà°ùŸG

 ‘ ádhO áFÉe øe ÌcC’ á«KÉZEGh á«ÑW äGóYÉ°ùe

 ábÉ£dG èeÉfôH ‘ kÉeób Éæ«°†Ã Rõ©J Éªc ,⁄É©dG

 á£fi äÓYÉØe π«¨°ûàH AóÑdGh ,á«ª∏°ùdG ájhƒædG

 ¥ÓWEÉH  »FÉ°†ØdG  Éæ›ÉfôH  ‘ Éæ«°†eh ,ácGôH

."ïjôŸG ƒëf πeC’G QÉÑ°ùe

 á«é«JGÎ°S’G á«ªgC’G ¿CG ¿ƒª∏©J" √ƒª°S ±É°VCGh

 øeC’G øe kGAõL ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG â∏©L Éæà≤£æŸ

 É kªFGO ∞«µf ¿CG Éæ«∏Y ¿Éch ,Ú«dhódG QGô≤à°S’Gh

 ÉæàdhO QGô≤à°SGh øeCG äGõµJôe ºYój Ée ™e Éæà°SÉ«°S

 ¿ƒfÉ≤dG  ÇOÉÑÃ ΩGõàd’G  IóYÉb  ≈∏Y  ,Éæà≤£æeh

 ,QGƒ◊ÉH äÉaÓÿG πMh »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh ,‹hódG

 G kóaGQ "»ª«gGôHE’G ¥ÉØJ’G" AÉL ¥É«°ùdG Gòg ‘h

 á≤£æŸG Üƒ©°T äÉMƒªW ºYój ΩÓ°ùdG óaGhQ øe

."Ωó≤àdGh AÉNôdG ≥«≤ëàd

 áªYÉf IOÉ©°S ¬à°SCGôJ …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ”h

 ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd ÊÉãdG ÖFÉædG ¿ÉgöûdG ˆGGóÑY

 ÜÉ£N ≈∏Y OôdG ´höûe á°ûbÉæe ,áæé∏dG á°ù«FQ

.√OÉªàYGh áæé∏dG ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸGh ìÉààa’G

 áªYÉf  :øe  πc  IOÉ©°S  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ö†M

 áeÉ°SCGh  ,áæé∏dG  IQô≤e  …Qƒ°üæŸG  øªMôdGóÑY

 á«ª°Sh  ,ÜÉ¡°TƒH  óªM  óªMCGh  ,QÉØ©°ûdG  óªMCG

 Ëôeh ,»eÓ°ùdG ¿ÉØ∏N ó«ÑYh ,…ójƒ°ùdG ˆGóÑY

 óægh  ,»MÉª«dG  óªfi  öUÉfh  ,¬«æK  øH  óLÉe

.»∏«∏©dG ó«ªM

 Ée  ≈∏Y  Qƒà°SódG  øe  "80"  IOÉŸG  â°üf  óbh

 …ƒæ°ùdG …OÉ©dG QhódG OÉ–’G ¢ù«FQ íààØj ":»∏j

 ∫GƒMCG ¿É«H øª°†àj ÉHÉ£N ¬«a »≤∏jh ,¢ù∏éª∏d

 äôL »àdG áeÉ¡dG ¿hDƒ°ûdGh çGóMC’G ºgCGh ,OÓÑdG

 √AGôLEG  OÉ–’G áeƒµM Ωõà©J Éeh ,ΩÉ©dG  ∫ÓN

 .Iójó÷G IQhódG ∫ÓN äÉMÓ°UEGh äÉYhöûe øe

 hCG  ìÉààa’G  ‘  ¬æY  Ö«æj  ¿CG  OÉ–’G  ¢ù«Fôdh

 AGQRh ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG ¬ÑFÉf ,ÜÉ£ÿG AÉ≤dEG ‘

 QÉàîj ¿CG …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ≈∏Yh .OÉ–’G

 ≈∏Y OôdG ´höûe OGóYE’ ¬FÉ°†YCG ÚH øe áæ÷

 ¢ù∏éŸG  äÉ¶MÓe  Éæª°†àe  ,ìÉààa’G  ÜÉ£N

 ¤EG ¢ù∏éŸG øe √QGôbEG ó©H OôdG ™aôjh ,¬«fÉeCGh

."≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ≈∏Y ¬°Vô©d ,OÉ–’G ¢ù«FQ

:ΩGh-»ÑXƒHG

 π«ch  …ôgÉ¶dG  ô£e  IOÉ©°S  πÑ≤à°SG

 ìÉæéH  ÚæK’G  ¢ùeG  ´ÉaódG  IQGRh

 ‹hódG ´ÉaódG ¢Vô©e ‘ ´ÉaódG IQGRh

 ..IóM  ≈∏Y  Óc  z2021  ¢ùcójBG{

 ¢ù«FQ  óªfi  ø°ùM  Üƒ≤©j  ≥jôØdG

 Ió«°ùdGh ÊGõæàdG ´ÉaódG äGƒb ¿ÉcQCG

 ´ÉaódG áæ÷ á°ù«FQ ¢SÉehO RGƒ°ùfGôa

 á«©ª÷G ‘ áë∏°ùŸG äGƒ≤dGh »æWƒdG

 IOÉ©°Sh  É°ùfôa  ájQƒ¡ª÷  á«æWƒdG

 äÉéàæŸG  ÒJôµ°S  äƒ¨jO  ¢SƒcQÉe

.»∏jRGÈdG á«YÉaódG

 Égö†M »àdG  äGAÉ≤∏dG  ∫ÓN iôLh

 ÚdhDƒ°ùŸGh  •ÉÑ°†dG  QÉÑc  øe  OóY

 á≤aGôŸG  OƒaƒdGh  ´ÉaódG  IQGRh  ‘

 äÉbÓY  ¢VGô©à°SG  ,±ƒ«°†∏d

 äGQÉeE’G  ádhO  §HôJ  »àdG  ¿hÉ©àdG

 á∏°üdG  äGP  á°UÉN  ±ƒ«°†dG  ∫hóH

 πÑ°Sh á«YÉaódGh ájôµ°ù©dG ¿hDƒ°ûdÉH

 áë∏°üŸG Ωóîj ÉÃ É¡à«ªæJh Égõjõ©J

.ácÎ°ûŸG

 á«ªgCG  ∫ƒM åjOÉMC’G ∫OÉÑJ ” Éªc

 á°üæªc ‹hódG ´ÉaódG ¢Vô©e º«¶æJ

 ≈∏Y  ´ÓW’G  ‘  ºgÉ°ùJ  á«ŸÉY

 äÉYÉæ°üdG ⁄ÉY ¬d π°UƒJ Ée çóMCG

 äGó©eh  áª¶fCG  øe  ájôµ°ù©dG

 OÉ°TCGh  ,IQƒ£àe á«YÉaO  É«LƒdƒæµJh

 ¢ùcójBG ¢Vô©Ã ¿ƒcQÉ°ûŸG ±ƒ«°†dG

 √òg  ∫ÓN ¬àeÉbEGh  2021 ¢ùcóaÉfh

 IQób  ó°ùéj  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG

 iÈµdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ ≈∏Y äGQÉe’G

 ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ≥ah OƒaƒdG áaÉ°†à°SGh

.á«FÉbƒdGh ájRGÎM’G äGAGôLE’Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IQhó∏d äGQÉeE’G ádhO º«¶æJ πªëj 

 h  ¢ùcójBG"  »°Vô©e  øe  /15  /  `dG

 »ÑXƒHCG  õcôe  ‘  "2021  ¢ùcóaÉf

 ⁄É©∏d  iöûH  ¢VQÉ©ª∏d  »æWƒdG

 á∏Môe  ¤EG  ∫ƒNódG  ƒëf  ™ªLCG

 19 - ó«aƒc  "  áëFÉL øe ‘É©àdG

 ó«H Gój É©e πª©dG á«ªgCG ócDƒj Éªc "
 ≈∏Y áëFÉ÷G QÉKBG  á÷É©e πLCG  øe

 á«ë°üdG  Éª«°S’  Ió©°UC’G  ∞∏àfl

.ájOÉ°üàb’Gh

 ádhO 60 øe Ú°VQÉY óLGƒJ ¢ùµ©jh

 ≈∏Y  äGQÉeE’G  IQób  ‘  ⁄É©dG  á≤K

 ¢VQÉ©ŸG  ÈcCGh  ºgCG  óMCG  áaÉ°†à°SG

 á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ‘ á°ü°üîàŸG

 »JCÉj  Éªc  ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 äGAGôLE’G  øe  áeõ◊ ádhódG  ≥«Ñ£J

 áë°U  ¿Éª°†d  á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G

 ócDƒ«d  ÚcQÉ°ûŸG  ™«ªL  áeÓ°Sh

 áeGóà°SGh  áëFÉ÷G  øe  ‘É©àdG  ¿CG

 IóMGh á∏ª©d ¿É¡Lh ¿Óµ°ûj ΩGõàdE’G

 IÉ«ë∏d áæeBG IOƒY ¤EG É©e ¿GOƒ≤jh

.á«©«Ñ£dG

 ¢ùcójBG" ‘ ¿ƒcQÉ°ûeh ¿ƒdhDƒ°ùe ócCGh

 äÉëjöüJ  ‘  "2021  ¢ùcóaÉfh

 ádhO ¿CG "ΩGh" äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉcƒd

 Gò¡d  É¡àaÉ°†à°SG  ∫ÓN  øe  äGQÉeE’G

 Iõ«ªàe ÉLPƒ‰ Ωó≤J »ŸÉ©dG çó◊G

 .. áëFÉ÷G QÉKBG øe ‘É©àdG §«£îà∏d

 ™aóJ Oƒ¡÷G √òg πãe ¿CG ¤EG øjÒ°ûe

 ≈∏Y  …OÉ°üàb’G  ∑Gô◊G  õjõ©J  ƒëf

 á«ªgCG øe ∂dòc º¶©Jh ⁄É©dG iƒà°ùe

 QÉKBG á÷É©e πLCG øe ¤hódG ¿hÉ©àdG

.áëFÉ÷G

 ΩÉY  ôjóe  ∫hÉH  ¿ƒL  ∫Ébh

 Exalto emirates
 ∑QÉ°ûŸGh  ájôëÑdG  äÉeõ∏à°ùª∏d

 ¿EG  "  2021  ¢ùcóaÉf"  ¢Vô©e  ‘

 äÉcöû∏d á«dÉãe á°üæe ôah ¢Vô©ŸG

 á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ‘ á°ü°üîàŸG

 πLCG  øe  ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl  ‘

 õjõ©àd áMÉàŸG ¢UôØdG ≈∏Y ±ô©àdG

 ∫OÉÑJh …ƒ«◊G ´É£≤dG Gòg ‘ ƒªædG

 πLCG  øe  Oƒ¡÷G  õjõ©Jh  äGÈÿG

 "19 -ó«aƒc"  áëFÉL  QÉKBG  á÷É©e

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ äôKCG »àdG

 »°Vô©e  ‘  ácQÉ°ûŸG  ¿CG  ±É°VCGh

 ¿Éc  "  2021  ¢ùcóaÉfh  ¢ùcójBG"
 ‘ äÉcöûdG øe ójó©∏d Éjó– πãÁ

 IRQÉÑdG  Oƒ¡÷G  ¿CG  ’EG  áëFÉ÷G  πX

 ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G É¡H âeÉb »àdG

 áeÉbEG  ≈∏Y  ¢Uô◊Gh  äGQÉeE’G  ádhO

 Ió©ŸG  IóæLCÓd  É≤ah  çó◊G  øjòg

 äGAGôLE’G áaÉc ≥«Ñ£J ™e É¡∏c ÉØ∏°S

 ¿Éª°†d áeRÓdG á«FÉbƒdGh ájRGÎM’G

 πeGƒY É¡∏c ácQÉ°ûŸG áeÓ°Sh áë°U

 AÉëfCG  ∞∏àfl øe Ú°VQÉ©dG  âæµe

 »ÑXƒHCG  ¤EG  Qƒ°†◊G  øe  ⁄É©dG

 ¿CG ócCGh .ÚKó◊G øjòg ‘ óLGƒàdGh

 áYôL Éæëæe ¢ùcóaÉfh ¢ùcójBG áeÉbEG

 ≈∏Y ¥ƒ°ùdG IQó≤H ∫DhÉØàdGh πeC’G øe

 õjõ©Jh ƒªædG IÒJh ¤EG GOó› IOƒ©dG

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ …OÉ°üàb’G ∑Gô◊G

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14677 Oó`©dG-2021 ôjGÈa 23 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 3^451 ºjó≤J 

5^557^793 »dÉªLE’Gh .. áYÉ°S 24 ∫ÓN

 ÉfhQƒc øe 3355 »aÉ©J:záë°üdG{

 IÉah ádÉM 15h äÉHÉ°UEG 2^105 π«é°ùJh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ëó≤J øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG

 äÉYÉ°ùdG ∫ÓN "19 ó«aƒc" ìÉ≤d øe áYôL 3,451

 »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG 24 `dG

 5,557,793  ÚæK’G  ¢ùeCG  Ωƒj  ≈àM  É¡Áó≤J  ”

 πµd  áYôL 56^19 ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

.¢üî°T 100

 ìÉ≤d Òaƒàd IQGRƒdG  á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj

 áYÉæŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh  19ó«aƒc#
 óYÉ°ùà°S  »àdGh  º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG

 " ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘

."19 - ó«aƒc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d Ú£dÉîŸGh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 É°üëa 156,430 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG.. º¡dõYh

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

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG ä’ÉM 2,105 øY ∞°ûµdG

 É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM

 372,530 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh

.ádÉM

 ∂dPh áHÉ°üe ádÉM 15 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

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

.ádÉM 1,140 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

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

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

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

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 IójóL ádÉM 3,355 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

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

 º¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  º¡«aÉ©Jh

 ,≈Ø°ûà°ùŸG º¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

.ádÉM 363,052 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh

 ¢ù∏éª∏d »fÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG ÜÉ£N ≈∏Y OôdG áæéd

Égôjô≤J óªà©J  …OÉëJ’G »æWƒdG

 ¢ùcójBG ¢Vô©e ±ƒ«°V øe kGOóY »≤à∏j ´ÉaódG IQGRh π«ch

 ... z2021 ¢ùcóaÉf h ¢ùcójBG{

zÉfhQƒc{ QÉKBG øe »aÉ©àdÉH ô°ûÑJh ºdÉ©dG ∞«°†à°ùJ äGQÉeE’G

:ΩGh-»HO

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  kAÉæH  

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

 ¢SCGÎj ,Ú°ùªÿG ΩÉY 2021 ΩÉY ¿ÓYEÉH  "ˆG

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

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

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO

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

 Ωƒ«dG  ájQGRh  Iƒ∏N  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 »é«JGÎ°SG QÉWEG ™°Vh ±ó¡H ∂dPh ,"AÉKÓãdG"
 Ú°ùªÿG ∫ÓN äGQÉeE’G ádhód ájƒªæàdG ájDhô∏d

.á∏Ñ≤ŸG É keÉY

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

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG »NCGh kGóZ ¢SCGôJCG" : Ωƒàµe
 ádhódG  äÉjƒdhCG  É¡dÓN  ¢ûbÉæf  ,ájQGRh  Iƒ∏N

 á«Ø«ch ,ÉæàeƒµM πµ°T ,áeOÉ≤dG kÉeÉY Ú°ùªî∏d

 ∫ÉªYC’G áÄ«H Ú°ù–h ,ájƒªæàdG ÉæJÒ°ùe ™jöùJ

 á«°ùaÉæJ äGõØb ≥«≤ëàd ÉfOÓH ‘ OÉ°üàb’Gh

 ¬ªª°üjh  ¬∏«îàj  øŸ  ∂∏e  πÑ≤à°ùŸG  ,IójóL

 ."√òØæjh
 á∏°ù∏°ùH êhôÿG Iƒ∏ÿG øe ±ó¡dG " :±É°VCGh

 ó°ûMh ..Éædƒ≤Y áÄ«¡àd äGQOÉÑŸGh §£ÿG øe

 ¬«∏Y ¿ƒµà°S ÉŸ ÉæJÉ°ù°SDƒe õ«¡Œh ..ÉæJÉbÉW

."á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG ‘ äGQÉeE’G

 É££N  êÉàëj  πÑ≤à°ùŸG"  :√ƒª°S  ∫Éb  Éªc

..IôµàÑe äGQOÉÑeh ..á«bÉÑà°SG

 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  É¡H  ™«£à°ùf  IójóL  äGQÉ¡eh

 IÉ«M É¡dÓN øe ôaƒfh ..ÉæMÉ‚ á°übh ÉæJOÉjQ

."ádhódG ‘ Iójó÷G ∫É«LCÓd π°†aCG

 π«Hƒ«dG ™e øeGõàdÉH Ú°ùªÿG Iƒ∏N ó≤Y »JCÉjh

 …ƒªæàdG  êPƒªædG  ™°Vh ±ó¡H ádhó∏d  »ÑgòdG

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

 ‘  äÉfÉµeE’Gh  OQGƒŸGh  Oƒ¡÷G  áaÉc  ó°ûMh

 äÉeƒ¶æe º«ª°üàd äÉYÉ£≤dGh äÉ¡÷G ∞∏àfl

 á«é«JGÎ°SG ájDhôd k’ƒ°Uh ,IójóL πªY §£Nh

 äÉÄah  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  áaÉc  É¡dƒM  q∞à∏J

 ádhódG äGQÉeE’G ¿ƒµJ ¿CG ‘ ºgÉ°ùJh ,™ªàéŸG

 ≈∏Y  IÉ«◊G  IOƒL  ‘  π°†aC’Gh  kGõ«“  ÌcC’G

.á∏Ñ≤ŸG É keÉY 50 `dG ∫ÓN ⁄É©dG iƒà°ùe

Ú°ùªÿG Iƒ∏N

 ájOÉ–’G  äÉ°ù°SDƒŸG  AGQóeh  AGQRƒdG  πª©«°Sh

 QÉµaC’G ìôW ≈∏Y Úeƒj QGóe ≈∏Y Iƒ∏ÿG ‘

 OGó©à°SÓd  á«æWh  ájDhQ  ôjƒ£àd  äGQOÉÑŸGh

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘h ,á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d

 ‘ á«ªæàdG á∏éY ™aO ‘ º¡°ùJ »àdG ájQƒëŸG

.á∏Ñ≤ŸG Oƒ≤©dG QGóe ≈∏Y É¡àeGóà°SGh ádhódG

 πªY  äÉYƒª›  ¤EG  Ú°ùªÿG  Iƒ∏N  º°ù≤æJh

 ºYój  É k°ü°üîàe  kGQƒfi  áYƒª›  πc  ¢ûbÉæJ

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  á«æWƒdG  äÉØ∏ŸGh  äÉjƒdhC’G

 áYƒª›  πc  ∫ÓN  øe  ºà«°S  å«M  ,á∏Ñ≤ŸG

 »àdG áØ∏àîŸG QÉµaC’G ìGÎbGh äÉjóëàdG ¢VôY

 ,ájƒªæJ  äGQOÉÑeh  §£îH  êhôÿG  É¡fCÉ°T  øe

 äÉaó¡à°ùŸGh  äÉ«dhDƒ°ùŸG  ójó–  ÖfÉL  ¤EG

.á«é«JGÎ°S’G

Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G ΩÉY 2020 

 ΩÉY øY ¿ÓYE’G ™e øeGõàdÉH ¬fCG ôcòdÉH ôjó÷G

 AóÑdG  ”  ,"Ú°ùªî∏d  OGó©à°S’G  ΩÉY"  2020

 OGó©à°SÓd á«æWh πªY á«é«JGÎ°SG áZÉ«°U ‘

 ,äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d

 ádhód  »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH  ∫ÉØàMÓd  OGó©à°S’Gh

 äÉÄa  áaÉc  ácQÉ°ûÃh  ,2021  ΩÉY  äGQÉeE’G

 ´É£≤dGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  øe  ™ªàéŸG

.»∏gC’Gh ¢UÉÿGh »eƒµ◊G

πªY ¥ôah ¿É÷

 ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬ qLhh

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

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

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

 π«µ°ûàH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 ™°Vƒd  áæ÷  ;AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¿É©ÑàJ  Úàæ÷

 á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG á£ÿG

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

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

 ¿hDƒ°T ôjRh …hÉbô≤dG ˆGóÑY øH óªfi ‹É©eh

 ±GöTEÓd iôNCG áæ÷h ,¬d kÉÑFÉf AGQRƒdG ¢ù∏›

 ádhód »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ∫ÉØàM’G äÉ«dÉ©a ≈∏Y

 ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH äGQÉeE’G

 ƒª°Sh , ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f

 kÉÑFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi âæH Ëôe áî«°ûdG

.¬d

 ™°Vh á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG á£ÿG áæ÷ ΩÉ¡e πª°ûJh

 πª©dGh ,äGQÉeE’G ádhO ‘ á«ªæà∏d πeÉc Qƒ°üJ

 πeÉc πµ°ûH »eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ≈∏Y

 áfhôe  ÌcC’Gh  ´öSC’G  äGQÉeE’G  áeƒµM ¿ƒµàd

 ,πÑ≤à°ùŸG äGÒ¨àe ™e ∞«µàdG ≈∏Y IQób ÌcC’Gh

 πµ°T áZÉ«°U ‘ á«©ªàéŸG äÉÄØdG áaÉc ∑GöTEGh

 kÉeÉY Ú°ùªÿG ∫ÓN äGQÉeE’G ádhO ‘ IÉ«◊G

.á∏Ñ≤ŸG

 áWQÉÿG  ™°Vh  áæé∏dG  ΩÉ¡e  πª°ûJ  Éªc

 ôjƒ£Jh  äGQÉeE’G  ádhód  Iójó÷G  ájOÉ°üàb’G

 ≥«≤ëàd á«FÉæãà°SG ájOÉ°üàbG äÉ°SÉ«°Sh ™jQÉ°ûe

 ÖfÉL ¤EG ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ‘ á«Yƒf äGõØb

 πª©dGh  äGQÉeE’G  ádhód  áªYÉædG  Iƒ≤dG  ï«°SôJ

 π≤fh  ádhó∏d  á«eÓYE’G  áeƒ¶æŸG  ôjƒ£J  ≈∏Y

 óFGƒY ≥≤ëj ÉÃ ⁄É©∏d Iójó÷G äGQÉeE’G á°üb

 É¡JÉÑ°ùàµe »ªëjh É¡d á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG

 áaÉ°VE’ÉH  ,ójó÷G  OÉ°üàb’G  ‘ É¡°Uôa  Rõ©jh

 …OÉ–’G ≥«°ùæàdG áeƒ¶æe ‘ ô¶ædG IOÉYEG ¤EG

 áØ∏àfl áª¶fCGh IójóL äÉ«dBG ™°Vhh »∏ëŸGh

.äÉYÉ£≤dG áaÉc ‘ πeÉµàdG ≥«≤ëàd

 ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©dG  kÉ°†jCG  áæé∏dG  ΩÉ¡e  øeh

 Égõ«¡Œh ádhódG ‘ á«°SÉ°SC’G äÉYÉ£≤dG áaÉc

 »ª«∏©àdGh  »ë°üdG  ´É£≤dÉc  πÑ≤à°ùª∏d

 ÉgÒZh »FGò¨dG øeC’Gh π≤ædG ´É£bh ÊÉµ°SE’Gh

 Qƒ°üJ ™°Vh ≈∏Y IhÓY ,ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG øe

 Ú°ùªÿG  ∫ÓN  »JGQÉeE’G  ™ªàéª∏d  πeÉµàe

 ájöSC’Gh á«aGô¨ÁódG »MGƒædG øe á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY

 äGÒ¨àdG  ™jöS  ⁄ÉY  ‘  á«aÉ≤ãdG  ¬àjƒgh

 ï«°SÎd  IójóL  áeƒ¶æe  ™°Vh  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 äÉYÉ£≤dG ‘ á°UÉNh äGQÉeEÓd á«ŸÉ©dG áª°üÑdG

 ,á«dhódG  äÉª¶æŸG  πªYh  á«Ä«ÑdGh  á«fÉ°ùfE’G

 ájQÉ°†◊G  º«≤dG  áeƒ¶æe  ï«°SôJh  º«ª°üJh

 º¡Ä«¡j  ÉÃ  Iójó÷G  ∫É«LC’G  ‘  á«LÉàfE’Gh

 äÉjó– øe ¬∏ª– Éeh á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d

.äGQÉeE’G ádhód áª«¶Y äÉMƒªWh

 á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG º«ª°üJ ´hô°ûe
äGQÉeEÓd

 ÖMÉ°U ¥ÓWEG Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G ΩÉY ó¡°T Éªc

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

 ,äGQÉeE’G ádhód á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG º«ª°üJ

 º°SQ  ‘ ™ªàéŸG  OGôaCG  ∑GöTEG  ±ó¡à°ùj  …òdG

 äÉfƒµeh QhÉfi ™°Vhh äGQÉeE’G ádhO πÑ≤à°ùe

 ájƒªæJ á£N áHÉãÃ ¿ƒµàd ,äGQÉeE’G ájƒÄe á£N

 ,á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG  ∫ÓN  ádhó∏d  á∏eÉ°T

 äGQOÉÑŸG øe OóY ≈∏Y ´höûŸG Gòg πªà°ûjh

 ´É£≤dGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ÚH  á«∏YÉØàdG

 ácQÉ°ûŸGh πª©∏d ™ªàéŸG øe OGôaC’Gh ¢UÉÿG

 íeÓe º°SQh äGQƒ°üàdGh QÉµaC’G ìôW ‘ kÉ©e

 øe ,ä’ÉéŸGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ πÑ≤à°ùŸG

 »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  øe  áYƒª› ∫ÓN

 Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G ΩÉ©d É«∏©dG áæé∏dG Ωƒ≤J

 ,á«°TÉ≤ædG  äÉ≤∏◊G  πãe  É¡«∏Y  ±GöTE’ÉH

.º«ª°üàdG äÉ°ù∏Lh

 ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ¡LƒàdGh iDhôdG ójó– ±ó¡Hh

 ,™ªàéŸGh  ,áeƒµ◊G  πª°ûJ  á«°ù«FQ  QhÉfi 6

 áeGóà°S’Gh á«àëàdG á«æÑdGh ,º«∏©àdGh ,OÉ°üàb’Gh

 á£N øª°V ,áeÓ°ùdGh  ∫ó©dGh  øeC’Gh  ,á«Ä«ÑdG

 äGQÉeE’G  áeƒµM  äó≤Y  ,Ú°ùªî∏d  OGó©à°S’G

 ,Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G  á£N ôjƒ£àd äÉYÉªàLG

 á«≤«°ùæJh  ájQhÉ°ûJ  äÉYÉªàLG  á∏°ù∏°S  »gh

 ÚeÉ©dG AÉæeC’Gh ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒdG ácQÉ°ûÃ

 Ú∏ã‡h  ,äGQÉeE’G  ‘  ájò«ØæàdG  ¢ùdÉéª∏d

 ºàj  ,á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  äÉ¡é∏d

 ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ¡LƒàdGh iDhôdG ójó– É¡dÓN

. á«°ù«FôdG áà°ùdG QhÉëŸG

 πÑ≤à°ùe º«ª°üàd á«ªbôdG á°üæŸG
äGQÉeE’G

 á«ªbôdG á°üæŸG Ú°TóJ »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ”h

 ádhO πÑ≤à°ùe º«ª°üJ ‘ ™ªàéŸG OGôaCG ∑GöTE’

 ájƒÄe á£N äÉfƒµeh QhÉfi ™°Vhh ,äGQÉeE’G

 äGQÉeEÓd  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  á£ÿGh  ,äGQÉeE’G

 ¥ÓWEG  ™e  kÉHhÉŒ  ,á«dÉàdG  kÉeÉY  50`dG  ∫ÓN

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

 ádhód  á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  50`dG  º«ª°üJ  ´höûŸ

.äGQÉeE’G

 ácQÉ°ûªH ø«°ùªîdG ΩÉ©d ájQGRh Iƒ∏N Ωƒ«dG ¿É°SCGôàj ójGR øH óªëeh ó°TGQ øH óªëe

ø««eƒµëdG ø«dhDƒ°ùªdGh AGQRƒdG

á∏Ñ≤ªdG ÉkeÉY 50 `dG ∫ÓN äGQÉeE’G ádhód ájƒªæàdG ájDhôdG ™°Vh ±ó¡H

 :ó°TGQ øH óªëe

 ÉæJÉbÉW ó°ûM ójôf

 Éªd ÉæJÉ°ù°SDƒe õ«¡éJh

 äGQÉeE’G ¬«∏Y ¿ƒµà°S

 k ÉeÉY ø«°ùªîdG »a

á∏Ñ≤ªdG

 ádhódG äÉjƒdhCG ¢ûbÉæf

 ..ÉæàeƒµM πµ°T ..

 ™jô°ùJ á«Ø«ch

 ..ájƒªæàdG ÉæJô«°ùe

 ∫ÉªYC’G áÄ«H ø«°ùëJh

ÉfOÓH »a OÉ°üàb’Gh

 IôµàÑe äGQOÉÑeh á«bÉÑà°SG k É££N êÉàëj πÑ≤à°ùªdG

 ÉæMÉéf á°übh ÉæJOÉjQ ≈∏Y ßaÉëæd IójóL äGQÉ¡eh

 »é«JGôà°SG QÉWEG ™°Vƒd ±ó¡J ø«°ùªîdG Iƒ∏N

 ádhó∏d ájƒªæàdG ájDhô∏d

 hôjóeh AGQRƒdG É¡«a ∑QÉ°ûjh ø«eƒj Ióªd ôªà°ùJ

ájOÉëJ’G äÉ°ù°SDƒªdG

 á°ü°üîàe QhÉëe ¢ûbÉæJ πªY äÉYƒªée º°†J

á«æWƒdG äÉjƒdhC’G ºYóJ



4 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
 الثالثاء 23 فرباير2021ـ العـدد 14677                

اأخبار الوطن

»اأبوظبي لبناء ال�سفن« 
تطلق اأول قاربين ب�سناعة 
محلية للدوريات ال�سريعة 

اأبوظبي-وام:
عن  ام�س  ال�سفن"  لبناء  "اأبوظبي  ك�سفت   
قاربني من قوارب الدوريات ال�رسيعة بطول 
16 و12 مرتاً مت ت�سميمهما وبناوؤهما ب�سكل 
كامل يف الإمارات من قبل ال�رسكة، حيث مت 
اإطالقهما مبعر�س الدفاع البحري "نافدك�س 
2021". ويتمتع القارب الذي يبلغ طوله 16 
مرًتا بت�سميم منوذجي ل�ستيعاب مق�سورة 
ق�سرية مع م�ساحة لأنظمة �سواريخ اأر�س-

اأر�س، اأو مق�سورة اأطول لنقل القوات.
احلالتني  كلتا  يف  م�سفح  القارب  اأن  كما 
تتترتاوح  حيث  العمالء،  متطلبات  ح�سب 
البنادق من بنادق يدوية عيار 12.7 ملم اإىل 
مدفع بعيار 30 ملم مثبت على نظام ميكن 
الت16  قارب  بناء  ومت  ُبعد.  عن  به  التحكم 
مرتاً لتلبية متطلبات قوات حر�س ال�سواحل، 
ا اأن يحتوي على تقنية التعديل  وميكنه اأي�سً
ال�ستدارة  على  القارب  ت�ساعد  التي  الذاتي 
مرتاً  الت12  لقارب  وميكن  انقالبه.  حال  يف 
اإىل 13 مرتاً  ُيبنى بطول يرتاوح بني 11  اأن 
بح�سب متطلبات العمالء. وي�ستطيع القارب 
الذي ميّكنه  الأمر  اإىل طنني،  حمل ما ي�سل 
عن  للتحكم  قابلة  اأ�سلحة  اأنظمة  من حمل 
اأنظمة �ساروخية عند احلاجة، كما  اأو  ُبعد 

ميكن معايرته للعمل كقارب م�سرّي.
ال�سفن احلقوق  لبناء  اأبوظبي  ومتلك �رسكة 
ال�رسيعني،  القاربني  لكال  الكاملة  الفكرية 
اأن الت�سميم النموذجي ي�سمح بت�سليم  كما 
عن  عو�سًا  اأ�سابيع  خالل  ب�رسعة  القوارب 
الرئي�س  البناي،  في�سل  �سعادة  وقال  اأ�سهر. 
جمموعة  يف  املنتدب  والع�سو  التنفيذي 
"ايدج": "حققت �رسكة اأبوظبي لبناء ال�سفن 
قاربني من  وبناء  ت�سميم  مهما عرب  اإجنازاً 
و12   16 بطول  ال�رسيعة  الدوريات  قتتوارب 
الأوىل  الإمارات للمرة  ب�سكل كامل يف  مرتاً 
على الإطالق. وبف�سل ال�ستثمار املكثف يف 
ميثل  والتطوير،  والبحث  الت�سميم  قتتدرات 
هذا الإجناز حلظة مميزة ويحق لنا جميعًا 
اجلديدة  املنتجات  تلك  باإطالق  نفخر  اأن 
ديفيد  قال  من جانبه،   ."2021 نافدك�س  يف 
اأبوظبي  ل�رسكة  التنفيذي  الرئي�س  ما�سي، 
امل�ستمر  تو�سعنا  ظل  "يف  ال�سفن:  لبناء 
اخلدمات  وتقدمي  ال�سفن  بناء  جمالت  يف 
جمموعة  وتوفري  الت�سميم،  مثل  املتكاملة 
يرتاوح  التي  دوليًا  املناف�سة  ال�سفن  من 
اأن نطلق  ي�سعدنا  و55 مرتاً،   11 طولها بني 
هذين القاربني ال�رسيعني بطول 16 و12 مرتاً 
نعا ب�سكل كامل يف الإمارات، بدءاً  واللذين �سُ

من فكرة الت�سميم وو�سوًل اإىل الإنتاج".

�سيف بن زايد يلتقي عدداً من �سيوف»اآيدك�س 2021«
ابوظبي-وام:

 التقى الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن 
الداخلية،  وزير  التتوزراء  جمل�س 
ام�س الثنني، معايل الدكتور فريد 
ماتيانغي وزير الداخلية وتن�سيق 
جمهورية  يف  الوطنية  احلكومة 
دامانتاجن  األربت  ومعايل  كينيا 
واحلماية  الأمتتتن  وزيتتر  كتتامتتارا 
غينيا،و  جمهورية  لدى  املدنية 
متتعتتايل جتتيتتلتتربت كتتانتتكتتونتتدي 
جمل�س  رئي�س  نائب  مالمبا 
والأمتتن  الداخلية  وزيتتر  التتوزراء 
وال�سوؤون العرفية لدى جمهورية 
على  وذلك  الدميقراطية  الكونغو 
 "2021 "اآيدك�س  معر�س  هام�س 
اأبوظبي  مبركز  حاليًا  املتتقتتام 

الوطني للمعار�س "اأدنيك".
عددا  ال�سيوف  مع  �سموه  وبحث 
الهتمام  ذات  املو�سوعات  من 
التعاون  تعزيز  و�سبل  امل�سرتك 
والأمنية  ال�رسطية  املجالت  يف 

بني الإمارات وبلدانهم ال�سديقة.
مع  احلديث  �سموه  تبادل  كما 
معر�س  اأهمية  عتتن  ال�سيوف 
تعزيز  يف  ودوره   " اآيدك�س   "
من  التتعتتامل  دول  بتتني  التعاون 
الريادية  التجارب  تبادل  خالل 
والتقنيات  املطبقة  واملمار�سات 
يف  التتعتتامل  حتتول  امل�ستخدمة 
وقتتدرات  الأمتتن  تعزيز  جمتتالت 
القيام  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات 

مبهامها احليوية.
خليفة  التتلتتواء  اللقاءات  ح�رس 
جمل�س  رئي�س  اخلييلي،  حارب 
التتتتتطتتويتتر املتتوؤ�تتستت�تتستتي بتتتوزارة 
اأحمد  الدكتور  واللواء  الداخلية 
الري�سي مفت�س عام وزارة  نا�رس 
حميد  حممد  والعميد  الداخلية، 
بن دملوج الظاهري الأمني العام 
ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية، وعدد من 
املرافقة  والوفود  الوزارة  �سباط 

لل�سيوف.

اأبوظبي-وام:
 ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن 
الت�سامح  وزير  نهيان  اآل  مبارك 
والتعاي�س يف ق�رسه ام�س معايل 
خارجية  وزيتتر  عثماين  بتتويتتار 
والوفد  مقدونيا  �سمال  جمهورية 
املرافق الذي يقوم بزيارة ر�سمية 

اإىل الدولة.
كر�سنيك  معايل  اللقاء  ح�رس 
بتتكتتتتتيتت�تتستتي وزيتتتتر القتتتتت�تتستتاد 
و  مقدونيا  �سمال  بجمهورية 
�سعادة عبد القادر ميميدي �سفري 
ال�سمالية  مقدونيا  جمهورية 
اأيديني  وبتتكتتري  التتدولتتة  لتتدى 
م�ست�سار مبكتب الوزير- املفو�س 
دبي  اإك�سبو2020  ملعر�س  العام 
اإدارة  عام  مدير  بوبوف  واإيغور 
وعدد  القت�سادية  الدبلوما�سية 

من ال�سوؤولني.
بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ورحب 
عثماين  بتتويتتار  مبعايل  متتبتتارك 
�سبل  وبحثا  املتترافتتق..  والتتوفتتد 

بني  التتتتتعتتاون  عتتالقتتات  تعزيز 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
مبا  مقدونيا  �سمال  وجمهورية 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة وتبادل 
من  عتتدد  حتتول  النظر  وجتتهتتات 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

م�ستجدات  اجلانبان  وا�ستعر�س 
جائحة "كوفيد - 19" والإجراءات 
الحرتازية والوقائية يف البلدين 

وتدابري العمل امل�سرتك ملواجهة 
اأي تطورات اأو تداعيات للحد من 

انت�سار الفريو�س.
جناح  اإىل  اجلانبان  تطرق  كما 
دولة الإمارات يف ا�ست�سافة اأحد 
العاملية يف جمال  الأحداث  اأهم 
تنظيم  يف  ممثلة  والأمن  الدفاع 
و"نافدك�س"   " "اآيدك�س  معر�سي 
التعايف  مرحلة  وتد�سني   2021
و�تتستتط  "كورونا"  بتتعتتد  ملتتتا 
ووقائية  احتترتازيتتة  اإجتتتتتراءات 
�سالمة  ت�سمن  امل�ستوى  عاملية 

امل�ساركني والزوار.
بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأكتتد 
بقيادة  الإمارات  دولة  اأن  مبارك 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
"حفظه اهلل" حتر�س على تعزيز 
مع  وال�سداقة  التعاون  عالقات 
ركيزة  ي�سكل  والذي  العامل  دول 
الإمتتتارات  م�سرية  يف  اأ�سا�سية 
ال�ستقرار  يحقق  مبا  احل�سارية 

والزدهار على م�ستوى العامل.

نهيان بن مبارك يبحث مع وزير خارجية �سمال مقدونيا تعزيز 
التعاون

»توازن«و»تالي�س الإمارات للتقنيات«يعلنان 
تاأ�سي�س مركز التميز للرادارات 

اأبوظبي-وام:
 اأعتتتلتتتن جمتتلتت�تتس التتتتتتتوازن 
و�رسكة  "توازن"  القت�سادي 
للتقنيات"  الإمتتارات  "تالي�س 
التميز  متتركتتز  تاأ�سي�س  عتتن 
لإنتاج  اأبوظبي  يف  للرادارات 
التتتترادارات  اأنظمة  و�سيانة 
وفق  تعمل  التتتتتي  املتقدمة 
التتترتدد التتعتتايل وذلتتتك خالل 
الدفاع  معر�س  م�ساركتهم يف 

الدويل " اآيدك�س 2021".
مركز  اخت�سا�سات  وت�سمل 
رادارات  وبناء  تطوير  التميز 
تتتالتتيتت�تتس وتتتتقتتتدمي ختتدمتتات 
مع  لتتهتتا،  والتتدعتتم  ال�سيانة 
على  خا�س  ب�سكل  الرتكيز 
التي  اجلديد  اجليل  رادارات 
متطورة  تقنيات  على  تقوم 
عالية. وقتتدرات  اإمكانات  ذات 
يف  املركز  جنتتاح  و�سي�ساهم 
واملتتهتتارات  التتقتتدرات  تعزيز 
هند�سة  جمالت  يف  الوطنية 
اأنظمة  وكذلك  التترادار  اأنظمة 
والتاأهيل  والتحقق  التكامل 
واإدارة  املتت�تتستتاريتتع  واإدارة 

ال�رسكاء.
الذي   - املركز  �سي�سكل  كما 
يعد اأول م�رسوع تتوىل تالي�س 

تنفيذه  للتقنيات  الإمتتتتارات 
يف  تاأ�سي�سها  منذ  الدولة  يف 
2019 - قيمة م�سافة ملنظومة 
والأمنية  الدفاعية  ال�سناعات 
ت�سجيع  خالل  من  الدولة  يف 
املحلية  ال�رسكات  م�ساركة 
للقطاع  التوريد  �سل�سلة  يف 
عمل  فر�س  وتوفري  ال�سناعي، 
عن  ف�ساًل  للمواطنني  جديدة 
والتت�تترساكتتة  التتتتتعتتاون  تعزيز 

يف  املتخ�س�سة  املعاهد  مع 
اأن�سطة البحث والتطوير.

وقال �سعادة طارق عبد الرحيم 
التنفيذي  الرئي�س  احلو�سني، 
ملجل�س التوازن القت�سادي اإن 
تاأ�سي�س مركز التميز للرادارات 
تالي�س  �رسكة  مع  بالتعاون 
جمل�س  التزام  يوؤكد  العاملية 
التوازن القت�سادي بامل�ساهمة 
القطاعات  قطاع  تطوير  يف 

الدفاعية والأمنية.
عمق  يعك�س  املركز  اأن  واأكتتد 
التتت�تتترساكتتتة ال�تتستترتاتتتيتتجتتيتتة 
التوازن  جمل�س  جتمع  التي 
�سيتيح  مما  تالي�س  مبجموعة 
التقنيات  تطوير  اإمكانية  لنا 
املتتتتتطتتورة داختتل التتدولتتة يف 
كهند�سة  حتتيتتويتتة  جمتتتالت 
اأنظمة الرادار وب�سواعد وقدرات 

حملية.

�سلطان الجابر :»اآيدك�س ونافديك�س«نموذج 
لنجاح الروؤية ال�سديدة للقيادة الر�سيدة

اأبوظبي-وام:
�سلطان  الدكتور  معايل  اأكد 
بتتن اأحتتمتتد اجلتتابتتر وزيتتر 
والتكنولوجيا  ال�سناعة 
خالل  متتن  اأنتتته  املتقدمة 
للقيادة  ال�سديدة  التتروؤيتتة 
التتر�تتستتيتتدة، تتتركتتز دولتتتة 
ال�ستثمار  على  الإمتتتارات 
�سمن ثالث حماور رئي�سية 
التتكتتوادر  تتتطتتويتتر  ت�سمل 
واإر�ساء  املواطنة،  الب�رسية 
بنية حتتية متقدمة، وتعزيز 
التعاون ال�سرتاتيجي وبناء 
�رساكات نوعية يف خمتلف 

القطاعات.

ت�رسيح  يف  معاليه  وقتتال 
التتدفتتاع  متتوؤمتتتر  مبنا�سبة 
"اآيدك�س  ومعر�سي  الدويل 
 .."2021 ونتتافتتديتتكتت�تتس 
التتدفتتاع  متتوؤمتتتر  "يعترب 

اآيدك�س  ومعر�سي  التتدويل 
لنجاح  منوذجًا  ونافديك�س 
هتتذه التتروؤيتتة، فتتاإىل جانب 
تعزيز  يف  املتتهتتم  دورهتتتا 
وال�ستقرار  وال�سلم  الأمتتن 
والدفاع عن الوطن وحماية 
تعد  ومكت�سباته،  اإجنازاته 
ال�سناعات الدفاعية م�سدرا 
الختترتاعتتات  متتن  للعديد 
والبتتتتتتتكتتتارات التتتتتي مت 
تطبيقها على نطاق �سناعي 
ا�ستخدامها  ويجري  وا�سع 
مثل  يتتومتتيتتًا يف جمتتتالٍت 
والأدوية،  الكمبيوتر،  اأنظمة 
والتت�تتستتنتتاعتتات التتغتتذائتتيتتة، 
و�سناعات الف�ساء، والعديد 

نائب رئي�س بعثة الواليات المتحدة لدى الدولة : 
نرتبط ب�سراكة ا�ستراتيجية مع الإمارات .. ونثمن التنظيم 

المميز لـ»اآيدك�س«
اأبوظبي-وام:

 اأكد �سعادة �سون مرييف نائب رئي�س بعثة 
الوليات املتحدة الأمريكية لدى الدولة اأن 
والوليات  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
ب�رساكة  ترتبطان  الأمريكية  املتحدة 

ا�سرتاتيجية را�سخة منذ عقود من الزمن.
وقال �سعادته يف ت�رسيحات خا�سة لوكالة 
اأنباء الإمارات "وام" على هام�س م�ساركته 
ممتنون  اإننا   "  :  2021 اآيدك�س  معر�س  يف 
حلكومة دولة الإمارات على ا�ست�سافة هذا 
انعقاد  اأن  اإىل  م�سريا   .. العاملي  احلتتدث 
جائحة  ظل  يف  حتديا  �سكل   2021 اآيدك�س 
كوفيد - 19 ون�سكر الإمارات على التنظيم 

املتميز الذي نراه اليوم".
الرائدة  التنظيمية  اجلهود  اأن   "  : واأ�ساف 
التي نراها اليوم على �سعيد تطبيق كافة 
الإجراءات الحرتازية ل�سمان �سحة و�سالمة 
احلدث  هذا  التواجد يف  جعلت  امل�ساركني 

املميز اآمنا للغاية للجميع".
واأو�سح اأن اآيدك�س هو املعر�س الوحيد من 
و�سمال  الأو�سط  ال�رسق  منطقة  يف  نوعه 

للوليات  مثالية  فر�سة  ي�سكل  ما  اأفريقيا 
املتحدة المريكية من اأجل تطوير عالقاتها 

وتعزيزها مع العديد من الدول ال�سديقة.
وذكر اأن هناك م�ساركة متميزة للعديد من 
ال�رسكات الأمريكية يف اآيدك�س 2021 ونحن 
ممتنون للجهود التي بذلوها من اأجل جناح 

على  وحر�سهم  احلدث  هذا  يف  م�ساركتهم 
التواجد فيه.

بني  التجاري  التبادل  حجم  اأن  اإىل  واأ�سار 
دولة الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية 
و�سل اإىل نحو 24 مليار دولر يف عام 2019 

و�سهد منوا خالل العام املا�سي..

�ــســرطــة اأبــوظــبــي تــعــر�ــس طــائــرة 
»BELL-429«

اأبوظبي-وام:
 عر�ست اإدارة طريان �رسطة 
اأبوظبي الطائرة العمودية 
-BELL  " اجلتتتديتتتدة 
فعاليات  �سمن   "  429
ع�رسة  اخلام�سة  التتتدورة 
التتدويل  التتدفتتاع  ملعر�س 
املقام  "اآيدك�س2021" 
ابوظبي  مركز  يف  حاليا 

الوطني للمعار�س.
اجلديدة  املروحية  ومتتاز 
بتتاأنتتظتتمتتتتتهتتا احلتتديتتثتتة 
للت�سوير  املتتتتتتتطتتتورة 
احلراري ونقل ال�سورة من 
غرفة  اإىل  احلتتدث  موقع 
"مركز  الرئي�سي  العمليات 
باإدارة  والتحكم"  القيادة 
�تترسطتتة  يف  التتعتتمتتلتتيتتات 
اإدارة  واأو�سحت  اأبوظبي. 
اأن  اأبوظبي  �رسطة  طريان 
الطائرة مت اإدخالها للعمل 
اأبوظبي  اإمتتتارة  لتغطية 
التت�تترسطتتيتتة  املتتتهتتتام  يف 

وخ�سو�سا لت�سوير الطرق 
والزدحتتتامتتتات املتتروريتتة 
حتريك  على  ي�ساعد  مما 
التتتتدوريتتتتات املتتتروريتتتة 
وفقا  املزدحمة  للمواقع 
التي  التتدقتتيتتقتتة  لل�سور 
تنقلها مبا يعزز ان�سيابية 

وتدريب  املرورية  احلركة 
املهام  قتتطتتاع  منت�سبي 
اأبوظبي  ب�رسطة  اخلا�سة 
املتطورة  الإمكانات  على 
وتعريفهم  بتتالتتطتتائتترة 
بتتتتاحلتتتتالت املتتتتتعتتلتتقتتة 

بالإنزال من الطائرة.

اأبوظبي-وام:
اإنتاج  الرائدة يف جمال  الإقليمية  ال�رسكة   - "هالكن"  ك�سفت   
-HAS وتوريد الأ�سلحة دقيقة التوجيه.. ام�س عن �ساروخ كروز
250 امل�ساد لل�سفن خالل فعاليات معر�س الدفاع الدويل "اآيدك�س 
 "250-HAS" 2021". ومت ت�سميم �ساروخ هالكن امل�ساد لل�سفن
وتطويره يف الإمارات، وهو عبارة عن �ساروخ اأر�س - اأر�س ميكن 
كيلومرتا.   250 يتجاوز  مدى  مع  ماخ   0.8 اإىل  �رسعته  ت�سل  اأن 
اأن يطري نحو  النهائية، ميكن لل�ساروخ  الو�سول  وخالل مرحلة 
هدفه بارتفاع قريب من �سطح البحر يقل عن خم�سة اأمتار. ويتمتع 
�ساروخ HAS-250 مبوا�سفات هند�سية متكنه من حتقيق اأعلى 
م�ستويات الأداء، كما ي�ستخدم نظام املالحة العاملي عرب الأقمار 

ال�سناعية ونظام املالحة بالق�سور الذاتي. 

»�شركة 
هالكن« تك�شف 

عن اأول 
�شاروخ كروز 
م�شاد لل�شفن 



اأبوظبي ـ وام:

اأطل���ق نادي ت���راث الإمارات �سل�سل���ة ور�ش توعوية 

افرتا�سية للمحافظة على البيئة، عرب ح�ساباته على 

من�س���ات التوا�سل الجتماع���ي، وذلك �سمن برنامج 

"بيئتن���ا.. تاريخنا وتراثنا" ال���ذي قدمه النادي منذ 
نهاية يناي���ر املا�سي، بهدف تنمي���ة الوعي البيئي 

وغر�ش اأ�س�ش املحافظة على البيئة يف جيل الأبناء.

وقال املهند�ش حممد عيادة اأحمد الهاملي مدير اإدارة 

البيئة وال�سحة وال�سالمة يف نادي تراث الإمارات، اإن 

اإطالق الربنامج جاء يف اإطار امل�سوؤولية املجتمعية 

للن���ادي، ودوره يف ن����ر الوعي ب���ن الأجيال يف 

خمتلف املجالت الرتاثية والثقافية والبيئية.

واأكد اأن نادي تراث الإم���ارات ي�سعى دومًا اإىل تبني 

برامج توعوي���ة وتثقيفية جديدة، �سيك���ون لها اأثرا 

كبريا يف خلق وتعزيز ثقافة امل�سوؤولية البيئية عند 

كل اأفراد املجتمع.

م���ن جانبها قدمت زينة باهارون م���ن ق�سم ال�سوؤون 

البيئية يف ن���ادي تراث الإمارات، ع���دداً من الور�ش 

�سم���ن برنامج "بيئتن���ا.. تاريخن���ا وتراثنا"،�سمت 

ور�ش اأ�سجار القرم اأو "املانغروف"، والغاف وال�سدر 

وتدوير النفايات .

وم���ن املق���رر اأن يوا�سل نادي ت���راث الإمارت تقدمي 

الور�ش �سمن برنامج "بيئتنا.. تاريخنا وتراثنا" الذي 

يب���ث اأ�سبوعيًا عرب ح�ساباته عل���ى مواقع التوا�سل 

الجتماعي حتى تاريخ 10 مار�ش املقبل.

اأبوظبي ـ وام:

اأُطلق املكتب الإعالمي حلكومة 

اأبوظب���ي  وجمل����ش  اأبوظب���ي 

�ركة  مع  بالتع���اون  لل�سباب 

اأبوظب���ي لالإع���الم .. �سل�سل���ة 

"�سب���اب اأبوظب���ي"، التي ت�سم 
الق�سرية  الأف���الم  جمموعة من 

ل�سباب  متميزة  اإجنازات  حتكي 

تاألق���وا يف جمالت  اأبوظب���ي 

خمتلفة م���ن ت�سمي���م وريادة 

اأعمال وعلوم وفنون ومو�سيقى 

وغريها اأو حققوا اأرقامًا قيا�سية 

لتكون م�سدر  عاملية جدي���دة، 

على  للعمل  لالآخري���ن  اإله���ام 

بلوغ اأق�سى اإمكاناتهم وحتقيق 

طموحاتهم واآمالهم .

وتتن���اول كل حلقة من �سل�سلة 

تروي  التي  اأبوظب���ي"،  "�سباب 
ق�س����ش جناح ملهم���ة ل�سبان 

ترتاوح  الإم���ارات  من  و�سابات 

اأعماره���م ب���ن 18 و39 عامًا، 

التي  والدوافع  احلواف���ز  بعمق 

ت�سجع ال�سب���اب وتعزز �سغفهم 

بالتميز، كما تقدم ن�سائح حول 

�سب���ل التحفيز الذات���ي واأ�رار 

النج���اح، لت�سجي���ع امل�ساركة 

الجتماعي���ة وحتفيز املزيد من 

ال�سعي  على  الإماراتي  ال�سباب 

لتحقيق التميز.

و�سُتب���ث ه���ذه ال�سل�سلة، التي 

ت�سم مبدئي���ًا اأربعة موا�سم يف 

كل منه���ا ثماين حلق���ات، عرب 

اأبوظبي  قناة الن�ستغرام لق�سة 

 "Abu Dhabi Story"
وعل���ى قن���اة اأبوظب���ي وقناة 

اأبوظبي  �ركة  وموقع  الإمارات 

لالإعالم، بدءاً من اليوم املوافق 

22 فرباير.

وقال���ت �سع���ادة م���رمي عي���د 

امله���ريي، مدي���ر ع���ام املكتب 

الإعالمي حلكوم���ة اأبوظبي : " 

لق���د اأثبت �سباب الإم���ارات اأن 

طموحاتهم ل حدود لها، ونحن 

ن�سعى لإب���راز ق�س�ش جناحهم 

امللهمة للع���امل لتحفيز املزيد 

من �سباب اأبوظب���ي على بلوغ 

�ستوثق   ، اآمالهم وطموحاته���م 

هذه ال�سل�سل���ة من الفيديوهات 

جناحات �سبابنا خالل ال�سنوات 

املقبل���ة، وكلنا اأمل يف اأن يفيد 

ذلك يف اإله���ام الأجيال القادمة 

لل�سع���ي لتحقي���ق الأف�سل يف 

جمالت �سغفهم مهما كانت".

وم���ن ال�سخ�سي���ات التي تدور 

حوله���ا حلقات املو�س���م الأول 

من ال�سل�سل���ة اأماين احلو�سني، 

اأول مهند�س���ة نووي���ة يف دولة 

الإمارات، و�سيف الرميثي، رجل 

الذي جنح يف تاأ�سي�ش  الأعمال 

30 �رك���ة، وفرح  اأك���ر م���ن 

القي�سي���ة الت���ي اأ�س�ست من�سة 

"تلعث���م" لدع���م م���ن يعانون 
التاأت���اأة وا�سط���راب النطق يف 

دولة الإمارات.

م���ن جانبه، قال عب���د الرحيم 

البطي���ح النعيمي، املدير العام 

بالإناب���ة لأبوظب���ي لالإع���الم: 

ملتزم���ون بدع���م املبادرات   "
الوطني���ة التي ترمي اإىل تعزيز 

من  ومتكينهم  ال�سب���اب  قدرات 

بلوغ التمي���ز، متا�سيًا مع روؤية 

قيادتن���ا الر�سيدة وا�سرتاتيجية 

دولة الإم���ارات التي تركز على 

متكن ال�سباب املواطن".

"�سباب  �سل�سل���ة  اأن  واأ�س���اف 

اأبوظب���ي" تاأتي �سم���ن برامج 

تلفزيون اأبوظبي التي تركز على 

املجتم���ع، وته���دف اإىل حتفيز 

�سبابنا على تطوي���ر مهاراتهم 

م���ع  وتتما�س���ى  ومواهبه���م، 

لتقدمي حمتوى  ا�سرتاتيجيتن���ا 

مبتكر يركز عل���ى اجلمهور مع 

العر�ش  حت�سن وتو�سيع نطاق 

على الو�سائل الرقمية".

من جهتها قال���ت مرمي عبداهلل 

جمل����ش  رئي�س���ة  املحيا����ش، 

اإطالق  اإن  لل�سب���اب،  اأبوظب���ي 

مب���ادرة" �سباب اأبوظبي" ياأتي 
القي���ادة  لتوجيه���ات  تنفي���ذاً 

الر�سيدة فيما يتعلق بال�ستثمار 

بتنمية قدرات ال�سباب ومتكينهم 

وت�سجيعهم عل���ى ال�سعي نحو 

التمي���ز والنج���اح وموا�سل���ة 

العط���اء والتف���اين يف خدم���ة 

الوطن.

"�سباب  "�سل�سلة  اأن  واأ�ساف���ت 

اأبوظب���ي" تتيح فر�سة لت�سليط 

ال�س���وء على ق�س����ش النجاح 

الإم���ارات  ل�سب���اب  املمي���ز 

القدرات  تطوير  وحتفيزهم على 

امل�ساركة  واملواه���ب وتعزي���ز 

الجتماعية ، ون�سعى للم�ساهمة 

اإىل �رائح وا�سعة  الو�سول  يف 

مل�ساعدتهم على �سقل مهاراتهم 

وا�ستثم���ار طاقاتهم يف الجتاه 

ال�سحيح.

بدوره���ا اأك���دت عائ�سة يو�سف 

اآل عل���ي، ع�سو جمل�ش اأبوظبي 

"�سباب  مبادرة  مديرة  لل�سباب 

اأبوظب���ي"، اأن روؤي���ة القي���ادة 

احلكيمة ودعمها الكبري لل�سباب 

هو املحفز الأك���رب لهم لتطوير 

مواهبه���م ومهاراتهم وموا�سلة 

العط���اء والتف���اين يف خدم���ة 

الوطن.
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»خيرية ال�سارقة« تدعم اأيتام 

»ال�سارقة للتمكين االجتماعي« 

في مجال التعليم

ال�سارقة � وام:

قدم���ت جمعية ال�سارقة اخلريي���ة دعمًا ماليًا اإىل 

موؤ�س�س���ة ال�سارق���ة للتمك���ن الجتماعي لتقدمي 

كف���الت تعليمية للطلبة الأيت���ام، وتوفري اأجهزة 

تعليمية لدعم تعليم الأيتام »عن بعد«.

ياأتي ذلك يف اإطار دعم اجلمعية لربامج املوؤ�س�سة، 

ومنها م�روع »عل���م بالقلم« الذي يعد من اأبرز 

م�ساري���ع التمك���ن الأكادميي الت���ي تعنى بدعم 

تعليم الأيتام، ومتكينهم اأكادمييًا.

وق���ال عبداهلل �سلطان بن خ���ادم املدير التنفيذي 

جلمعي���ة ال�سارقة اخلريي���ة : » ن�سعى اإىل تعزيز 

التع���اون مع خمتلف اجلهات التي تقدم اخلدمات 

الجتماعي���ة يف اإم���ارة ال�سارق���ة مب���ا يرتق���ي 

باخلدمات املقدمة جلمهور هذه املوؤ�س�سات وذلك 

يف اإطار امل�سوؤولية املجتمعية«.

واأو�س���ح اأن اجلمعي���ة قدمت دعم���ا بقيمة 600 

األ���ف درهم ل�سالح موؤ�س�س���ة التمكن الجتماعي 

بال�سارقة، بواقع نحو 504 اآلف درهم كدعم مايل 

لكفالة 140 طالًبا يتيًما مم���ن تكفلهم املوؤ�س�سة 

�سمن م����روع »علم بالقلم« كم���ا قدمت دعًما 

اآخًرا بقيمة 95 األف درهم لتوفري الأجهزة اللوحية 

للطلبة املنت�سب���ن اإىل املوؤ�س�سة ليخدم تعلمهم 

عن بعد اإبان انت�سار جائحة كورونا.

م���ن جانبها قال منى بن هده ال�سويدي مدير عام 

موؤ�س�سة ال�سارقة للتمك���ن الجتماعي : » تثمن 

املوؤ�س�س���ة م�ساهمات جمعي���ة ال�سارقة اخلريية 

امل�ستمرة لدعم برامج املوؤ�س�سة وم�ساريعها التي 

ت�س���ب يف �سالح الأيتام واأ�رهم وذلك على مدى 

ال�سنوات املا�سية، وميثل تع���اون اأفراد املجتمع 

اأهمي���ة كب���رية لتوفري الدعم ال���الزم الذي يرتقي 

مب�ستوى الأيتام يف كافة اأوجه التمكن املقدمة.

�سل�سلة »�سباب اأبوظبي« تروي للعالم ق�س�ص نجاح ملهمة 

اأبطالها �سباب من االإمارات

نادي تراث االإمارات يطلق ور�ساً توعوية للمحافظة 
على البيئة

ال�سارقة ـ وام:

حت���ت رعاي���ة �ساح���ب ال�سمو 

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سم���ي ع�سو املجل�ش الأعلى 

حاك���م ال�سارق���ة رئي�ش جامعة 

فعالي���ات  انطلق���ت  ال�سارق���ة 

الفرتا�س���ي  ال���دويل  املوؤمت���ر 

املخدرات  مكافح���ة  بعن���وان:" 

املدمنن جتارب عملية  وتاأهيل 

ومقاربات علمي���ة" الذي تنظمه 

كلي���ة الآداب والعلوم الإن�سانية 

والجتماعية بجامعة ال�سارقة.

اللواء  �سع���ادة  املوؤمت���ر  ح�ر 

�سيف ال���زري ال�سام�س���ي القائد 

و�سعادة  ال�سارقة،  العام ل�رطة 

النعيمي  الدكتور حميد جم���ول 

والدكتور  ال�سارقة،  مدير جامعة 

ح�س���ن حممد العثم���ان، عميد 

كلي���ة الآداب والعلوم الإن�سانية 

واملتحدث���ون  والجتماعي���ة، 

الرئي�سيون يف املوؤمتر " الدكتور 

يوجن اآن زاجن، عميد كلية الآداب 

ال�سينية،  �سنغه���اي  بجامع���ة 

والدكتورة يو لي���و، من جامعة 

نينغبو بال�سن".

ويط���رح يف املوؤمت���ر اأك���ر من 

50 ورق���ة عمل وبح���ث، يقدمها 

الباحث���ن  م���ن  جمموع���ة 

الأجهزة  واملخت�س���ن ميثل���ون 

املتخ�س�سة،  واملراك���ز  الأمنية، 

الأكادميي���ة  واملوؤ�س�س���ات 

الدولة وخارجها،  والبحثية، من 

ووزارة  الداخلية،  وزارة  ومنه���ا 

املجتم���ع،  ووقاي���ة  ال�سح���ة 

والقيادة العامة ل�رطة ال�سارقة، 

دبي،  ل�رطة  العام���ة  والقيادة 

اأبو  ل�رط���ة  العامة  والقي���ادة 

ظبي، و القي���ادة العامة ل�رطة 

العامة  والقي���ادة  اخليمة،  راأ�ش 

واملجل����ش  ل�رط���ة عجم���ان، 

ومنظمة  الأ�رة،  ل�سوؤون  الأعلى 

الأ�رة العربية، وبرنامج خليفة 

للتمكن "اأق���در"، ومركز حماية 

ال���دويل، ومرك���ز اإرادة للتاأهيل، 

الأ�رية يف  التنمي���ة  وموؤ�س�سة 

اأبوظبي.

ويناق����ش املوؤمتر ال���ذي ت�ستمر 

اأعمال���ه على م���دار يومن من 

خالل �سبع جل�سات عمل علمية 

وور�سة عمل م�ساحبة لفعاليات 

املوؤمتر ..جمموع���ة من املحاور 

الأمنية  حول جتارب املوؤ�س�سات 

يف مكافحة املخدرات، والتجارب 

املوؤ�س�سي���ة يف تاأهيل املدمنن 

واإعادة دجمهم، والطرق املحدثة 

للتدخل املبك���ر يف الوقاية من 

ال�سيا�س���ة  املخ���درات، وواق���ع 

مواجه���ة  يف  الجتماعي���ة 

الجتماعي  وال�سياق  النتكا�سة، 

- الثق���ايف لالإدم���ان، وجتارب 

التثقي���ف والتوعية يف مواجهة 

املخدرات، والبحث العلمي حول 

املخدرات يف العامل العربي.

واأكد �سعادة الدكتور حميد جمول 

النعيمي مدير اجلامعة يف كلمته 

اأن املوؤمتر ، ياأتي يف الوقت الذي 

يتعاظم فيه خطر املواد املخدرة 

عل���ى الفرد واملجتم���ع والعامل 

باأ����ره، ل�سيما بعد اأن اأ�سبحت 

املخ���درات  تعاط���ي  م�سكل���ة 

والإدم���ان هاج�س���ا دوليا يوؤرق 

والإقليمية،  الدولي���ة  الهيئ���ات 

على  املجتمع���ات  اأم���ن  ويهدد 

وتباي���ن  ثقافاته���ا،  اخت���الف 

م�ستوي���ات التنمي���ة فيها وذلك 

اآثاره���ا  اإىل  بالإ�ساف���ة  لأن���ه 

ال�سحية والنف�سية املدمرة للفرد، 

واأ�سحت ه���ذه امل�سكلة اخلطرة 

تهدد منظوم���ة القيم وال�سوابط 

املحددة  والجتماعية  الأخالقية 

ل�سل���وك الأف���راد واجلماع���ات، 

كم���ا اأ�سبحت تلع���ب دورا بارزا 

يف تنام���ي مع���دلت ال�سل���وك 

الإجرام���ي، مم���ا يكل���ف الدول 

اعتم���ادات مالية �سخمة تنفقها 

على اإع���داد اخلط���ط واحلمالت 

التي ته���دف اإىل مكافحة اإنتاج 

املخ���درات وتهريبه���ا ومقاومة 

عملي���ات ترويجه���ا، ف�سال عن 

عالج املدمنن عليها ورعايتهم 

واإعادة تاأهيلهم.

انطالق الموؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات 

وتاأهيل المدمنين

جامعة زايد ترحب بان�سمام كاليتون 

ماكنزي نائباً لمدير الجامعة ورئي�ساً 

لل�سوؤون االأكاديمية

اأبوظبي ـ وام:

رحب���ت معايل ن���ورة بنت حممد الكعب���ي وزيرة 

الثقاف���ة وال�سباب رئي�سة جامع���ة زايد، بان�سمام 

الدكتور كاليتون ماكن���زي للجامعة كنائب ملدير 

اجلامع���ة ورئي�ش لل�س���وؤون الأكادميية اعتبارا من 

اأم�ش الأول.

وقالت معاليها اإن ان�سم���ام الدكتور ماكنزي يعد 

خط���وة اإيجابي���ة لتحقي���ق اأهداف جامع���ة زايد 

الأكادميي���ة واملوؤ�س�سية و�سمان تقدم م�ستوى اأداء 

الطلبة الأكادميي، اإ�سافة اإىل تعزيز �سمعة اجلامعة 

كموؤ�س�سة اأكادميية وبحثية مرموقة على امل�ستوى 

املحلي والإقليمي والدويل.

واأك���دت حر����ش اجلامعة عل���ى تزوي���د الطالب 

بالكفاءات وامله���ارات الالزمة لتاأهيلهم لالنخراط 

ب�سوق العمل، بجانب توفري بيئة علمية واأكادميية 

مالئم���ة، متك���ن الأ�ساتذة م���ن تعزي���ز مهاراتهم 

التدري�سي���ة والبحثية مبا يخ���دم اأهداف اجلامعة 

وتوجهاتها.

دبي � وام:

وا�سلت جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

واملراف���ق العامة يف املجل����ش الوطني 

الحت���ادي خالل اجتماعه���ا الذي عقدته 

اأم����ش يف مقر الأمان���ة العامة للمجل�ش 

بدب���ي، برئا�سة �سع���ادة خلف���ان را�سد 

النايلي رئي����ش اللجنة، مناق�سة م�روع 

قانون احتادي ب�ساأن تنظيم احتاد املالك.

ح�ر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل 

من : جميلة اأحمد املهريي مقررة اللجنة، 

وحم���د اأحم���د الرحومي النائ���ب الأول 

لرئي�ش املجل�ش، و�سهيل نخريه العفاري، 

و�سابرين ح�سن اليماحي، وكفاح حممد 

الزعابي، وناعمه عبدالرحمن املن�سوري.

وق���ال �سع���ادة خلف���ان را�س���د النايلي 

ال�سام�س���ي، اإن اللجن���ة ناق�س���ت خالل 

اجتماعها م�روع القان���ون الذي يتكون 

م���ن 40 مادة، وا�ستحدثت عددا من املواد 

والبنود، واأجرت عددا من التعديالت على 

بع�سه���ا، م�س���ريا اإىل اأن اللجنة �ستعمل 

على تو�سيع قاع���دة مناق�ستها مل�روع 

القانون واإثراء النقا����ش حوله من خالل 

العمل على تنظيم زي���ارة ميدانية لأحد 

اأبرز  املجمعات ال�سكنية للتع���رف على 

النق���اط واملالحظ���ات واملقرتحات التي 

ميك���ن ال�ستفادة منه���ا يف �سياغة مواد 

م�روع القانون مبا يتنا�سب مع الواقع.

واأو�س���ح ال�سام�سي اأن���ه بح�سب م�روع 

القانون يكون ن�سيب كل مالك �ريك يف 

الأجزاء امل�سرتكة الت���ي ل تقبل الق�سمة 

مملوكا على ال�سيوع، وتقدر ح�سته بن�سبة 

قيمة اجلزء الذي ميلك���ه مفرزا بالن�سبة 

اإىل باقي وحدات العق���ار، ويتم تعديلها 

مب���ا يتنا�سب م���ع وح���دات العقار يف 

حال زيادته���ا اأو نق�سها، وتلحق الأجزاء 

امل�سرتك���ة التي ل تقبل الق�سمة بالوحدة 

العقارية اإحلاقا تاما يف جميع الت�رفات، 

ما مل يتم التفاق على خالف ذلك.

»مرافق الوطني االتحادي« توا�سل مناق�سة 

م�سروع قانون »تنظيم اتحاد المالك« 

برعاية حاكم ال�شارقة.. 
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الرئي�س الجزائري يحل المجل�س الوطني ال�شعبي

اآالف الجزائريين يطالبون مجدداً بتغيير النظام وبناء الدولة 
المدنية

اجلزائر )د ب اأ(-
حّل الرئي�س اجلزائري عبداملجيد تبون،  الأحد، املجل�س 
ال�سعبي الوطني، وهو الغرفة ال�سفلى يف الربملان، متهيدا 
لإجراء انتخابات ت�رشيعية مبكرة خالل �ستة اأ�سهر، وفق 

ما اأعلن التليفزيون العام.
وقال التليفزيون اجلزائري »وّقع رئي�س اجلمهورية ال�سيد 
املجل�س  بحل  يتعلق  رئا�سيا  مر�سوما  تبون  عبداملجيد 
عام  الأ�سل  يف  وليته  تنتهي  الذي  الوطني«،  ال�سعبي 

.2022
ومل يحدد بعد موعد لالنتخابات، لكن الطبقة ال�سيا�سية 

تعول على تنظيمها يف يونيو.
وكان الرئي�س اجلزائري قد اأعلن يف خطاب م�ساء اخلمي�س، 

اعتزامه حّل املجل�س واإجراء تعديل حكومي.
خالل  انتخابات  تنظيم  على  اجلزائري  الد�ستور  وين�ّس 
ثالثة اأ�سهر من حل املجل�س، لكن يف حال تعّذر ذلك ميكن 

متديد املوعد ثالثة اأ�سهر اأخرى.
تبون  اأ�سدر  ال�سيا�سية،  الأزمة  لتخفيف  �سعيه  اإطار  ويف 
اخلمي�س عفوا رئا�سيا �سمل نحو �ستني من املعتقلني على 

خلفية احلراك الحتجاجي.
اللجنة  وفق  الأق��ل،  على  معتقال   35 �رشاح  مذاك  واأطلق 

الوطنية لالإفراج عن املعتقلني.
الثنني  �سلمية   م�سرية  يف  اجلزائريني  اآلف   وتظاهر  
بو�سط العا�سمة يف الذكرى الثانية للحراك ال�سعبي الذي 

اندلع يف 22 �سباط/ فرباير 2019.
رئي�سة  مناطق  يف  بكثافة  اجلزائرية  ال�رشطة  وانت�رشت 

كانوا  الذين  املتظاهرين  �سد  وحاولت  العا�سمة  بو�سط 
يتقدمون باجتاه �ساحة الربيد املركزي التي عرفت بكونها 

معقل جتمع احلراكيني.
من  يتقدمون  املتظاهرين  مئات  اإن  عيان  �سهود  وقال 

�ساحتي الوئام وال�سهداء باجتاه �ساحة الربيد املركزي.
امل�سريات  يف  املعروفة  ال�سعارات  املتظاهرون  وردد 

ال�سابقة كالتغيري اجلذري للنظام، وبناء الدولة املدنية.
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  �سيا�سيني  ن�سطاء  ودعا 
اإىل ا�ستغالل الذكرى الثانية للحراك ال�سعبي للعودة اإىل 

الغني  عبد  البارز  احلقوقي  النا�سط  كتب  حيث  ال�سارع، 
:"يف  احلراك  ذكرى  ع�سية  الر�سمي  ح�سابه  على  بادي 
كل  الوطن  حترير  حني  اإىل  الب�رشية  ال�سيول  انتظار 

". الوطن 
التابعة  خرّاطة  مبدينة  جرت  �سعبية  م�سريات  وكانت 
 16 يوم  البالد/   عا�سمة  �رشق  كم   230/ بجاية  لولية 
عددا  املتظاهرون  رفع  حيث  اجل��اري،  فرباير   / �سباط 
مرّددين  ب�"الف�ساد"  و�سفوه  ملا  الرّاف�سة  ال�ّسعارات  من 

الهتافات املطالبة ب� "رحيل الّنظام".
وبادرت ال�سلطة يف البالد ، ح�سبما اأفاد البع�س ، باإجراءات 
التهدئة قبيل عودة الثورة ال�سعبية، حيث اأعلن  الرئي�س 
عبد املحيد تبون اأم�س الأحد، حل الغرفة ال�سفلى للربملان 
متهيدا لإجراء انتخابات ت�رشيعية مبكرة وتعديل حكومي 
�سطحي وغري  اأنه  احلكومي  التعديل  وراأي جزائريون     .
مفيد ، بينما و�سفه اآخرون باأنه "جمرد حكومة ت�رشيف 
اأعمال اإىل حني اإجراء انتخابات ت�رشيعية مبكرة وت�سكيل 

حكومة جديدة حينها".
ودفع احلراك ال�سعبي يف عام 2019 اإىل ا�ستقالة الرئي�س 
اأم�ساها يف  عامًا   20 بعد  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
اأن  غري  ال�سجن،  يف  امل�سوؤولني  بع�رشات  والزج  احلكم، 
ول  الو�سع  على  را�سيني  غري  اأنهم  يوؤكدون  اجلزائريني 
يزالون يرفعون مطالب اإر�ساء دولة احلق والقانون وتغيري 

جذري للنظام.
وقاد جمموعة من الن�سطاء منذ فرتة حمالت تعبئة وا�سعة 
من اأجل ا�ستئناف امل�سريات ال�سعبية واإطالق ن�سخة ثانية 

من احلراك تطالب برحيل النظام احلايل .

الكويت )د ب اأ( -
جمل�س  من  الكويتية  احلكومة  طلبت   
يق�سي  بقانون  م�رشوع  اإحالة  الأم��ة 
احتياطي  م��ن  مبلغ  �سحب  ب��ج��واز 
خم�سة  يتجاوز  ل  القادمة  الأج��ي��ال 
ي�ساوي  الدينار  ا)  �سنويًّ دينار  مليارات 
يطراأ  عجز  اأي  ملواجهة   ،) دولر  30ر3 
ون�ست  بالدولة.  العام  الحتياطي  على 

اأنه  على  للم�رشوع  الإي�ساحية  املذكرة 
التي  القت�سادية  الظروف  كانت  "ملا 
النخفا�س  الكويت ب�سبب  متر بها دولة 
واملتوقع  النفطية  الإي��رادات  يف  احلاد 
قد  مب��ا  ع��دي��دة،  ل�سنوات  ي�ستمر  اأن 
العام  الحتياطي  على  بال�سلب  يوؤثر 
النقدية،  ال�سيولة  �سح  واإىل  للدولة، 
مب��ا ق��د ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه م��ن ع��ج��ز يف 
فقد  للدولة؛  العامة  امليزانيات  متويل 

لتعديل  املاثل  القانون  م�رشوع  اأع��د 
املتعلق  بقانون  املر�سوم  اأحكام  بع�س 
ي�سمح  مبا  القادمة،  الأجيال  باحتياطي 
امليزانيات  يف  العجز  ه��ذا  مبواجهة 

للدولة". العامة 
ن�رشتها  ال��ت��ي   ، امل��ذك��رة  واأ���س��اف��ت 
على  الكويتية  "القب�س"  �سحيفة 
اأن  الثنني،  اليوم  الإلكرتوين  موقعها 
تعديل  اإجراء  ّمن  َت�سَ القانون  "م�رشوع 

احتياطي  من  مبلغ  اأخذ  يجوز  بحيث 
خم�سة  يتجاوز  ل  القادمة  الأج��ي��ال 
ملواجهة  ا،  �سنويًّ كويتي  دينار  مليارات 
العام  الحتياطي  على  يطراأ  عجز  اأي 

للدولة".
قيام  ���رشورة  على  امل��ذك��رة  و���س��ددت 
وتخفي�س  الإن��ف��اق،  برت�سيد  احلكومة 
وتنويع  الإي��رادات  وزيادة  امل�رشوفات 

الدخل. م�سادر 

الحكومة الكويتية تطلب �سحب 5 مليارات دينار �سنوياًمن 
االأجيال« »احتياطي 

مقتل 7 اإرهابيين في �شربات جوية بكركوك

ا�ستعدادات عراقية عالية الم�ستوى ال�ستقبال 
قدا�سة البابا فرن�سي�س ال�سهر المقبل

بغداد ر)د ب اأ( -
الوقف  دي��وان  با�سم  متحدث  ���رشح   
ال�ستعدادات  باأن  العراق  امل�سيحي يف 
الفاتيكان  بابا  لزيارة  ا�ستعدادا  جتري 
فرن�سي�س للبالد يف اخلام�س من ال�سهر 

املقبل.
الإعالم  مدير  هرمز  مارتن  الأب  وذكر 
الوقف  دي��وان  فى  العامة  والعالقات 
ل�سحيفة  ال���ع���راق  يف  امل�����س��ي��ح��ي 
الثنني  ال�سادرة   احلكومية  "ال�سباح" 
الفاتيكان  لبابا  التاريخية  الزيارة  "اأن 
�سرتافقها  املقبل  ال�سهر  العراق  اإىل 
اإجراءات اأمنية م�سددة يف الأماكن التي 
�سيزورها من دون اإعالن حظر للتجوال 

يف املحافظات التي �سيزورها".
م�سوؤولية  م��ن  البابا  اأم��ن  اإن  وق��ال 
احلكومة لأن هذا الأمر ميثل �سمعة بلد 
ومن املهم اأن ل يت�سبب التعامل مع هذا 
امللف يف اأي مردود �سلبي اأمام الأعالم 

اأو الدول الأخرى.
فرن�سي�س  البابا  زي��ارة  هرمز  وو�سف 
املرتقبة للبالد باأنها" تاريخية ومهمة 
لالطمئنان على اأو�ساع ال�سعب العراقي 

."
واأو�سح "هناك ا�ستعدادات مهمة انطالقا 
كل  اإىل  و�سول  اجلمهورية  رئا�سة  من 
وال�سعب  الوطن  مب�سلحة  مهتم  عراقي 
حكومية  ا�ستعدادات  هناك  واأي�سا 
تنظيم  الكني�سة  تبنت  فيما  مماثلة 
وبع�س  للزيارة  اللوج�ستية  الأعمال 

املهام الأمنية والربوتوكولية".
مقام  اإىل  املرتقبة  ال��زي��ارة  اأن  وذك��ر 
قار  ذي  حمافظة  يف  اإبراهيم  النبي 

375 كم جنوبي العراق هي حج روحي 
ال�سعب  وتعطي ر�سائل اطمئنان لأبناء 
واأن الكنائ�س يف كل العامل ت�سلي من 

اأجل ال�سالم يف العراق. 
فرن�سي�س  البابا  قدا�سة  اأن  هرمز"  واأكد 
املرجع  النجف  مدينة  يف  �سيلتقي 
واأن  ال�سي�ستاين  علي  الأعلى  ال�سيعي 
هذا اللقاء �سيكون ر�سالة قوية جدا لكل 
العامل لها تاأثري كبري ودور اإيجابي من 
الأعوام  العراق على مدى  ا�ستقرار  اأجل 
ميثالن  مرجعني  �سي�سم  لأنه  املقبلة 

�رشيحة كبرية يف العامل".
الأيام  الفاتيكان خالل  من  وفد  واأجرى 
ملحافظتي  ميدانية  زي��ارات  املا�سية 
البابا  لزيارة  متهيدا  قار  وذي  النجف 
وو���س��ع ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل ل��زي��ارة 
يف  كبري  قدا�س  �سيقام  فيما  املدينتني 
خالل  كرد�ستان  واإقليم  ونينوى  بغداد 
جهة  من  املرتقبة.  التاريخية  زيارته 
يف  الأمني  الإعالم  خلية  اأعلنت  اخرى 

العراق الثنني مقتل �سبعة "اإرهابيني" 
بثماين �رشبات جوية يف كركوك.

وقالت خلية الإعالم، يف بيان �سحفي  
العراقية)واع(،  الأنباء  وكالة  اأوردت��ه 
وب��اأم��ٍر  ال���دويل  التحالف  اإن"طريان 
ووفقًا  امل�سرتكة،  العمليات  قيادة  من  
ا�ستخبارية دقيقة من جهاز  ملعلومات 
املخابرات الوطني العراقي،نفَّذت ثماين 
ال�ساي �سمن  وادي  �رشبات جوية  يف 

قاطع املقر  املتقدم /كركوك".
اللواء  من  م�سرتكة  قوة  اأن"  واأ�سافت 
العراقي   باجلي�س  الثامنة  بالفرقة   45
الوطني  امل��خ��اب��رات  ج��ه��از  ومكتب 
ملعرفة  خرجت  كركوك،  يف  العراقي 
نتائج ال�رشبات،اإذ وجدت �سبعة  قتلى 
الإرهابية،و�سيتم  داع�س  ع�سابات  من 
ومنا�سبهم"  هوياتهم  يف  التدقيق 
حزامني  على  العثور  مت  اأنه"  ،"مبينًا 
والعتدة  لال�سلحة  وخم��ازن  نا�سفني 

اخلفيفة".

اإقالة مدير الخطوط 
الجوية التون�سية في ظل 

اأزمة مع النقابات
تون�س )د ب اأ( -

 اأعلنت وزارة النقل يف تون�س  الثنني اإقالة 
التون�سية  اجلوية  اخلطوط   �رشكة  مديرة 
اأقل من  اأزمة مع النقابات بعد  اأعقاب  يف 

�سهرين من تعيينها.
من  احلامدي  الفة  املديرة  اإقالة  وتاأتي 
املن�سب ، الذي ظل �ساغرا منذ متوز/يوليو 
املا�سي،  بعد اإقالة املدير ال�سابق اليا�س 
املنكبي، بينما ت�سهد الناقلة الوطنية اأزمة 

مالية واإدارية خانقة.
التي   ، التون�سية  اخلطوط  �رشكة  وتعاين 
يف  موظف  اآلف  ثمانية  من  اأك��ر  ت�سغل 
عدد  يف  كبرية  زيادة  من  فروعها،  جميع 
العمال وديون مرتاكمة وتقادم جانب من 

اأ�سطولها.
ال�رشكة  لإ�سالح  �سابقة  خطط  وا�سطدمت 
عن  ي��زي��دون  عمال  ت�رشيح  بينها  وم��ن 
الحتياجات احلقيقية لفروعها، مبعار�سة 

النقابات.

داخلية »الوفاق« تك�شف مالب�شات محاولة اغتيال با�شاغا

المجل�س الرئا�سي الليبي يعقد اجتماًعا في طرابل�س 
لمناق�سة الم�ستجدات على ال�ساحة

طرابل�س -وكاالت 
اجلديد  الليبي  الرئا�سي  املجل�س  عقد 
برئا�سة حممد املنفي، وبح�سور ع�سوي 
ومو�سى  ال���اليف،  اهلل  عبد  املجل�س 
الكوين، ام�س  الإثنني، اجتماعه الثاين 

للعام اجلاري مبدينة طرابل�س.
وناق�س الجتماع - وفقا لبوابة اإفريقيا 
امللف  م�ستجدات  اآخ��ر   - الإخبارية 

الليبي.
وبحث رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي 
طرابل�س،  يف  الأح��د،  املنفي،   حممد 
 "5+5" الع�سكرية  اللجنة  اأع�ساء  مع 
الوفاق"،  "حكومة  ُت�سمى  ملا  التابعة 
الليبية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  بح�سور 
وع�سوي  الدبيبة،  عبداحلميد  اجلديدة 
املجل�س مو�سى الكوين وعبداهلل الاليف، 

اللجنة  اإليه  تو�سلت  ما  م�ستجدات 
الع�سكرية ب�ساأن تنفيذ كافة بنود وقف 
اإطالق النار املوقع يف جنيف ب�سوي�رشا

اأن  الليبية،  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
العديد  بحث  اإىل  ت��ط��رق  الج��ت��م��اع 
الطريق  فتح  بينها  من  امللفات؛  من 
ال�ساحلي بني ال�رشق والغرب واجلنوب، 
ورحيل كافة القوات الأجنبية واملرتزقة 
بحث  جانب  اإىل  الليبية،  الأرا�سي  من 

�سبل توحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية.
حكومة  يف  الداخلية  وزارة  وكانت 
موكب  تعر�س  اعلنت   الليبية  الوفاق 
يف  اغتيال  ملحاولة  با�ساآغا  الوزير 
منطقة جنزور غرب العا�سمة طرابل�س..

الليبي  الرئا�سي  املجل�س  وا�ستنكر 
ودعيا  الهجوم،  اجل��دي��دة  واحلكومة 
فتح حتقيق يف  اإىل  الق�سائية  اجلهات 

مالب�ساته.
حكومة  يف  الداخلية  وزارة  واأ�سدرت 
يوم  بيانا،  الليبية  الوطني  ال��وف��اق 
مالب�سات حماولة  فيه  اأو�سحت  الأحد، 
فتحي  احلكومة  داخلية  وزير  اغتيال 

با�ساغا.
وجاء يف البيان اأنه "بتاريخ الأحد 21 
فرباير وعند ال�ساعة الثالثة بعد الظهر 
با�ساغا  فتحي  الداخلية  وزير  تعر�س 
اإىل مقر  اأثناء رجوعه  اغتيال  ملحاولة 
�سيارة  قامت  حيث  بجنزور،  اإقامته 
م�سفحة   27 تويوتا  نوع  من  م�سلحة 
وزير  موكب  على  املبا�رشة  بالرماية 

الداخلية با�ستخدام اأ�سلحة ر�سا�سة".
واأ�ساف البيان اأن رجال الأمن تعاملوا 
املجموعة  على  وقب�سوا  ال�سيارة  مع 
"ما  معها،  ال�ستباك  بعد  امل�سلحة 

اأدى اإىل اإ�سابة عن�رش احلرا�سة املرافق 
ووفاة  اثنني  مهاجمني  على  والقب�س 

الثالث".
على  "التحفظ  مت  اأنه  البيان  واأو�سح 
ال�سالعني يف الواقعة... واإحالة الق�سية 
اإجراءات  العام ملبا�رشة  النائب  ملكتب 

التحقيق الق�سائي".
الوزير  ال�سيد  "�سالمة  ال��وزارة  واأك��دت 
اأذى  لأي  تعر�سه  وعدم  با�ساغا  فتحي 

�سخ�سي.

ا�ستيـــة يطــالب»حما�س« 
باالإفراج عن المعتقلين 

ال�سيا�سيين في غزة
رام اهلل )د ب اأ(-

 طالب رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية  الثنني 
حركة "حما�س" التي ت�سيطر على قطاع غزة، بالإفراج 
عن املعتقلني ال�سيا�سيني يف القطاع. وقال ا�ستية ، يف 
اهلل،   رام  الأ�سبوعي يف  الوزراء  اجتماع جمل�س  م�ستهل 
:"عطفا على املر�سوم الرئا�سي لتعزيز مناخات احلريات 
و  ال��راأي  خلفية  على  ال�سجناء  �رشاح  واإط��الق  العامة 
النتماء ال�سيا�سي، نطالب بالإفراج عن جميع املعتقلني 
 80 اأكر من  والبالغ عددهم  ال�سيا�سيني يف قطاع غزة 

معتقل".
معتقل  اأي  وجود  عدم  ذاته  الوقت  يف  :"نوؤكد  واأ�ساف 
ال�سفة  الأمنية يف  الأجهزة  لدى  راأي  �سيا�سي و�ساحب 
الأ�سا�سي  النظام  ح�سب  م�سانة  واحلريات  الغربية، 

لل�سلطة الفل�سطينية".
الفل�سطيني حممود عبا�س قبل يومني،  الرئي�س  واأ�سدر 
مر�سوما رئا�سيا ب�ساأن تعزيز "احلريات العامة" واإطالق 
�رشاح املعتقلني على خلفية الراأي اأو النتماء ال�سيا�سي.

غزة )د ب اأ(- 
التي  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 
يف  حما�س  حركة  تديرها 
تطعيم  حملة  الثنني  غزة 
يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �سد 

ال�ساحلي. القطاع 
وق����ال ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام 
الوزارة  يف  الأولية  الرعاية 
لل�سحفيني  �سهري،  جم��دي 
�ستبداأ  احلملة  اإن   ، غزة  يف 
كمرحلة  الطبية  بالطواقم 
تنتقل  اأن  ع��ل��ى  اأوىل 
ال�سن  كبار  لتطعيم  لحقا 
واأ�سحاب الأمرا�س املزمنة.

و�سل  اأن  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ن��وع  م��ن  ل��ق��اح  األ���ف   20
الرو�سي  يف«  »�سبوتنيك 
يوم  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �سد 
غزة  قطاع  اإىل  الول   اأم�س 
الإم���ارات  دول��ة  من  بتربع 

العربية املتحدة.
وجرى اإدخال اللقاحات عرب 
غزة  قطاع  بني  رفح  معرب 

وم�رش.
ال�سحة  وزارة  وك���ان���ت 
اهلل  رام  يف  الفل�سطينية 
الأربعاء املا�سي  نقلت يوم 
اللقاح  م��ن  ج��رع��ة  األ��ف��ي 

الرو�سي اإىل غزة.
ال��ذي  غ��زة  ق��ط��اع  و�سجل 
مليوين  عن  يزيد  ما  يقطنه 
األ��ف   54 م��ن  اأك���ر  ن�سمة 
كورونا  بفريو�س  اإ���س��اب��ة 
وفاة.  حالة   543 بينها  من 

ال�سحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
م�ساء  امل�رشية  وال�سكان 
اإ�سابات   608 ت�سجيل  الأحد 
ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 

امل�ستجد و 55 وفاة.
واأفاد الدكتور خالد جماهد، 
با�سم  الر�سمي  املتحدث 
 543 ب��ت��ع��ايف  ال�������وزارة، 
اأ�سخا�س من مر�س كوفيد- 
الفريو�س  ي�سببه  ال��ذي   19
وخروجهم من امل�ست�سفيات، 
املتعافني  اإجمايل  لريتفع 
حالة   837 و  األفا   137 اإىل 
وفقا  الأح���د،  م�ساء  حتى 
ن�رشته  الذي  الوزارة  لبيان 
الر�سمية  �سفحتها  على 
الجتماعي  التوا�سل  مبوقع 

»في�سبوك«.
اإجمايل  اأن  جماهد  وذك��ر 
م�رش  الإ���س��اب��ات يف  ع��دد 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
 178 بلغ  الأحد  م�ساء  حتى 
وارتفع  حالة،   151 و  األفا 
العدد الإجمايل للوفيات اإىل 

10353 وفاة.
ال�سحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ال�سبت،  م�ساء  املغربية، 
اإ�سابات   207 ت�سجيلها  عن 
بفريو�س  جديدة  وفيات  و6 
ميثل  ما  البالد،  يف  كورونا 
املوؤ�رشين  لكال  انخفا�سا 

مقارنة مع بيانات ال�سبت.
يف  ال�سحة،  وزارة  واأف��ادت 
لنتائج  اليومية  الن�رشة 
بارتفاع  الوبائي،  الر�سد 

ح�سيلة الإ�سابات امل�سجلة 
ب��ع��دوى ف��ريو���س ك��ورون��ا 
يف  »كوفيد-19«  امل�ستجد 
ال�24  ال�ساعات  البالد خالل 
لي�سل   ،207 بواقع  املا�سية 
م�ستوى  اإىل  الإجمايل  العدد 
ب��دء  م��ن��ذ  ح��ال��ة   481155
مار�س   2 يف  التف�سي  ر�سد 
تعترب   7937 بينها  املا�سي، 

ن�سطة.
الإ�سابات  موؤ�رش  وي�سهد 
تراجعا  ب��ال��ت��ايل  ال��ي��وم 
الذي  املغرب  يف  تدريجيا 
 508 فرباير   17 ي��وم  �سجل 
حالت، ويف 18 فرباير 477، 
ويف 19 فرباير 448، ويف 20 

فرباير 444.
واأ�سافت الوزارة اأنها ر�سدت 
6 وف��ي��ات ج��دي��دة ج��راء 
لريتفع  يوم،  خالل  املر�س 
يف  اجلائحة  �سحايا  ع��دد 
8554 بن�سبة فتك  اإىل  البالد 

عند م�ستوى حوايل %1.8.
بلغ  اأن  بعد  ذل��ك  وي��اأت��ي 
فرباير   17 يوم  املوؤ�رش  هذا 
 7 فرباير   18 وف��اة، ويف   13
 ،16 فرباير   19 ويف  حالت، 

ويف 20 فرباير 8.
ال�سحة  وزارة  وذك����رت 
حالة   621 �سجلت  اأن��ه��ا 
عدد  لي�سل  جديدة  �سفاء 
امل��ت��ع��اف��ني م���ن ف��ريو���س 
اإىل  اململكة  يف  ك��ورون��ا 
مبعدل   464664 م�ستوى 

تعاف بلغ %96.6.

 المغرب ي�شجل تراجعاً في الإ�شابات و55 وفاة في م�شر 
اإطالق حملة تطعيم �سد فيرو�س كورونا 

في قطاع غزة

 البنك الدولي يرحب بقرار 
ال�سودان  توحيد �سعر ال�سرف

   اخلرطوم -وكاالت 
مالبا�س  ديفيد  الدويل  البنك  رئي�س  رحب   
توحيد  حول  املركزي  ال�سودان  بنك  بقرار 

وا�ستقرار �سعر ال�رشف.
القرار  اإن  تويرت  على  تغريدة  يف  وق��ال   
حدد 9 فوائد لل�سعب ال�سوداين منها تقليل 
التحويالت  من  التدفقات  وزيادة  التهريب 

املالية وامل�ساعدات وال�ستثمار.
ال�رشف  �سعر  توحيد  اإعالن  اأن  اإىل  واأ�سار   
ت�سوية  ب�ساأن  تقدم  اإح���راز  على  يعمل 
متاأخرات ال�سودان مع البنك الدويل، ومُيكن 
ال�سودان من توفري موارد مي�رشة وم�ساركة 
جتاه  الدولية  املالية  للموؤ�س�سات  اأك��رب 
ال�سودان.  واأ�ساف اأن هذه خطوات رئي�سية  
البلدان  ديون  تخفي�س  مبادرة  اإطالق  نحو 
اأن  واأو���س��ح  )الهيبك(،  بالديون  املثقلة 
تقدمي  على  تعمل  الدويل   البنك  جمموعة 
برامج دعم كبرية لفائدة ال�سعب ال�سوداين.
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�أخبار وتقارير
 دياب يطلب التعامل  

مع اأ�سرار ت�سرب نفطي 
اإ�سرائيلي جنوب لبنان

بريوت )د ب اأ(-
الأع��م��ال   ت�رصيف  حكومة  رئي�س  تابع   
اللبنانية ح�ضان دياب الثنني ق�ضية ت�رصب 
ال�ضواطىء  اإىل  اإ�رصائيلية  باخرة  من  نفطي 

اللبنانية جنوبًا.
 وكلف دياب ، وفق بيان �ضادر عن رئا�ضة 
احلكومة   وزيري الدفاع والبيئة زينة عكر 
ودميانو�س قطار واملجل�س الوطني للبحوث 
جنوب  العاملة  الدولية  ال��ق��وات  اإب���اغ 
بالأمر وو�ضع تقرير ر�ضمي  لبنان"يونيفل" 
الت�رصب  هذا  والتعامل مع  بهذا اخل�ضو�س، 

واأ�رصاره.
من جهته ، اأعلن املجل�س الوطني للبحوث 
و"بناء  اإن��ه   ، اليوم  بيان  يف   ، العلمية 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  دول��ة  لتعليمات 
املجل�س  يف  العلمية  ال��ف��رق  ب��ا���رصت 
وبالتن�ضيق مع بلدية �ضور والهيئات البيئية 
يف املنطقة باأخذ العينات من �ضاطئ مدينة 
باخرة  من  النفطي  الت�رصب  ملتابعة  �ضور 
ال�ضواطئ  اإىل  الإ�رصائيلي الذي و�ضل  للعدو 

اللبنانية يف اجلنوب، متهيدا لتحليلها".
واأعلن املجل�س اأنه "يتابع امل�ضح الف�ضائي 
حجم  حول  وا�ضحة  �ضور  لتقدمي  للمنطقة 
على  ال�ضلبية  واآث��اره��ا  النفطية  البقعة 

ال�ضاطئ اللبناين وموارده البحرية".
ال�ضحة  وزارة  اأعلنت  اخ���رى  جهة  م��ن 
اللبنانية عن ت�ضجيل 43 وفاة و1685 اإ�ضابة 
�ضاعة  ال���24  يف  كورونا  بفريو�س  جديدة 

الأخرية.
اأن  اليومي  تقريرها  يف  ال��وزارة  واأو�ضحت 
يف  الفريو�س  ج��راء  الوفيات  عدد  اإجمايل 
اإجمايل  و�ضل  فيما   ،4340 اإىل  و�ضل  الباد 

عدد الإ�ضابات اإىل 355956.
حكومة  يف  اللبناين  ال�ضحة  وزير  وبحث   
فرباير   17 ح�ضن يف  حمد  الأعمال  ت�رصيف 
لبنان  ل��دى  الرو�ضي  ال�ضفري  مع  احل��ايل 
األك�ضندر روداكوف، �ضبل تزويد بريوت بلقاح 
لكورونا  امل�ضاد  الرو�ضي   "V "�ضبوتنيك 

ب�ضكل عاجل.
باأق�ضى  يعمل  لبنان  اأن  ح�ضن،  واأو�ضح   
اللقاح،  ا�ضترياد  اأج��ل  من  ممكنة  �رصعة 
اأو  اأ�ضبوع  غ�ضون  يف  "�ضنعمل  م�ضيفا: 
حينها  ليت�ضنى  اتفاقية  لإب��رام  اأ�ضبوعني 
كمية  تقدير  بعد  وذل��ك  اللقاح  ا�ضتقدام 
اللقاحات التي �ضيتم التفاق عليها وتواريخ 

احل�ضول عليها".

انتهاء محادثات الطرفين في عمان دون التو�صل التفاق

جريفيث يعرب عن»خيبة اأمله«بعد ف�سل مباحثات تبادل الأ�سرى 
في اليمن

جنيف -وكالت 
اخلا�س  الأمم��ي  املبعوث  اأع��رب 
اإىل اليمن مارتن غريفيث، الأحد، 
التو�ضل  لعدم  اأمله"  "خيبة  عن 
اإىل اتفاق خال مباحثات تبادل 
النزاع يف  اأط��راف  بني  الأ���رصى 

اليمن.
وقال مكتب جريفيث عقب انتهاء 
املباحثات  من  اخلام�ضة  اجلولة 
التي ي�ضت�ضيفها الأردن: "بالرغم 
اإىل  الطرفني  و���ض��ول  ع��دم  م��ن 
املزيد  �رصاح  اإطاق  حول  اتفاق 
م��ن امل��ح��ت��ج��زي��ن خ���ال ه��ذه 
اأنهما  اإل  اجلولة من املحادثات، 
بال�ضتمرار  التزامهما  عن  اأعلنا 
عملية  حم���ددات  مناق�ضة  يف 
م�ضتقبلية مو�ضعة لإطاق �رصاح 

املحتجزين".
لاآمال  خميبا  "كان  واأ���ض��اف: 
انتهاء هذه اجلولة من املحادثات 
دون الو�ضول ملا مياثل النتيجة 
التاريخية لاجتماع الذي انعقد 
�ضبتمرب  �ضهر  يف  �ضوي�رصا  يف 
اإطاق  عن  اأ�ضفر  والذي  املا�ضي 

�رصاح 1056 حمتجزا".
على  الطرفني  جريفيث  وح��ث 
"ال�ضتمرار يف املباحثات وتنفيذ 
نطاق  وتو�ضيع  عليه  اتفقا  ما 
الرتتيبات لإطاق �رصاح مزيد من 
املحتجزين يف القريب العاجل".

و�ضدد على "دعوته لإطاق �رصاح 
املر�ضى  من  املحتجزين  جميع 
والأطفال،  ال�ضن  وكبار  واجلرحى 
وامل��ح��ت��ج��زي��ن امل��دن��ي��ني مبا 
يت�ضمن الن�ضاء وال�ضحفيني فورا 

دون قيد اأو �رصط".
وانتهت جولة مفاو�ضات تدعمها 
الأ���رصى  لتبادل  املتحدة  الأمم 
وحركة  اليمنية  احلكومة  بني 
التو�ضل  دون  احلوثي  "اأن�ضار" 

لتفاق، وبتحميل كل طرف منهما 
الآخر م�ضوؤولية عدم اإحراز تقدم.

الأمم  م��ب��ع��وث  مكتب  وق���ال   
املتحدة اخلا�س اإىل اليمن مارتن 
عدم  من  الرغم  "على  جريفيث: 

عن  الإفراج  على  الطرفني  اتفاق 
الأ���رصى خ��ال ه��ذه اجلولة من 
التزما مبوا�ضلة  فقد  املحادثات، 
الإفراج  عملية  معايري  مناق�ضة 

املو�ضعة م�ضتقبا".
وحّمل م�ضدر يف احلكومة اليمنية، 
�ضارك يف هذه اجلولة الأخرية من 
لوكالة  ت�رصيح  يف  املحادثات 
م�ضوؤولية  احلوثيني  "رويرتز"، 
اللتزام  "بعدم  واتهمهم  ف�ضلها 
املتعلقة  ال�ضابقة  بالتفاقات 

بالأ�رصى".
ب�ضبب  ك���ان  "الف�ضل  وق����ال: 
مطالبتهم باأ�رصى غري موجودين 
اإدراج  ورف�ضهم  احلكومة  ل��دى 
�ضحفيني حمكوم عليهم بالإعدام 
�ضمن قوائم التبادل التي كان من 
املفرت�س املوافقة عليها يف هذه 

اجلولة من املحادثات".
جلنة  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�ضوؤون الأ�رصى التابعة للحوثيني 
عبد القادر املرت�ضى عرب "تويرت": 
ملف  على  املفاو�ضات  "انتهت 
الأردنية  العا�ضمة  يف  الأ���رصى 

عمان دون اإحراز تقدم ".
يف  ب��داأت  قد  املحادثات  كانت 
بهدف  املا�ضي  يناير  يف  الأردن 
الإفراج عن 300 اأ�ضري يف املجمل 
بينهم م�ضوؤولون بارزون ك�ضقيق 
الرئي�س اليمني عبد ربه من�ضور 

هادي.

الحكومة الجزائرية :هناك اأطراف ت�ستهدف وحدة 
ال�سعب والجي�ش

اجلزائر  )د ب اأ( - 
اجلزائرية  احلكومة  با�ضم  الناطق  قال 
 " ت�ضهد  باده  اإن  الإثنني  باحليمر   عمر 
ت�ضتهدف  ودنيئة  مركزة  اإلكرتونية  حربا 
قوة  �رص  ت�ضكل  التي  العنا�رص  من  النيل 
بني  املتميز  التاحم  وعاقة  اجل��زائ��ر 
 ، املتحدث  واأ���ض��اف  والأمة."  اجلي�س 
الر�ضمية   �ضفحته  عرب  ن�رصها  كلمة  يف 
الذكرى  مبنا�ضبة  "في�ضبوك"  مبوقع 
"اأعداء  اأن  ال�ضعبي،  للحراك  الثانية 
يف  اخلبيث  ال�ضتثمار  حاولوا   اجلزائر 
بني  التاحم   اأن  اإىل  م�ضريا  احلراك"، 
اجلي�س وال�ضعب ظل �ضامدا يف وجه كل 
والنيل  اخرتاقه  حماولت  واأف�ضل  الهزات 
من �ضابته خال حراك 22 �ضباط/ فرباير 
بال�ضعي  الثانية  ذكراه  تخلد  الذي   2019
اإىل  . ولفت  والتطلع لبناء جزائر جديدة 
والتجديد  التغيري  قطار  اأطلق  اجلزائر  اأن 
متثيلية  لدميقراطية  التاأ�ضي�س  باجتاه 
تطوير  على  ترتكز  وفعلية  ت�ضاركية   -
ومواكبة  واحل��ري��ات  احلقوق  منظومة 
الثورة التكنولوجية الزاحفة ، رغم الظرف 
الوطن  الذي مير به  ال�ضتثنائي  والو�ضع 

والعامل ب�ضبب وباء كورونا.
الوطني  اجلهد  ه��ذا  اإن  بلحيمر  وق��ال 
اجلمهورية  رئي�س  التزامات  يرتجم  الذي 
باإحداث تغيريات جذرية وحتولت نوعية 
واقتاع  القانون  دول��ة  اإر�ضاء  اأج��ل  من 
بد�ضتور جديد  اأ�ضا�ضا  كلل  الف�ضاد  جذور 
حقوق  ل�ضيما  واحلقوق  احلريات  عزز 
هذه  اأن  اإىل  ولفت  وال�ضباب."   امل��راأة 
اإعداد  عملية  بانطاق  تعززت  املكا�ضب 
القانون  ملراجعة  التمهيدي  امل�رصوع 
رئا�ضي عن  الع�ضوي لانتخابات وبعفو 
م�ضاعي  �ضمن  املعتقلني  من  جمموعة 
اليد  وم��ب��ادرة  التهدئة  مناخ  اإر���ض��اء 
املمدودة لبناء دولة احلق والقانون التي 
الآن.   من  �ضنتني  قبل  احلراك  بها  طالب 
م�ضرية  يف  اجلزائريني  اآلف   وتظاهر  
الذكرى  يف  العا�ضمة  بو�ضط  �ضلمية  

وانت�رصت  ال�ضعبي.   للحراك  الثانية 
مناطق  يف  بكثافة  اجلزائرية  ال�رصطة 
�ضد  وحاولت  العا�ضمة  بو�ضط  رئي�ضة 
املتظاهرين الذين كانوا يتقدمون باجتاه 
�ضاحة الربيد املركزي التي عرفت بكونها 
معقل جتمع احلراكيني.  وقال �ضهود عيان 
اإن مئات املتظاهرين يتقدمون من �ضاحتي 
الربيد  �ضاحة  باجتاه  وال�ضهداء  الوئام 
ال�ضعارات  املتظاهرون  وردد  املركزي.  
املعروفة يف امل�ضريات ال�ضابقة كالتغيري 

اجلذري للنظام، وبناء الدولة املدنية.
مواقع  ع��رب  �ضيا�ضيني  ن�ضطاء  ودع��ا   
التوا�ضل الجتماعي اإىل ا�ضتغال الذكرى 
اإىل  للعودة  ال�ضعبي  للحراك  الثانية 
احلقوقي  النا�ضط  كتب  حيث  ال�ضارع، 
ح�ضابه  على  ب��ادي  الغني  عبد  البارز 
الر�ضمي ع�ضية ذكرى احلراك :"يف انتظار 
الوطن  اإىل حني حترير  الب�رصية  ال�ضيول 
�ضعبية  م�ضريات  وكانت     ". الوطن  كل 
لولية  التابعة  خ��رّاط��ة  مبدينة  ج��رت 
الباد/   عا�ضمة  �رصق  كم   230/ بجاية 
حيث  اجل��اري،  فرباير   / �ضباط   16 يوم 
ال�ّضعارات  من  ع��ددا  املتظاهرون  رف��ع 
مرّددين  ب�"الف�ضاد"  الرّاف�ضة ملا و�ضفوه 

الّنظام".   "رحيل  ب�  املطالبة  الهتافات 
وبادرت ال�ضلطة يف الباد ، ح�ضبما اأفاد 
عودة  قبيل  التهدئة  باإجراءات   ، البع�س 
الرئي�س  اأعلن   حيث  ال�ضعبية،  الثورة 
عبد املحيد تبون اأم�س الأحد، حل الغرفة 
ال�ضفلى للربملان متهيدا لإجراء انتخابات 

ت�رصيعية مبكرة وتعديل حكومي .
اأنه    وراأي جزائريون  التعديل احلكومي 
�ضطحي وغري مفيد ، بينما و�ضفه اآخرون 
اإىل  اأعمال  ت�رصيف  حكومة  "جمرد  باأنه 
مبكرة  ت�رصيعية  انتخابات  اإج��راء  حني 

وت�ضكيل حكومة جديدة حينها".
اإىل   ودفع احلراك ال�ضعبي يف عام 2019 
العزيز  عبد  ال�ضابق  الرئي�س  ا�ضتقالة 
بوتفليقة بعد 20 عامًا اأم�ضاها يف احلكم، 
والزج بع�رصات امل�ضوؤولني يف ال�ضجن، غري 
را�ضيني  اأنهم غري  يوؤكدون  اأن اجلزائريني 
مطالب  يرفعون  يزالون  ول  الو�ضع  على 
اإر�ضاء دولة احلق والقانون وتغيري جذري 
الن�ضطاء  من  جمموعة  وق��اد  للنظام.  
اأجل  وا�ضعة من  منذ فرتة حمات تعبئة 
واإط��اق  ال�ضعبية  امل�ضريات  ا�ضتئناف 
برحيل  تطالب  احل��راك  من  ثانية  ن�ضخة 

النظام احلايل .

القوات الإ�سرائيلية تهدم بناية �سكنية لعائلة 
فل�سطينية في القد�ش

القد�ش   )د ب اأ( -
 �رصعت القوات الإ�رصائيلية  الإثنني يف هدم 
�ضقق  اأرب��ع  ت�ضم  طابقني  من  �ضكنية  بناية 
مدخل  قرب  فل�ضطينية  لعائلة  تعود  �ضكنية 

بلدة العي�ضوية بالقد�س.
ونقلت وكالة الأنباء الفل�ضطينية ) وفا( اليوم 
كبرية  "اأعدادا  اإن  قولها  حملية  م�ضادر  عن 
من جنود الحتال ترافقهم جرافة و�ضلت اإىل 

حميط البناية و�رصعت بهدمها".
اإن  ال�ضقق  اإحدى  �ضاحب  عليان  فادي  وقال 
"بلدية الحتال بالقد�س املحتلة، اأبلغته اأم�س 
الأحد بنّيتها  هدم بناية م�ضاحتها حوايل 370 
ويقطن  �ضكنية  �ضقق  اأربع  وت�ضم  مربعا  مرتا 
فيها 17 فردا منهم 12 طفا، وم�ضيدة منذ 10 
تقع  "البناية  اأن  رغم  اأنه   واأ�ضاف  اأعوام". 
�ضمن اخلارطة الهيكلية امل�ضموح بالبناء فيها 

لهدمها  ي�ضعى  الحتال  اأن  اإل  بالعي�ضوية، 
للت�ضييق علي ومنعي من العمل بالأق�ضى".

يف  رف�ضت  قد  اإ�رصائيلية  حمكمة  وكانت 
املا�ضي،  العام  من  اأغ�ضط�س  اآب/  من  الثامن 
جتميد قرار هدم املنزل بعد اأن �ضادقت على 
وقف اأي اإمكانية ملوا�ضلة اإجراءات الرتخي�س 

من قبل عائلة عليان .
 689 اإ�رصائيل  هدمت   ،2020 عام  بداية  ومنذ   
الغربية، مبا  ال�ضفة  اأنحاء  مبًنى يف خمتلف 
فيها القد�س ال�رصقية، وهو عدد يفوق ما ُهدم 
خال عام باأكمله منذ عام 2016، مما اأدى اإىل 

تهجري 869 فل�ضطينيا  وتركهم با ماأوى.
 وبح�ضب مكتب تن�ضيق ال�ضئون الإن�ضانية يف 
املتحدة،  لاأمم  التابع  الفل�ضطينية  الأرا�ضي 
خللق  رئي�ضية  و�ضيلة  الهدم  عمليات  ت�ضّكل 
بيئة غايتها اإجبار الفل�ضطينيني على الرحيل 

عن منازلهم.

»ق�سد« تعتقل 12 �سخ�ساً من عائلة واحدة في 
الرقة ال�سورية

دم�سق )د ب اأ(-
اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ���ض��وري��ة 
الإثنني  )ق�ضد(   الدميقراطية 
الرتن  عائلة  من  �ضخ�ضا   12
الواقعة  ال��رق��ة  مدينة  يف 
وذلك  �ضورية،  و�ضط  �ضمال 

بعد مداهمة منازلهم.
الرتن  اأبناء عائلة  اأحد  وقال 
"قوات  ال��رق��ةاإن  مدينة  يف 
داهمت  الدميقراطية  �ضورية 
منازل عائلة الرتن يف مدينة 
واأبو  بيو�س  وقريتي  الرقة 
الغربي  الرقة  ريف  جدي يف 
واعتقلت  التوقيت  ذات  يف 
�ضيدة  وبينهم  �ضخ�ضا   12
اأبناء  اأح��د  ونفى  وطبيب". 

اأن يكون لاأ�ضخا�س  العائلة 
الذين مت اعتقالهم اأي ن�ضاط 
اأغلبهم  بل  غريه  اأو  �ضيا�ضي 

يعمل يف التجارة والزراعة.
وت�����ض��ي��ط��ر ق����وات ���ض��وري��ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى اأغ��ل��ب 
ال�رصقية  املحافظات  مناطق 
)دير الزور، واحل�ضكة، والرقة(، 
وهي ت�ضكل حوايل 40 باملئة 

من م�ضاحة �ضورية.
ال�ضورية،  احلكومة  وافتتحت 
بالتعاون مع مركز امل�ضاحلة 
ال��رو���ض��ي،  الث��ن��ني، املعرب 
الرتنبة  بلدة  يف  الإن�ضاين 
ق��رب ���رصاق��ب ب��ري��ف اإدل��ب 

ال�رصقي.
امل���م���ر  جت����ه����ي����ز  ومت 

اللوج�ضتية،  بالحتياجات 
واإ�ضعافيه  �ضحية  فرق  من 

وو�ضائط نقل.
الفتتاح  هذا  على  واأ���رصف 
نتوف،  حممد  اإدلب،  حمافظ 
البعث  ح��زب  ف��رع  واأم���ني 
ق��دور  اأ�ضامة  باملحافظة، 

ف�ضل.
وفق  الكوادر  توزيع  وج��رى 
مرافق  على  املوكلة  املهام 
املفرت�س  وامل�����ض��ار  املعرب 
ملرور الأهايل، ومت تخ�ضي�س 
متطلبات  لتلبية  اأم��اك��ن 
والأطفال  وال�ضيوخ  الن�ضاء 
املختلفة،  الحتياجات  من 
ع��رب ف���رق ال��ه��ال الأح��م��ر 

العربي ال�ضوري.

عمان -وكالت 
ب�رص  الأردين،  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 
اأن اململكة متر مبرحلة  اخل�ضاونة، 
حرجة يف مواجهة جائحة فريو�س 
ك��ورون��ا يف ظ��ل ارت��ف��اع��ات عدد 

الإ�ضابات اليومية به.
وقال اخل�ضاونة، يف ختام مناق�ضة 
قانوين  مل�رصوعي  النواب  جمل�س 
والوحدات  للدولة  العامة  املوازنة 
اإن  الأح��د،   ،2021 ل�ضنة  احلكومية 
احلكومة والربملان "جاءا يف مف�ضل 
م�ضريا  بالتحديات"،  ومليء  �ضعب 
زالت موجودة  ما  "اجلائحة  اأن  اإىل 
يف  "نحن  واأ���ض��اف:  ومتعمقة"، 
بعد  مواجهتها،  يف  حرجة  مرحلة 
اأن األقت بظالها على العامل ولي�س 

على الأردن فقط".
ال�ضعي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأك����د 
ال�ضحية  العتبارات  بني  للموازنة 
اأن  على  م�����ض��ددا  والق��ت�����ض��ادي��ة، 
دوما  للحكومة  بالن�ضبة  الرتجيح 
لاعتبارات ال�ضحية بالدرجة الأوىل.

تنفيذ  على  احل��ر���س  اإىل  واأ���ض��ار 
بتطوير  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����رصي��ع��ات 
اأنه قد جرى لقاء  ال�ضيا�ضية، مبينا 
النواب  جمل�س  رئي�س  مع  جمعه 
يف  للبدء  الأعيان  جمل�س  ورئي�س 

املجتمع  قوى  مع  التوا�ضل  حالة 
ال�ضيا�ضيني  والن�ضطاء  امل���دين 
والأحزاب ال�ضيا�ضية وخمتلف القوى 
تلبي  �ضيغ  اإىل  للو�ضول  املهتمة 
التنمية  وحتقق  امللكي  التوجه 

ال�ضيا�ضية وتطوير الت�رصيعات.

باإ�صابات  ح��اد  ارت��ف��اع 
كورونا في االأردن

رئي�ش 
الوزراء:

 دخلنا 
مرحلة حرجة 

في ظل 
ارتفاعات 

عدد الإ�سابات 
اليومية

وزير الخارجية ال�صوري والمبعوث االأممي يبحثان »عمل 
اللجنة الد�صتورية ال�صورية«

دم�سق  )د ب اأ(- 
في�ضل  ال�ضوري  اخلارجية  وزير  بحث 
املقداد مع مبعوث الأمم املتحدة اخلا�س 
اإىل �ضورية جري بيدر�ضون الثنني عدداً 
يف  بالو�ضع  ال�ضلة  ذات  الق�ضايا  من 

الباد.
وقالت وزارة اخلارجية ال�ضورية يف بيان 
لها ن�رص على مواقع التوا�ضل الجتماعي 
على  اأك��دا  "اجلانبني  اإن:  لها  التابعة 
اأهمية �ضمان عدم التدخل اخلارجي يف 
و�ضمان  الد�ضتور  مناق�ضة  �ضوؤون جلنة 
اأن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية 
�ضورية واأل يتم و�ضع اأي جداول زمنية 

لعملها مفرو�ضة من اخلارج".
و�ضوله  لدى  �رصح  قد  بيدر�ضون  كان 
يوم الأحد اىل �ضورية اإن: "مباحثاتي يف 
القرار 2254 وهناك  دم�ضق �ضرتكز على 

العديد من الق�ضايا التي اآمل اأن نتحدث 
ال�ضعب  الو�ضع  راأ�ضها  وعلى  ب�ضاأنها، 

الذي يعي�ضه ال�ضعب ال�ضوري".
وخال اللقاء، �ضدد املقداد على "اأهمية 
اأن يحافظ املبعوث اخلا�س على دوره 
كمي�رص حمايد وعلى اأن اللجنة منذ اأن 
�ضيدة  باتت  اأعمالها  وانطلقت  ت�ضكلت 
التو�ضيات  تقرر  التي  وه��ي  نف�ضها 
�ضري  وكيفية  بها  تخرج  اأن  التي ميكن 
اأعمالها مع التاأكيد باأن ال�ضعب ال�ضوري 
تقرير  يف  احل�رصي  احلق  �ضاحب  هو 

م�ضتقبل باده".
"تطرق  اللقاء  اأن  البيان  واأ���ض��اف 
للحديث اإىل امل�ضار ال�ضيا�ضي والو�ضع 
القت�ضادي وكانت وجهات النظر متفقة 
القت�ضادية  الق�رصية  الإج���راءات  ب��اأن 
اأحادية اجلانب تزيد هذا الو�ضع �ضعوبة 

وخا�ضة يف ظل انت�ضار وباء كورونا".

الكويت )د ب اأ( - 
تنفيذ  الكويتية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اخلا�ضة  الأمن  لقوات  العامة  الإدارة 
احلية  بالذخرية  ميدانية  تدريبات 
الثاثاء يف جزيرة فيلكا والتي  اليوم 
تبعد 20 كيلو مرت من �ضواحل الكويت .

�ضحفي  ب��ي��ان  يف  ال����وزارة،  وق��ال��ت 
حتى  �ضت�ضتمر  التدريبات  اإن   ، الثنني 
ال�ضاعة  من  وذل��ك  املقبل  اخلمي�س 
التا�ضعة �ضباحا حتى التا�ضعة م�ضاء.

من  ال��ب��ح��ر  رواد  ال����وزراة  وح���ذرت 

الق���رتاب م��ن م��وق��ع ال��رم��اي��ة خال 
اأن  موؤكدة   ، املذكورة  الزمنية  الفرتة 
من  كل  �ضتمنع  البحرية  ال��دوري��ات 
�ضامة  على  حفاظا  الق��رتاب  يحاول 

اجلميع.
الطريان  اإدارة  اأعلنت  اخرى  جهة  من 
غري  دخ��ول  منع  الكويتية،   امل��دين 
و�ضط  اآخ��ر  اإ�ضعار  حتى  الكويتيني 

اإجراءات ملكافحة فريو�س كورونا.
من  واحد  يوم  بعد  القرار  هذا  وياأتي 
لغري  بال�ضماح  يق�ضي  مناق�س  قرار 
من  الباد  اأرا�ضي  بدخول  الكويتيني 

خال اإجراءات جديدة اعتبارا من يوم 
21 فرباير.

على  "بناء  بيان:  يف  الإدارة  وقالت 
تقرر  ال�ضحية  ال�ضلطات  تعليمات 
مت��دي��د ال��ع��م��ل ب��ق��رار م��ن��ع دخ��ول 
الكويت  لدولة  الكويتيني  غري  الركاب 
دخول  ا�ضتمرار  مع  اآخر  اإ�ضعار  حتى 
للحجر  وخ�ضوعهم  الكويتيني  الركاب 
املحلية  الفنادق  اأحد  يف  املوؤ�ض�ضي 
وا�ضتكمال  اأي���ام   7 مل��دة  املعتمدة 
احلجر  يف  الأخرى  اأيام   7 احلجر  مدة 

املنزيل".

»الداخلية الكويتية« 
تنفذ تدريبات 

بالذخيرة الحية 
لمدة 3 اأيام



طوكيو ـ وام:

اأعرب خبري ف�ســـاء ياباين عن �ســـعادته 

بنجاح م�ســـبار الأمـــل الإماراتي دخول 

مدار املريخ واأمله بـــاأن يوؤدي اىل تعزيز 

التعـــاون الثنائي يف املجال الف�ســـائي. 

وقال اخلبـــري هريواكي اأكياما م�ست�ســـار 

�سيا�سة الف�ســـاء لدى احلكومة اليابانية 

وام يف  يف ت�رصيـــح خا�ـــص ملرا�ســـل 

اليابان، "نهنئ دولة المارات بهذا الجناز 

العاملي �سعرنا يف اليابان بال�سعادة لأن 

امل�سبـــار الإماراتي دخل مـــدار املريخ". 

واأ�ســـار اأكياما اإىل ان هـــذا النجاح ياأتي 

بعد ف�ســـل اليابان منذ �سنوات يف ار�سال 

م�سبـــار نوزومي للمريخ والذي مل يتمكن 

من دخول مـــداره." واأ�ســـاف "لقد جنح 

م�سبار الأمل الإماراتي مب�ساعدة �سواريخ 

الف�ســـاء اليابانية يف دخول املدار، وهذا 

ثمـــرة التعـــاون بني اليابـــان والإمارات 

العربية املتحدة". وقال اإن جناح املهمة 

مينح اأماًل كبرياً لي�ص فقط للبلدين، ولكن 

اأي�سًا حلوايل 100 مليون �ساب يف الدول 

العربية. واأ�ســـار اأكياما اأنـــه حتى الآن، 

و�ســـل عدد حمدود من الدول اإىل الف�ساء، 

و"لكنني اأعتقد اأنـــه لأمر ذو مغزى كبري 
اأن ي�ســـل امل�سبـــار الإماراتـــي اإىل مدار 

املريخ كاأول مركبـــة ف�سائية من الدول 

العربية". وقال "كما تعلمون جميعًا، لقد 

/ /Artemis/ اأرمتي�ـــص بداأ م�رصوع 

برنامج ف�سائي تابع لوكالة نا�سا يهدف 

اإىل اإر�سال رواد ف�ساء ل�ستك�ساف الف�ساء 

مبـــا يف ذلك املريـــخ/، و�سوف يتيح يف 

امل�ستقبل ذهاب العديـــد من الأ�سخا�ص، 

رمبـــا مائة اأو األف اأو ع�رصة اآلف �سخ�ص، 

اإىل الف�ساء والعي�ص والعمل، بينما ي�سل 

اإىل الف�ســـاء عدد قليل مـــن رواد الف�ساء 

حتى الآن". وقـــال اأعتقد اأننا بحاجة اإىل 

طريقـــة تفكري خمتلفة متامـــًا عن تطوير 

الف�ساء مـــن الآن". وقال "يف الواقع، يف 

اليابان قبل اأيام، اأعلن معبد دايجو- جي، 

وهـــو معبد عمره 1200 عام وم�سنف يف 

الرتاث العاملي، عن خطط لبناء معبد يف 

الف�ساء. ال�سالة ل تـــزال جزءاً مهمًا جداً 

من حياتنا". واأ�ساف "مل يكن من املمكن 

تخيـــل ذلك عندما كان عدد قليل جداً من 

النا�ـــص يذهبون اإىل الف�ساء، لكن من الآن 

ف�ساعـــداً، اأعتقد اأنه يتعني علينا التفكري 

يف الديـــن اأي�سًا، لأن الكثـــري من النا�ص 

�سيذهبـــون اإىل الف�ساء". وقال "مبنا�سبة 

دخول م�سبار الأمل الإماراتي اإىل املريخ، 

اآمـــل اأن تتمكـــن العديد مـــن الدول حول 

العامل من التفكري يف العي�ص يف الف�ساء 

واإن�ساء اأ�سلوب حياة معًا".

دبي-وام:

 ا�ستعر�ست معايل مـــرمي املهريي وزيرة دولة 

لالأمن الغذائي واملائي الختبار احلقيقي الذي 

فر�سته اأزمـــة كوفيد-19 على دولـــة الإمارات 

العربية املتحدة والإرادة ال�سيا�سية التي مّيزت 

القيادة الإماراتية الر�سيـــدة واخلطة املدرو�سة 

التي و�سعتها وقدرتها على التوا�سل مع جميع 

الأطـــراف املعنيـــة لتمكني الدولـــة من �سمان 

ا�ستمرارية الإمدادات الغذائية وتوافر املنتجات 

مبختلف اأنواعهـــا يف جميع منافذ التجزئة يف 

الدولة طوال عام كامل زاخر بالتحديات.

جاء ذلك خـــالل الكلمة الفتتاحيـــة ملعاليها 

فى قمة جلفود لالبتـــكار 2021 حيث اأو�سحت 

املهريي �ُسبـــل حتول دولة الإمـــارات اإىل مركز 

رائد يف جمال التكنولوجيا الزراعية الأمر الذي 

اأتاح لل�ـــرصكات اإمكانية زراعة خُمتلف اأ�سناف 

املواد الغذائية داخل الدولـــة بدءاً من الفاكهة 

واخل�رصوات و�سوًل اإىل اأ�سمـــاك ال�سلمون دون 

ال�ستعانة باملبيدات احل�رصية.

واأ�سافت بـــاأّن النتقال لعتمـــاد التكنولوجيا 

الزراعيـــة مل يكن نابعـــًا من الرغبـــة بتعزيز 

م�ستويات الكتفاء الذاتـــي لدى الدولة فح�سب 

بل جاء مدفوعًا بتوجه نحو زيادة اخلربات يف 

جمالت زراعة املنتجات يف املناخ اجلاف اإىل 

جانب ا�ستقطاب ال�سبـــاب الإماراتي للم�ساركة 

يف هذا القطاع املزدهر.

وك�سفت معاليها اأمام احلا�رصين يف القمة باأّن 

العامل ميتلك كميات مـــن الغذاء تكفي لإطعام 

اأكـــر من 850 مليون اإن�ســـان جائع يوميًا غري 

اأّنه ل بد من العمل لإعادة ر�سم مالمح الأنظمة 

الغذائيـــة العامليـــة لتكون اأكر كفـــاءة ف�ساًل 

عن حـــّث امل�ستهلكني للعـــب دورهم من خالل 

"التحلي بقدر اأكرب من امل�سوؤولية لدى التعامل 
مـــع الغذاء" وذلـــك من خالل اختيـــار اأحجام 

بـــذكاء وانتقاء املنتجـــات املحلية  الوجبات 

حيثمـــا اأمكن وبذل كل جهد ممكن لتفادي اإلقاء 

الأغذية القابلة لال�ستهالك يف �سلة املخلفات.
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وفدان من الإمارات 

ويف اخلتـــام تقدم اجلانبـــان بال�سكر 

و التقديـــر اإىل �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ 

نواف الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 

الكويت ال�سقيقة على امل�ساعي الثمينة 

التـــي بذلتهـــا دولة الكويـــت يف راأب 

ال�سدع ويف دعم م�سرية جمل�ص التعاون 

اخلليجـــي، بالإ�سافـــة اإىل ا�ست�سافتها 

لالجتماع الأول بني الدولتني.

بيدر�سون يبحث 

كان بيدر�ســـون قد �رصح لدى و�سوله 

يوم الأحد اىل �سورية اإن: »مباحثاتي 

يف دم�سق �سرتكز علـــى القرار 2254 

وهناك العديد مـــن الق�سايا التي اآمل 

اأن نتحـــدث ب�ساأنهـــا، وعلـــى راأ�سها 

الو�ســـع ال�سعب الذي يعي�سه ال�سعب 

ال�سوري«.

وخـــالل اللقـــاء، �سدد املقـــداد على 

»اأهميـــة اأن يحافظ املبعوث اخلا�ص 

علـــى دوره كمي�رص حمايـــد وعلى اأن 

اللجنـــة منـــذ اأن ت�سكلـــت وانطلقت 

اأعمالها باتت �سيدة نف�سها وهي التي 

تقـــرر التو�سيات التي ميكن اأن تخرج 

بها وكيفية �ســـري اأعمالها مع التاأكيد 

باأن ال�سعب ال�سوري هو �ساحب احلق 

احل�رصي يف تقرير م�ستقبل بالده«.

واأ�ســـاف البيـــان اأن اللقـــاء »تطرق 

ال�سيا�ســـي  امل�ســـار  اإىل  للحديـــث 

والو�سع القت�ســـادي وكانت وجهات 

النظر متفقة بـــاأن الإجراءات الق�رصية 

القت�ساديـــة اأحاديـــة اجلانـــب تزيد 

هـــذا الو�ســـع �سعوبـــة وخا�سة يف 

ظل انت�سار وبـــاء كورونا«. كما اأ�سار 

الوزيـــر املقـــداد اإىل اأن »الحتاللني 

الأمريكـــي والرتكي لالأرا�سي ال�سورية 

وممار�سات الحتالل الرتكي يف �سمال 

�ـــرصق �سوريـــة ودعمـــه لالإرهابيني 

يف �سورية ينتهـــك ال�سيادة ال�سورية 

ويخالف القانـــون الدويل وكل قرارات 

جمل�ص الأمن ذات ال�سلة ب�سورية.

كما نـــوه وزير اخلارجية ال�سوري اإىل: 

»الآثار الإن�سانية لالإجراءات الق�رصية 

املفرو�ســـة على  اجلانـــب  اأحاديـــة 

ال�سعب ال�ســـوري رغم انت�سار جائحة 

كورونـــا وكذلك ممار�ســـات ميلي�سيا 

)ق�ســـد( الإجراميـــة والقمعيـــة بحق 

اأبناء ال�سعـــب ال�سوري يف حمافظات 

احل�سكة والرقة ودير الزور«.

وطالب الوزير املقداد »الأمم املتحدة 

بـــاأن ترفع ال�سوت مبوجـــب امليثاق 

والقرارات الدولية ال�سادرة عن جمل�ص 

الأمن يف وجه كل هذه املمار�سات واأن 

تتخذ موقفًا وا�سحًا منها مبا يتوافق 

مع املبادئ والأهداف التي قام عليها 

القانون الدويل الإن�ساين«.

دعا وزيـــر اخلارجية ال�سوري جمل�ص 

حقوق الإن�ســـان اإىل و�سع النتهاكات 

اجل�سيمـــة واملمنهجـــة الناجمة عن 

الإجراءات الق�رصية الأحادية الأمريكية 

والأوروبيـــة �ســـد ال�سعـــب ال�سوري 

على راأ�ـــص اأولوياتـــه. وتعترب زيارة 

بيدر�سون هي الرابعة اإىل �سورية منذ 

العام املا�سي  توليه من�سبه بدايـــة 

وبعد اأيام من عقد اجتماعات اللجنة 

الد�ستورية ال�سورية يف جنيف .

ويف �سيـــاق مت�ســـل، اأو�ســـح الوزير 

املقداد يف كلمة عـــرب تقنية الفيديو 

كونفران�ص خالل اأعمال الدورة الـ 46 

ملجل�ـــص حقوق الإن�ســـان يف جنيف 

ام�ـــص : »على اأن مـــن يدعي اأن هذه 

الإجراءات الق�رصية ل تطال املواطنني 

العاديني يكذب لأنهـــا ل تطال اأ�سال 

اإل هـــوؤلء املواطنني يف احتياجاتهم 

عـــزم �سورية على  الأ�سا�سية، جمدداً 

ال�ستمرار مبكافحة الإرهاب وممار�سة 

حقها القانوين لإنهـــاء اأي وجود غري 

�رصعي على اأرا�سيها«.

و�سول »ظبي �سات« 

وي�ساهم م�رصوع »ظبـــي �سات« والذي 

طوره 27 مـــن طلبة برامـــج الدرا�سات 

العليا يف خمترب الياه �سات للف�ساء يف 

مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الف�ساء 

والبتـــكار يف تدريـــب الطلبـــة اجلدد 

لي�سبحوا مهند�سني موؤهلني لدعم عملية 

تطوير قطاع الف�ساء يف الدولة.

الإمارات تدين 

كما اأعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها 

وموا�ساتها لـــذوي ال�سحايا، جراء هذه 

اجلرمية النكراء.

وقد لقي ال�سفري الإيطايل لدى جمهورية 

الكونغو الدميقراطية حتفه ام�ص الثنني 

خالل زيـــارة ملنطقـــة م�سطربة �سمن 

قافلة تابعة لربنامج الأغذية العاملي.

وقـــال كاريل نزانـــزو كا�سيفيتا حاكم 

اإقليم كيفـــو ال�سمايل، لوكالـــة الأنباء 

لـــوكا  ال�سفـــري  اإن  )د.ب.اأ(،  الأملانيـــة 

اأتانا�سيـــو لقي حتفـــه متاأثرا بجروح 

اأ�سيب بها يف كمـــني ا�ستهدف القافلة 

يف منطقة »حديقة فريوجنا الوطنية« 

بالقرب من مدينة جوما بالإقليم.

واأ�ســـاف اأن �سائـــق ال�سفـــري وحار�سه 

ال�سخ�سي قتال اأي�سا يف الهجوم.

واأ�سار اإىل اأن حرا�ص احلديقة، الذين كانوا 

يقومـــون بدورية، ت�ســـدوا للمهاجمني 

املجهولني. واأكدت اخلارجية الإيطالية 

مقتل ال�سفري و�سابط اأمن.

وذكـــرت وكالة »اأن�ســـا« الإيطالية اأن 

وزير اخلارجية لويجـــي دي مايو عاد 

اإىل اإيطاليـــا، بعدمـــا كان مـــن املقرر 

اأن ي�ســـارك يف اجتمـــاع يف بروك�سل، 

ملتابعة احلادث.

وقالت ال�رصطـــة الكونغوليـــة اإنها مل 

تكن على علم بزيـــارة ال�سفري ملنطقة 

احلديقة الوطنية امل�سطربة.

واأعرب امل�سوؤول الأمني اجلرنال اآبا فان، 

يف ت�رصيح لــــ )د.ب.اأ(، عن ده�سته من 

اأن يزور ال�سفري هذه املنطقة امل�سطربة 

دون حماية من ال�رصطة.

واأكد برنامج الأغذية العاملي، لـ )د.ب.اأ(، 

اأنه »يحقق حاليا« يف احلادث.

وحتـــدث هجمـــات متكـــررة ت�ستهدف 

املدنيني ومنظمات الإغاثة وامل�سوؤولني 

يف �ـــرصق الكونغو، حيـــث تن�سط اأكر 

مـــن 100 جماعة متمردة، تقاتل الكثري 

منها مـــن اأجل ال�سيطـــرة على املوارد 

الطبيعية.

12.323 مليار درهم 

والتي متثل ن�سبة 95% من اإجمايل قيمة 

ال�سفقات، فيما بلغـــت قيمة ال�سفقات 

املحلية 310 ماليني درهم بن�سبة %5.

واأ�سار احل�ساين اإىل اأن العقود اخلارجية 

توزعـــت علـــى 9 �ـــرصكات خارجية، 

و�سفقتني حمليتني.

جاء ذلك خـــالل املوؤمتر ال�سحفي الذي 

عقـــد بح�سور العميد ركـــن بحري فهد 

نا�رص الذهلي، واملقدم طيار �سارة حمد 

احلجري املتحدثني الر�سميني ملعر�سي 

اآيدك�ص ونافدك�ص 2021.

وقال العميـــد ركن بحـــري فهد نا�رص 

الذهلـــي، اإن اأبرز ال�سفقـــات اخلارجية 

 SAAB/ التـــي عقدت، كانت مع �رصكة

AB/ ل�ـــرصاء طائـــرات الإنـــذار املبكر 
نـــوع /G6000/ ل�سالح قيادة القوات 

اجلوية والدفاع اجلـــوي بقيمة 3.742 

مليار درهـــم، وعقد اآخر مـــع �رصكة /

�سواريـــخ  ل�ـــرصاء   /RAYTHEON
باتريـــوت نـــوع /GEM-T/ ل�سالح 

القوات اجلويـــة والدفاع اجلوي  قيادة 

بقيمة 2.614 مليار درهم.

وت�سمنـــت ال�سفقات اخلارجيـــة اأي�سًا 

بقيمـــة   /FERRETTI/ مـــع عقـــداً 

136.3 مليـــون درهـــم. كمـــا تعاقدت 

 JOINT/ القوات امل�سلحـــة مع �رصكة

STOCK/ للدعـــم الفني لنظام ميدان 
الوهمية  لالأهـــداف  اللكرتونية  احلرب 

ل�سالح قيادة القـــوات اجلوية والدفاع 

اجلوي بقيمــــة 30 مليون درهم، وعقداً 

 /HESCO BASTION/ مع �رصكـــة

ل�رصاء احلوائط الدفاعية ل�سالح قيادة 

القـــوات الربيـــة بقيمـــة 27.9 مليون 

درهـــم. وت�سمنت ال�سفقـــات عقداً مع 

 3.110 بقيمـــة   /RUVEX/ �رصكـــة 

 ART/ مليـــون درهـــم، و�سفقة مـــع

 /INTERNATIONAL EURO
لتوريـــد قطع الغيار وتقـــدمي التدريب 

وامل�سانـــدة الفنيـــة /رادار الكوبـــرا/ 

ل�سالح قيادة �ســـالح ال�سيانة العامة 

درهـــم،  مليـــون   110.190 بقيمـــة 

 SAFRAN/ والتعاقـــد مـــع �رصكـــة

عقـــد  لتجديـــد   ،/ELECTRONICS
توفري قطع الغيار وال�سيانة والإ�سالح 

وفح�ـــص املناظـــري للدبابـــة لوكلريك 

واملدرعـــة /BMP3/ بقيمة 85.470 

مليون درهم، اإىل جانب عقد مع �رصكة 

/DTEC/ ل�ـــرصاء زوارق مـــرور بطول 

50 مـــرت ل�سالح جهاز حماية املن�ساآت 

احليوية وال�سواحـــل بقيمة 233.740 

درهم.

مـــن جانبها، قالت املقـــدم طيار �سارة 

حمـــد احلجـــري، اإن العقـــود املحلية 

/ �رصكـــة  مـــع  التعاقـــد  ت�سمنـــت 

 International Golden
 122 Group/ ل�رصاء �سواريخ عيار 

ملم ال�سواريخ ل�سالـــح القوات الربية 

285 مليون درهـــم، والتعاقد  بقيمـــة 

مع �رصكة اأحمـــد املزروعي لل�سناعات 

املعدنية لتقدمي الإ�سناد الفني وتركيب 

الأهداف  و�سيانـــة  الأ�سلحـــة  قواعـــد 

املتحركـــة ل�سالـــح مديريـــة التدريب 

بقيمة 25 مليون درهم.

اتفاق �سعودي

 �ستعمـــل �رصكة )�سامي( ب�سكٍل ح�رصٍيّ 

مـــع �رصكة »منر« امل�سنعـــة الأ�سلية 

لعربـــة »جي�ـــص« املدرعـــة امل�سادة 

للكمائـــن والألغـــام )اإم اآر اإيه بي( ذات 

العربات  الرباعي، لإنتـــاج هذه  الدفع 

املدرعة حملًيـــا يف اململكة«، م�سرية 

اإىل اأنـــه »علـــى الرغم من اأنـــه �سيتم 

اإنتاج وحدات مبنيـــة بالكامل مبدئًيا 

يف دولـــة الإمـــارات مـــن قبـــل �رصكة 

»منر«، فـــاإن التفاقية تن�ص على نقل 

الإنتاج والتقنيـــة اإىل اململكة وتطوير 

�سال�ســـل الإمداد فيها مـــن اأجل متكني 

ال�رصكتني من الت�سنيع امل�سرتك جلميع 

عربات »جي�ص« التي �ستوفر للمملكة 

م�ستقباًل«.

عـــت التفاقية على هام�ص معر�ص  ووقَّ

وموؤمتر الدفاع الدويل »اأيدك�ص« لعام 

2021 الـــذي اأقيم يف مدينـــة اأبوظبي 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.

الرئي�ص  ونقلت وكالـــة »وا�ص« عـــن 

التنفيذي لل�رصكة ال�سعودية لل�سناعات 

الع�سكرية املهند�ص وليد اأبوخالد قوله 

»مع الرتكيز العـــايل على نقل التقنية 

واإيجـــاد فر�ص عمل جديـــدة للمواهب 

ال�سعودية بف�سل هذه ال�رصاكات، فاإننا 

نعمل يف �سبيل حتقيق اأحد اأهداف روؤية 

اململكة 2030 املتمثل يف توطني اأكر 

من 50 باملئة من الإنفاق على املعدات 

الع�سكرية بحلول العام 2030«.

مريم المهيري ت�سلط ال�سوء 

على الق�سايا المهمة خالل 

قمة جلفود لالبتكار 

»اآيرينا« : ارتفاع ح�سة انتاج 

الكهرباء من م�سادر متجددة 

في الأردن اإلى 20 % 
اأبوظبي-وام:

�سلط تقرير اأعدته الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

"اآيرينا" بالتعاون مع وزارة الطاقة والروة املعدنية 
الأردنيـــة ال�ســـوء علـــى الفر�ص املتاحـــة لتو�سيع 

م�ساركة القطاع اخلا�ص يف اجلهود الرامية اإىل توليد 

31 يف املائـــة من احتياجات الطاقة يف اململكة من 

م�سادر متجددة بحلول عام 2030.

وك�ســـف تقرير حديـــث لآيرينا حتت عنـــوان "تقييم 

جاهزيـــة الطاقـــة املتجـــددة : اململكـــة الأردنيـــة 

الها�سميـــة" عن ارتفـــاع ح�سة الكهربـــاء التي يتم 

توليدهـــا من م�سادر متجددة يف اململكة اإىل 20 يف 

املائـــة يف عام 2020 وذلك بف�سل اإر�ساء ال�سيا�سات 

والقوانـــني الالزمة لدعم م�ســـادر الطاقة املتجددة 

مبا يف ذلك م�ساريع الطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية 

وطاقة الرياح الربية.

ويعر�ـــص التقرير جمالت العمـــل الأ�سا�سية لتعزيز 

اأمـــن الطاقة وزيادة تنـــوع الإمـــدادات عرب ت�رصيع 

وترية تبني م�سادر الطاقة املتجددة ويطرح يف هذا 

ال�سياق اأفكارا لزيادة العتماد على النظم الكهربائية 

يف ال�ستخدامـــات النهائيـــة وت�سجيـــع املوؤ�س�سات 

املحلية على ال�ستثمار يف حتول الطاقة.

دبي-وام:

قـــال العميد طـــالل ال�سنقيطي 

م�ساعـــد املدير العـــام ل�سوؤون 

املنافذ اجلويـــة باإقامة دبي اإن 

تد�سني البوابات الذكية / رحلة 

امل�سافـــر الذكـــي / يف مطارات 

دبي تخت�رص رحلة امل�سافر اىل 

الن�سف مقارنة بالفرتة ال�سابقة 

علـــى  النظمـــة  حتديـــث  ومت 

البوابات الذكية ال�سابقة بحيث 

يكون نف�ص املمـــر الذكي بدون 

ا�ستخدم جـــواز ال�سفر الإعتماد 

علـــى ب�سمـــة الوجـــه وب�سمة 

العني.

اأنـــه مت  ال�سنقيطـــي  واأو�ســـح 

الإ�ستغنـــاء عن مو�سوع الأوراق 

ال�سفر  جـــوازات  �سمنهـــا  ومن 

والبورد .

اأن وقت  اإىل  ال�سنقيطـــي  واأ�سار 

اإ�ستغراق اإنهـــاء اإجراءات رحلة 

ال�سفر مـــن التدقيق على اجلواز 

والدخول  اجلوازات  ماأموري  اىل 

ل�سرتاحـــة الـــركاب اىل البوابة 

الخرية وهـــي ركوب الطائرة ل 

ت�ستغرق اأكر من 10 ثواين.

ونوه اإىل اأن البوابات الذكية هي 

نف�ص النظمـــة التي ا�ستخدمت 

على املمر الذكـــي وبذلك نقلل 

الوقت، لأنـــه مت ال�ستغناء عن 

للكامريا  بالنظر  والبورد  اجلواز 

اثناء دخـــول امل�سافر للطائرة..

يف  "معرفا"  امل�سافـــر  واأ�سبح 

�رصكة الطريان .

واأ�ســـار اإىل اأن يف هـــذه الرحلة 

كاملة لن يتم اإ�ستخدام اأي اأوراق 

ثبوتية، فقط يتم الإعتماد على 

الوجه والعني كب�سمه رئي�سية.

بوايات  لتحديث  بالن�سبـــة  اأما 

الدخول ف�سيتم عن طريق اإلغاء 

"ال�سيـــك ان "مبا�ـــرصة من بعد 
النزول مـــن الطائرة فيتوجهون 

مبا�ـــرصه نحو البوابات ومن ثم 

�سري احلقائب .

عـــدد  ان  ال�سنقيطـــي  وذكـــر 

البوابات يف حـــدود 122 بوابة 

�سواء للدخـــول اأو اخلروج واأكد 

اأن البوابـــات متاحه ل�ستخدام 

جميـــع امل�سافرين مـــن درجة 

العمـــال اىل درجـــة ال�سياحة، 

وي�ستطيـــع الـــركاب مـــن �سن 

البوابه  اإ�ستخـــدام  و�ساعداً   18

الذكية.

واأفـــاد باأنه "يف طـــور الدرا�سة 
لزيادة عـــدد البوابات وتقلي�ص 

لن  وذلـــك  الكونـــرتات  عـــدد 

الذكيـــة حلت حمل  البوابـــات 

اأنظمة املمرات الذكية" .

البوابات الذكية في مطارات دبي تقل�ص الإجراءات 

لـ 10 ثوان

خبير ف�ساء ياباني يهنئ الإمارات بدخول م�سبار 

الأمل مدار المريخ

انطالق فعاليات »اإبداعات عربية 14« افترا�سياً
دبي - الوحدة:

حتـــت رعايـــة كرمية مـــن �سمو 

ال�سيـــخ حمـــدان بـــن حممد بن 

را�ســـد اآل مكتـــوم، ويل عهد دبي 

الأعلى لـجامعة حمدان  والرئي�ص 

بـــن حممد الذكيـــة، انطلقت اأم�ص 

فعاليات الدورة الرابعة ع�رصة من 

"اإبداعات عربية"  موؤمتر ومعر�ص 

افرتا�سيًا لأول مرة، وت�ستمر حتى 

يوم غـــدا الأربعاء حتـــت �سعار " 

البتكار يف كل مكان".

خالل الفتتاح الفرتا�سي، قام كل 

من معـــايل الفريق �ساحي خلفان 

متيم، نائب رئي�ص ال�رصطة والأمن 

العام بدبي رئي�ـــص جمل�ص اأمناء 

"جامعة حمدان بن حممد الذكية" 
املـــدين،  عبدال�ســـالم  والدكتـــور 

رئي�ص "اندك�ص القاب�سة" و�سعادة 

رئي�ص  العـــور،  من�سور  الدكتـــور 

"جامعة حمدان بن حممد الذكية" 
بتقدمي كلماتهم الفتتاحية والتي 

البتكار  اأهميـــة  حـــول  متحورت 

والإبداع وخا�سة يف ظل التغيريات 

الكبـــرية وال�رصيعـــة التي حتدث 

حول العامل.

قال معايل الفريق �ساحي خلفان 

متيم، نائب رئي�ص ال�رصطة والأمن 

العام بدبي رئي�ـــص جمل�ص اأمناء 

"جامعة حمدان بن حممد الذكية": 
عربية  "اإبداعات  انطـــالق  "ميثل 
14" دفعـــة قوية للجهود الدولية 

الراميـــة اإىل خلق اآفـــاق جديدة 

لتوظيف وت�سخري وتطويع البتكار 

بال�ســـكل الأمثل يف خدمة م�سرية 

التعايف من جائحة "كوفيد-19" 

التـــي طالت تداعياتهـــا ال�سلبية 

كافـــة القطاعـــات احليويـــة يف 

العامل..
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اأبوظبي  ـ وام: 
تفوقها على  المقيمين  غير  ودائع  وا�صلت   
العام  خالل  لهم  المقدمة  القرو�ض  قيمة 
،الأم��ر  دره��م  مليار   20.1 وبمقدار   2020
الجهاز  في  اإيجابيًا  موؤ�صراً  يعك�ض  الذي 

الإماراتي. الم�صرفي 
م�صرف  عن  ال�صادرة  الح�صائيات  وتظهر 
التراكمي  الإجمالي  اأن  المركزي  الإم��ارات 
العام  خالل  بلغت  المقيمين  غير  لودائع 
قابلها  دره��م  مليار   202.4 نحو   2020

182.3 مليار درهم. قرو�ض بقيمة 
وت�صمل قرو�ض غير المقيمين القرا�ض التي 
الإمارات  دولة  في  العاملة  البنوك  تقدمها 
الم�صرفية  غير  المالية  للموؤ�ص�صات 
والقرو�ض  المخف�صة  التجارية  والأوراق 
وال�صلف للقطاع الحكومي والعام، والقطاع 
بالعمالت  والأف���راد  وال�صركات  الخا�ض 

والأجنبية. المحلية 
الأ�صواق  من  المحلي  ال�صوق  �صوق  ويعد 
وذلك  المقيمين  لغير  المنطقة  في  الجاذبة 
للعمالء  المقدمة  الكبيرة  للمميزات  نظرا 
جميع  في  البنوك  توفره  الذي  مع  مقارنة 
العمالء  ل�صريحة  ���ص��واء  المنطقة  دول 

المقيمين. غير  اأو  المقيمين 
الت�صهيالت  على  الفائدة  اأ�صعار  وكانت 
الفترة  خالل  كبيرا  تراجعا  �صهدت  المالية 
�صمنها  ومن  العالم  م�صتوى  على  الما�صية 
اإ�صافيا  محفزا  �صكل  مما  الماراتي  ال�صوق 
داخل  من  والموؤ�ص�صات  الفراد  من  للعمالء 
احتياجاتهم  على  للح�صول  الدولة  وخارج 

المالية. الت�صهيالت  من 
البنوك  عمالء  من  للمودعين  يمكن  كما 
اأموالهم  على  جيدة  عوائد  على  الح�صول 

في بلد يتمتع بالأمن والأمان.
المقيمين  ودائع غير  اجمالي  اأن  الى  ي�صار 
اجمالي  من  تقريبا   %10.7 نحو  �صكلت 
الإم��ارات  الم�صرفي  الجهاز  لدى  الودائع 
قرو�صهم  �صكلت  فيما   2020 العام  خالل 
الجاز  قرو�ض  اجمالي  من   %10.2 نحو 

ذاتها. الفترة  خالل 

 ودائع غير 
المقيمين تتفوق 
على قرو�سهم 

بـ20.1 مليار درهم 
خالل 2020

تكريم اأبرز الأ�سماء بقطاع الأغذية والم�سروبات في العالم 
بجوائز جلفود لالبتكار  

دبي  ـ وام: 
التي  لالبتكار  جلفود  ج��وائ��ز  حظيت   
التوجهات  الحالية على  دورتها  في  تركز 
بفئاتها  للفوز  قوية  بمناف�صة  الم�صتقبلية 
المرموقة  الجوائز  كانت  حيث  المختلفة 
الرائدة  ال�صركات  من ن�صيب مجموعة من 
ف��ي ق��ط��اع الأغ��ذي��ة وال��م�����ص��روب��ات من 
والهند  الأو�صط  ال�صرق  مناطق  مختلف 
المتحدة  والوليات  اأوروبا  وو�صط  و�صرق 

الأمريكية واأمريكا الو�صطى.
وتم توزيع الجوائز خالل فعاليات الدورة 
الحالية من معر�ض جلفود 2021 الن�صخة 
ال� 26 من من�صة التوريد العالمية الرائدة 
قطاع  في  ُتقام  مبا�صرة  فعالية  واأول 
الأغذية والم�صروبات منذ فبراير عام 2020.
وا�صتقطبت جوائز هذا العام 250 م�صاركة 
من 44 دولة في خطوة ُت�صلط ال�صوء على 
الثقة العالمية بالمعر�ض بو�صفه المن�صة 

الأمثل لبداية مب�صرة لهذا العام.
وقال مارك نابير مدير معر�ض جلفود 2021 
التي واجهناها على مدى  اإن التحديات   ..
العديد  طرح  في  الما�صية   12 ال�  الأ�صهر 
منتجو  ا�صتجابة  في  اأ�صهمت  الفر�ض  من 
بكل  العالم  حول  والم�صروبات  الأغذية 
جلفود  جوائز  اأن  وابتكار..موؤكداً  عزيمة 
لالبتكار تمثل خير دليل على هذا ل �صيما 
واأن الجائزة تلقت مجموعة من الم�صاركات 
الجريئة والأ�صيلة والملهمة من نخبة من 

الأخ�صائيين المبتكرين في القطاع.
لجنة  اأب��ه��رت  الم�صاَركات  اإن  واأ���ص��اف 
القطاع  خبراء  اأبرز  ت�صم  والتي  التحكيم 
فنون  عالم  في  المرموقة  وال�صخ�صيات 
انت�صار  بعد  �صهدناه  ما  اأن  الطهي..لفتًا 
التحول  اأزمة كوفيد-19 دليل وا�صح على 
الهائل الذي يطال القطاع العالمي باأكمله 
ال�صحية  ال��ح��ل��ول  خ��الل  م��ن  �صيما  ل 
والع�صوية والم�صتدامة بيئيًا التي ت�صّدرت 

اأجندات البتكار حول العالم.
جهود  طليعة  ف��ي  الإم������ارات  وح��ل��ت 
فودز  هنتر  �صركة  فازت  حيث  ال�صتدامة 
ليمتد التي تتخذ من دبي مقراً لها بجائزة 
"منتج التغليف الأكثر ابتكاراً" بف�صل حّل 
التغليف الذي ُيمكن اإعادة تدويره بالكامل 
ل�صل�صلة �صوبرفودز الع�صوية الخا�صة بها. 
بينما ُمنحت جائزة "اأف�صل منتج م�صتدام" 
عبوات  بف�صل  الإماراتية  اأغذية  لمجموعة 
نباتية  م��واد  من  الم�صّنعة  العين  مياه 
والخالية من المواد البال�صتيكية بالكامل 
للتحلل  والقابلة  ميلليمتر   500 ب�صعة 
الع�صوي الكامل والتحول اإلى اأ�صمدة خالل 

80 يومًا فقط.
وفي الوقت ذاته ح�صلت ال�صركات الهندية 

من  ن�صيبها  على  التقديمة  الروؤية  ذات 
وينجرينز  �صركة  فازت  اإذ  اأي�صًا  الجوائز 
المنتجة  ال��م��ح��دودة  الخا�صة  ف��ارم��ز 
بجائزة  ال�صحية  ال�صريعة  للوجبات 
مزيج  بف�صل  ابتكاراً"  الأكثر  "المخبوزات 
و�صل�صة  وال��زب��دة  بالثوم  ن��ان  رق��ائ��ق 
مخاني وح�صدت �صركة اإي�صترن بروداكت�ض 
ال�صحة  "منتج  جائزة  الأو���ص��ط  ال�صرق 
وجودة الحياة الأكثر ابتكاراً" بف�صل دقيق 
من  بالكامل  الم�صنوع   365 ف��روت  جاك 
النا�صجة  الخ�صراء غير  فروت  ثمرة جاك 
والتي ُتعتبر الحّل الأمثل للتحكم بمعدلت 
دون  الطعام  خ��الل  من  ال��دم  في  ال�صكر 

تغيير العادات الغذائية.
مدير  نائب  �صا�صيندران  اأ�صوين  واأك��د 
اإي�صترن  �صركة  ل��دى  التجارية  العالمة 
الرتباط  اأن  الأو�صط  ال�صرق  بروداكت�ض 
عام  بعد  عاما  جلفود  بمعر�ض  الوثيق 

الجوانب  من  بالكثير  ال�صركة  على  يعود 
الإيجابية ل �صيما على �صعيد نمو الأعمال 

والتعريف بمنتجاتها اأمام العالم.
ال�ُصمعة  على  ال�صوء  �صلّطت  خطوة  وفي 
بروج  تيرتوليا  فازت  للجوائز  العالمية 
من كو�صتاريكا بجائزة "الم�صروب الأكثر 
ال�صوكولتة  م�صحوق  بف�صل   " ابتكاراً
ُتعتبر  والتي  مونك  بفاكهة  الُمحلى 
بدرجة  وتتمّيز  لل�صكر  الطبيعي  البديل 
ال�صكر  م��ن  م��رة   200 م��ن  اأك��ث��ر  ح��الوة 
اأوروب���ا  اأثبتت  جانبها  م��ن  ال��ع��ادي. 
الأغذية  قطاع  في  ريادتها  ال�صرقية 
فودز  فينو  �صركة  بفوز  والم�صروبات 
الأكثر  الألبان  "منتج  بجائزة  الهنغارية 
البي�صاء الخالية  بف�صل جبنتها   " ابتكاراً
بينما ذهبت جائزة  الألبان  م�صتقات  من 
الأكثر  وال��م��ب��ردة  المجمدة  "الأغذية 
ال�صائل  البي�ض  لمنتجات   " ابتكاراً

يونيون  اأوفو�صتار  ب�صركة  الخا�صة 
المحدودة من اأوكرانيا والتي قّدمتها في 
عبوات بيور باك الحديثة القابلة لإعادة 
اأخ�صاب  م�صادر  من  والم�صنوعة  التدوير 
معتمدة. واأّما من بولندا اأّكدت يوجورتي 
المنطقة  ري��ادة  على  للزبادي  ماجدا 
بجائزة  بفوزها  اأوروب���ا  من  ال�صرقية 
بف�صل   " ابتكاراً الأكثر  الع�صوي  "المنتج 
الد�صم  منخف�ض  الهند  ج��وز  زب���ادي 

الطبيعية. المواد  من  الم�صنوع 
وبدورها ح�صلت �صركة بوك�صا المحدودة 
للم�صروبات من النم�صا التي تروج لنمط 
الكحول  ا�صتهالك  من  الخالي  الحياة 
 " ابتكاراً الأكثر  الحالل  "المنتج  بجائزة 
التقليدي  رومانا  بو�صكا  �صراب  بف�صل 
الطبيعية  ال��م��ك��ون��ات  على  وال��ق��ائ��م 
على  بقدرته  يتمّيز  وال���ذي  بالكامل 

حيويته. وتجديد  الج�صم  تن�صيط 
�صركة  ا�صتطاعت  ذات���ه  ال��وق��ت  وف��ي 
المتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ميت  بيوند 
اللحوم  "منتج  بجائزة  الفوز  الأمريكية 
كرات  بف�صل   " ابتكاراً الأكثر  والدجاج 
من  الم�صنوعة  للطبخ  الجاهزة  اللحم 
تقييم  م�صوؤولية  وتولى  نباتية.  م��واد 
جلفود  جوائز  في  الم�صاركة  المنتجات 
من  مكونة  مرموقة  لجنة   2021 لالبتكار 
القطاع  في  المخت�صة  ال�صخ�صيات  اأبرز 
والموؤلفة  التلفزيونية  المذيعة  مثل: 
المدير  رج��ا  و�صانجيه  باندي  اأري��ان��ا 
الدولي  للمركز  التنفيذي  والرئي�ض 
اأرنولد  ديفيد  والطاهي  الطهي  لفنون 
ميت  اإم  اإم  جيه  ل�صركة  العام  المدير 
المحدودة وفينيث اآر كارال المدير العام 
رئي�ض  ميغناني  وكيرتي  تروبيل  ل�صركة 
�صل�صلة  لدى  التجزئة  م�صتريات  وحدة 
بالتجزئة  البيع  لمتاجر  �صويترام�ض 
فود  ل�صركة  الإداري  المدير  رايت  وغريغ 
الأبحاث  مدير  كو�صوتيك  ونيكول  بيبول 
المعرفي  ال�صريك  يورومونيتور  لدى  الأول 
البالغة  لالأهمية  ونظراً  جلفود.  لمعر�ض 
المواد  ومناولة  المنتجات  عّينات  لعر�ض 
الأغذية  قطاع  فعاليات  خالل  الغذائية 
ت�صديد  تم  فقد  العالمية  والم�صروبات 
ن�صخة  �صمن  بها  المعمول  البروتوكولت 
الكامل  بالتن�صيق   2021 لعام  جلفود 
دبي  وبلدية  بدبي  ال�صحة  هيئة  م��ع 
ل�صمان توفير ظروف اآمنة لزوار المعر�ض 
الكمامات  ارتداء  ويعد  فيه.  والم�صاركين 
الجتماعي  التباعد  م��ب��ادئ  واح��ت��رام 
اعتماد  جانب  اإلى  الفعالية  اإلزاميًا خالل 
�صحة  ل�صمان  التالم�صية  غير  التعامالت 

و�صالمة الح�صور.

يحقق  في»اأدنوك«  البترولية«  للمكامن  مركز»ثمامة 
قيمة تجارية تبلغ 1.1 مليار دولر اأمريكي 

اأبوظبي  ـ وام: 
الوطنية  اأبوظبي  بترول  �صركة  اأعلنت   
"اأدنوك"، اأم�ض اأن مركز "ثمامة للمكامن 
تحقيق  ا�صتطاع  لها  التابع  البترولية" 
دولر  مليار   1.1 بلغت  تجارية  قيمة 
اإطالقه  اأمريكي /4.04 مليار درهم/ منذ 

عام 2017.
اأدنوك  "اأ�صبوع  فعاليات  ذلك خالل  جاء 
لالبتكار" الذي يعقد افترا�صيًا في الفترة 

من 21-25 فبراير 2021.
ويعتبر مركز "ثمامة"، الذي �ُصمي تيمنًا 
بالمكمن الأهم في اأبوظبي، جزءاً اأ�صا�صيًا 
في  ال�صتراتيجية  اأدنوك  ا�صتثمارات  من 
والرقمية  الحديثة  التكنولوجيا  مجال 
ال�صتجابة  و���ص��رع��ة  ال��ك��ف��اءة  ل��رف��ع 
الذكي،  النمو  الأ�صواق وتمكين  لمتغيرات 
وذلك في الوقت الذي توا�صل فيه ال�صركة 
المتكاملة  ا�صتراتيجيتها  لتنفيذ  �صعيها 

2030 للنمو الذكي.
في  يقع  ال��ذي  "ثمامة"،  مركز  وي�صم 
من  مجموعة  الرئي�صي،  اأدن���وك  مقر 
الجيولوجيا  وعلماء  الجيوفيزياء  خبراء 
ومهند�صي البترول في اأدنوك، وهو ي�صتفيد 
من البيانات ال�صخمة والتحليالت الذكية 
الهيدروكربونية  الموارد  اإل��ى  للو�صول 
اأكبر من المكامن النفطية  وتحقيق قيمة 

الحالية.
 كما ي�صاهم مركز "ثمامة" في دفع جهود 
مجال  في  اأدن��وك  م�صاريع  عبر  البتكار 
وخف�ض  والإنتاج،  والتطوير  ال�صتك�صاف 
من  القيمة  وتعزيز  التطوير،  تكاليف 
جميع الحقول البرية والبحرية المنتجة 

في اإمارة اأبوظبي.
الرئي�ض  المزروعي،  �صعيد  يا�صر  قال  و 
والتطوير  ال�صتك�صاف  لدائرة  التنفيذي 
والإنتاج في اأدنوك - بهذه المنا�صبة -: 
ت�صهدها  التي  النوعية  النقلة  ظل  "في 
ا�صتثمارات  تنفيذ  نوا�صل  نحن  اأدن��وك، 
عملياتنا  في  البتكار  �صعيد  على  ذكية 
ف��ي م��ج��ال ال���ص��ت��ك�����ص��اف وال��ت��ط��وي��ر 
العائد  وزي��ادة  القيمة  لتعزيز  والإنتاج 
مع  تما�صيًا  الإم��ارات  لدولة  القت�صادي 
نهج وتوجيهات القيادة الر�صيدة. وتوؤكد 
 " مركز  حققها  التي  التجارية  القيمة 

ثمامة " منذ اإطالقه عام 2017 على جهود 
التقنيات  من  لال�صتفادة  و�صعيها  اأدنوك 
وتطبيقات  ال�صخمة  والبيانات  المتقدمة 
التكنولوجيا الرقمية والخبرات الهند�صية 
بين  رائ���دة  �صركة  مكانتها  لتعزيز 
�صركات النفط والغاز العالمية خ�صو�صًا 
العمليات  تكاليف  خف�ض  �صعيد  على 

وم�صتويات انبعاثات الكربون".
واأ�صاف: " اإلى جانب م�صاهمته في تعزيز 
القيمة وخف�ض التكاليف، يتيح لنا مركز 
’ثمامة‘ بناء خبراتنا الوطنية في مجال 
وهو  البيانات،  وعلم  الرقمية  الحلول 
ي�صكل محوراً اأ�صا�صيًا في �صعينا لت�صخير 
تطبيقات الذكاء ال�صطناعي ورافداً مهمًا 
بتاأ�صي�صه  قمنا  ال��ذي   AIQ لم�صروع 

بال�صراكة مع مجموعة جروب 42".
التكنولوجية  الم�صاريع  بع�ض  وت�صمل 
"ثمامة"،  مركز  بها  يقوم  التي  الحالية 
الأغطية  من  لعدد  المتزامن  التطوير 
الأكبر على  ال�صخمة والتي تعد  الغازية 

م�صتوى العالم.
و�صي�صهم هذا المفهوم المبتكر في تمكين 
من  تريليونات  عدة  ت�صييل  من  اأدن��وك 
والمكثفات  الغاز  من  المكعبة  الأق��دام 
لها  التابعة  الغاز  اأغطية  الم�صاحبة من 
ي�صاهم  كما  النفط.  ربحية  زي��ادة  مع 

مركز "ثمامة" في خف�ض تكاليف تطوير 
لالآبار  خا�ض  ت�صميم  خالل  من  الحقول 

منا�صب لخوا�ض كل حقل.
و ي�صاهم مركز "ثمامة" في خف�ض تكاليف 
ال�صتك�صاف بمئات الماليين من الدولرات 
من خالل تقديم بيانات وتحليالت لل�صور 
عالية الدقة التي يوفرها م�صروع الم�صح 
تقوم  الذي  الأبعاد  ثالثي  الجيوفيزيائي 
به اأدنوك في جميع اأنحاء اأبوظبي والذي 
العالم،  في  نوعه  من  م�صروع  اأكبر  يعد 
بتوفير  ثمامة  مركز  خبراء  يقوم  حيث 
تحديد  ف��ي  ت�صاهم  متقدمة  بيانات 

المكامن واإمكانية اإنتاج النفط والغاز.
من  اأدنوك  بتمكين  "ثمامة"  مركز  ويقوم 
والتحليالت  ال�صطناعي  الذكاء  دم��ج 
في  ال�صحابية  والحو�صبة  المتقدمة 
النفط  ا�صتخراج  لتعزيز  مكامنها  اإدارة 
تتجاوز  بن�صبة  الإنتاج  كفاءة  وتح�صين 
المتكامل  الإنتاج  تطبيق  ويحقق   .%10
عام  كل  ال���دولرات  من  الماليين  مئات 

ل�صل�صلة القيمة الهيدروكربونية لأدنوك.
اأكثر من 15 م�صروعًا  اأدنوك على  وتعمل 
رقميًا جديداً في مركز "ثمامة" تتطلع من 
خاللها اإلى تحقيق قيمة تجارية تقدر ب� 
ا�صتكمالها  عند  �صنويًا  دولر  مليون   500

خالل ال�صنوات القادمة.

60.6 األف عدد �سركات المناطق الحرة 
وال�ستثمارية في الإمارات

اأبوظبي  ـ وام: 
الحرة  المناطق  �صهدت   
وال���ص��ت��ث��م��اري��ة ف��ي دول��ة 
خالل  كبيرا  ن�صاطا  الإمارات 
الأ�صهر القلية الما�صية، وذلك 
ا�صتقطاب  بعدما نجحت في 
المزيد من ال�صركات الأجنبية 
م�صتفيدة  خاللها  من  للعمل 
اأطلقتها  التي  المحفزات  من 
في  واأ�صهمت  الما�صي  العام 
جاذبيتها  بزيادة  مجملها 
مع  م��ق��ارن��ة  وتناف�صيتها 
نظيراتها في منطقة الخليج 
الأو���ص��ط  وال�صرق  العربي 

ب�صكل عام. 
وف���ي م��وؤ���ص��ر ع��ل��ى زي���ادة 
الحرة  المناطق  في  الن�صاط 
الدولة  ف��ي  وال�صتثمارية 

ال�صركات  ع��دد  ارت��ف��ع  فقد 
نحو  اإل���ى  فيها  ال��ع��ام��ل��ة 
نهاية  مع  �صركة  األف   60.6
الن�صف الأول من �صهر فبراير 
 %3.4 ن�صبتها  بزيادة   2021
فبراير  نهاية  م��ع  مقارنة 
وفقا  وذلك   2020 العام  من 
لالأرقام ال�صادرة عن ال�صجل 

القت�صادي الوطني .
وت��ت��م��ي��ز دول����ة الإم�����ارات 
منطقة   44 من  اأكثر  بوجود 
موزعة  وا�صتثمارية،  حرة 
الدولة  اإمارات  جميع  على 
تت�صدر  الدولة  جعل  مما 
المركز الأول في توفير مثل 
م�صتوى  على  المناطق  هذه 
باأن  علما  الأو�صط..  ال�صرق 
المناطق  هذه  اخت�صا�صات 
الأن�����ص��ط��ة  جميع  ت�صمل 

ال�صناعة  مقدمتها  وف��ي 
التكنولوجيا  و  والتجارة 
وغيرها من الأن�صطة الأخرى 
الح�����ص��ائ��ي��ات  وت��ظ��ه��ر   .
ال�صركات  اأن  ال��ر���ص��م��ي��ة 
المناطق الحرة  العاملة في 
اأكثر  �صكلت  وال�صتثمارية 
عدد  اإجمالي  م��ن   %8 م��ن 
في  الم�صجلة  ال�����ص��رك��ات 
نهاية  مع  الإم���ارات  دول��ة 
�صهر  م��ن  الأول  الن�صف 

فبراير 2021 .
وي��ت��رك��ز ال���ج���زء الأك��ب��ر 
م���ن ال��م��ن��اط��ق ال��ح��رة 
اإماراتي  في  وال�صتثمارية 
يف�صر  مما  واأبوظبي  دب��ي 
اأكثر  على  ا�صتحواذهما 
ال�صركات  عدد  من   %75 من 
العاملة في هذه المناطق .
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 تحت �شعار»العودة«
»غرفة ال�سارقة«: انتعا�ش 
حركة المبيعات في مراكز 
الت�سوق والمحال التجارية

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
ال�شارقة  و�شناعة  ت��ج��ارة  غرفة  كرمت 
ال�شركاء اال�شتراتيجيين للمو�شم الثاني من 
الحدث  للت�شوق«  ال�شارقة  »عرو�ض  حملة 
الغرفة  نظمته  الذي  اال�شتثنائي  التجاري 
تحت �شعار »العودة للت�شوق« خالل الفترة 
وذلك  فبراير،   13 ولغاية  دي�شمبر   17 من 
تقديراً لم�شاهمتهم القيمة في تعزيز نجاح 
الحدث الذي انعك�ض في ارتفاع ن�شبة ر�شا 
الجمهور والعاملين في قطاع تجارة التجزئة 
االقت�شادية.  ونتائجها  فعالياتها  على 
االإثنين، في  اأم�ض  اأقيم،  الذي  الحفل  وح�شر 
مقر الغرفة، عبد اهلل �شلطان العوي�ض رئي�ض 
مجل�ض اإدارة غرفة تجارة و�شناعة ال�شارقة، 
ومحمد خلف مدير عام هيئة ال�شارقة لالإذاعة 
والتلفزيون، ومحمد اأحمد اأمين العو�شي مدير 
عام غرفة ال�شارقة، وعبد العزيز محمد �شطاف 
م�شاعد مدير عام غرفة ال�شارقة لقطاع خدمات 
االأع�شاء مدير مركز ال�شارقة لتنمية ال�شادرات، 
العالقات  اإدارة  مدير  الجروان  را�شد  واإبراهيم 
االقت�شادية والت�شويق في الغرفة من�شق عام 
اإدارة  العرو�ض، وجمال �شعيد بوزنجال مدير 
االإعالم م�شاعد المن�شق العام لعرو�ض ال�شارقة 
الغرفة وممثلون  للت�شوق، وعدد من موظفي 
عن هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون، وهيئة 
وفي  )�شروق(.  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة 
العوي�ض  �شلطان  اهلل  عبد  �شلّم  الحفل  بداية 
�شهادة التقدير ودرع الحملة اإلى محمد خلف 
ال�شارقة  تلفزيون  عمل  فريق  اأع�شاء  وكافة 
ال�شريك االإعالمي للحدث، اإلى جانب الجهات 
التي  الغرفة لجهودهم  الم�شاركة تثمينًا من 
الحملة وتعزيز  اأ�شهمت ب�شكل بارز في دعم 
م�شتهدفاتها  تحقيق  في  ونجاحها  �شمعتها 
ودعم  المبيعات  حركة  تحفيز  في  المتمثلة 

القطاع تجارة التجزئة على م�شتوى االإمارة.
اهلل  عبد  واأع���رب  ال�شارقة  تناف�شية  تعزيز 
الجهود  لكافة  تقديره  عن  العوي�ض  �شلطان 
لحملة  ال�شركاء  قبل  من  والداعمة  المثمرة 
»عرو�ض ال�شارقة للت�شوق«، موؤكداً اأن نجاح 
للتعاون  الثاني يعد نتاجًا  الحدث بمو�شمه 
الوثيق وت�شافر الجهود بين الغرفة و�شركائها 
الحكومي  القطاعين  م��ن  اال�شتراتيجيين 
والخا�ض في �شبيل تحقيق الروؤية االقت�شادية 
الجميع  حر�ض  يوؤكد  بما  ال�شارقة،  الإم��ارة 
على تعزيز تناف�شية اقت�شاد ال�شارقة وتلبية 
في  والم�شاهمة  الخا�ض  القطاع  احتياجات 

تنمية مختلف القطاعات ب�شكل م�شتدام.

»العربية للطيران« ت�سّير رحالت مبا�سرة بين القاهرة وم�سقط
ال�سارقة ـ )الوحدة(:

ت�شيير  عن  للطيران«  »العربية  اأعلنت   
القاهرة  »م��ط��ار  م��ن  مبا�شرة  رح���الت 
م�شقط  الُعمانية  العا�شمة  اإلى  الدولي« 
 4 وبواقع   ،2021 اآذار  مار�ض/   11 من  بدءاً 
رحالت اأ�شبوعيًا. ويمكن للعمالء االآن حجز 
االإلكتروني  الموقع  عبر  مبا�شرة  رحالتهم 
خدمة  مركز  مع  بالتوا�شل  اأو  لل�شركة 

العمالء اأو عبر وكالء ال�شفر.
حر�شت  »كوفيد-19«،  وباء  تف�شي  ومنذ 
تجربة  تحديث  على  للطيران«  »العربية 
العمالء لت�شمل كافة تدابير ال�شالمة التي 
تن�شجم مع اأرقى المعايير العالمية. وقد تم 
تزويد كل مق�شورة �شمن اأ�شطول طائراتها 
الج�شيمات  مر�شحات  بنظام  بالكامل 
الذي ي�شاعد في   )HEPA( الكفاءة  عالية 
واأمانًا  �شحة  اأكثر  داخلية  اأج��واء  توفير 
على  دائمًا  ال�شركة  وتحر�ض  ال�شفر.  اأثناء 
لل�شروط  االمتثال  ب�شرورة  العمالء  تذكير 
المغادرة  دول  في  المطلوبة  والتدابير 
حجز  االآن  للعمالء  ويمكن  والو�شول.  
االإلكتروني  الموقع  عبر  مبا�شرة  رحالتهم 
اأو   www.airarabia.com
بالتوا�شل مع مركز خدمة العمالء اأو عبر 
ال�شاحلية  المدينة  وت�شتهر  ال�شفر.  وكالء 
البحرية  والماأكوالت  القديمة  باالأ�شواق 
المميزة، وجمال �شحرائها عند بزوغ الفجر 
اال�شتثائية  الدالفين  م�شاهدة  وتجربة 

وباء  تف�شي  ومنذ  ال�شم�ض.  غ��روب  عند 
للطيران"  "العربية  حر�شت  "كوفيد-19"، 
على تحديث تجربة العمالء لت�شمل كافة 
اأرقى  مع  تن�شجم  التي  ال�شالمة  تدابير 

كل  تزويد  تم  وق��د  العالمية.  المعايير 
بالكامل  طائراتها  اأ�شطول  �شمن  مق�شورة 
بنظام مر�شحات الج�شيمات عالية الكفاءة 
اأجواء  توفير  في  ي�شاعد  الذي   )HEPA(

ال�شفر.  اأثناء  واأمانًا  �شحة  اأكثر  داخلية 
وتحر�ض ال�شركة دائمًا على تذكير العمالء 
والتدابير  بال�شروط  االمتثال  ب�شرورة 

المطلوبة في دول المغادرة والو�شول.

»طيران الإمارات«ت�ستاأنف خدمة نيوارك عبر اأثينا يونيو 
المقبل

دبي ـ )الوحدة(:
اأعلنت طيران االإمارات، يوم االثنين 
اإلى  خدمتها  ت�شتاأنف  �شوف  اأنها 
يومية  برحلة  اأثينا  عبر  نيوارك 

اعتباراً من 1 يونيو 2021.
الم�شتاأنفة  الخدمة  توفر  و�شوف 
محطة  العالميين  للم�شافرين 
و�شول اأخرى اإلى منطقة نيويورك 
الكبرى، كما �شتخدم اأي�شًا الجالية 
الكبيرة  االأميركية  اليونانية- 
اإتاحة  مع  المتحدة،  الواليات  في 
اأم��ام  اأخ���رى  منا�شبة  خ��ي��ارات 
ال�شرق  اإلى  المتجهين  الم�شافرين 
واأفريقيا عبر  اآ�شيا  االأو�شط وغرب 

دبي.
اأ�شبحت  ومع اإطالق هذه الخدمة، 
لطيران  ال����10  ال��ب��واب��ة  ن��ي��وارك 
المتحدة  الواليات  في  االإم���ارات 
اإل��ى  ال��رح��الت  ا�شتئناف  ب��ع��د 
اأنجلو�ض،  لو�ض  �شيكاغو، بو�شطن، 
�شياتل، داال�ض، هيو�شتن، وا�شنطن 
كيه  اإف  جيه  نيويورك  العا�شمة، 
مار�ض   2( فران�شي�شكو  و���ش��ان 

المقبل(.
و�شوف تعمل رحالت دبي- اأثينا- 
-777 البوينج  بطائرات  نيوارك 
الثالث،  الدرجات  بتق�شيم   300ER
ط��ي��ران  خ��دم��ت��ي  �شتعزز  ح��ي��ث 
االإمارات اليوميتين اإلى "نيويورك 
الذي  الوقت  في  كيه"  اإف  جيه 
تواجدها  تو�شيع  الناقلة  توا�شل 
و�شوف  ال�شمالية.  اأميركا  ف��ي 
يوؤدي ا�شتئناف الربط بين اليونان 
توفير  اإل��ى  المتحدة  وال��والي��ات 

مدار  على  للعمالء  مريحة  خدمة 
وتعزيز  التجارة  وت�شهيل  العام 
طيران  �شتعزز  كما  ال�شياحة. 
االإمارات خدمتها الم�شتاأنفة موؤخراً 
اليونانية  والعا�شمة  دب��ي  بين 

اأثينا باإ�شافة رحلة يومية.
و�شوف تغادر رحلة االإمارات "ئي 
في  الدولي  دبي  مطار   "209 كيه 
ال�شاعة 10:50 �شباحًا، لت�شل اأثينا 
اأن  قبل  الظهر،  بعد   3 ال�شاعة  في 
تغادر مرة اأخرى في ال�شاعة 5:35 
ال�شاعة  في  نيوارك  وت�شل  م�شاًء 

9:20 لياًل في اليوم ذاته.
 ،"210 كيه  "ئي  العودة  رحلة  اأما 

نيوارك  مطار  م��ن  تقلع  ف�شوف 
 11:55 ال�شاعة  في  الدولي  ليبرتي 
لياًل وت�شل اأثينا في ال�شاعة 4:05 
ت�شتاأنف  ثم  التالي،  اليوم  ع�شر 
م�شاًء   6:05 ال�شاعة  في  طيرانها 
في  لت�شلها  دب��ي  اإل��ى  متجهة 
المواعيد  )جميع   11:35 ال�شاعة 
دبي  من  لكل  المحلي  بالتوقيت 

واأثينا ونيوارك(.
وت�����ش��ت��اأن��ف ط��ي��ران االإم�����ارات 
�شبكتها.  عبر  تدريجيًا  عملياتها 
ا�شتئناف  منذ  دب��ي،  وحافظت 
في  ب��اأم��ان  ال�شياحي  ن�شاطها 
من  كواحدة  مكانتها  على  يوليو، 

�شعبية  العطالت  وجهات  اأكثر 
ف�شل  خالل  خ�شو�شًا  العالم،  في 
ال�شتاء. فقد فتحت المدينة اأبوابها 
االأعمال  رج��ال  من  ال���زوار  اأم��ام 
توفر  حيث  الدوليين،  وال�شياح 
لهم مجموعة متنوعة من التجارب 

ذات الم�شتوى العالمي.
اأوائل مدن  اأي�شًا واحدة من  ودبي 
ختم  على  ح�شلت  التي  العالم 
ال�شفر االآمن من المجل�ض العالمي 
ما   ،WTTC وال�شياحة  لل�شفر 
تدابير  فعالية  �شهادة على  ي�شكل 
�شحة  ل�شمان  ال�شاملة  دب��ي 

ال�شيوف و�شالمتهم.

»اإنف�ستكورب« 
ت�ستحوذ 

على »كي 
اإ�ش اإم 

كون�سلتنغ« 
الأمريكية

دبي ـ )الوحدة(:
المالية  الموؤ�ش�شة  اإنف�شتكورب،  اأعلنت 
اال�شتثمارات  في  المتخ�ش�شة  العالمية 
البديلة، اأم�ض اأن اإحدى ال�شركات التابعة لها 
ا�شتحوذت على ح�شة االأغلبية في "كي اإ�ض اإم 
كون�شلتنغ"، وهي �شركة ا�شت�شارية متخ�ش�شة 
البيانات والتكنولوجيا والتحول  في تحليل 
الرقمي، من �شركة رينوف�ض كابيتال بارتنرز 
اإ�ض  االأقلية في »كي  التي �شتحتفظ بح�شة 
ال�شفقة.  �شروط  عن  االإف�شاح  يتم  ولم  اإم«. 
وتاأُ�ش�شت »كي اإ�ض اإم« عام 2008 ومقرها في 
تقدم  وهي  االأمريكية.  اإنديانابولي�ض  مدينة 
حلواًل ذكية لمجابهة اأكثر التحديات تعقيداً 
الأكثر من 700 موؤ�ش�شة من القطاعين الخا�ض 
الخبرة  على  باالعتماد  ذلك  ويتم  والعام. 
البيانات والتكنولوجيا والتحول  في تحليل 
من  الموظفين  من  مجموعة  وعلى  الرقمي، 
مهند�شين وعلماء ريا�شيات ومحللي بيانات 
وخبراء اقت�شاد، يعملون على �شياغة حلول 

مبتكرة وع�شرنة االأعمال وتح�شين االأداء.

التنفيذي  الرئي�ض  اإم«  اإ���ض  »ك��ي  ويقود 
وهما  روت�ض،  جون  والرئي�ض  كا�شويل  مارك 
ال�شركة  لقيادة  المهمة  هذه  في  �شي�شتمران 
ثابت  ب�شكل  ال�شركة  وحققت  نموها.  اأثناء 
خدمات  توفير  خالل  من   %10 يفوق  نمواً 
اأ�شا�شية،  تحديات  تجاوز  ت�شمن  ا�شتثنائية 
واال�شتحواذ  الدمج  عمليات  ت�شريع  مثل 
�شاملة  ببيانات  تقارير  اإع��داد  خ��الل  من 

وفي  التكنولوجيا.  تكامل  وتحقيق  ووافية 
اإ�ض  »كي  نمت  الما�شية،  الثالث  ال�شنوات 
 ،?40 �شنوي مركب يتجاوز  اإم« بمعدل نمو 
اال�شتحواذ. و�شتركز  لتفا�شيل عمليات  وفقًا 
على  اإم«  اإ�ض  »كي  مع  اإنف�شتكورب  �شراكة 
والتو�شع  لل�شركة،  الع�شوي  النمو  موا�شلة 
وتو�شيع  المتحدة،  الواليات  عبر  جغرافيًا 
جوانب  لت�شمل  اإم«  اإ���ض  »ك��ي  خ��دم��ات 
ا�شتراتيجية. و�شيت�شمن ذلك ال�شعي الإكمال 
ذات  االإ�شتراتيجية  اال�شتحواذ  عمليات 
حققته  ما  على  والبناء  الم�شافة،  القيمة 
عمليات اال�شتحواذ االأخيرة ل�شركة »كي اإ�ض 
اإم« على »تمبو�ض نوفا« ومقرها كولورادو، 
اأوهايو،  ومقرها  �شوليو�شنز«  و»اأدفوكت 

اإنديانابولي�ض. و»مونكت ثينك« ومقرها 
اأ���ش��واق  رئي�ض  المحجوب،  ط��ارق  وق��ال 
للثروات  اإنف�شتكورب  في  وعمان  االإم��ارات 
على  ال�شوء  الما�شي  العام  �شلط  الخا�شة: 
ال�شركات،  كل  في  التكنولوجيا  تبني  اأهمية 
اأو  القطاع  اأو  الحجم  ع��ن  النظر  بغ�ض 

ال�شناعة.  

»اأرا�سي دبي«تعزز نطاق مبادرة 
»التقييم الذكي«

دبي  ـ وام: 
 ع��ززت دائ��رة االأرا���ش��ي واالأم��الك 
المبتكرة  مبادرتها  نطاق  بدبي 
"التقييم الذكي" عبر اإطالق المرحلة 
المباني  ت�شمل  وال��ت��ي  الثانية 
فعاليات  هام�ض  على  وذلك  والفلل 
"االإمارات  لالإبنكار  االإمارات  اأ�شبوع 
فيه  ت�شارك  وال��ذي   "2021 تبتكر 
لواقع  "نبتكر..  �شعار  تحت  الدائرة 
من  عددا  خالله  وت�شتعر�ض  جديد" 

. الذكية  م�شاريعها ومبادراتها 
الذكي"  "التقييم  مبادرة  وتعد 
م�شتوى  على  نوعها  من  االأول��ى 
االأول��ى  المرحلة  وكانت  العالم 
التي تغطي الوحدات العقارية قد 
العام  من  �شبتمبر  في  اإطالقها  تم 
الوحدات  عدد  بلغ  حيث  الما�شي 
ذل��ك  م��ن��ذ  المقّيمة  ال��ع��ق��اري��ة 
 1700 حوالي  اليوم  حتى  الحين 
وحدة وقد حققت 100 بالمائة في 
ودقة  المتعاملين  �شعادة  من  كل 

. الدائرة  الإ�شتطالع  وفقا  التقييم 
من  الثانية  المرحلة  اإط��ار  وفي 
عمليات  جميع  �شتكون  المبادرة 
ولن  فورية  والمباني  الفلل  تقييم 
لجنة  على  االإج���راء  عر�ض  يتم 
اأن  �شاأنه  من  الذي  االأمر  التقييم 
وت�شريع  تح�شين  على  ينعك�ض 
توظف  فيما  المتعاملين..  تجربة 
في  االإ�شطناعي  الذكاء  المبادرة 
بنهج  عمال  الذكي  التقييم  عملية 
من  تتخذ  التي  دبي"  "اأرا�شي 
ل�شنع  اأ�شا�شية  ركيزة  االإبتكار 

. الم�شتقبل  وا�شت�شراف 
ت�شهم  الم�شروع  ه��ذا  وبف�شل 
ج��ودة  تح�شين  ف��ي  ال���دائ���رة 

وك��ف��اءة وج��اه��زي��ة ال��خ��دم��ات 
لمواكبة  ال��ذك��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وتلبية  الم�شتقبل  متطلبات 
جانب  اإلى  المجتمع  احتياجات 
وتقلي�ض  االإج�����راءات  تب�شيط 
عملية  لتنفيذ  الم�شتغرق  الوقت 

. التقييم 
تعزيز  دبي"  "اأرا�شي  وتوا�شل 
المبتكرة  وخدماتها  جهودها 
م�شيرتها  �شمن  نطاقها  وتو�شيع 
مكانة  تر�شيخ  اإل���ى  ال��رام��ي��ة 
الذكية  المدن  طليعة  في  االإمارة 
تتاح  حيث  العالم  م�شتوى  على 
�شواء  ال��ذك��ي  التقييم  عملية 
الفلل  اأو  ال��ع��ق��اري��ة  ل��ل��وح��دات 
الرقمي  التطبيق  على  والمباني 
يمكن  حين  في  ري�شت"..  "دبي 
تنزيل  الدائرة  متعاملي  لجميع 
متجري  على  المتوفر  التطبيق 
�شتور"  "بالي  و  �شتور"  "اآبل 

. الخدمة  لالإ�شتفادة من 
زمن  في خف�ض  الم�شروع  وي�شاعد 
تنفيذ خدمة التقييم اإلى 15 ثانية 
المتعاملين  �شعادة  ن�شبة  ورفع 
ح��ي��ث ي��ت��واف��ق ال��م�����ش��روع مع 
مركز  ح��دده��ا  ال��ت��ي  المعايير 
ن��م��وذج دب���ي ال��ت��اب��ع ل��الأم��ان��ة 
الإمارة  التنفيذي  للمجل�ض  العامة 
الكفاءة  م�شتوى  لقيا�ض  دب��ي 
للمواقع  واالإ�شتدامة  والفعالية 
الذكية  والتطبيقات  االإلكترونية 
 .. الحكومية  االإت�����ش��ال  وم��راك��ز 
المتعاملين  تجربة  ت�شكل  فيما 
م�شتوى  لتحديد  الرئي�ض  المقيا�ض 
ورفاهية  و�شعادة  ور�شا  تميزها 
باإعتبارها  والمجتمع  المتعامل 

. اأولوية ق�شوى لحكومة دبي 

866 مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي 
دبي  ـ وام: 

 بلغت الت�شرفات العقارية في 
بدبي  واالأم��الك  االأرا�شي  دائرة 
يوم االثنين اأكثر من 866 مليون 
ال��دائ��رة  �شهدت  حيث  دره���م 
بقيمة  مبايعات   203 ت�شجيل 
 30 منها  درهم  مليون   434.19
بقيمة 98.26  لالأرا�شي  مبايعة 
مبايعة  و173  دره���م  مليون 
 335.93 بقيمة  والفلل  لل�شقق 

مليون درهم .
االأرا�شي  مبايعات  اأهم  وجاءت 
في  دره��م  ماليين   10 بقيمة 
تليها  االأول��ى  الحبية  منطقة 
درهم  ماليين   9 بقيمة  مبايعة 
في منطقة حدائق ال�شيخ محمد 
بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 5 
ماليين درهم في منطقة حدائق 

ال�شيخ محمد بن را�شد .
الحبية  منطقة  وت�����ش��درت 
حيث  م��ن  المناطق  ال��راب��ع��ة 

 12 �شجلت  اإذ  المبايعات  عدد 
43 مليون درهم  بقيمة  مبايعة 
وتلتها منطقة ند ال�شبا الثالثة 
بت�شجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 
مليون درهم وثالثة في الحبية 
مبايعات   4 بت�شجيلها  الثالثة 

بقيمة 9 ماليين درهم .
مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
مبايعة  جاءت  والفلل  ال�شقق 
بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة 
المبايعات  ك��اأه��م  المركا�ض 
تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون 

دبي  مر�شى  منطقة  في  دره��م 
واأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون 

درهم في منطقة البراحة .
الخليج  منطقة  وت�����ش��درت 
حيث  من  المناطق  التجاري 
والفلل  ال�شقق  مبايعات  عدد 
بقيمة  مبايعة   38 �شجلت  اإذ 
منطقة  وتلتها  درهم  مليون   46
را�شد  بن  محمد  ال�شيخ  حدائق 
بت�شجيلها 19 مبايعة بقيمة 36 
مليون درهم وثالثة في مر�شى 
مبايعة   16 بت�شجيلها  دب��ي 

بقيمة 43 مليون درهم .
قدرها  قيمة  الرهون  و�شجلت 
 11 منها  درهم  مليون   312.29
رهن اأرا�ض بقيمة 63.38 مليون 
و�شقق  فلل  ره��ن  و49  دره���م 
درهم  مليون   248.91 بقيمة 
ال�شبخة  بمنطقة  اأهمها  وكان 
واأخرى  درهم  مليون   63 بقيمة 
 56 بقيمة  ال��ب��دع  منطقة  ف��ي 

مليون درهم .

اأدنى م�ستوى في  يرتفع عن  الذهب 
7 اأ�سهر

نيويورك ـ )وكالت(:
 ارتفعت اأ�شعار الذهب يوم االثنين بعد 
عن  يزيد  فيما  م�شتوى  اأدنى  بلغت  اأن 
اإذ  ال�شابقة،  الجل�شة  في  اأ�شهر  �شبعة 
على  ال��دوالر  �شعف  من  الدعم  طغى 
عوائد  �شعود  ع��ن  ال��ن��اج��م  ال�شغط 
ن�شرت  م��ا  بح�شب  ال��خ��زان��ة،  �شندات 

"رويترز".
الفورية  المعامالت  في  الذهب  و�شعد 
دوالر   1791.50 اإل���ى  بالمئة   0.5
م�شتوياته  اأدنى  اأن الم�ض  بعد  لالأوقية، 
 1759.29 عند  يوليو  من  الثاني  منذ 
العقود  وربحت  الجمعة.  ي��وم  دوالر 
بالمئة   0.6 للذهب  االآجلة  االأمريكية 

اإلى 1787.70 دوالر.
عدة  في  م�شتوى  اأدنى  ال��دوالر  و�شجل 
االإ�شترليني  الجنيه  مقابل  �شنوات 
لكن  االثنين،  ي��وم  مناف�شة  وعمالت 
االأمريكية  ال��خ��زان��ة  ���ش��ن��دات  ع��وائ��د 

في  م�شتوى  اأع��ل��ى  بلغت  القيا�شية 
البديلة  الفر�شة  تكلفة  يزيد  مما  عام، 

لحيازة الذهب الذي ال يدر عائدا.
بقيمة  م�����ش��اع��دات  ح��زم��ة  وب��خ��الف 
من  للتخفيف  دوالر  تريليون   1.9
المتحدة  الواليات  في  كورونا  تداعيات 
االأ�شبوع،  بنهاية  اإق��راره��ا  والمتوقع 
بها  يدلي  �شهادة  الم�شتثمرون  يترقب 
االحتياطي  مجل�ض  رئي�ض  باول  جيروم 
االأمريكي(  المركزي  )البنك  االتحادي 
ال�شنوي  ن�شف  النقدي  التقرير  ف��ي 
غد  اليوم  من  اعتبارا  الكونجر�ض  اإلى 
النفي�شة  للمعادن  وبالن�شبة  الثالثاء. 
بالمئة   0.6 الف�شة  ربحت  االأخ���رى، 
ارتفع  بينما  لالأوقية،  دوالر   27.38 اإلى 
 1276.92 اإل��ى  بالمئة   0.2 البالتين 
دوالر. وزاد البالديوم واحدا بالمئة اإلى 
وقت  في  بلغ  اأن  بعد  دوالر،   2403.08
�شابق اأعلى م�شتوى فيما يزيد عن �شهر 

عند 2431.50 دوالر.



اأبوظبي  ـ وام: 
 ا�صتقبل معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد ، فخامة 
تتار�صتان  جمهورية  رئي�س  مينيخانوف  ر�صتم  الرئي�س 
العالقات  معه  وبحث  باأبوظبي،  االقت�صاد  وزارة  مقر  يف 
دعمها  و�صبل  وتتار�صتان  االإم��ارات  دولة  بني  االقت�صادية 
الق�صايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات  وتبادال  وتطويرها، 
وامل�صتجدات االقت�صادية الثنائية واالإقليمية والدولية ذات 

االهتمام امل�صرتك.
وناق�س اجلانبان �صبل تنمية اأطر ال�رشاكة االقت�صادية خالل 
كما  كوفيد-19،  بعد  ما  وفرتة  االقت�صادي  التعايف  مرحلة 
بحثا فر�س التعاون لزيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفق 
للتعاون  جديدة  فر�س  وا�صتك�صاف  املتبادلة،  اال�صتثمارات 
تتار�صتان  وجمهورية  االإم��ارات  دولة  اأ�صواق  يف  وال�رشاكة 
وعموم االحتاد الرو�صي خالل املرحلة املقبلة، مع الرتكيز 
على  واال�صتثمارية  التجارية  ال�رشاكات  تطوير  دعم  على 

م�صتوى القطاع اخلا�س وخا�صة رواد االأعمال يف البلدين.
املقبلة  املرحلة  خالل  التعاون  بحث  على  اللقاء  ورك��ز 
االإ�صالمي  االقت�صاد  مثل  الرئي�صية  املجاالت  من  عدد  يف 
اال�صطناعي  والذكاء  والعلوم  وال�صياحة  احلالل  و�صناعة 
دعم  يف  التعاون  اأهمية  اجلانبان  اأكد  كما  والتكنولوجيا، 
اجلهود العاملية املبذولة ل�صمان مواجهة اجلائحة العاملية 
واإي�صال اللقاحات اإىل كافة الدول لت�رشيع مرحلة التعايف 

االقت�صادي على امل�صتوى الدويل.
بالعالقات  تتار�صتان  جمهورية  رئي�س  فخامة  واأ���ص��اد 
"دولة  اأن  اإىل  م�صرياً  االإم��ارات،  ودولة  بالده  بني  الرا�صخة 
لرو�صيا  اال�صرتاتيجيني  ال�رشكاء  اأب��رز  من  تعد  االإم��ارات 
املجاالت  خمتلف  يف  املنطقة  يف  تتار�صتان  وجلمهورية 
للعالقات  ال�صاملة  بالتنمية  مهتمون  ونحن  االقت�صادية، 
التجارية واالقت�صادية واالإن�صانية مع دولة االإمارات كجزء 
م�صرتكة  ب�صورة  ونعمل  االإماراتية،  الرو�صية  العالقات  من 
مع  والتن�صيق  التوا�صل  من  ع��اٍل  م�صتوى  على  للحفاظ 
التعاون  فر�س  وزيادة  لتنويع  االإمارات  دولة  �رشكائنا يف 
واأع��رب  البلدين".  يف  االأع��م��ال  جمتمع  ب��ني  وال�����رشاك��ة 

مينيخانوف عن اهتمام املوؤ�ص�صات وال�رشكات يف تتار�صتان 
البارزة  االقت�صادية  واملعار�س  الفعاليات  يف  بامل�صاركة 
والعاملية التي تقام على اأر�س دولة االإمارات، وموؤكداً حر�س 
بالده على تعزيز اأطر التعاون خالل الفرتة املقبلة مع رجال 
ذات  االقت�صادية  املجاالت  االإماراتيني يف خمتلف  االأعمال 
اال�صتثمار  بجذب  يتعلق  ما  وخ�صو�صًا  امل�صرتك،  االهتمام 
االأجنبي املبا�رش واالأن�صطة التجارية يف قطاعات اخلدمات 
اللوج�صتية والزراعة وال�صياحة والتمويل االإ�صالمي و�صناعة 

احلالل.
من جانبه، اأكد معايل عبداهلل بن طوق املري عمق العالقات 

االإماراتية الرو�صية وتناميها ب�صورة م�صتمرة وال �صيما خالل 
ال�صنوات االأخرية املا�صية بعد توقيع ال�رشاكة اال�صرتاتيجية 
بني البلدين يف يونيو 2018، والتي اأثمرت عن تطور �صامل 
يف اأوجه التعاون االقت�صادي بني البلدين وانعك�صت بزيادة 
اجلانبني.  بني  اال�صتثمارية  وامل�صاريع  التجارية  التبادالت 
اقت�صادية  وجهة  تتار�صتان متثل  اأن  اإىل  معاليه  اأ�صار  كما 
الفر�س  من  العديد  ومتتلك  الرو�صي  االحت��اد  �صمن  مهمة 
االإماراتية  لل�رشكات  ميكن  التي  اال�صتثمارية  واالإمكانات 
اال�صتفادة منها وبناء �رشاكات مثمرة وم�صتدامة من خاللها 

مع جمتمع االأعمال التتار�صتاين والرو�صي عمومًا.
موؤ�رشات  اأبرز  املري  طوق  بن  اهلل  عبد  معايل  وا�صتعر�س 
التبادل التجاري بني دولة االإمارات واالحتاد الرو�صي، حيث 
اجلانبني  النفطية بني  اخلارجية غري  التجارة  اإجمايل  بلغ 
يف عام 2019 نحو 3.7 مليار دوالر اأمريكي، بنمو ي�صل اإىل 
9% مقارنة بالعام 2018، فيما ارتفعت ن�صبة ال�صادرات غري 
النفطية من دولة االإمارات اإىل االحتاد الرو�صي باأكرث من %13 

خالل الفرتة نف�صها.
التي  اجلهود  على  تتار�صتان  رئي�س  فخامة  معاليه  واأطلع 
االقت�صادي  التعايف  االإمارات لت�رشيع عملية  تتخذها دولة 
تقود  االإمارات  "دولة  اأن  اإىل  م�صرياً  كوفيد-19،  من جائحة 
املرنة  املبادرات  من  حزمة  تت�صمن  ومتكاملة  رائدة  خطة 
لتعزيز التعايف والنهو�س االقت�صادي وتطوير م�صار اإمنائي 
م�صتدام لالقت�صاد ملرحلة ما بعد كوفيد 19، مرحبًا بالتعاون 
مع جمهورية تتار�صتان يف العديد من مبادرات اخلطة مبا 

يحقق امل�صالح امل�صرتكة للبلدين".
وقال معاليه " نحن واثقون باالآفاق االإيجابية واالإمكانات 
الرو�صي  واالحت��اد  االإم��ارات  دولة  بني  للتعاون  الوا�صعة 
و�صنكثف  املقبلة،  املرحلة  خالل  تتار�صتان  وجمهورية 
التجاري،  التبادل  تعزيز  يف  اجلهود  هذه  لت�صب  التوا�صل 
يف  ال�رشكات  وندعو  امل�صرتكة،  اال�صتثمارات  حجم  وزيادة 
والفر�س  واحلوافز  املقومات  من  اال�صتفادة  اإىل  البلدين 
�صيما  وال  منهما،  كل  يف  االقت�صادية  البيئة  يف  الواعدة 
احلالل  و�صناعة  وجتارة  االإ�صالمي  االقت�صاد  قطاعات  يف 

والزراعة احلديثة وال�صياحة والتكنولوجيا وال�صناعة".
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 الريا�ضـ  )الوحدة(:
اأذون��ات  يف  ال�صعودية  ا�صتثمارات  تراجعت 
االأول  كانون  خالل  االأمريكية  اخلزانة  و�صندات 

)دي�صمرب( املا�صي بعد اأربعة اأ�صهر من االرتفاع.
وبلغت اال�صتثمارات 136.4 مليار دوالر "511.5 
مليار ريال" بنهاية العام املا�صي 2020، مقابل 
بنهاية  ريال"  مليار   516" دوالر  مليار   137.6
ت�رشين الثاين )نوفمرب( من العام ذاته، م�صجلة 
نحو 1.2  يعادل  املائة مبا  انخفا�صا 0.9 يف 
ال�14  املرتبة  لكنها حافظت على  دوالر،  مليار 
الدين  اأداة  يف  امل�صتثمرين  كبار  بني  عامليا 
اإىل بيانات وزارة اخلزانة  وا�صتناداً  االأمريكية.  
يف  ال�صعودية  ا�صتثمارات  توزعت  االأمريكية، 
�صندات اخلزانة االأمريكية اإىل 105.6 مليار دوالر 
يف �صندات طويلة االأجل، متثل 78 يف املائة من 
االإجمايل، فيما نحو 29.4 مليار دوالر يف �صندات 
ق�صرية االأجل ت�صكل 22 يف املائة من االإجمايل. 
اأ�صا�س �صنوي، انخف�س ر�صيد ال�صعودية  وعلى 
من �صندات واأذونات اخلزانة االأمريكية 24.1 يف 
املائة "43.4 مليار دوالر" بنهاية كانون االأول 
)دي�صمرب( 2020، مقارنة بر�صيدها نهاية ال�صهر 
نف�صه من 2019 البالغ 179.8 مليار دوالر بح�صب 
�صحيفة "االقت�صادية". وت�صتحوذ ال�صعودية على 
59.4 يف املائة من حيازة دول اخلليج من اأداة 
الدين االأمريكية البالغة 229.8 مليار دوالر، تليها 
الكويت 46.6 مليار دوالر، واالإمارات 32.2 مليار 
و�صلطنة  دوالر،  مليارات  بثمانية  وقطر  دوالر، 
عمان 5.7 مليار دوالر، واأخريا البحرين 916 مليون 
حيازة  ارتفعت   ،2020 عام  مطلع  ومنذ  دوالر. 
االأمريكية  واأذون اخلزانة  ال�صعودية من �صندات 
من 179.8 مليار دوالر يف كانون االأول )دي�صمرب( 
2019 اإىل 182.9 مليار دوالر بنهاية كانون الثاين 
)يناير( 2020، ثم اإىل 184.4 مليار دوالر بنهاية 
�صباط )فرباير(. بينما بداأت يف الرتاجع اإىل 159.1 
و125.3  )مار�س( 2020،  اآذار  بنهاية  دوالر  مليار 
مليار دوالر بنهاية ني�صان )اأبريل(، و123.5 مليار 
دوالر بنهاية اأيار )مايو(، قبل اأن تعود اإىل ال�رشاء 
يف حزيران )يونيو( املا�صي مع حت�صن املوؤ�رشات 
االقت�صادية االأمريكية مع الفتح التدريجي للبالد. 
لت�صل  )يوليو(  متوز  بنهاية  البيع  اإىل  وعادت 
ا�صتثماراتها اإىل 124.6 مليار دوالر، ثم ارتفعت 
اإىل 130 مليار دوالر بنهاية اآب )اأغ�صط�س(، ثم اإىل 
ثم  )�صبتمرب(،  اأيلول  131.2 مليار دوالر بنهاية 
134.2 مليار دوالر بنهاية ت�رشين االأول )اأكتوبر(، 
ثم اإىل 137.6 مليار دوالر بنهاية ت�رشين الثاين 
)نوفمرب(، قبل اأن ترتاجع اإىل 136.4 مليار دوالر 

بنهاية كانون االأول )دي�صمرب( 2020.

 136.4 مليار دوالر 
ا�ستثمارات ال�سعودية 

في ال�سندات االأمريكية 
بنهاية 2020

ابن طوق ي�ستقبل رئي�ض تتار�ستان ويبحث معه تنمية ال�سراكة 
في االقت�ساد االإ�سالمي وال�سياحة والتكنولوجيا

2021«اأ�سباب  هام�ض»جلفود  على  ت�ستعر�ض  دبي  غرفة 
النمو المتوقعة لقطاع االأغذية والم�سروبات بالدولة

دبي  ـ وام: 
يوم  دب��ي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت   
االثنني يف مركز دبي التجاري العاملي لقاء 
اأعمال على هام�س الدورة ال� 26 من معر�س 
الوفود  مب�صاركة العديد من  "جلفود 2021" 
�صمن  وذلك  املعر�س  امل�صاركة يف  الزائرة 
جهود الغرفة للتعريف بالفر�س اال�صتثمارية 
يف قطاع االأغذية وامل�رشوبات باالإمارة يف 

مرحلة ما بعد كوفيد-19.
�صارك يف اللقاء 270 �صخ�صا من جمتمعي 
دولة   43 من  والعاملي  املحلي  االأع��م��ال 
حيث مت ا�صتعرا�س املزايا التناف�صية التي 
توفرها دبي يف جمال ال�صناعات الغذائية 
وامل�رشوبات والفر�س التي تتيحها االإمارة 
يف هذا املجال خ�صو�صًا يف مرحلة ما بعد 
كوفيد-19. وقال ح�صن الها�صمي مدير اإدارة 
اأزمة  اإن  دبي  غرفة  يف  الدولية  العالقات 
كوفيد-19 اأظهرت ريادة دبي يف اإدارة االأزمة 
�صال�صل  وفعالية  �صال�صة  على  واحلفاظ 
الغذائي  باالأمن  اخلا�صة  والتوزيع  االإم��داد 
اأن منوذج دبي جنح يف وجه  م�صددا على 
كوجهة  االإمارة  مكانة  من  وعزز  التحديات 

عاملية لالأغذية وامل�رشوبات.
االأغذية  ومبيعات  جت��ارة  اأن  اإىل  ولفت 
خالل  منواً  حققت  الدولة  يف  وامل�رشوبات 
النقل  حتديات  برغم  كورونا  جائحة  فرتة 
اللوجي�صتي يف العامل مو�صحا اأن املبيعات 
كذلك  وامل�رشوبات  لالأغذية  االإلكرتونية 
�رشاء  جعل  مما  اأ�صعاف  ثالثة  ت�صاعفت 
اجلديد  الطبيعي  الو�صع  اإلكرتونيًا  االأغذية 

يف فرتة ما بعد كوفيد-19.
وتوقع الها�صمي ا�صتمرار هذا النمو املت�صارع 
دبي  يف  وامل�����رشوب��ات  االأغ��ذي��ة  لقطاع 
بنمو  �صتدفع  التي  العوامل  من  عدداً  ذاكراً 
كثافة  واأبرزها  امل�صتقبل  يف  القطاع  هذا 
كوفيد-19  لقاح  تطعيم  حملة  وا�صتمرارية 

والعالقات التجارية املتجددة واجلديدة مع 
�رشكاء جتاريني جدد وتنظيم معر�س اإك�صبو 
2020 دبي واال�صتثمارات االأجنبية املبا�رشة 
باالإ�صافة  وامل�رشوبات  االأغذية  قطاع  يف 
اإىل الدعم احلكومي الالحمدود ال�صرتاتيجية 

االأمن الغذائي يف الدولة.
بالعمل  دب��ي  غرفة  ال��ت��زام  على  و���ص��دد 
بهذه  اال�صتثمارية  بالفر�س  التعريف  على 
فيه  جديدة  ا�صتثمارات  وا�صتقطاب  القطاع 
املكاتب  ان  معترباً  اخلارجية  االأ�صواق  من 
يف  املوجودة  للغرفة  التمثيلية  اخلارجية 
الزراعية  منتجاتها  بغزارة  معروفة  اأ�صواق 
هذا  يف  رئي�صيًا  دوراً  �صتلعب  وجودتها 
م�صتقبلية  كوجهة  لدبي  و�صرتوج  املجال 

واعدة للتجارة وال�صناعات الغذائية.
اإىل  جلفود  معر�س  يف  امل�صاركني  ودع��ا 
وامل�رشوبات  االأغذية  قطاع  يف  اال�صتثمار 
ف��ر���س يف  اإىل وج���ود  م�����ص��رياً  دب���ي  يف 
وخ�رشاوات  حبوب  من  االأغ��ذي��ة  �صناعة 
اال�صتثمار  اإمكانية  اإىل  باالإ�صافة  وفاكهة 
يف الزراعات املائية والراأ�صية واملحا�صيل 

التي تتحمل احلرارة واجلفاف باالإ�صافة اإىل 
االأغذية وامل�رشوبات احلالل م�صدداً على ان 
ال�صحية والع�صوية متثل جمااًل  املاأكوالت 

مهمًا كذلك لال�صتثمار يف االإمارة.
عر�صًا  احلا�رشين  اأمام  دبي  غرفة  وقدمت 
من  حديثة  بيانات  على  مبنيًا  تعريفيًا 
"يورومونيرت" حيث بلغ النمو يف مبيعات 
 %6 الدولة  يف  الطازجة  االأغذية  منتجات 
خالل العام 2020 مقارنًة بالعام 2019 حيث 
 7.9 املا�صي  العام  يف  املبيعات  �صجلت 
مليار دوالر اأمريكي يف حني بلغ النمو يف 
مبيعات منتجات االأغذية املعلبة 4% خالل 

نف�س العام م�صجلًة 6 مليار دوالر اأمريكي.
وك�صف العر�س التعريفي ان جتارة التجزئة 
االإل��ك��رتون��ي��ة ل��الأغ��ذي��ة وامل�����رشوب��ات يف 
االإمارات حققت منواً بن�صبة 255% يف العام 
2020 مقارنًة بالعام 2019 لتبلغ مبيعاتها 
412 مليون دوالر اأمريكي مقارنًة مببيعاتها 
مليون   116 بلغت  والتي   2019 العام  يف 
دوالر اأمريكي. واأظهر العر�س اأن اأبرز اأ�صواق 
دبي يف ا�صترياد االأغذية وامل�رشوبات خالل 
لبيانات من جمارك دبي  العام 2020 وفقًا 
 %19 دبي  منها  ا�صتوردت  التي  الهند  هي 
العام  خ��الل  االإم���ارة  واردات  اإجمايل  من 
ثم   %9 وباك�صتان   %13 نيوزيلندا  تليها 
الواليات املتحدة االأمريكية 4% وجمهورية 
العر�س  وبنينّ  وكندا %4.  العربية %4  م�رش 
على  ا�صتحوذت  البقوليات  اأن  التعريفي 
حوايل 17% من اإجمايل املنتجات الغذائية 
التي ا�صتوردتها دبي خالل العام 2020 يليها 
م�صحوق احلليب املجفف 14% ثم االأرز %13 
والبطاطا 5%. كما  والب�صل %7  وال�صكر %9 
املنتجات  اأكرث  قائمة  احتل  ال�صكر  اأن  بنينّ 
لالأ�صواق  ت�صديرها  دب��ي  اع���ادت  التي 
اخلارجية يف العام 2020 با�صتحواذها على 
57% من اإجمايل اإعادة �صادرات دبي للعامل 

يليها البقوليات 13% والتمور %9.

»اأمرك«توقع عقداً لدعم �سركة»االتحاد للطيران 
الهند�سية«

اأبوظبي  ـ وام: 
مزود  "اأمرك"  �رشكة  وقنّعت   
واالإ�صالح  ال�صيانة  خدمات 
يف  الع�صكرية  وال��ع��م��رة 
امل��ن��ط��ق��ة، ع���ق���داً ل��ت��زوي��د 
جمموعة �صاملة من خدمات 
"االحتاد  ل�����رشك��ة  ال��دع��م 
التابعة  الهند�صية"  للطريان 

ملجموعة االحتاد للطريان.
"اأمرك"  ل�رشكة  العقد  ويتيح 
مواقف  دعم  متديد  اإمكانية 
االأخرى  واخلدمات  الطائرات 
يف من�صاأة ال�صيانة واالإ�صالح 
مدينة  يف  احلديثة  والعمرة 
"االحتاد  ل�����ص��ال��ح  ال��ع��ني 

للطريان الهند�صية".
اأع��ل��ن ك��ل م��ن ح���ارب ثاين 
التنفيذي  الرئي�س  الظاهري، 
ل�رشكة "اأمرك"، وعبد اخلالق 
التنفيذي  الرئي�س  �صعيد، 
للطريان  االحت����اد  ل�����رشك��ة 
خالل  العقد  عن  الهند�صية، 
وموؤمتر  معر�س  فعاليات 
الدفاع الدويل "اآيدك�س 2021" 
املقام حاليًا لغاية 25 فرباير 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 

للمعار�س "اأدنيك".
ومتا�صيًا مع االلتزام وال�رشاكة 
الطرفني  بني  االأم���د  طويلة 
يف  ال��ط��ريان  قطاع  لتعزيز 
االإم��ارات وحت�صني م�صاهمته 
يف االقت�صاد الوطني، تعتزم 
ملجابهة  التعاون  ال�رشكتان 
احلا�صل  التباطوؤ  حتديات 
تداعيات  ب�صبب  القطاع  يف 
اإىل  اإ�صافة  كوفيد-19،  وباء 
متكني �رشكة االحتاد للطريان 
وتخزين  ركن  من  الهند�صية 

طائراتها  م��ن  متزايد  ع��دد 
العري�س  البدن  ذات  املدنية 

وال�صيق يف من�صاأة "اأمرك".
الرائدة  ملوؤهالتها  وانعكا�صًا 
هذا  �صي�صهم  ال��ق��ط��اع،  يف 
جهود  دع���م  يف  ال��ت��ع��اون 
عمليات  لتو�صعة  "اأمرك" 
واالإ�صالح  ال�صيانة  من�صاأة 
يف  لها  التابعة  وال��ع��م��رة 
احلفاظ  ع��ن  ف�صاًل  ال��ع��ني، 
وركن  �صيانة  م�رشوع  على 

الطائرات داخل االإمارات.
وقال حارب الظاهري، الرئي�س 
"اأمرك":  ل�رشكة  التنفيذي 
اجلديد  التعاون  هذا  ..يعك�س 
مكانتنا الريادية يف القطاع، 
كما ي�صكل خطوة نحو تو�صيع 
ال�صيانة  خ��دم��ات  ن��ط��اق 
التقليدية  والعمرة  واالإ�صالح 
التي نوفرها لعمالئنا. ونحن 
كذلك  ن�صهم  الطريقة  بهذه 
وقدرات  اإمكانات  تعزيز  يف 
امل�صتوى  عاملية  من�صاأتنا 
والعمرة  واالإ�صالح  لل�صيانة 
من  خ��ا���ص��ة  ال���ع���ني،  يف 
اجلهات  مع  �رشاكتنا  خ��الل 

وال�رشكات العاملة يف قطاع 
واأ�صحاب  امل��دين  ال��ط��ريان 
ال��ق��ط��اع  يف  امل�����ص��ل��ح��ة 
يعك�س  الذي  االأمر  الع�صكري، 
التزامنا طويل االأمد با�صتدامة 
واالإ���ص��الح  ال�صيانة  قطاع 

والعمرة يف االإمارات".
اخلالق  عبد  ق���ال  ب����دوره، 
التنفيذي  الرئي�س  �صعيد، 
للطريان  االحت����اد  ل�����رشك��ة 
�صعينا  "و�صط  الهند�صية: 
مزيد  اإ�صافة  اإىل  امل�صتمر 
اإىل  واالإمكانات  القدرات  من 
ال�صيانة  ح��ل��ول  جمموعة 
ال�صاملة،  والعمرة  واالإ�صالح 
ن�صهد كذلك عدداً متزايداً من 
الطائرات العاملية التي تهبط 
يف اأبوظبي. ونحن �صعداء باأن 
�صتدعم  "اأمرك"  مع  �رشاكتنا 
و�صتعزز  املحلي  االقت�صاد 
الريادة  نحو  االإم��ارات  روؤية 

يف قطاع الطريان".
"اأمرك"  م��ن�����ص��اأة  وتتميز 
من  اأك��رث  دعم  على  بقدرتها 
35 نوعًا خمتلفًا من الطائرات 
ذات االأجنحة الثابتة والدوارة. 

�سركة كوريا �سيب بيلدنج تفوز بطلبيات قيمتها 489 
مليون دوالر من اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا

�سول )د ب اأ(:
ال�صفن  ب��ن��اء  ���رشك��ة  اأع��ل��ن��ت   
�صيب  كوريا  اجلنوبية  الكورية 
اإجننيريجن  اأوف�صور  اأند  بيلدجن 
على  ح�صولها  االث��ن��ني  ي���وم 
اإجمالية  بقيمة  جديدة  طلبيات 
تبلغ 540 مليار وون )489 مليون 
دوالر( من اآ�صيا واأوروبا واأفريقيا. 
 9 اجل��دي��دة  الطلبيات  ت�صم 
نفط  ناقالت   3 عن  عبارة  �صفن 
و3  م�صال  طبيعي  غاز  وناقلتي 
و�صفينة  برتوكيماويات  ناقالت 
ناقالت  ت�صليم  و�صيتم  حاويات. 
�صتقوم  التي  العمالقة  النفط 
هيونداي  ���رشك��ة  بت�صنيعها 

اإىل  الثقيلة  لل�صناعات  �صامهو 
خالل  االآ�صيوية  ال�رشكات  اإحدى 

الن�صف الثاين من العام املقبل.
�صيب  ك��وري��ا  ���رشك��ة  وذك����رت 
ال�صفن  ت�صليم  �صيتم  اأنه  بيلدجن 
ال�صت االأخرى خالل الن�صف االأول 
من العام املقبل. واأ�صارت وكالة 
يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء 
اإىل اأن �رشكة كوريا �صيب بيلدجن 
تابعة  فرعية  قاب�صة  ���رشك��ة 
لل�صناعات  هيونداي  ملجموعة 
ثالث  وت�صم  القاب�صة،  الثقيلة 
�رشكات لبناء ال�صفن هي هيونداي 
وهيونداي  الثقيلة  لل�صناعات 
الثقيلة  لل�صناعات  �صامهو 

وهيونداي ميبو دوك يارد.

اأعلى  ي�ستقر فوق 1.40 دوالر قرب  اال�سترليني 
م�ستوياته في ثالث �سنوات

لندن ـ )وكاالت(:
اال�صرتليني  اجلنيه  ارتفع 
قرب  لي�صتقر  االثنني  ي��وم 
اأع���ل���ى م�����ص��ت��وي��ات��ه يف 
ث��الث ���ص��ن��وات ف��وق 1.40 
ب�صاأن  اإع���الن  قبيل  دوالر 
اإج���راءات  لتخفيف  خطط 
يراهن  بينما  العام  العزل 
توزيعا  اأن  على  م�صتثمرون 
كوفيد-19  للقاحات  فعاال 
يف اململكة املتحدة �صيجلب 

تعافيا اقت�صاديا.
وو�صل اال�صرتليني اإىل اأعلى 
ني�صان  اأبريل  منذ  م�صتوى 
حاجز  تخطى  عندما   2018
اجلمعة.  ي��وم  دوالر   1.40
باملئة   2.6 مكا�صب  و�صجل 
مقابل العملة االأمريكية منذ 

مكا�صبه  واأدت   2021 بداية 
عن  ح��دي��ث  اإىل  ال�رشيعة 
بح�صب  حمتمل،  ت�صحيح 

"رويرتز" .
بتوقيت   1400 ال�صاعة  وعند 
كان  االثنني،  يوم  جرينت�س 
 0.20 مرتفعا  اال�صرتليني 

باملئة اأمام العملة اخل�رشاء 
ويف  دوالر.   1.4044 عند 
االأوروب��ي��ة  العملة  مقابل 
�صعد 0.1 باملئة اإىل 86.48 
الم�س  اأن  بعد  لليورو  بن�س 
اجلل�صة  من  �صابق  وقت  يف 

اأعلى م�صتوى يف عام.

نيويوركـ  )وكاالت(:
التعامالت  يف  خ�صائره  ال���دوالر  قل�س 
االأوروبية املبكرة بعد اأن بلغ اأدنى م�صتوى 
االإ�صرتليني  اجلنيه  مقابل  �صنوات  عدة  يف 
ارتفعت  اإذ  ونيوزيلندا  اأ�صرتاليا  وعملتي 
عوائد ال�صندات يف ظل اإحراز تقدم يف برامج 
بت�صارع  وتوقعات  كورونا  من  التح�صني 
والت�صخم،  االقت�صادي  النمو  وت��رية 

"رويرتز". ن�رشت  ما  بح�صب 
االأمريكية  اخلزانة  �صندات  عوائد  وبلغت 
الأجل  االأملانية  احلكومية  وال�صندات 
عام  يف  م�صتوى  اأع��ل��ى  �صنوات  ع�رش 
ومتا�صك  الرتتيب.  على  اأ�صهر  وثمانية 

االإ�صرتليني عند م�صتوى 1.40 دوالر بعد 
م�صتوياته  اأعلى  وهو   1.4043 بلغ  اأن 
رئي�س  يخطط  اإذ   ،2018 اأب��ري��ل  منذ 
اخلروج  م�صار  جون�صون  بوري�س  الوزراء 
خلفية  على  العام  العزل  اإج��راءات  من 
كوفيد-19. من  �رشيعة  حت�صني  عمليات 

اإىل  ي�صل  مبا  االأ�صرتايل  الدوالر  وارتفع 
يف  م�صتوى  اأعلى  ليبلغ  باملئة   0.5
دوالر   0.7908 عند  �صنوات  ثالث  قرابة 
م�صتوى  اإىل  يعود  الدوالر  يرتك  اأن  قبل 

.0.7864
0.7338 دوالر  وبلغ الدوالر النيوزيلندي 
م�صتوياته  اأف�صل  اأي�صا  وهو  اأمريكي، 

2018، بدعم من رفع �صتاندرد  اأوائل  منذ 
ال�صيادي  االئتماين  الت�صنيف  بورز  اآند 
لكنه  واح��دة،  درجة  بواقع  لنيوزيلندا 
االأمريكي  ال���دوالر  خف�س  اأي�صا  �صهد 

تدريجيا. خ�صائره  ملعظم 
 105.78 اإىل  باملئة   0.33 الني  وخ�رش 
اإىل  باملئة   0.2 ال��ي��ورو  فقد  بينما 
للمعنويات  م�صح  قبيل  دوالر   1.2095
كري�صتني  تلقيه  وخطاب  اأملانيا  يف 
االأوروبي  املركزي  البنك  رئي�صة  الجارد 
جرينت�س. بتوقيت   1345 ال�صاعة  بحلول 

ال��دوالر  م��وؤ���رش  ارت��ف��ع  ع��ام��ة،  وب�صفة 
.90.543 0.28 باملئة اإىل 

الدوالر يقل�ض 
خ�سائره في 
ظل ارتفاع 

العوائد 



راأ�س اخليمة ـ الوحدة:

وج���ه اللواء عل���ي عبد اهلل 

بن عل���وان النعيم���ي قائد 

ع���ام �رشطة راأ����س اخليمة 

بت�س���خري جميع الإمكانيات 

لإجن���اح  والت�س���هيالت 

ا�ست�ساف���ة الإم���ارة لطواف 

الهوائية  للدراجات  الإمارات 

والعمل عل���ى تواجد الفرق 

امليداني���ة لتنظيم وت�سهيل 

هذا احلدث العاملي.

ج���اء ذلك خ���الل الجتماع 

التن�سيقى لط���واف الإمارات 

للدراج���ات الهوائي���ة الذي 

ا�ست�سافت���ه �رشط���ة راأ����س 

اخليمة " عن بعد " بح�سور 

عل���ي  اهلل  عب���د  العمي���د 

منخ�س مدير عام العمليات 

جلن���ة  رئي����س  ال�رشطي���ة 

والحتف���الت  الفعالي���ات 

يف الإم���ارة، وف���الح حممد 

الطوارئ  فريق  احلر�س مدير 

براأ�س  والك���وارث  والأزمات 

املعنيني،  وجمي���ع  اخليمة 

مناق�سة خطط  ومت خالل���ه 

ال�سباق  تاأمني خ���ط �س���ري 

اخلا�س���ة  والتجهي���زات 

بال�سباق العاملي الذي ي�سم 

منها  ت�ست�سيف  ج���ولت   7

اإمارة راأ����س اخليمة اجلولة 

الرابعة واخلام�سة يومي 24 

و25 فرباير اجلاري.

العميد عبداهلل منخ�س  واأكد 

اأمن  �سب���ط  ����رشورة  على 

الطرق اأثناء ف���رة الطواف، 

متطلبات  جمي���ع  وتوف���ري 

الأم���ن وال�سالم���ة جلمي���ع 

امل�سارك���ني واحل�س���ور يف 

اإمارة راأ�س اخليمة، وحتقيق 

ان�سيابي���ة احلركة املرورية 

وتق���دمي كل اأن���واع الدع���م 

الالزم.

اإىل ذلك ق���ام العميد دكتور 

احلمي���دي مدير عام  حممد 

العملي���ات املركزية يرافقه 

العميد اأحم���د ال�سم النقبي 

مدير اإدارة املرور والدوريات 

بجول���ة ميداني���ة تفقدي���ة 

التي  الطرق  �سملت جمي���ع 

�سيمر خاللها طواف الإمارات 

مما يوؤكد ح�سن ال�ستعدادات 

يف الإمارة ل�ست�سافة احلدث 

العاملي.

دبي ـ وام:

د�س���ن �سع���ادة طار�س عيد املن�س���وري مدير عام 

الق�سائي«�سمن  البت���كار  دبي»ميث���اق  حماكم 

اأ�سبوع الإم���ارات لالبت���كار 2021 وذلك بح�سور 

ال�سادة مدراء القطاعات والإدارات وروؤ�ساء الأق�سام.

ويع���د "ميث���اق البتكار الق�سائ���ي" الذي يحمل 

عنوان "قيادة داعمة وحمفزة وم�سجعة لالبتكار" 

جمموعة من التعهدات و�سع���ت لت�سجيع تقدمي 

الأفكار املبتك���رة وتطوير اخلدم���ات والعمليات 

وفق اأف�سل املمار�سات وال�سعي للتطوير امل�ستمر 

للربامج والقن���وات وتقدمي الأفكار واإدارتها وخلق 

بيئة حمف���زة ل�سناعة اأف���كار ابتكارية وبلورتها 

يف اإط���ار يعزز الكف���اءة وال�ستدام���ة املوؤ�س�سية 

وتبني اإطار يوثق ويحفظ ملكية الأفكار ملقدميها 

كما نتعه���د باإن�ساء �رشاكة فاعل���ة مع ال�رشكاء 

واملتعامل���ني لبناء حتالف يدع���م روح البتكار 

اجلماعي وت�سجيع الأف���راد الراغبني يف ال�سهام 

بالبحوث والدرا�سات املتخ�س�سة لتعزيز البتكار 

وا�ست�رشاف امل�ستقبل.

و قال �سعادة طار�س عيد املن�سوري اإنه على الرغم 

من الظروف ال�ستثنائية التي ميرُّ بها العامل جرَّاء 

جائح���ة /كوفيد-19/ اإل اأننا ن�سع���ى دائمًا اإىل 

تعزيز البت���كار يف العمل مبحاكم دبي وت�سميم 

وتطوي���ر التج���ارب واملب���ادرات وامل�رشوع���ات 

امل�ستقبلية وذلك من خ���الل برامج وم�ستهدفات 

لتحقيق اأهداف اخلطط وال�سراتيجيات احلكومية 

مب���ا يف ذلك ال�سراتيجية الوطنية لالبتكار التي 

تهدف لأن تكون دولة الإمارات �سمن الدول الأكرث 

ابتكاراً على م�ستوى العامل.".

واأ�ساف �سعادته "حتر�س حماكم دبي على تر�سيخ 

ثقافة البتكار بني موظفيها ومتعامليها وجميع 

اأف���راد املجتم���ع وتعتمد على البت���كار بو�سفه 

ركيزة اأ�سا�سي���ة يف عملها ونهجها املوؤ�س�سي من 

خالل براجمها الق�سائية واخلدمات التي توفرها 

للمتعاملني جلعل دبي �سباقة ومبدعة يف تلبية 

الف���رد واملجتم���ع وجت�سي���د توجهات  حاجات 

قيادة دولة الإمارات لبناء جمتمع معريف يقوده 

املبتك���رون ذوو الروؤى امل�ستقبلية لتعزيز م�سرية 

دولة الإمارات وتر�سيخ مكانتها العاملية."
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عجمان ـ وام:

زار وفد م���ن الإدارة العام���ة للعمليات 

الداخلية  ب���وزارة  الحتادية  املركزي���ة 

القيادة العامة ل�رشطة عجمان ملناق�سة 

التوجه ال�سراتيجي ملنظومة اجلاهزية 

و�سبل توحيد اجله���ود والتعاون لتعزيز 

ال�ستعداد والدعم الأمني بالوزارة.

والتقى الوفد برئا�سة �سعادة العميد ركن 

دكت���ور علي �سامل الطنيج���ي مدير عام 

العملي���ات املركزي���ة الحتادية �سعادة 

العمي���د مبارك خلفان ال���رزي مدير عام 

املوارد واخلدمات امل�ساندة، والعميد عبد 

اهلل �سيف املطرو�سي مدير عام العمليات 

ال�رشطية، بح�س���ور العقيد جمعة �سامل 

الزعابي مدي���ر اإدارة العمليات، واأع�ساء 

فريق عمل منظومة اجلاهزية وال�ستعداد 

بوزارة الداخلية.

ورح���ب مدير ع���ام امل���وارد واخلدمات 

امل�ساندة ب����رشط عجمان بوف���د وزارة 

الداخلي���ة، م�سيدا بجهوده���م و�سعيهم 

الدائم لتوحيد اجله���ود وتعزيز التعاون 

بني القي���ادات ال�رشطية، وحر�سهم على 

تعزي���ز اجلاهزي���ة وال�ستع���داد والدعم 

الأمني.

م���ن  ع���دداً  املجتمع���ون  وناق����س     

املوا�سيع الهام���ة ذات ال�سلة بالتوجه 

ال�سراتيج���ي ل���وزارة الداخلية، والتي 

وال�س������تعداد  اجلاهزي���ة  �سمان  تعزز 

والدع���م الأمن���ي، وا�ستعر�سوا جمموعة 

م���ن النظ���م ال�س���������راتيجي���ة التي 

حتق���ق اجل���ودة والري���ادة يف جم���ال 

اجلاهزية وال�س�������تعداد، وتعزز �رشعة 

ال�ستجابة.

واأك���دوا اأن التوجه ال�سراتيجي للوزارة 

يدعم حتقي���ق روؤيتها ب���اأن تكون دولة 

الإم���ارات م���ن اأف�سل دول الع���امل اأمنا 

ًو�سالم���ة، ون�رش الر�سالة التي تركز على 

العم���ل بكفاءة وفاعلي���ة لتعزيز جودة 

الإم���ارات، عرب تقدمي  احلياة ملجتم���ع 

اأف�سل اخلدمات الأمني���ة وفقًا للمعايري 

ال�سراتيجي���ة م���ن خالل ه���ذا التوجه 

ال�سراتيجي البن���اء، وتعزيز اجلاهزية 

وال�ستعداد و�رشعة ال�ستجابة.

وفد من وزارة الداخلية يناق�ش مع �سرطة عجمان 

منظومة الجاهزية الأمنية

محاكم دبي تد�سن »ميثاق 

البتكار الق�سائي« 

الفجرية ـ وام:

د�سن���ت موؤ�س�سة الفج���رية للم���وارد الطبيعية خمترب 

البتكار وهو الأول م���ن نوعه يف الفجرية وذلك �سمن 

فعاليات احلدث الأب���رز يف جمال البتكار واملبتكرين 

وال���ذي ينظم حتت �سعار "الإم���ارات تبتكر لال�ستعداد 

للخم�سني 2021 "

ج���اء ذلك خالل حفل ح�رشه �سع���ادة املهند�س حممد 

�سي���ف الأفخم رئي����س جمل�س اإدارة الفج���رية للموارد 

الطبيعية و�سعادة املهند����س علي قا�سم املدير العام 

للموؤ�س�سة وع���دد من قياداتها و�سط اإجراءات احرازية 

ووقائية ل�سمان �سالمة اجلميع.

وقال �سع���ادة املهند�س حمم���د �سيف الأفخ���م " اإنه 

انطالقا من الأولوية العظمى التي توليها حكومة دولة 

الإمارات لالبتكار، كونه املح���رك احلقيقي لالأمم، فاإن 

موؤ�س�سة الفج���رية للموارد الطبيعية انطالقا من قيمها 

وم�سوؤوليتها تركز على البتكار يف تطوير اأعمالها عرب 

اإطالقها العديد من املب���ادرات وامل�ساريع الهادفة اإىل 

حتفيز البتكار بني خمتلف �رشائح املجتمع".

»الفجيرة للموارد الطبيعية« تد�سن مختبر 

البتكار لدعم اقت�ساد المعرفة

الظفرة ـ وام:

انطلقت اأم����س الأول مبدن منطقة الظفرة 

فعالي���ات اأ�سبوع الت�سج���ري ال� 41 الذي 

تنظمه بلدي���ة منطقة الظفرة حتت �سعار 

" معا ..
وت�ستم���ر فعالياته  فلنزرع الإم���ارات " 

حتى اخلمي�س املقبل.

و�سهد انط���الق الأ�سبوع افتت���اح م�ستل 

مدينة غياثي، الذي يعترب الأول من نوعه 

عل���ى م�ستوى املنطقة وتبل���غ م�ساحته 

1.6 هكت���ار ويحت���وي عل���ى حديق���ة 

حيوان���ات األيفه م�سغ���رة ومبنى خدمي 

وبي���ت بال�ستيك���ي ومواق���ف لل�سيارات 

وقاعة ل�ستقبال الزوار.

ويت�سم���ن اأ�سبوع الت�سج���ري العديد من 

والتي ت�سم���ل توزيع وزراعة  الفعاليات 

�ستالت وافتتاح عدد من املرافق الرفيهية 

لتحقيق ر�سا واإ�سعاد املجتمع.

وحتر����س بلدي���ة منطقة الظف���رة على 

الهتم���ام بالزراعة وعملي���ات التجميل 

الطبيع���ي وتطوي���ر وحت�س���ني احلدائق 

العام���ة وحدائ���ق احل���ارات وال�سواطئ 

واملتنزه���ات لتق���دمي اأف�س���ل اخلدمات 

ل�سكان وزوار املنطقة.

انطالق اأ�سبوع الت�سجير الـ 41 بمنطقة الظفرة

�سرطة راأ�ش الخيمة توؤكد جاهزيتها لتاأمين 
دبي ـ وام:»طواف الإمارات« 

اأعلنت دائ���رة ال�س���وؤون الإ�سالمية 

اأعداد  والعمل اخل���ريي بدبي ع���ن 

امل�ستفيدي���ن يف الع���ام 2020 من 

خدماته���ا والذي بل���غ اأكرث من 42 

األفا والذين ح�سلوا على 54 خدمة 

متنوعة وفرتها الدائرة خالل العام 

قطاعاتها  ع���رب خمتل���ف  املا�سي 

وذلك بن���اء على التقري���ر ال�سنوي 

ال�سادر من اإدارة خدمة املتعاملني.

اإط���ار حر����س  ذل���ك يف  وياأت���ي 

الدائرة عل���ى مواكبة كافة تطلعات 

املعايري  لأف�سل  وفق���ا  املتعاملني 

واملمار�سات العاملية.

واأكد �سعادة الدكت���ور حمد ال�سيخ 

الدائرة  ال�سيباين مدي���ر عام  اأحمد 

حر����س الدائرة الدائ���م على تقدمي 

بكفاءة  املتعاملني  لكافة  خدماتها 

و�سفافي���ة عالية ...موؤكدا اأن الدائرة 

عملت على حتدي���ث قنوات اخلدمة 

�سهدها  الت���ي  للظروف  ا�ستجاب���ة 

العامل يف ظل جائحة "كوفيد 19" 

العام املا�سي ل�سم���ان ا�ستمرارية 

تق���دمي اخلدم���ات جلمي���ع فئ���ات 

اأف�سل  عل���ى  بالعتماد  املجتم���ع 

الذكية يف  والتقني���ات  املمار�سات 

هذا املجال.

واأو�س���ح �سعادته اأن الدائرة حققت 

موؤخ���را ن�سب���ة 82.7 باملائه يف 

وفقا  املتعامل���ني  �سع���ادة  موؤ�رش 

ملوؤ����رش نتائ���ج درا�س���ات �سعادة 

ال����رشي  واملت�س���وق  املتعامل���ني 

التي يجريها برنام���ج دبي للتميز 

احلكوم���ي التابع لالأمان���ة العامة 

للمجل����س التنفي���ذي لإم���ارة دبي 

م�ستقب���ال  اله���دف  اأن  ....م�سيف���ا 

الو�س���ول اإىل ن�سب���ة 100 باملائه 

...موؤك���دا  الأول  املرك���ز  وحتقي���ق 

ال�سع���ي املتوا�س���ل لف���رق العمل 

ال�سراتيجيات  لو�س���ع  بالدائ���رة 

والربام���ج التي م���ن �ساأنها توفري 

اأف�سل اخلدم���ات لكافة املتعاملني 

اإمارة دبي لتحقي���ق �سعادتهم  يف 

ورفع م�ستوى ر�ساهم عن اخلدمات 

املقدمة.

اأكثر من 42 األف م�ستفيد من خدمات 

»اإ�سالمية دبي« في عام 2020

مناف�سات قوية في ثالث حلقات »المنكو�ش« 
اأبوظبي ـ وام:

انطلق���ت م�ساء اأم����س الأول الأحد احللق���ة الثالثة 

من برنام���ج املنكو�س، ال���ذي تنتجه جلن���ة اإدارة 

املهرجانات والربامج الثقافية والراثية يف اأبوظبي، 

حيث بداأت رحلة التحدي يف متام ال�ساعة العا�رشة 

م�ساء على م�رشح �ساطئ الراحة وعرب قناتي بينونة 

والإمارات.

واأ�سف���رت نتائج ت�سوي���ت امل�ساهدي���ن لنجومهم 

املف�سل���ني، عن تاأهل كل م���ن "هادي بن ربعه" من 

الكوي���ت ب� 84 %، و "اأحمد زايد بوحميد املزروعي" 

من الإمارات ب� 53 %، وهي جمموع درجات ت�سويت 

امل�ساهدي���ن مع درج���ات جلنة حتكي���م الربنامج 

للمت�سابقني الذي���ن مل يتاأهلوا بقرار جلنة التحكيم 

خالل احللقة املا�سية م���ن برنامج املنكو�س، فيما 

غادر امل�سابقة النجم "في�سل املدارية "من ال�سعودية.

وكان���ت الأم�سية الثالث���ة من برنام���ج املنكو�س 

مميزة بكل األوانها، حي���ث �سمت بني �سطورها اآخر 

�ستة جنوم من قائم���ة ال� 18 يف مناف�سات املو�سم 

الثاين من برنام���ج املنكو�س، وهم: خالد ال�ساطوح 

من ال�سعودية، و�سامل نا����رش اآل �سامل من الكويت، 

وعبداهلل فهد ال�سخابرة م���ن ال�سعودية، و�سويحي 

ب���ن را�سد امل���ري من ال�سعودي���ة، ونا�رش بن هادي 

املن�س���وري من الإمارات، وم�سع���ود بن �سعفول من 

ال�سعودية.

وقدم جنوم احللقة اأداء حل���ن املنكو�س اأمام جلنة 

التحكيم التي ت�سم كال من حممد بن م�سيط املري، 

و�سايع العي���ايف، والدكتور حم���ود اجللوي، وذلك 

بعد اأن ا�ستمعوا اإىل اللحن الذي �سيتناف�سون عليه 

وال���ذي كان ب�سوت ع�سو جلن���ة التحكيم "�سايع 

العيايف".

ومع نهاية الأم�سي���ة الثالثة من رحلة البحث عن 

فار�س املنكو�س للمو�سم الثاين، اأعلنت جلنة حتكيم 

الربنام���ج تاأهل كل من / عب���داهلل فهد ال�سخابرة 

وم�سعود بن �سعف���ول/ من ال�سعودي���ة، للمرحلة 

القادمة.



اأبوظبي-وام:

 ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 

والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 

وزير  عثماين  بويار  معايل  الدويل 

خارجية جمهورية �شمال مقدونيا.

اللقاء - الذي عقد يف  وجرى خالل 

ديوان عام الوزارة باأبوظبي - بحث 

العالقات الثنائية بني دولة الإمارات 

وال�شبل  مقدونيا  �شمال  وجمهورية 

امل�شرتك  التعاون  بتعزيز  الكفيلة 

ومنها  املجالت  من  العديد  يف 

القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية.

النظر  وجهات  اجلانبان  تبادل  كما 

جتاه الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك 

مواجهة  يف  البلدين  جهود  وبحثا 

كورونا  فريو�س  جائحة  تداعيات 

واأهمية   "19  - "كوفيد  امل�شتجد 

تعزيز التعاون الدويل من اأجل �شمان 

الدول  اإىل  املر�س  �شد  لقاح  و�شول 

كافة.

واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 

اأهمية  نهيان ومعايل بويار عثماين 

اإطار  يف  امل�شرتك  العمل  تعزيز 

املنظمات الدولية.

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ورحب 

بويار  معايل  بزيارة  نهيان  اآل  زايد 

عثماين ..موؤكدا حر�س دولة الإمارات 

مع  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  على 

جمهورية �شمال مقدونيا يف العديد 

من املجالت.

من جانبه اأعرب معايل بويار عثماين 

العالقات  لتعزيز  بالده  تطلع  عن 

الثنائية والتعاون امل�شرتك مع دولة 

..م�شيدا  كافة  املجالت  الإمارات يف 

الإمارات  دولة  قدمته  الذي  بالدعم 

جلمهورية �شمال مقدونيا مل�شاعدتها 

على جتاوز تداعيات جائحة "كوفيد 

�شمو  تبادل  اللقاء  وعقب   ."19  -

ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

ومعايل  الدويل  والتعاون  اخلارجية 

بويار عثماين وزير خارجية جمهورية 

ب�شاأن  تفاهم  مذكرة  مقدونيا  �شمال 

امل�شاورات ال�شيا�شية واتفاقية ب�شاأن 

بني  ال�شتثمار  وت�شجيع  حماية 

البلدين. 

�شيف  حممد  �شعادة  اللقاء  ح�رض 

ال�شحي مدير اإدارة ال�شوؤون الأوروبية 

يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

�شفري  ميميدي  عبدالقادر  و�شعادة 

جمهورية �شمال مقدونيا لدى الدولة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13
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�أخبار و�إعالنات

خليفة بن طحنون ي�ستقبل وزير 

الداخلية الكيني بواحة الكرامة
اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير 

تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�رض ال�شهداء يف ديوان ويل 

عهد اأبوظبي ام�س يف واحة الكرامة معايل الدكتور 

فريد ماتيانغي وزير الداخلية وتن�شيق احلكومة 

الوطنية لدى جمهورية كينيا، الذي يقوم حاليًا 

بزيارة ر�شمية للدولة.

ولدى و�شول معاليه اإىل واحة الكرامة ا�شتعر�س 

اآل نهيان مرا�شم  مع ال�شيخ خليفة بن طحنون 

حر�س ال�رضف ثم و�شع اإكليال اأمام ن�شب ال�شهيد 

الذي يتكون من 31 لوحا ي�شتند كل منها على 

بني  والت�شامن  والتكاتف  للوحدة  كرمز  الآخر 

قيادة دولة الإمارات و�شعبها وجنودها الأبطال.

اأجنحة  خمتلف  يف  ماتيانغي  معايل  وجتول 

الواحة م�شتمعا ل�رضح مف�شل من ال�شيخ خليفة 

بن طحنون اآل نهيان عن الواحة ومرافقها التي 

الإمارات  دولة  اأبناء  بطولت  تفا�شيلها  جت�شد 

البوا�شل وت�شحياتهم وتعرب عن الكثري من القيم 

والدللت الوطنية اجلليلة.

ويف ختام اجلولة قام معاليه بت�شجيل كلمة يف 

�شجل الزوار عرب فيها عن تقديره ل�شهداء دولة 

المارات.

يذكر اأن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وح�شاريا 

اأبوظبي حيث مت ت�شييده تخليدا  العا�شمة  يف 

لبطولت �شهداء الإمارات وت�شحياتهم يف �شبيل 

الدفاع عن الوطن وحماية مكت�شباته ومنجزاته.

اأبوظبي-وام:

 زار الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ام�س 

يومه  يف   "2021 "اآيدك�س  معر�س  جمدداً، 

الوطني  اأبوظبي  الثاين واملقام حاليًا مبركز 

للمعار�س "اأدنيك".

وتفقد �شموه يف جولته باليوم الثاين عددا من 

والعاملية، حيث  والعربية  الوطنية  الأجنحة 

معرو�شات  من  تقدمه  ما  على  �شموه  اطلع 

تظهر ال�شناعات الع�شكرية املتطورة والتقنيات 

واحللول الذكية املتطورة واأحدث ما تو�شلت 

اإليه التكنولوجيا احلديثة يف جمال ال�شناعات 

الدفاعية. وا�شتمع �شموه اأثناء جولته، ل�رضح 

موجز حول ما تقدمه هذه الأجنحة من و�شائل 

دفاعية وتقنية وحلول ع�شكرية ذكية، واأحدث 

"الدرونز"  طيار  بدون  الطائرات  من  الأجيال 

امل�شتخدمة يف القطاعات الع�شكرية، واحللول 

جمالت  يف  املتطورة  الع�شكرية  واملعدات 

الأمن الإلكرتوين، والذكاء ال�شطناعي، واأجهزة 

ال�رضطية،  واملعدات  الذكية،  ال�شت�شعار 

والتدريبية.

ابوظبي-وام:

 ا�شتقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان 

ال�شهداء يف  اأ�رض  مدير تنفيذي مكتب �شوؤون 

يف  الثنني  ام�س  اأبوظبي  عهد  ويل  ديوان 

كانكوندي  جيلربت  معايل  الكرامة  واحة 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  مالمبا 

لدى  العرفية  وال�شوؤون  والأمن  الداخلية 

يقوم  الذي  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 

بزيارة ر�شمية للدولة. ولدى و�شول معاليه 

اإىل واحة الكرامة ا�شتعر�س مع ال�شيخ خليفة 

بن طحنون اآل نهيان مرا�شم حر�س ال�رضف ثم 

و�شع اإكليال اأمام ن�شب ال�شهيد الذي يتكون 

من 31 لوحا ي�شتند كل منها على الآخر كرمز 

للوحدة والتكاتف والت�شامن بني قيادة دولة 

وجتول  الأبطال.  وجنودها  و�شعبها  الإمارات 

معايل كانكوندي يف خمتلف اأجنحة الواحة 

م�شتمعا ل�رضح مف�شل من ال�شيخ خليفة بن 

طحنون اآل نهيان عن الواحة ومرافقها التي 

جت�شد تفا�شيلها بطولت اأبناء دولة الإمارات 

من  الكثري  عن  وتعرب  وت�شحياتهم  البوا�شل 

القيم والدللت الوطنية اجلليلة.

اأبوظبي-وام:

 قام �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 

الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

م�شاء ام�س، بجولة يف معر�س "اآيدك�س 2021" 

املقام حاليا مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 

"اأدنيك" مب�شاركة دولية وا�شعة. وتفقد �شموه 

يف  امل�شاركة  ال�رضكات  اأجنحة  من  عددا 

املعر�س، والتي تعر�س اأحدث ما تو�شل اإليه 

تكنولوجيا  من  الدفاعية  ال�شناعات  قطاع 

ومعدات متطورة، وحتدث �شموه مع العار�شني 

حول التقنيات والقطع احلديثة امل�شاركة يف 

حممد  فار�س  معايل   .. �شموه  املعر�س.رافق 

املزروعي امل�شت�شار بوزارة �شوؤون الرئا�شة.

�سيف بن زايد يزور معر�س »اآيدك�س« في يومه الثاني

خليفة بن طحنون ي�ستقبل نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير 

الداخلية الكونغولي 

من�سور بن زايد يقوم بجولة في معر�س »اآيدك�س«

 عبداهلل بن زايد ووزير خارجية �سمال مقدونيا يتبادالن مذكرة تفاهم واتفاقية بين البلدين

من�شور بن زايد يقوم بجولة يف معر�س »اآيدك�س«�شيف بن زايد خالل زيارته معر�س »اآيدك�س« يف يومه الثاين

  اسم الرشكة :   ام دي اس زد لتجارة السلع بالجملة  ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 110 ملك اس ار جي القابضة املحدودة، ديرة، نايف. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1489728  رقم الرخصة 883623   

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :    16-2-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-2-16

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  اركان االبتكار للتدريب والتطوير اإلداري واملهني   ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 25-2501 ملك جستني جاكوب الخليج التجاري، بر ديب. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1478242 رقم الرخصة  872109         

 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  :27-1-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-1-27   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  ام دي اس زد لتجارة السلع بالجملة  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :    16-2-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-2-16

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  العنوان 

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / اركان االبتكار للتدريب والتطوير اإلداري واملهني ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :27-1-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-1-27   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم 271 - 2019 عقاري جزيئ بسداد املبلغ 

املنفذ به وقدره 44378.67 درهم شامالً للرسوم واملصاريف

طالب االعالن: ديسكفري جاردنز رشكة ذات مسؤولية محدودة صفته بالقضية طالب التنفيذ

 املطلوب إعالنه :1 - جوريوايت غاين  صفته بالقضية : منفذ ضده 

 مجهويل محل اإلقامة

  نعلنكم بانه تم الحجز عىل أموالكم الخاصة وهي عبارة عن شقة سكنية  رقم االرض : 

243 - املنطقة : جبل عيل االوىل، اسم املبنى : MOG193 رقم الوحدة : G11 وذلك يف حدود 

املبلغ املطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ معفوله قانونا.
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رئي�س ال�صعبة
ابراهيم رم�صان المرزوقي

رقم االعالن : 54434 / 2020
إعالن بالنرش

يف التنفيذ رقم 211 - 2019 - 534 تنفيذ عقاري 

محكمة التنفيذ

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الشمري         الصعيدي  عيل  عمر  عبدالله  األول:    :الطرف  من 

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:    موىس برييادكا مومونهي         الجنسية: الهند 

 باالسم التجاري )مرحبا العامل االملنيوم والزجاج ( رخصة صادرة 

 )25346( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  من 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:    محمد سعيد يوسف محمد املرزوقي

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   حسن عيل عيل جاسم         

الجنسية: البحرين 

 باالسم التجاري )الدوحة ليك املالبس ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )  66540   ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:   احمد ابراهيم حسن املازمي       

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:  حمد عبدالرحمن احمد عيل املرزوقي      

الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) بيت املدينة ملقاوالت الصيانة العامة( رخصة صادرة 

واملسجلة   )75926( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة
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 قطاع ال�شوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�شوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�شوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�شوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�شوؤون التجارية- اأبوظبي

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

 �إلغاء �عالن �سابق

 �إلغاء �عالن �سابق

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  الفصول االربعة العامل 
الكهرباء 

رخصة رقم : CN -  2871724 قد تقدموا إلينا بطلب:
 ALFUSUL ALARBA ELECTRICAL /تعديل اسم تجاري من  
 QEMAT AL اىل  الكهرباء  العــامل  االربعة  الفصول   WORKS
للمقاوالت  الوقن  قمة   WIQAN GENERAL CONTRACTING

العامة
تعديل نشاط/ اضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها 4100002

التمديدات والرتكيبات الكهربائية  تعديل نشاط/ حذف اصالح وصيانة 
4329904

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  املستثمر للوساطة املالية ذ.م.م 

سعيد  سلمى  بناية:  وحدة،  الخالدية،  ابوظبي،  جزيرة  الرشكة:  عنوان 

خلفان املنصوري 

  CN-1078664 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة وذلك بناًء عىل حكم محكمة محكمة استئناف 

ابوظبي، املحكمة التجارية بتاريخ 12-1-2021 للقضاء يف امارة ابوظبي.

2 - تعيني السيد/ة  سامل محمد بالعمى كمصفي قضايئ للرشكة بتاريخ 

         2021-1-12

 تاريخ التعديل:  2021-2-21  

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

معمل  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
املعتمد للطابوق 

رخصة رقم : CN -  1059967 قد تقدموا إلينا بطلب:
مزينه  النويب  قران  سامل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العامري 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف ابراهيم كامل جابر خلف 

الحامدي
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  اكويريس للصيانة العامة ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، شارع امليناء، قطعة 23 رشق 14 ميزانني، 
مكتب 102 وحدة الشيخ/ احمد بن محمد الظاهري.

  CN-1162277 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 
بناًء عىل  بتاريخ 21-2-2021  وذلك  اإلدارية،  كمصفي قانوين للرشكة 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :     2155003069 
 تاريخ التعديل:   2021-2-22 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بن صالح للسفر ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  2239726 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حسني سلامن عطا الله 49%

تعديل نسب الرشكاء/ السيد عبيد صالح محمد سعيد النعيمي من 99% 

اىل 51%   

محمد  صالح  عبيد  حمد  السيد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

النعيمي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: الزهرة ادارة املنشآت الرياضية ذ.م.م 

  C38TOC41  - مكتب   M70 حامد،  ال  احمد  وحدة  الرشكة:  عنوان 

جزيرة ابوظبي، الخالدية، غرب 10 

   CN-1311007 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات،  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/    تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-2-21 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2105002693 

 تاريخ التعديل:   2021-2-21 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
رقم CN - 1047035 باالسم التجاري رمال ليوا للنجارة، 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -   1047035/ الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3774478 : رقم الخطاب

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
رقم CN - 2721441 باالسم التجاري  مطعم العكاوي 
تايم، بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  2721441 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 3820653  : رقم الخطاب

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية: 
تاريخ اإليداع : 2018/12/15  املودعة تحت رقم  : 303250 

2019/03/31 :  تاريخ التسجيل 
 باســم : فرح ظفر

يس  مبنى  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  مجمع   : وعنوانه   
 ،11452 الرياض   ،6847 ب  ص  النخيل،  منطقة   ،1 اس 

اململكة العربية السعودية   
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :  

 خدمات توفري الطعام والرشاب؛ خدمات املطاعم الصغرى؛ 
خدمات املطاعم ذات األسلوب الفرنيس؛ خدمات املقاهي؛ 

خدمات الكافترييا؛ خدمات املقاصف؛ خدمات توفري وتقديم 
اإلقامة؛ خدمات  املؤقتة؛ خدمات حجز  اإلقامة  املطاعم؛ خدمات  املقاهي؛ خدمات  والرشاب؛ خدمات  الطعام 
غري  أو  مفروش  مؤقت  توفري سكن  عطلة؛  تأجري سكن  ؛  املؤقتة  اإلقامة  مكاتب  اإلجازات؛ خدمات  يف  اإلقامة 
مفروش؛ خدمات تبادل اإلقامة؛ توفري السكن للمؤمترات واملعارض واملحارضات والندوات؛ تأجري سكن مؤقت؛ 
استئجار قاعات االجتامعات؛ توفري مرافق املؤمترات واملعارض واالجتامعات؛ خدمات وكاالت تأجري السكن؛ حجز 
الفنادق؛ خدمات  للمسافرين. خدمات حجز  اإلقامة  ؛ حجز  اإلنرتنت  املؤقتة عرب  اإلقامة  املؤقتة؛ حجز  اإلقامة 
حجز املطاعم؛ خدمات فندقية؛ معلومات الفندق؛ حجوزات فندقية؛ تأجري املالعب يف املخيامت؛ خدمات وكاالت 
السفر لرتتيب وحجز اإلقامة؛ إدارة املنتجعات؛ خدمات توفري االقامة للحيوانات؛ املشورة والخدمات االستشارية 

وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع الخدمات املذكورة    
     43 : الواقـعة بالفئة 

بيانات التعديل   
اسم من إنتقلت له امللكية : رشكة أماال 

وعنوانه : الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة  منطقة العليا، وحدة رقم: 9640، الرياض 12214-
9597، اململكة العربية السعودية

 تاريـخ انتـقال امللكية :  2021/02/21  
تاريخ التاشري : 2021/02/22 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية: 
2018/12/15 : تاريخ اإليداع   املودعة تحت رقم       : 303249 

    2019/03/31 :  تاريخ التسجيل 
باســم : فرح ظفر    

وعنوانه : مجمع تقنية املعلومات واالتصاالت مبنى يس اس 1، 
منطقة النخيل، ص ب 6847، الرياض 11452، اململكة العربية 

السعودية    
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :  

 خدمات النقل؛ الخدمات اللوجستية؛ خدمات السفر؛ وكالة 
سفر وخدمات سياحية؛ ترتيب نقل البضائع وتخزينها؛ تغليف 

الصغرية  والحافلة  والحافلة  والسكوتر  نارية  والدراجة  والفان  السيارة  بواسطة  النقل  ترتيب  البضائع؛  وتخزين 
والقافلة واملركبات الربية األخرى؛ خدمات نقل املسافرين من وإىل املطار؛ ترتيب مواقف السيارات؛ خدمات حجز 
الركاب؛ خدمات املرور  الحجز لنقل  السفر والنقل؛ خدمات الحجز لقضاء العطالت ورحالت األعامل؛ خدمات 
والقوارب؛  والطائرات والسفن  السيارات  تأجري  باملنتجعات؛  املتعلقة  التأجري والحجز  التوجيه؛ خدمات  وأنظمة 
تأجري القوارب؛ تخزين القوارب؛ خدمات نقل القوارب؛ خدمات املراكب البحرية؛ تأجري املركبات؛ تخزين املركبات؛ 
ترتيب  السائق؛  خدمات  الطائرات؛  نقل  خدمات  الطائرات؛  تخزين  الطائرات؛  تأجري  املركبات؛  نقل  خدمات 
املنتجعات  الطريان؛ خدمات  الفنادق ورشكات  السياحية؛ خدمات حجز  والجوالت  والرحالت  البحرية  الرحالت 
السياحية؛ ترتيب وإدارة الرحالت املنظمة؛ خدمات مشاهدة معامل املدينة؛ خدمات مرافقة املسافر؛ نقل أمتعة 
االستشارية  والخدمات  املشورة  السيارات؛  وقوف  خدمات  الطرود؛  تسليم  خدمات  البضائع؛  توصيل  الركاب؛ 

وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع الخدمات املذكورة    
     39  : الواقـعة بالفئة 

بيانات التعديل   
رشكة أماال   : اسم من إنتقلت له امللكية 

العليا، وحدة  العروبة  منطقة  اململكة، 2239 طريق  الطابق 58، مركز   : وعنوانه 
رقم: 9640، الرياض 12214-9597، اململكة العربية السعودية

تاريـخ انتـقال امللكية :  2021/02/21  
 2021/02/22 : تاريخ التاشري 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية:    
2018/12/15 : تاريخ اإليداع   املودعة تحت رقم    : 303247 

: 2019/03/31    باســم : فرح ظفر     تاريخ التسجيل 
 وعنوانه : مجمع تقنية املعلومات واالتصاالت مبنى يس اس 1، منطقة النخيل، ص ب 6847، الرياض 

11452، اململكة العربية السعودية
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

شؤون  النقدية؛  الشئون  املالية؛  الشؤون  التأمني؛   
العقارات؛ خدمات االستثامر العقاري؛ خدمات االستثامر 
العقاري املتعلقة باملمتلكات وتنمية األنشطة العقارية؛ 
خدمات  العقارية؛  امللكية  خدمات  العقارية؛  الخدمات 
الوكيل العقاري؛ تجار العقارات والوكالء اإلداريني لجميع 

أنواع املمتلكات والتطويرات واألرايض والعقارات؛ الخدمات العقارية املقدمة عرب شبكة الكمبيوتر العاملية 
التقييم املتعلقة مبسح املباين واألرايض  التقييم؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات  أو اإلنرتنت؛ خدمات 
واملمتلكات؛ خدمات التقييم املايل، وخدمات الوساطة، والتقييم، واالستشارات، والخدمات املالية املتعلقة 
بالعقارات؛ الخدمات املتعلقة بتوفري التمويل لرشاء املباين واملنازل والعقارات واألرايض؛ سامرسة الرهن 
العقاري؛ الخدمات املالية؛ ترتيب القروض وخدمات اإلقراض ؛ خدمات إعادة التمويل؛ الوساطة املالية 
والرهن العقاري والقروض؛ خدمات االستثامر العقاري االئتامين؛ خدمات إدارة االستثامر العقاري االئتامين؛ 
خدمات الوساطة العقارية واإلدارة وتأجري؛ خدمات الوكالة العقارية وتأجري العقارات؛ تأجري سكن دائم؛ 
األرايض؛  متلك  خدمات  املمتلكات؛  محفظة  إدارة  ؛  املؤجرة  املمتلكات  إدارة  اإليجار؛  تحصيل  خدمات 
العقاري؛  االستثامر  خدمات  التجاري؛  االستثامر  خدمات  ؛  األرايض  بإدارة  املتعلقة  العقارية  الخدمات 

املشورة والخدمات االستشارية وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع الخدمات املذكورة
 36 :  الواقـعة بالفئة 

   بيانات التعديل   
اسم من إنتقلت له امللكية : رشكة أماال 

الرياض  رقم: 9640،  العليا، وحدة  منطقة  العروبة   اململكة، 2239 طريق  مركز   ،58 الطابق   : وعنوانه 
12214-9597، اململكة العربية السعودية

 تاريـخ انتـقال امللكية :  2021/02/21  
  2021/02/22 : تاريخ التاشري 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية: 

2018/12/15 : تاريخ اإليداع   املودعة تحت رقم   : 303248 

2019/03/31 :  تاريخ التسجيل 

 باســم : فرح ظفر   

 وعنوانه : مجمع تقنية املعلومات واالتصاالت مبنى 

الرياض   ،6847 ب  ص  النخيل،  منطقة   ،1 اس  يس 

11452، اململكة العربية السعودية  

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :  

خدمات  ]البناء[؛  العقاري  التطوير  خدمات  الرتكيب؛  خدمات  ؛  اإلصالح  خدمات  املباين؛  تشييد   

البناء واإلنشاء والصيانة واإلصالح والرتميم والرتكيب؛ بناء وإصالح هياكل الهندسة املدنية؛ خدمات 

إدارة البناء؛ صيانة واصالح املباين؛ خدمات التنظيف؛ خدمات التنظيف الخارجي والداخيل للمباين. 

املباين؛  وتحسني  تجديد  املوقع؛ خدمات  يف  البناء  مشاريع  ادارة  املباين؛  وصيانة  تنظيف  خدمات 

االستشارية  والخدمات  املشورة  املدنية؛  بالهندسة  املتعلقة  والصيانة  البناء  املباين؛  ترميم  خدمات 

وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع الخدمات املذكورة    

     37 : الواقـعة بالفئة 

بيانات التعديل   

اسم من إنتقلت له امللكية : رشكة أماال 

وعنوانه : الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة  منطقة العليا، وحدة رقم: 9640، الرياض 

12214-9597، اململكة العربية السعودية

 تاريـخ انتـقال امللكية :  2021/02/21 

 2021/02/22 :  تاريخ التاشري 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية:     
تاريخ اإليداع : 2018/12/15 املودعة تحت رقم : 303258 

    2019/03/31 :   تاريخ التسجيل 
باســم : فرح ظفر    

وعنوانه : مجمع تقنية املعلومات واالتصاالت مبنى يس اس 1، منطقة 
النخيل، ص ب 6847، الرياض 11452، اململكة العربية السعودية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :   
سفر  وكالة  السفر؛  خدمات  اللوجستية؛  الخدمات  النقل؛  خدمات 
وتخزين  تغليف  وتخزينها؛  البضائع  نقل  ترتيب  سياحية؛  وخدمات 
البضائع؛ ترتيب النقل بواسطة السيارة والفان والدراجة نارية والسكوتر 
والحافلة والحافلة الصغرية والقافلة واملركبات الربية األخرى؛ خدمات 

نقل املسافرين من وإىل املطار؛ ترتيب مواقف السيارات؛ خدمات حجز 
الركاب؛ خدمات املرور  الحجز لنقل  السفر والنقل؛ خدمات الحجز لقضاء العطالت ورحالت األعامل؛ خدمات 
والقوارب؛  والطائرات والسفن  السيارات  تأجري  باملنتجعات؛  املتعلقة  التأجري والحجز  التوجيه؛ خدمات  وأنظمة 
تأجري القوارب؛ تخزين القوارب؛ خدمات نقل القوارب؛ خدمات املراكب البحرية؛ تأجري املركبات؛ تخزين املركبات؛ 
ترتيب  السائق؛  خدمات  الطائرات؛  نقل  خدمات  الطائرات؛  تخزين  الطائرات؛  تأجري  املركبات؛  نقل  خدمات 
املنتجعات  الطريان؛ خدمات  الفنادق ورشكات  السياحية؛ خدمات حجز  والجوالت  والرحالت  البحرية  الرحالت 
السياحية؛ ترتيب وإدارة الرحالت املنظمة؛ خدمات مشاهدة معامل املدينة؛ خدمات مرافقة املسافر؛ نقل أمتعة 
االستشارية  والخدمات  املشورة  السيارات؛  وقوف  خدمات  الطرود؛  تسليم  خدمات  البضائع؛  توصيل  الركاب؛ 

وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع الخدمات املذكورة    
     39 : الواقـعة بالفئة 

بيانات التعديل   
اسم من إنتقلت له امللكية : رشكة أماال 

وعنوانه : الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة  منطقة العليا، وحدة رقم: 9640، الرياض 12214-
9597، اململكة العربية السعودية 

تاريـخ انتـقال امللكية :  2021/02/21  
تاريخ التاشري : 2021/02/22 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية: 
2018/12/15 : تاريخ اإليداع   املودعة تحت رقم  : 303256 

2019/03/31 :  تاريخ التسجيل 
 باســم : فرح ظفر    

وعنوانه : مجمع تقنية املعلومات واالتصاالت مبنى يس اس 1، 
منطقة النخيل، ص ب 6847، الرياض 11452، اململكة العربية 

السعودية    
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:  

العقارات؛  شؤون  النقدية؛  الشئون  املالية؛  الشؤون  التأمني؛   
خدمات االستثامر العقاري؛ خدمات االستثامر العقاري املتعلقة 
العقارية؛  الخدمات  العقارية؛  األنشطة  وتنمية  باملمتلكات 
تجار  العقاري؛  الوكيل  خدمات  العقارية؛  امللكية  خدمات 
العقارات والوكالء اإلداريني لجميع أنواع املمتلكات والتطويرات 

واألرايض والعقارات؛ الخدمات العقارية املقدمة عرب شبكة الكمبيوتر العاملية أو اإلنرتنت؛ خدمات التقييم؛ 
التقييم  املباين واألرايض واملمتلكات؛ خدمات  املتعلقة مبسح  التقييم  العقارات؛ خدمات  تقييم  خدمات 
املايل، وخدمات الوساطة، والتقييم، واالستشارات، والخدمات املالية املتعلقة بالعقارات؛ الخدمات املتعلقة 
بتوفري التمويل لرشاء املباين واملنازل والعقارات واألرايض؛ سامرسة الرهن العقاري؛ الخدمات املالية؛ ترتيب 
القروض وخدمات اإلقراض ؛ خدمات إعادة التمويل؛ الوساطة املالية والرهن العقاري والقروض؛ خدمات 
االستثامر العقاري االئتامين؛ خدمات إدارة االستثامر العقاري االئتامين؛ خدمات الوساطة العقارية واإلدارة 
إدارة  اإليجار؛  تحصيل  خدمات  دائم؛  سكن  تأجري  العقارات؛  وتأجري  العقارية  الوكالة  خدمات  وتأجري؛ 
املمتلكات املؤجرة ؛ إدارة محفظة املمتلكات؛ خدمات متلك األرايض؛ الخدمات العقارية املتعلقة بإدارة 
األرايض ؛ خدمات االستثامر التجاري؛ خدمات االستثامر العقاري؛ املشورة والخدمات االستشارية وخدمات 

املعلومات املتعلقة بجميع الخدمات املذكورة
    36 :  الواقـعة بالفئة 

 بيانات التعديل   
اسم من إنتقلت له امللكية : رشكة أماال 

الرياض  رقم: 9640،  العليا، وحدة  منطقة  العروبة   اململكة، 2239 طريق  مركز   ،58 الطابق   : وعنوانه 
12214-9597، اململكة العربية السعودية 

تاريـخ انتـقال امللكية :  2021/02/21  
 2021/02/22 : تاريخ التاشري 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية: 
2018/12/15  املودعة تحت رقم  : 303259    تاريخ اإليداع : 

   تاريخ التسجيل : 2019/03/31    
باســم : فرح ظفر    وعنوانه : مجمع تقنية 

املعلومات واالتصاالت مبنى يس اس 1، منطقة النخيل، ص ب 
6847، الرياض 11452، اململكة العربية السعودية  

 / ـــات  ـــدم ـــخ ال  / الـــبـــضـــائـــع  ــز  ــي ــي ــم ــت ل ــــــك  وذل  
املنتجات:   خدمات توفري الطعام والرشاب؛ خدمات 
الفرنيس؛  األسلوب  ذات  املطاعم  خدمات  الصغرى؛  املطاعم 
املقاصف؛  خدمات  الكافترييا؛  خدمات  املقاهي؛  خدمات 
املقاهي؛  خدمات  والرشاب؛  الطعام  وتقديم  توفري  خدمات 

حجز  خدمات  املؤقتة؛  اإلقامة  خدمات  املطاعم؛  خدمات 
توفري سكن مؤقت  تأجري سكن عطلة؛  ؛  املؤقتة  اإلقامة  اإلجازات؛ خدمات مكاتب  اإلقامة يف  اإلقامة؛ خدمات 
مفروش أو غري مفروش؛ خدمات تبادل اإلقامة؛ توفري السكن للمؤمترات واملعارض واملحارضات والندوات؛ تأجري 
سكن مؤقت؛ استئجار قاعات االجتامعات؛ توفري مرافق املؤمترات واملعارض واالجتامعات؛ خدمات وكاالت تأجري 
السكن؛ حجز اإلقامة املؤقتة؛ حجز اإلقامة املؤقتة عرب اإلنرتنت ؛ حجز اإلقامة للمسافرين. خدمات حجز الفنادق؛ 
املخيامت؛  يف  املالعب  تأجري  فندقية؛  حجوزات  الفندق؛  معلومات  فندقية؛  خدمات  املطاعم؛  حجز  خدمات 
املشورة  للحيوانات؛  االقامة  توفري  خدمات  املنتجعات؛  إدارة  اإلقامة؛  وحجز  لرتتيب  السفر  وكاالت  خدمات 

والخدمات االستشارية وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع الخدمات املذكورة  
     43 : الواقـعة بالفئة 

بيانات التعديل   
اسم من إنتقلت له امللكية : رشكة أماال 

وعنوانه : الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة  منطقة العليا، وحدة رقم: 9640، الرياض 12214-
9597، اململكة العربية السعودية 

تاريـخ انتـقال امللكية :  2021/02/21  
تاريخ التاشري : 2021/02/22 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية: 

2018/12/15 :  املودعة تحت رقم  : 303257      تاريخ اإليداع 

  2019/03/31 :  تاريخ التسجيل 

باســم : فرح ظفر  

وعنوانه : مجمع تقنية املعلومات واالتصاالت مبنى يس اس 

اململكة   ،11452 الرياض   ،6847 ب  ص  النخيل،  منطقة   ،1

العربية السعودية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

خدمات  الرتكيب؛  خدمات  ؛  اإلصالح  خدمات  املباين؛  تشييد 

والصيانة  واإلنشاء  البناء  خدمات  ]البناء[؛  العقاري  التطوير 

صيانة  البناء؛  إدارة  خدمات  املدنية؛  الهندسة  هياكل  وإصالح  بناء  والرتكيب؛  والرتميم  واإلصالح 

واصالح املباين؛ خدمات التنظيف؛ خدمات التنظيف الخارجي والداخيل للمباين. خدمات تنظيف 

وصيانة املباين؛ ادارة مشاريع البناء يف املوقع؛ خدمات تجديد وتحسني املباين؛ خدمات ترميم املباين؛ 

املعلومات  وخدمات  االستشارية  والخدمات  املشورة  املدنية؛  بالهندسة  املتعلقة  والصيانة  البناء 

املتعلقة بجميع الخدمات املذكورة

    37 : الواقـعة بالفئة 

بيانات التعديل  

اسم من إنتقلت له امللكية : رشكة أماال

وعنوانه : الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة  منطقة العليا، وحدة رقم: 9640، الرياض 

12214-9597، اململكة العربية السعودية

تاريـخ انتـقال امللكية :  2021/02/21 

تاريخ التاشري : 2021/02/22 

الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677

الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677

الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677

الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677

الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677

الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677

 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

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677 الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677 الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

 تقدم إيل أنا الكاتب العدل العام بإدارة الكاتب العدل والتصديقات- عجامن: 
السادة/ تك جلوبال ذ.م.م الجنسية: االمارات

 وطلب التصديق عىل محرر يتضمن : تنازل عن كامل الحصص وتغيري الشكل 
القانوين وتغيري االسم التجاري يف رشكة تك انجنرييج ذ.م.م رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م واملرخصة من دائرة التنمية االقتصادية يف عجامن مبوجب الرخصة تحت 
ذات  اىل رشكة  رقم 69538  التجاري  املسجل  واملقيدة يف   )69664( امللف  رقم 

مسؤولية محدودة ذ.م.م
 اىل السيد :  خالد عيل احمد درويش الجنسية: االمارات

والسيد: محمد عيل ذو الفقار عيل سيد ذو الفقار عيل عثامن عيل سيد  الجنسية: 
الهند

ليكن معلوما بأن الكاتب العدل العام لديوان حاكم عجامن سيقوم بالتصديق 
عىل توقيعات ذوي الشأن يف املحرر املذكور بعد انقضاء أسبوعني من تاريخ نرش 

هذا اإلعالن.

الثالثاء 23 فرباير 2021-العـدد 14677

 اإعـالن

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201
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خزره  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للمناسبات والزهور

رخصة رقم : CN -  3822998 قد تقدموا إلينا بطلب:
حمدان  ابراهيم  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

ابراهيم سعيد الحوسني 100%  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف بشاير عبدالواحد عيل 

جمعه الشحي
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون  ضياء الله 
للحالقة 

رخصة رقم :  CN -  1156429 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات/ اضافة محمد مبارك صقر سبيت 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد هشام برفيز عامل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ضياء الله نذير  أحمد
تعديل وكيل خدمات/ حذف محمد مبارك صقر سبيت  

 AL اىل  للحالقة  الله  ضياء  صالون  من/  تجاري  اسم  تعديل 
DHEAA GENTS SALON صالون الضياء للرجال

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.

العقاري  لالستثامر  إمياريتس كور    : السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 1163946 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / أسامء نور الله محمد عىل الخاجه من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / أسامء نورالله محمد عيل الخاجه من %51 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عىل محمد حسينو

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذم م 

 EMIRATES CORE REAL ESTATE INVESTMENT /تعديل اسم تجار من

 EMIRATES CORE إىل  ذ.م.م  العقاري  لالستثامر  كور  إمياريتس   -  -L.L.C

 - REAL ESTATE INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إمياريتس كور لالستثامر العقاري - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 

الدائرة غري مسؤولة  فإن  اإلعالن وإال  تاريخ نرش هذا  يوما من  أربعة عرش  خالل 

عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ايليت  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لرتكيب احواض السباحة 

رخصة رقم :CN -   2377646 قد تقدموا إلينا بطلب: 
تعديل وكيل خدمات/ اضافة محمد سامل عثامن مبارك الزعايب
ماليكال  سانجيف  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

جوفيندان جوفيندان ماليكال فياليودها 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سامل عثامن مبارك 

الزعايب  
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 /  توينز 
للتنظيفات والصيانة العامة   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3762923  : 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/ فابولوس 
لخدمات الطباعة ذ.م.م    

رخصة رقم :  CN - 2800029 قد تقدموا إلينا بطلب: 
محمد  الدين  جياس  محمد  الرشكاء/  نسب  تعديل 

كوتوب الدين من %25 اىل 49%   
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف محمد عمران ليت 

محمد يسن
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  جلف    تعلن دائرة 
ابكس للسقاالت 

رخصة رقم : CN -  1658122 قد تقدموا إلينا بطلب:
 GULF APEX مـــن/  ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل    
 RAPID جلف ابكس للسقاالت اىل SCAFOLDING

SCAFFOLDING رابيد للسقاالت 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مواسم    تعلن دائرة 
للعطالت و السياحة 

رخصة رقم :  CN - 2243266 قد تقدموا إلينا بطلب:
بن  عيل  بن  ادهم  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

مراد البلويش 100%    
راشد  بطي  السيد  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد عبدالله السويدي
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صالون تشوب تشوب للرجال   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2338998  : 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/  محطة 
ريادة لخدمة السيارات 

رخصة رقم :CN -   2944785 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالله محمد عيل 

سامل الصيعري 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عادل محمد عيل سامل 

الصيعري
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / الركن املايس لقطع 

غيار السيارات 

 رخصة رقم :  CN - 1091277 قد تقدموا إلينا بطلب:

  تعديل اسم تجاري من/ الركن املايس لقطع غيار السيارات اىل 

 ALRKN ALMAISE REPAIR MECHANICS & SELL

املكنيك  الصالح  املايس  الركن   SPARE PARTS FOR CARS

وبيع قطع الغيار للسيارات

تعديل نشاط/ اضافة اصالح ميكانيك املركبات 4520003

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/ كاليس  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

ليس كافيه

رخصة رقم :  CN - 2462899 قد تقدموا إلينا بطلب:

 CLASSY LASSY CAFE من/  تجاري  اسم  تعديل   

كاليس ليس كافيه اىل CLASSY CAFE كاليس كافيه

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ مطعم  بأن  االقتصادية  التنمية    تعلن دائرة 
وكافيه ارابسك 

رخصة رقم : CN -  3734279 قد تقدموا إلينا بطلب:
 ARABISK RESTAURANT /تعديل اسم تجاري من  
 ARABISK اىل  ارابسك  وكافيه  مطعم   AND CAFE
وكافيه  مطعم   RESTAURANT AND CAFE

ارابيسك
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / قلوي 
ميك اب

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2482032   : 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   
سيمفونية للوجبات الخفيفة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2966504   : 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/  كافترييا 
هرموسا 

رخصة رقم : CN -  2043106 قد تقدموا إلينا بطلب:
 CAFETERIA HERMOSA /تعديل اسم تجاري من  
 FOODIES KITCHEN اىل  هرموسا  كافترييا 

CAFETERIA كافترييا فوديس كيتشني
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن السادة : مينكايند الستشارات املوارد البرشية
رخصة رقم : CN- 2677026 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عايشه بيجوم بافا فتح الدين بافا فتح الدين غالم محي الدين من 
مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / عايشه بيجوم بافا فتح الدين بافا فتح الدين غالم محي الدين من 100% 
إىل 49% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / بدر خالد فرج احمد لرىض من وكيل خدمات إىل رشيك تعديل نسب 
الرشكاء / بدر خالد فرج احمد لرىض من %0 إىل 51% 

تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 -  MANKIND HUMAN RESOURCES CONSULTANCY من/  تجاري  اسم  تعديل 
 RAPIDDATA TECHNOLOGIES SOLUTIONS مينكايند الستشارات املوارد البرشية إىل

L.L.C - رابيد داتا للحلول التكنولوجيا ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة تصميم نظم وبرامج الحاسب األيل )6201001( 

تعديل نشاط / إضافة استشارات تقنية املعلومات )6202003( 
تعديل نشاط / إضافة انشاء وتأسيس وصيانة البنية التحتية للحاسب اآليل )4321004(

 تعديل نشاط / إضافة تجارة نظم و برامج الحاسب األيل - بالجملة )4651002( 
تعديل نشاط / إضافة خدمات شبكات تقنية املعلومات )6202005(

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 
يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

ليمرا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتنظيف املباين والصيانة العامة   

رخصة رقم : CN -  1276584 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله سامل سعد بن 

مغفيق املهري 100%   
حبان  صالح  وليد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سعيد الكثريي
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كافترييا سناك الطاجني

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1933681  : 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/ سانتوس درينك كافيه

رخصة رقم :CN -   3909456 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

سانتوس   SANTOS DRINK  CAFFE من/  تجاري  اسم  تعديل   

 SANTOS CAFFE SWEETS SOLE اىل  كافيه  ــك  ــن دري

رشكة   - وحلويات  كافيه  سانتوس   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.

�إعالنات
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 وزير الخارجية الألماني 
ينتقد ال�سين ورو�سيا في 

مجل�س الأمم المتحدة 
لحقوق الإن�سان

جنيف ـ )د ب اأ( :
 وجه وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س 
ورو�سيا  لل�سني  ومبا�رشة  حادة  انتقادات 
الجتماع  انعقاد  بداية  يف  اأخ��رى  ودول 
التابع  الإن�سان  حقوق  ملجل�س  الربيعي 

للأمم املتحدة.
امل�ساهمات  ب��زي��ادة  اأم�����س  ما�س  ووع��د 
الإن�سان  حقوق  ملكتب  الأملانية  الطوعية 
التابع للأمم املتحدة بن�سبة50% لت�سل اإىل 

5ر11 مليون دولر اأمريكي هذا العام.
وقال ما�س يف ر�سالة عرب الفيديو: "التزامنا 
بالإعلن العاملي حلقوق الإن�سان ل ي�سمح 
بالحتجاز التع�سفي للأقليات العرقية مثل 
اأو  ال�سيني  �سينجياجن  اإقليم  يف  الأويجور 
يف  املدنية  احلريات  على  ال�سني  حملة 
يتعر�س  عندما  ن�سمت  لن  ك��وجن...  هوجن 
املعار�سة  وق��ادة  ال�سلميون  املتظاهرون 
للعتداء وال�سجن كما يحدث يف بيلرو�س 
اأو رو�سيا"، منددا بانتهاكات حقوق الإن�سان 
ال�سمالية  وك��وري��ا  ميامنار  يف  خا�سة 

و�سورية واإيران وفنزويل.
ال��دورة  م�ستهل  يف  ما�س  كلمة  وج��اءت 
ال�ساد�سة والأربعني للمجل�س، التي �ست�ستمر 
حتى 23 اآذار/مار�س املقبل. وعادة ما تعقد 
املرة  هذه  ولكن  جنيف،  يف  الجتماعات 
عرب  تقريبًا  بالكامل  الجتماعات  �ستعقد 

الإنرتنت ب�سبب جائحة كورونا.
واعرتف ما�س باأن و�سع حقوق الإن�سان يف 
اأملانيا ي�ستحق التح�سني اأي�سًا، وقال: "يف 
اأملانيا كثفنا جهودنا يف مكافحة العن�رشية 
ومعاداة ال�سامية وكراهية الأجانب... ولكن 
القيام  يتعني  ال��ذي  الكثري  هناك  ي��زال  ل 
جلميع  وع��ادل  �سامل  جمتمع  لن�سوء  به 

مواطنينا".

زعيم المعار�سة الأوغندية ي�سحب التما�ساً للطعن على نتائج 
النتخابات الرئا�سية

كمبال ـ )د ب اأ( :
 قال املتحدث با�سم زعيم املعار�سة 
�سحب  اإن��ه  واي��ن،  بوبي  الأوغندية، 
نتائج  ع��ل��ى  للطعن  ال��ت��م��ا���س��ًا 
الطريق  مهدت  التي  النتخابات 
يتوىل  الذي  الرئي�س  انتخاب  لإعادة 
احل��ك��م م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة، ي��وري 

مو�سيفيني.
وقال جويل �سينيوين، املتحدث با�سم 
"حزب من�سة الوحدة الوطنية" الذي 
الأنباء  لوكالة  واي��ن،  اإليه  ينتمي 
اإن واين قرر �سحب  الأملانية )د.ب.اأ(، 
املحكمة  ق�ساة  بع�س  لأن  اللتما�س 
وهو  واين،  وكان  �سدنا".  "متحيزين 

وا�سمه  �سيا�سي  اإىل  جنم بوب حتول 
قدم  كياجولين،  روب��رت  احلقيقي 
يف  العليا  املحكمة  اإىل  اللتما�س 
الول من �سباط/فرباير اجلاري، وقال 
اإن نتائج النتخابات الرئا�سية التي 
ثان/يناير،  كانون  من   14 يف  جرت 
مو�سيفيني  ح�سول  �سهدت  والتي 
وواين  الأ�سوات  من  باملئة   58 على 

على 35 باملئة، مت التلعب بها.
ويعترب واين /39 عاما/ هو ال�سخ�س 
الذي ميثل التحدي ال�سيا�سي الرئي�سي 
اأحد  الن�سبة ملو�سيفيني /76 عامًا/، 
اأقدم الزعماء يف اإفريقيا، والذي حكم 
الدولة الواقعة يف �رشق اإفريقيا ملدة 

35 عامًا.

يتفقون  الأوروبــي  التحاد  خارجية  وزراء 
على فر�س عقوبات على رو�سيا 

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
اأوروبية،  دبلوما�سية  م�سادر  اأفادت   
)د.ب.اأ(،  الأملانية  الأن��ب��اء  لوكالة 
الأع�ساء  الدول  خارجية  وزراء  باأن 
بالحتاد الأوروبي اتفقوا على فر�س 
على  رو�سيا،  على  جديدة  عقوبات 
األيك�سي  للمعار�س  اعتقالها  خلفية 
العمل  يبداأ  اأن  الآن  وميكن  نافالني. 
لختيار اجلهات اأو الأفراد امل�ستهدفني 
القانوين  الإط��ار  وو�سع  بالعقوبات 
املتورطني  ا�ستهداف  يتم  وقد  لها. 
البارز بعقوبات  املعار�س  يف �سجن 

تت�سمن جتميد اأ�سول اأو حظر �سفر.
الحتاد  ي�ستخدم  اأن  املتوقع  ومن 
لفر�س  اجل��دي��دة  اآليته  الأوروب����ي 
عقوبات على املتورطني يف انتهاكات 

حول العامل حلقوق الإن�سان.
وفر�س التكتل بالفعل تدابري عقابية 
دورها يف  على مو�سكو على خلفية 
حماولة  وبعد  اأوكرانيا،  يف  ال�رشاع 

ت�سميم نافالني يف اآب/اأغ�سط�س.
م�سادة  تدابري  بفر�س  رو�سيا  وتهدد 
اإذا ما فر�س الحتاد الأوروبي عقوبات 
جديدة عليها. وكان نافالني جنا من 

ومت  اأع�ساب  بغاز  ت�سميم  حماولة 
وقد  اأملانيا.  يف  العلج  لتلقي  نقله 
عاد اإىل رو�سيا منت�سف كانون ثان/
الفور.  على  اعتقاله  مت  حيث  يناير، 
انتهاك  بتهمة  بال�سجن  عليه  وحكم 
�سابقة  اإدان��ة  يف  امل�رشوط  الإف��راج 

تطالب  احلني،  ذلك  ومنذ  بالحتيال. 
الأوروبي باإطلق �رشاح  دول الحتاد 
نافالني، دون جدوى، و�سط موجة من 
الحتجاجات الداعمة له يف رو�سيا، 
من  الآلف  ال�سلطات  اعتقلت  والتي 

امل�ساركني فيها.

�إقامة قد��سات على م�ستوى �أوروبا 
لإحياء ذكرى �سحايا كورونا

بون ـ )د ب اأ( :
تقام يف الكنائ�س الأملانية يوم ال�سبت املقبل 
قدا�سات لإحياء ذكرى �سحايا جائحة كورونا.

بون  الأملان يف مدينة  الأ�ساقفة  موؤمتر  واأعلن 
اأم�س اأن هذه القدا�سات �ستقام بناء على مبادرة 
من جمل�س موؤمتر الأ�ساقفة الأوروبيني، مو�سحًا 
يوم  كل  يف  قدا�سات  لإقامة  دعا  املجل�س  اأن 
من اأيام ال�سوم الكبري حتى موعد عيد القيامة 
�سحايا  ذكرى  لإحياء  ما،  اأوروبية  دولة  يف 

اجلائحة.
يوم  املبادرة  بهذه  اخلا�سة  القدا�سات  وبداأت 

الأربعاء املا�سي يف األبانيا.
موؤمتر  رئي�س  �سيقيم  البيانات،  وبح�سب 
الأ�ساقفة الأملان، جيورج بيت�سينج، يوم ال�سبت 
املقبل قدا�سًا يف مدينة ليمبورج، و�سُيبث على 
بيت�سينج  الأ�سقف  اأ�ساد  وقد  مبا�رشة.  الهواء 
موؤمترات  جميع  فيها  ت�سارك  التي  باملبادرة، 
الأ�ساقفة يف اأوروبا، باعتبارها "اإ�سارة جيدة"، 
م�سيفا اأن كل دولة يف اأوروبا عانت من عنف 
اجلائحة، وقال: "�سيتذكر الكثري منا ال�سور من 
بريجامو اإىل الأبد. اأ�سعر بهذه الذكرى وال�سلة 
عرب احلدود كعلمة رائعة للت�سامن والت�سامن 

الأخوي".
ومن املخطط اإقامة املزيد من القدا�سات كجزء 
يوم  اأوروب��ا  م�ستوى  على  الذكرى  اإحياء  من 
وماينت�س  واإي�سن  واإرف��ورت  برلني  يف  ال�سبت 

وميونخ واأو�سنابروك.

ن�سطاء مناه�سون لالنقالب بميانمار ينظمون 
اإ�سراباً عاماً

بنوم بنه ـ )د ب اأ( :
للنقلب  مناه�سون  ن�سطاء  نظم 
اإ�رشابًا  ميامنار  يف  الع�سكري 
ع��ام��اأً اأم�����س، يف ال��وق��ت ال��ذي 
من  �سخمة  ح�سود  فيه  خرجت 
املحتجني اإىل ال�سوارع يف اأنحاء 
من  العنف  تهديدات  رغم  البلد، 

جانب النظام اجلديد.
وه��دد الحت��اد الأوروب��ي بفر�س 
على  رداً  ميامنار  على  عقوبات 
الإجراءات التي يقوم بها اجلي�س 
لوقف الحتجاجات، فيما يجتمع 
التكتل  ملناق�سة  وزراء خارجية 
يف  ال�رشكات  واأُغلقت  امل�ساألة. 
الدعوة لإغلق عام  ميامنار بعد 
ال�رشورية،  اخلدمات  با�ستثناء 
مدين  ع�سيان  ح��رك��ة  لتعزيز 
متنامية، تهدف اإىل الإطاحة مبني 
الع�سكري  القائد  هلينج،  اأوجن 
يف  ال�سلطة  على  ا�ستوىل  ال��ذي 

الأول من �سباط/فرباير.
اإعلمية حملية،  تقارير  وبح�سب 
الأك��رب  ه��ي  الحتجاجات  ف��اإن 
منذ وقوع النقلب، حيث ُن�رشت 

التوا�سل  و���س��ائ��ل  على  ���س��ور 
الجتماعي ُتظهر �سوارع ماندالي 
اأكرب  وياجنون،  البلد،  �سمال  يف 
مدن ميامنار، وهي تعج بح�سود 

املحتجني.
الآن"  "ميامنار  بوابة  وذك��رت 
اأكرث  اعتقال  قد  اأن��ه  الخبارية 

العا�سمة  يف  اأ�سخا�س   10 من 
اآلف  ع���دة  وذك����ر  ن��اي��ب��ي��داو. 
وعمال  احل��ك��وم��ة  موظفي  م��ن 
امل�سانع وامل�سعفني واملهند�سني 
قطاع  يف  والعاملني  واملعلمني 
اأنهم  اآخرين،  جانب  اإىل  البنوك، 
حكومة  قيادة  حتت  يعملوا  لن 

ع�سكرية، وطالبوا باإعادة ال�سلطة 
اإىل حزب الزعيمة املحتجزة اأون 
بع�س  ويطالب  ت�سي.  �سو  �سان 
م�سودة  ب��اإل��غ��اء  املتظاهرين 
عام  يف  اجلي�س  �ساغه  د�ستور 
نظام  اإىل  البلد  وانتقال   ،2008

احتادي.

باختيار  �لمعنية  �لهيئة  في  لتغيير�ت  تخطط  �ل�سين 
�لرئي�س �لتنفيذي لهونج كونج

لندن ـ )د ب اأ( :
الهيئة  على  تغيريات  ال�سني  جتري   
التي تنتخب الرئي�س التنفيذي لهوجن 
اأو رمبا  كوجن، حيث تقلل ب�سكل كبري 
لأع�ساء  خم�س�سة  مقعداً   117 تلغي 
خلدمة  لتقرير  وفقا  املدينة،  جمال�س 
"داو جونز" الإخبارية نقل عن م�سادر 

مطلعة.
عن  للأنباء  "بلومربج"  وكالة  ونقلت 

ي�سوت  ان  املتوقع  من  اأن��ه  التقرير 
نواب الربملان ال�سيني على التغيريات 
اأذار/ يف جل�سة ت�رشيعية �سنوية يف 
لبع�س  املقاعد  املقبل. ومتنح  مار�س 
اأع�ساء  من  كوجن  هوجن  املقيمني يف 
املوؤمتر ال�ست�ساري ال�سيا�سي لل�سعب 

ال�سيني، وفقًا لتقرير داو جونز.
حكومة  با�سم  املتحدثة  تعلق  ومل 
تقرير  ب�ساأن  الفور  على  كوجن  هوجن 

داو جونز.

ال�سلطات الألمانية تعتزم ا�ستجواب حار�س نازي 
�سابق مرحل من اأمريكا

ت�سيله ـ )د ب اأ( :
الأملاين  العام  الدعاء  يعتزم   
ال��ن��ازي  احل��ار���س  ا�ستجواب 
الوليات  رحلته  الذي  ال�سابق 
موؤخرا،  اأملانيا  اإىل  املتحدة 
ال�سهر  ب��ي،  ك��ارل  فريدري�س 

املقبل.
املدعي  با�سم  املتحدث  واأعلن 
العام، بريند كولكماير، اأم�س اإن 
الرجل البالغ من العمر 95 عاما 
لتعيني حمام،  وقت  الآن  لديه 
اأن املحامي �سيحتاج  مو�سحًا 
يطلع  حتى  الوقت  بع�س  اإىل 
وق��ال:  الق�سية،  ملفات  على 
ال�ستجواب  "نحن ن�سعى لبدء 

يف اآذار/مار�س املقبل".
الرجل،  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
فرانكفورت  اإىل  و�سل  ال��ذي 
يوم  اإ�سعاف  طائرة  منت  على 
الأملاين  وعا�س  طليق.  ال�سبت، 
يف الوليات املتحدة منذ عام 
جمهول  ما�سيه  وظل   -  1959
كارل  فريدري�س  واأعلن  لعقود. 
اأملانيا  اإىل  و�سوله  عقب  بي 
للإجابة  مبدئيا  م�ستعد  اأن��ه 

على اأ�سئلة حول التهامات.
ال�سلطات  بيانات  وبح�سب 

اأنه  الرجل  اعرتف  الأمريكية، 
�سجناء  على  ح��ار���س��ًا  ك��ان 
مبع�سكر  ملحق  مع�سكر  يف 
العتقالت النازي "نوينجامه" 
يف  قا�س  واأم��ر  هامبورج.  يف 
الوليات املتحدة برتحيله اإىل 
الأملاين  الق�ساء  وبداأ  اأملانيا. 
يف  ال��رج��ل  �سد  التحقيقات 
عام 2020، اإل اأنه اأوقفها نهاية 
نق�س  ب�سبب  املا�سي  العام 

اأدلة ال�ستباه. وذكرت ال�سلطات 
الأمل��ان��ي��ة يف ذل��ك احل��ني اأن 
على  بها  املعرتف  "احلرا�سة 
اعتقال،  مع�سكر  يف  �سجناء 
القتل  تخدم  تكن  مل  وال��ت��ي 
املنهجي لل�سجناء، ل تكفي يف 
حد ذاتها لإثبات اجلرمية". ومل 
الوليات  التحقيقات يف  تربط 
بجرمية  امل��ت��ه��م  امل��ت��ح��دة 
ترحيل  وب��ع��د  حم���ددة.  قتل 

العام  الدعاء  ا�ستاأنف  الرجل، 
كولكماير:  وق��ال  التحقيقات. 
يف  م��ا  ك��ل  نفعل  اأن  "نريد 

و�سعنا ل�ستي�ساح الأمر".
كان  اإذا  ما  الوا�سح  غري  ومن 
اتهام  لئحة  هناك  �سيكون 
املتحدث:  وق���ال  وحم��اك��م��ة. 
الإج������راء  جن��ع��ل  "�سوف 
م�سمون  على  معتمدا  اللحق 

ال�ستجواب".

الإفراج عن 53 �سخ�ساً كانوا مختطفين 
في نيجيريا

لجو�س ـ )د ب ا( :
اإن  اأم�س  حملي  حكومي  م�سوؤول  ق��ال   
�سخ�سًا،   53 عن  اأفرجت  اإجرامية  جماعة 
غرب  والأطفال، يف  ال�سيدات  من  معظمهم 

و�سط نيجرييا.
وقالت ماري نويل بريجي املتحدثة با�سم 
حاكم ولية نيجر لوكالة الأنباء الأملانية 
عنهم  الإف��راج  مت  الذين  معظم  اإن  )د.ب.ا( 
جرى خطفهم وهم عائدين من حفل زفاف 

يف الولية منذ اأ�سبوع.
وواأ�سافت اأن اأخرين كانوا حمتجزين لدى 
فرتة  منذ  ا�سمها،  املعروف  غري  اجلماعة، 

اأطول.
املفرج  بع�س  اأن  اإىل  املتحدثة  واأ�سارت 
عنهم يف حالة �سحية �سيئة، لأنهم تعر�سوا 
للتعذيب والحتجاز يف ظروف �سعبة. ومل 

تعلق املتحدثة على ما اإذا كانت احلكومة 
دفعت فدية اأم ل للإفراج عن ال�53 �سخ�سًا. 
من  تتفاو�س  مازالت  احلكومة  اإن  وقالت 
اأجل الإفراج عن مال يقل عن 44 �سخ�سًا، 
اختطافهم  مت  الذي  الأطفال،  من  معظمهم 
من  بالقرب  املا�سي  الأ�سبوع  مدر�سة  من 

منطقة كاجارا يف ولية نيجر.
لتاأمني  جارية  مازالت  اجلهود  واأ�سافت" 

الإفراج عنهم".
�سائعة  الختطاف  عمليات  اأن  اإىل  وي�سار 
احلدوث يف نيجرييا، حيث اأحيانا ينفذها 
اإرهابيون ، يجربون الفتيات والن�ساء على 
ليقمن  يجندوهن  اأو  املقاتلني  من  الزواج 
اأجل  من  ي�ستغلهن  اأو  انتحارية  بعمليات 

العمل.
ويف بع�س الأحيان، تقوم جماعات اإجرامية 

بعمليات الختطاف للح�سول على فدية.

  بروك�سل ـ )د ب ا( :
 اأع���رب م�����س��وؤول��ون اأوروب���ي���ون عن 
لوكا  الإيطايل  ال�سفري  لأ�رشة  تعازيهم 
على  هجوم  يف  قتل  الذي  اأتانا�سيو، 
قافلة تابعة لربنامج الأغذية العاملي 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.
�سارل  الأوروبي  املجل�س  رئي�س  وقال 
مي�سيل يف تغريدة " �سعرت بال�سدمة 
قافلة  على  الهجوم  بنباأ  لعلمي 

برنامج الأغذية العاملي يف جمهورية 
الكونغو الدميقراطية، ووقوع �سحايا"، 
معربًا عن تعازيه لأ�رش الذين قتلوا يف 
الهجوم. واأ�ساف" يجب ا�ستعادة الأمن 
وال�سلم. الحتاد األأوروبي �سوف يقف 
بجانب جمهورية الكونغو الدميقراطية 

و�سعبها".
واأعرب رئي�س الربملان الأوروبي ديفيد 
�سا�سويل عن " اأمله العميق" اإزاء وقوع 

�سحايا يف الهجوم.

الإيطالي  ال�سفير  ينعون  اأوروبيون  م�سوؤولون 
بعد مقتله في الكونغو

طهران ـ )د ب اأ( :
  نفى املتحدث با�سم اخلارجية الإيرانية �سعيد خطيب زاده اإجراء 
مفاو�سات مبا�رشة بني بلده والوليات املتحدة. ونقلت وكالة اأنباء 
�سحة خلرب  :"ل  القول  عنه  )اإرن��ا(  الإيرانية  الإ�سلمية  اجلمهورية 
املفاو�سات بال�سورة التي اأُعِلن عنها، ومل جتر اأية مفاو�سات مبا�رشة 
بني اجلانبني". واأ�ساف اأن من اأولويات بلده "بالطبع متابعة الإفراج 
غالبا  واملعتقلني  املتحدة  الوليات  يف  الإيرانيني  ال�سجناء  عن 
:"لقد مت ا�ستلم ر�سائل من احلكومة  بل جرائم �رشيحة". واأو�سح 
الأمريكية اجلديدة عن طريق ال�سفارة ال�سوي�رشية، ب�سفتها الراعية 
للم�سالح الأمريكية، وبع�س وزراء خارجية الدول الأخرى للإعلن 

عن ال�ستعداد ملتابعة هذه الق�سية".

 �لخارجية 
�لإير�نية تنفي 

�إجر�ء مفاو�سات 
مبا�سرة مع 

�أمريكا
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ájOƒ©°ùdG

ô£b

Üô¨ªdG

ô°üe

¿GOƒ°ùdG

hóæjôL ádÉbEG ¢SQój »°SÉØdG Üô¨ªdG

ø«JGQÉÑe ∞«ØY ΩôcCG ±É≤jEG

 á«fÉµeEG  ,»°SÉØdG  Üô¨ŸG  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢SQój

 ó©H ,hóæjôL ∞«£∏dG óÑY ÜQóŸG øY ∫É°üØf’G

 ∫hC’G  ¢ùeCG  ,(0`0)  ôjOÉcCG  á«æ°ùM  ΩÉeCG  ∫OÉ©àdG

.»Hô¨ŸG …QhódG øe á©HÉ°ùdG ádƒ÷G ‘ ,óMC’G

 ÒãµdG  â≤ØfCG  ób  ,»°SÉØdG  Üô¨ŸG  IQGOEG  âfÉch

 …QhódG  Ωƒ‚ øe áYƒª› âÑ∏Lh ,∫GƒeC’G  øe

 ΩhOôcCG  ∞°Sƒjh  ó«› øÁCG  QGôZ  ≈∏Y  ,»∏ëŸG

 øµd ,ájƒ≤dG äÉ≤Ø°üdG ôNBG ¿Éc …òdG ,πëµd ÜƒjCGh

.GôNDƒe â©LGôJ ≥jôØdG èFÉàf

 ¢ùeCG,hóæjôL Ò°üe ôjô≤J ºà«°S ¬fCG Qó°üe ócCGh

 ,¬àdÉbEG hCG ,IÒNCG á°Uôa ¬ëæeh ¬FÉ≤ÑH ÉeEG ,ÚæK’G

 πc  ójó°ùàH  kÉÑdÉ£e  ¿ƒµ«°S  …OÉædG  ¿CG  ká°UÉN

.¬JÉ≤ëà°ùe

 Üô¨ŸG  ∂∏a  ‘  AÉª°SC’G  øe  áYƒª›  QhóJh

 ‘ ,»ÑæLCG ÜQóe ™e óbÉ©àdG Iôµa Oƒ°ùJh ,»°SÉØdG

 »æ«àæLQC’G ≈≤Ñjh ,hóæjôL øY ∫É°üØf’G n” ∫ÉM

.í°Tôe RôHCG …ófƒeÉL π«é«e

 Ωó≤dG Iôµd …ô£≤dG OÉ–’ÉH •ÉÑ°†f’G áæ÷ äQôb

 ó°ùdG ÖY’ ∞«ØY ΩôcCG ±É≤jEG óMC’G  ∫hC’G ¢ùeCG

 á«Ø∏N ≈∏Y ∂dPh ,∫ÉjQ ∞dCG 30 ¬Áô¨Jh ÚJGQÉÑe

 ΩÉeCG ¬≤jôa IGQÉÑe Ö≤Y É¡H ¤OCG »àdG äÉëjöüàdG

.»°VÉŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ô£b ¢SCÉc ádƒ£H ‘ ¿ÉjôdG

  »Hô©dG ΩÉeCG ¬≤jôa á¡LGƒe øY ΩôcCG ÜÉZ ∂dòHh

 ,ô£b  Ωƒ‚ …QhO  ádƒ£H  øe  17 ∫G  ádƒ÷G  ‘

 OóëŸGh ô£b ¢SCÉc ádƒ£Ñd á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ∂dòch

.πÑ≤ŸG á©ª÷G Ωƒj É¡d

 ≈∏Y ¬≤jôa Rƒa Ö≤Y Òãe íjöüàH ¤OCG ΩôcCG ¿Éch

 ,ô£b ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf ‘ ∞«¶f ±ó¡H ¿ÉjôdG

 kÉÑY’ 11 ó°V Ö©∏j ¿Éc ¬≤jôa ¿CG ócCG ÉeóæY ∂dPh

 …òdGh AÉ≤∏dG QGOCG …òdG ºµ◊G ∂dòH ó°ü≤jh ∞°üfh

.¬≤jôØd ájÉª◊G ÒaƒJ Ωó©H ¬ª¡JG

âjƒµdG

¿ÉªY

¿OQC’G

¬∏jóH õ¡éj äÉaQƒgh ..ˆG óªM ô°UÉëJ ∑ƒµ°ûdG

»àjƒµdG …QhódG IOƒY Qó°üàj á«°SOÉ≤dGh »Hô©dG »HôjO

»fÉª©dG …QhódG øe 11 ádƒédG π«LCÉJ

øjôëÑdG »a …ƒ«°SB’G ∑ôà©ªdG ¢Vƒîj §∏°ùdG

OÉà°S’G ∞∏e íàØj OGó°Th ..¿GOƒ°ùdG Qhõj ƒæ«àfÉØfEG 

 ¢SGôM ÜQóe

 ó¡°ûj ô°üædG

 óÑY ídÉ°üd

 »a »æ¨dG

ÉÑ«°S á©bGh

áeRCG »a ∂dÉeõdG »FÉæK ™°†j ƒµ«°ûJÉH »KÓãdG Gòg »a ÉÑª«°S IQƒ£N :»fÉª«°Sƒe

 ¥GRôdG óÑY ,»Hô¨ŸG IQób ∫ƒM ∑ƒµ°ûdG Ωƒ–

 ™e ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ,öüædG ºLÉ¡e ,ˆG óªM

 ,AÉKÓãdG póZ AÉ°ùe ,∫Ó¡dG ¬ÁôZ ΩÉeCG ¬≤jôa

 …QhO  øe  20`dG  ádƒ÷G  äÉ°ùaÉæe  øª°V

 .…Oƒ©°ùdG ÚaÎëŸG

 ô©°T  ˆG  óªM  ¿EG  ,ÚæK’G  ¢ùeCGQó°üe  ∫Ébh

 AÉ°ùe ,≥jôØdG äÉÑjQóJ ∫ÓN ,òîØdG ‘ Ω’BÉH

.á«ÑjQóàdG á°ü◊G πªµj ⁄h ,¢ùeCG

 ,áHÉ°UE’G IQƒ£N ΩóY ºZQ ¿CG Qó°üŸG ±É°VCGh

 ¬Lƒàj ,äÉaQƒg ÚdCG ,»JGhôµdG ÜQóŸG ¿CG ’EG

 ,»Hô¨ŸG øY É°VƒY …óeÉ¨dG óFGôH êõdG ƒëf

.á«°SÉ°SC’G áØ«dƒàdG ‘ ,»FóÑe πµ°ûH

 ,É¡eóY øe ˆG óªM ácQÉ°ûe Qô≤àà°S" :™HÉJh

 øµJ ⁄ ∫ÉM ‘h ..ÚæK’G ¢ùeCG ,»FÉ¡f πµ°ûH

."A’óÑdG ácO ≈∏Y óLGƒàj ób ,á≤∏≤e áHÉ°UE’G

 ∫hóL ‘ ™°SÉàdG õcôŸG É«dÉM öüædG πàëjh

 »JCÉj Éª«a ,á£≤f 25 ó«°UôH ,…QhódG Ö«JôJ

.á£≤f 36 ó«°UôH ,ÊÉãdG õcôŸÉH ∫Ó¡dG

 Ωƒ«dG Qô≤ŸG ,á«°SOÉ≤dGh »Hô©dG »HôjO Qó°üàj

 stc »àjƒµdG  …QhódG  IOƒY á∏MQ ,AÉKÓãdG

.Ωó≤dG Iôµd RÉàªŸG

 ,iôNCG  äÉ¡LGƒe  4  á©HGôdG  ádƒ÷G  ó¡°ûJh

 ™e ¿É£«Nh ,ÜÉÑ°ûdG ™e πMÉ°ùdG Ö©∏j å«M

 Éª«a ,Ωƒ«dG ,âjƒµdG ™e π«ë«ëØdGh ,áªXÉc

.AÉ©HQC’G óZ Ωƒj öüædG á«ŸÉ°ùdG »bÓj

 √Ò¶f ,•É≤f 7`H Qó°üàŸG »Hô©dG ¬LGƒ«°Sh

 ,•É≤f 6 ∂∏àÁ …òdG ,Ö«JÎdG ådÉK á«°SOÉ≤dG

 ®ÉØàM’G  ‘  áfiÉL  áÑZQh  ÒÑc  ìƒª£H

.πjƒW ÜÉ«Z ó©H ÉgÓàYG »àdG ,áª≤dÉH

 ¿Éª∏°S  ,ÜÉÑ°ûdG  ¬«ÑYÓH  »Hô©dG  í∏°ùàjh

 ¤EG  ,QÉªY  ˆG  óÑY  ,áeÓ°ùdG  QóæH  ,»°Vƒ©dG

 ,QƒØ¨dG  óÑY  ¿Éª«∏°S  ,øe  πc  äGÈN ÖfÉL

 äGQób  ™e  ,‹Éª°ûdG  ˆG  óÑY  ,íjôa  óªfi

 AÓY ,ídÉ°üdG óªMCG ,ƒHƒ≤©j ≈°ù«Y ,ÚaÎëŸG

.…OÉ¡dG »°Sƒæ°ùdG ,ÆÉHódG …óY ,‹GódG

 äGÈN á«°SOÉ≤dG  ∂∏àÁ ,ôNB’G  ÖfÉ÷G  ≈∏Y

 ,ÊÉg É°VQ ,´ƒ£ŸG QóH ,øe πc IOÉ«≤H IÒÑc

.…hÉe ˆG óÑY ,…QÉ°üf’G ó¡a ,¿É°û◊G ∞«°S

 ,πMÉ°ùdG  ±hôX  ¬HÉ°ûàJ  ,iôNCG  IGQÉÑe  ‘h

 3`H  øeÉãdG  ÜÉÑ°ûdG  ™e  ,•É≤f  4`H  ¢ùeÉÿG

 áHÉ°UEG IÒNC’G äÉ°UƒëØdG âØ°ûc Éeó©H ,•É≤f

.ÉfhQƒc ¢ShÒØH Éª¡æe πc øe ÚÑY’ 5

 ™e  ,IóMGh  á£≤æH  ÒNC’G  ,¿É£«N  »≤à∏jh

 ¥QÉØH Ωó≤àŸGh ,ó«°UôdG ¢ùØæH ¬µjöT áªXÉc

 ,∫hC’G  RƒØdG  øY  åëÑj  ÉªgÓch  ,±GógC’G

 äGƒa πÑb Ö«JÎdG ∫hóL ‘ Ωó≤à∏d ≈©°ùjh

.¿GhC’G

 ™e ,•É≤f 4`H ¢SOÉ°ùdG π«ë«ëØdG Ωó£°üjh

 OÉà°SG  ≈∏Y ,•É≤f 5`H ™HGôdG  âjƒµdG  ¬Ø«°V

.…QhódÉH ¢ShÉ°TCÓd ÉÑ©∏e óªàYG …òdG ,ôHÉL

 ,õ«ªŸG  AGOC’G  QGôµJ  ≈∏Y  π«ë«ëØdG  øgGôjh

 áé«àæH êhôî∏d É«©°S ,öüædG ΩÉeCG ¬eób …òdG

 √Ì©J RhÉŒ ‘ âjƒµdG πeCÉj Éª«a ,á«HÉéjEG

.É«Ñ∏°S ∫OÉ©J ÉeóæY ,¿É£«N ΩÉeCG

 3`H Ö«JÎdG ™HÉ°S ,á«ŸÉ°ùdG á¡LGƒe πã“h

 á©bƒe ,•É≤f 7`H ∞«°UƒdG öüædG ™e ,•É≤f

 ,äGQób øe ¿É≤jôØdG ¬µ∏àÁ Ée πX ‘ ájQÉf

 ≈∏Y Ö«gôdG óªà©jh .äÉ©∏£J øe Éªghóëjh

 ¤EG ,…ƒ°SƒŸG Ú°ùM ,ƒfÉ«HÉa ∂jôJÉH øe πc

 ™e RÈj Éªæ«H ,Éª«d ¢ùµ«dCGh ,Góf óYÉ°ùe ÖfÉL

 ,RGƒa π©°ûe ,AÉ«°V ó«°S ,»MÉjôdG óªMCG öüædG

.ΩÉMO óªëŸ áaÉ°VE’ÉH

 ,ÚæK’G ¢ùeCG ,Ωó≤dG Iôµd ÊÉª©dG OÉ–’G Qôb

.…QhódG øe 11 ádƒ÷G π«LCÉJ

 ôµ°ù©ŸÉH ,¿ÉªY Öîàæe •ÉÑJQG ÖÑ°ùH ∂dPh

 GOGó©à°SG  ,»HOh  §≤°ùe  ‘  …Ò°†ëàdG

 ¤EG á∏gDƒŸGh áLhOõŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üà∏d

 Ú°üdG  ‘ É«°SBG  ¢SCÉch 2022 ô£b ∫Éjófƒe

.2023

 AóÑd Gô¶f{ :¬d ¿É«H ‘ ÊÉª©dG OÉ–’G ∫Ébh

 IOÉaE’G  Oƒf  ,∫hC’G  »æWƒdG  ÖîàæŸG  ôµ°ù©e

 »àdGh ,…QhódG øe 11 ádƒ÷G π«LCÉJ Qô≤J ¬fCÉH

.z¢SQÉe/QGPBG 5 h 4 »eƒj É¡àeÉbEG GQô≤e ¿Éc

 óYƒÃ É≤M’ ºµ«aGƒæ°S{ :ÊÉª©dG OÉ–’G ”CGh

 º∏©dGh  ´ÓWE’ÉH  ËôµàdG  ƒLôŸG  ,É¡àeÉbEG

.z∂dP ∫É«M áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh

 ,ÚæK’G  ¢ùeCG  ,ÊOQC’G  §∏°ùdG  …OÉf  ø∏YCG

 OÉ–’G  ¢SCÉc  ádƒ£Ñd  á«fÉãdG  áYƒªéŸG  ¿CG

 ¥ôëŸG  áaÉ°†à°SÉH  ≈¶ëà°S  ,…ƒ«°SB’G

.»æjôëÑdG

 ≈∏Y  á«ª°SôdG  ¬àëØ°U  ÈY  ,§∏°ùdG  ∞°ûch

 ≥ah ΩÉ≤à°S áYƒªéŸG äGAÉ≤d ¿CG ,"∑ƒÑ°ù«a"
 áWÓH ,¬≤jôa ÖfÉL ¤EG º°†à°Sh ,™ªéàdG ΩÉ¶f

 ¥ôëŸGh  ,ÊÉæÑ∏dG  QÉ°üfC’Gh  ,»æ«£°ù∏ØdG

 ∑QÉ°û«°S ,§∏°ùdG ¿CG ôcòdÉH ôjóL .»æjôëÑdG

 OÉ–’G ¢SCÉc ádƒ£H ‘ ,¬îjQÉJ ‘ Iôe ∫hC’

.ájQÉ≤dG á°üNôdG ≈∏Y π°üM Éeó©H ,…ƒ«°SB’G

 ,áaÎëŸG ájófC’G ±É°üŸ ó©°U ób §∏°ùdG ¿Éch

 ‘ Iõ«‡ èFÉàf ≥≤Mh ,§≤a Úª°Sƒe πÑb

.á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸG

 ,ÊGOƒ°ùdG  Ωó≤dG  Iôc  OÉ–G  πÑ≤à°SG

 ¢ù«FQ ,ƒæ«àfÉØfEG ÊÉ«L ,ÚæK’G ¢ùeCG

 ,zÉØ«a{  Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG  OÉ–E’G

.¬d ≥aGôŸG óaƒdGh

 ,ÊGOƒ°ùdG OÉ–Ód ΩÉ©dG ÚeC’G ∫Ébh

 ö†M  ƒæ«àfÉØfEG{  :πÑL  ƒHCG  ø°ùM

 ,É«≤jôaEG  ÜƒæL  øe  ÉeOÉb  ¿GOƒ°ù∏d

 ¿hÒa  …öùjƒ°ùdG  øe  πc  ¬≤aGQh

 äGOÉ–’G IóMh ¢ù«FQ ,ƒ‚ÉØ«°SÉe

 ΩÉ©dG  ÒJôµ°ùdGh  ,ÉØ«ØdÉH  á«æWƒdG

 ,Éà°Sƒc  hQƒJhCGh  ,¢Sƒ«JÉe  ,∞∏µŸG

 ,õjófÉfÒa ¿ƒ«∏Lh ,ä’É°üJ’G ôjóe

.zÉØ«ØdG ¢ù«FQ Öàµe ôjóe

 ,ÊGOƒ°ùdG  OÉ–’G  ¢ù«FQ  :±É°VCGh

 ™e  ¬àdƒL  ∫ÓN  õcQ  ,OGó°T  ∫Éªc

 AÉæH  øY  åjó◊G  ≈∏Y  ,ƒæ«àfÉØfEG

 äÉ«æÑdGh  QOGƒµdG  π«gCÉJh  ,äGQó≤dG

 OÉà°SG  Gójó–h  ,á«fGOƒ°ùdG  á«àëàdG

.zOGó°T/º«∏M

 ΩƒWôÿG  OÉà°SG  ¿CG  OGó°T  í°VhCGh

 â©°V oh áª°üH ôNBG Oƒ©J ,zÉ≤HÉ°S{

 ,2011  ‘  z¿É°ûdG{  ádƒ£Ñd  ¬«∏Y

 å«M ,Ú◊G ∂dP òæe πjƒW âbh ôeh

 êÉàëjh ,ÒÑc ´ó°üJ ¿B’G  ¬H çóM

.π«gCÉJ IOÉYE’

 πªëj ,OÉà°S’G Gòg ¿CG ¤EG OGó°T QÉ°TCGh

 á«≤jôaE’G ·C’G ¢SCÉc ádƒ£H äÉjôcP

 Ωó≤dG  Iôc  ≈∏Y  Iõjõ©dG  ,1970

.á«fGOƒ°ùdG

 OÉ–E’G  ¢ù«FQ{  :πÑL  ƒHCG  π°UGhh

 IOÉYE’  ,Üƒ∏£ŸG  OóM  ÊGOƒ°ùdG

 º««≤J ƒgh ,OGó°T/º«∏M OÉà°SG π«gCÉJ

 ‘  QGôªà°S’Gh  ,É¡ãjó–h  ¬à«°VQCG

 ¤EG ,äÉLQóŸG AÉæH IOÉYEGh ,É¡àfÉ«°U

.zêQÉîŸGh πNGóŸG á÷É©e ÖfÉL

 ,¬JQÉjR π¡à°SG ÉØ«ØdG ¢ù«FQ{ :πªcCGh

 á∏ã‡ ,Ωó≤dG Iôc IöSCÉH ´ÉªàL’ÉH

 ,ÊGOƒ°ùdG  IôµdG  OÉ–G  ¢ù«FQ  ‘

 ,IQGOE’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCGh  ,¬HGƒfh

 ,RÉàªŸG …QhódG ájófCG AÉ°ShDhQ ¢†©Hh

 ¢†©Hh  ,ájófC’G  ∂∏àd  Ú∏ã‡  hCG

.zΩó≤dG Iôc OÉ–’ á≤HÉ°ùdG äGOÉ«≤dG

 Égó©H  QGR  ƒæ«àfÉØfEG  ¿CG  ±É°VCGh

 ≈∏Y ∞bhh ,Ωó≤dG Iôc áfÉ≤J á«ÁOÉcCG

 Ωó≤dG  Iôc  •É°ûf  ™HÉJh  ,É¡JÉÑ∏£àe

.äGó«°ù∏d

 :ÊGOƒ°ùdG OÉ–Ód ΩÉ©dG ÚeC’G ±OQCGh

 ,iõ¨e äGP âfÉc ÉØ«ØdG ¢ù«FQ IQÉjR{

 OÉà°SÉH ≥∏©àj …òdG ≥°ûdG ‘ á°UÉN

.zOGó°T/º«∏M

 ¿CG  ,ÂÉ¨dG  óLÉe  öüædG  ¢SGôM  ÜQóe  ócCG

 Iôµd …ò«ØæàdG ôjóŸG »æ¨dG óÑY Ú°ùM ¬∏«eR

 ó°V ájöüæY ®ÉØdCÉH √ƒØàj ⁄ ,…OÉædÉH Ωó≤dG

.ÉÑ«°S »∏jRGÈdG ,ÜÉÑ°ûdG ±Îfi

 •ÉÑ°†f’G  áæ÷  ¿EÉa,á«Øë°U  ôjQÉ≤àd  kÉ≤ahh

 ¿CÉ°ûH ájQÉ÷G É¡JÉ≤«≤– QÉWEG ‘ ,¥ÓNC’Gh

 âYóà°SG ,IÒNC’G ÜÉÑ°ûdGh öüædG IGQÉÑe áeRCG

 πc äô¡XCG ¿G ó©H ,¬JOÉ¡°ûd ´Éªà°SÓd ÂÉ¨dG

 »æ¨dGóÑY Ú°ùM QGƒéH ¿Éc ¬fCG ,á©bGƒdG Qƒ°U

.çGóMC’G ∂∏J AÉæKCG

 ™ª°ùj ⁄ ¬fEG ,öüædG ≈eôe ¢SGôM ÜQóe ∫Ébh

 ,»æ¨dG  óÑY  øe  äQó°U  ájöüæY  ®ÉØdCG  …CG

.∂dP ó«cCÉJ ™«£à°ùjh ,√QGƒéH ¿Éc ¬fG kGócDƒe

 ‘ É¡JGQGôb QGó°UE’ •ÉÑ°†f’G áæ÷ ≈©°ùJh

 ájÉ¡f πÑb ,»°VÉjôdG §°SƒdG â∏¨°T »àdG áeRC’G

.…QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G

 Ú°ùM ,ÜÉÑ°ûdG  ¢ù«FQ  ¿É£∏ÑdG  ódÉN º¡JGh

 …OÉæH Ωó≤dG Iôµd …ò«ØæàdG ôjóŸG »æ¨dG óÑY

 ¬≤jôa ÖYÓd ájöüæY ®ÉØdCG ¬«LƒàH ,öüædG

 óÑY  Oôj  ¿CG  πÑb  ,ÉÑ«°S  »∏jRGÈdG  ±ÎëŸG

 ®ÉØdCÉH ¬«∏Y AGóàY’ÉH ¿É£∏ÑdG ΩÉ¡JÉH »æ¨dG

.ÊƒjõØ∏àdG π≤ædG äGÒeÉc É¡Jó°UQ ,á«HÉf

 ôjóŸG ƒµ«°ûJÉH »ª«L ™°Vh

 »FÉæãdG  ,∂dÉeõ∏d  »æØdG

 IõªM  »°ùfƒàdGh  ó«Y  óªMCG

 QGôb  ó©H  ,áeRCG  ‘ »Kƒ∏ãŸG

 OÉ©Ñà°SÉH  ‹É¨JÈdG  ÜQóŸG

 á¡LGƒe  øe  ΩÉeEG  ΩRÉM

 ‘  ,‹É¨æ°ùdG  â«‚ƒJ

 á∏Môe  øe  á«fÉãdG  ádƒ÷G

 …QhO  ádƒ£ÑH  äÉYƒªéŸG

.É«≤jôaCG ∫É£HCG

 ΩRÉM ó©Ñà°SG ƒµ«°ûJÉH ¿Éch

 »°SÉ°SC’G  øÁC’G  Ò¡¶dG  ΩÉeEG

 â«‚ƒJ á¡LGƒe øe ¬≤jôØd

 ¥ÉØJÉH ∂dPh ,ôjhóàdG áéëH

 áªFÉb ¿ÓYEG πÑb »FÉæãdG ÚH

.∫É¨æ°ùdÉH IóLGƒàŸG ≥jôØdG

 Ò¡¶dG õcôe ΩÉeEG ΩRÉM πàMGh

 ‹É¨JÈdG  π«µ°ûJ  ‘  øÁC’G

 ,º°SƒŸG  ájGóH  òæe  ƒµ«°ûJÉH

 »FÉæã∏d ΩÉJ ÜÉ«Z ó¡°T …òdGh

.ó«Y óªMCGh »Kƒ∏ãŸG IõªM

 IõªM  »°ùfƒàdG  ô¡¶j  ⁄

 ¬≤jôa  π«µ°ûJ  ‘  »Kƒ∏ãŸG

 º°SƒŸG ájGóH òæe ¬d º°†æŸG

 §≤a IóMGh Iôe iƒ°S ,…QÉ÷G

 ¿ƒfÉc  øe  ÊÉãdG  ‘ äAÉL

.»°VÉŸG ôjÉæj/≈fÉãdG

 ™aó∏d  ƒµ«°ûJÉH  CÉ÷h

 ≈∏Y »ÑfEG AÉ≤d ‘ »Kƒ∏ãŸÉH

 ÊÉãdG ‘ äQƒÑ°ShÎH Ö©∏e

 ôjÉæj/≈fÉãdG  ¿ƒfÉc  øe

 ΩRÉM ÜÉ«Z ÖÑ°ùH ,»°VÉŸG

 ≥≤M IGQÉÑe ‘ ,áHÉ°UEÓd ΩÉeEG

.(1-2) RƒØdG ¢†«HC’G É¡«a

 øY  »Kƒ∏ãŸG  ÜÉZ  ºK

 ,ïjQÉàdG  ∂dP  òæe  äÉjQÉÑŸG

 É«æa  OÉ©Ñà°S’G  ¿Éc  AGƒ°S

 hCG  ,äÉjQÉÑŸG  øe  ÒãµdG  ‘

 ‘  ´õéH  áHÉ°UE’G  »YGóH

 ,áÑcô∏d  »LQÉÿG  •ÉHôdG

 ióMEG  ‘ É¡d  ¢Vô©J »àdGh

.äÉÑjQóàdG

 …CG  ‘  ,ó«Y  óªMCG  ô¡¶j  ⁄

 º°SƒŸÉH  ∂dÉeõ∏d  IGQÉÑe

 óàeG √OÉ©Ñà°SG ¿CGh πH ,‹É◊G

 äÉjQÉÑe  ºFGƒb  øY  ÜÉ«¨∏d

 øe ÒãµdG ‘ ¢†«HC’G ≥jôØdG

.äÉÑ°SÉæŸG

 ¬d ácQÉ°ûe ôNBG  ó«Y πé°Sh

 öüe »°S ±EG ΩÉeCG ∂dÉeõdG ™e

 ¢SCÉc  øe  á«fÉªãdG  QhO  ‘

 Ωƒj ,»°†≤æŸG º°SƒŸG öüe

 Èªaƒf/≈fÉãdG  øjöûJ  21

.»°VÉŸG

 óªMCG π«MQ ƒµ«°ûJÉH ¢†aQh

 ôjÉæj/≈fÉãdG ¿ƒfÉc ‘ ó«Y

 Ö∏£H ,»∏«YÉª°SEÓd »°VÉŸG

 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ÖYÓdG  øe

 ⁄  »àdG  ácQÉ°ûŸG  á°Uôa

.º°SƒŸG ájGóH òæe ¬d É¡ëæÁ

 ôKCÉJ  øe  ¢†©ÑdG  ≈°ûîjh

 »Kƒ∏ãŸG  IõªMh  ó«Y  óªMCG

 äÉjQÉÑe  øY  º¡HÉ«Z  øe

 â°ù«d  IÎa  òæe  ∂dÉeõdG

 ÅLÉØŸG Qƒ¡¶dGh ,IÒ°ü≤dÉH

.â«‚ƒJ á¡LGƒe ‘

 â«‚ƒJ  IGQÉÑe  πã“h

 ∫OÉ©J  ó©H  ∂dÉeõ∏d  áÑ≤Y

 ádƒ÷G  á¡LGƒe  ‘  ¢†«HC’G

 ôFGõ÷G  ájOƒdƒe  ΩÉeCG  ¤hC’G

 …CG  ∞©°†J  å«M  ,IôgÉ≤dÉH

 ¢Uôa  øe  á«Ñ∏°S  áé«àf

 õéM  ≈∏Y  ≥jôØdG  á°ùaÉæe

 Qhód  QƒÑ©dG  »JôcòJ  ióMEG

.á«fÉªãdG

 ƒ°ùà«H  »≤jôaCG  Üƒæ÷G  ócCG

 »æØdG  ôjóŸG  ,ÊÉª«°Sƒe

 ¬fCG  ,…öüŸG  »∏gCÓd

 ≈∏Y  RƒØdG  ≥«≤ëàd  ≈©°ùj

 ,ÊGõæàdG  ÉÑª«°S  ÜÉ°ùM

 á∏Môe  øe  á«fÉãdG  ádƒ÷ÉH

 …QhO  ádƒ£ÑH  äÉYƒªéŸG

.É«≤jôaCG ∫É£HCG

 ‘  ÊÉª«°Sƒe  ∫Ébh

 ¢UÉÿG  »Øë°üdG  ô“DƒŸG

 GÒãc  ôKCÉJ  »∏gC’G"  :AÉ≤∏dÉH

 ¢SCÉc ‘ áÑ©°üdG äÉjQÉÑŸÉH

 ÖÑ°ùJ Ée Gògh ,ájófCÓd ⁄É©dG

 áHÉ°UEÓd  äÉHÉ«Z  OƒLh  ‘

 Éæ°†N  ÉæfC’  ;ádƒ£ÑdG  ó©H

 øµd  ,ΩÉjCG  9 ‘ äÉjQÉÑe  3

 øe ÉgÉæÑ°ùàcG »àdG äGÈÿG

."GÒãc Éfó«Øà°S ácQÉ°ûŸG

 :»∏gCÓd »æØdG ôjóŸG ∞°ûch

 ≈∏Y ¿B’G πeÉc õ«côJ Éæjód"
 Éeh ,ÉÑª«°S ΩÉeCG Ωƒ«dG IGQÉÑe

 ádƒ£ÑdG ‘ ¬≤«≤ëàd ≈©°ùf

."»°VÉŸG ‘ ÒµØàdG ¢ù«dh

 ∫hó÷  ô¶æf"  :Oó°Th

 º°SƒŸG  Gòg  äÉYƒªéŸG

 º°ù◊ ≈©°ùfh ,∞∏àfl πµ°ûH

 ¢ùµY  ≈∏Y  GôµÑe  πgCÉàdG

 Éæª°ùM …òdG ,»°VÉŸG º°SƒŸG

 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ¬«a  πgCÉàdG

 ádƒ÷G  ‘  ÊGOƒ°ùdG  ∫Ó¡dG

 ."IÒNC’G

 äGÒ«¨J Éæjód ¢ù«d" :±É°VCGh

 øµdh ,¢ù≤£dÉH ≥∏©àJ á«æa

 á£ÿG ‘ äGÒ«¨J âKóM GPEG

 øe ¿ƒµà°S ,Ö©∏dG á≤jôW hCG

."Éæg ÉÑª«°S ≈∏Y RƒØdG πLCG

 √òg"  :ÊÉª«°Sƒe  π°UGhh

 É¡©e πeÉ©àf Ωób Iôc IGQÉÑe

 øµdh ÉÑª«°S ΩÎëfh ,¢UôëH

 É°†jCG  º¡fC’  ;á¨dÉÑe  ¿hO

 ‘  áÑZôdG  ¢ùØæH  ¿ƒ©àªàj

 »æØdG  ôjóŸG  OGRh  ."RƒØdG

 Éææµd ,õ«‡ ÉÑª«°S" :»∏gCÓd

 ≥«≤ëàd É«©°S ’EG Éæg äCÉf ⁄

 ¢ùaÉæe ÊGõæàdG ≥jôØdG ,RƒØdG

 √ÒgÉªéH  ™àªàjh  …ƒb

."Éæg IÒÑc á«Ñ©°Th

 ,Gó«L ÉÑª«°S â°SQO" :±OQCGh

 ,Ió«L  öUÉæY  ∂∏Á  ƒgh

 ¢ùjƒd »≤«ÑeRƒŸG É°Uƒ°üN

 âæc  Éªæ«M  ¬aôYCG  …òdG

 øY Ó°†a ,õfhGO ø°üd ÉHQóe

 ºbQ ÖYÓdGh 7 ºbQ ºLÉ¡ŸG

."14

 ΩÉeCG ÉæfCG ócDƒj Gòg πc" :”CGh

 á¡LGƒe  ‘  IÒÑc  IGQÉÑe

 Éææµd  ,º¶æeh  …ƒb  ≥jôa

 áé«àf  ≥«≤ëàd  ≈©°ùf

 ôµÑŸG πgCÉàdG º°ù◊ á«HÉéjEG

."áYƒªéŸG √òg øY



�نتزع �صباب �لأهلي بطاق���ة �لو�صول �إىل 

نهائي كاأ�س رئي�س �لدولة، بعد فوزه على 

بني يا�س م�صاء �أم�س �لأثنني، )1-0( على 

�ص���تاد نادي �ل�ص���ارقة، يف �ملبار�ة �لأوىل 

للدور قبل �لنهائي للبطولة.

وقدم �لفريقان �أد�ء متحفظا طو�ل �ل�ص���وط 

�لأول، ومل تكن هناك خطورة �ص���وى ركلة 

حرة ل�ص���باب �لأهلي، و�ص���ددها كارتابيا، 

وحولها فهد �ل�صنحاين، حار�س بني يا�س، 

ب�صعوبة �إىل ركلة ركنية يف �لدقيقة 23.

و�حت�صب حكم �ملبار�ة هدفًا لبني يا�س يف 

�لدقيقة 33، �صجله �صهيل �لنوبي، ثم عاد 

و�ألغاه، بد�عي �لت�صلل، بعد �لعودة ملدة 6 

دقائ���ق �إىل تقنية �لفيديو، لينتهي �ل�صوط 

�لأول بالتعادل �ل�صلبي.

وتلقى بني يا�س �رضبة موجعة يف �لدقيقة 

56، بطرد مد�فعه ج���و�و فيكتور، ومدربه 

د�نيي���ل �ي�صايال، ليكمل �لفري���ق �ملبار�ة 

بع�رضة لعبني، وهو ما منح �صباب �لأهلي 

�أف�صلية �ل�صيطرة يف �لدقائق �لتالية.

و��صتفاد �صباب �لأهلي من �لنق�س �لعددي 

يف �صفوف مناف�صه، و�صجل هدفًا بر�أ�صية 

من لعبه �يجور جي�صو�س يف �لدقيقة 73، 

بعد ركلة حرة لعبت عر�صية و�صط منطقة 

جز�ء بني يا�س.

وطرد خمي�س �حلم���ادي، مد�فع بني يا�س 

يف �لدقيق���ة 89، بع���د تدخ���ل قوي مع 

كارتابيا، على حدود منطقة �جلز�ء، لتنتهي 

�آمال فريق���ه متامًا يف �إمكانية �لعودة �إىل 

�ملبار�ة.

بعد ح�صوله على نقطة و�حدة، 

من �آخر مبار�تني خا�صهما يف 

�لدوري �لأملاين، يتطلع بايرن 

ميونخ �إىل �لتخل�س من كبوته 

�حلالية، ع���ن طريق ��صتعادة 

م�صريت���ه �لر�ئع���ة، يف رحلة 

�لدفاع عن لقبه �لأوروبي.

ويح���ل باي���رن �صيف���ا على 

�لي���وم  �لإيط���ايل،  لت�صي���و 

�لثالثاء، يف ذهاب دور �ل�صتة 

ع�رض لدوري �أبطال �أوروبا، كما 

يلتقي �أتلتيكو مدريد �لإ�صباين 

ت�صيل�صي �لإجنليزي، يف نف�س 

�لتوقيت.

و�أ�صفرت كبوة بايرن �ملحلية، 

عن �إحي���اء �ل�رض�ع على لقب 

�لدوري، حي���ث �قت�رض �لفارق 

مع ليبزي���ج، �صاحب �ملركز 

�لثاين، على نقطتني فقط.

وقال هانز فليك، �ملدير �لفني 

لبايرن، بعد هزمية فريقه �أمام 

�آينرت�خ���ت فر�نكفورت )2/1(، 

�ل�صبت �ملا�ص���ي : "�إنه مو�صم 

طويل".

�لهزمي���ة بعد تعادل  وجاءت 

�ملب���ار�ة  )3/3( يف  �لفري���ق 

�ل�صابقة، مع �أرمينيا بيليفيلد، 

ليفق���د باي���رن خم����س نقاط 

متتالية، يف رحلة �لدفاع عن 

لقب �لبوند�صليجا.

ومل يح�صل بايرن على �لفرتة 

�لكافي���ة لالإع���د�د، قبل بد�ية 

�ملو�صم �حلايل.

كما �صاعف���ت �لثالثية )دوري 

وكاأ�س �أملاني���ا ودوري �أبطال 

�أوروبا( �لت���ي �أحرزها �لفريق، 

يف �ملو�ص���م �ملا�ص���ي، م���ن 

�رتباطات���ه، حي���ث كان عليه 

�ل�صف���ر �إىل �لعا�صمة �لقطرية 

�لدوحة، يف وق���ت �صابق من 

�ل�صهر �حلايل، خلو�س فعاليات 

كاأ�س �لعامل لالأندية، �لتي توج 

بلقبها.

ومل يحقق بايرن �أي فوز على 

�مل�صتوى �ملحلي، منذ عودته 

من �لدوحة

ومنذ �أن خ����رض �أمام ليفربول، 

يف دور �ل�صت���ة ع����رض لدوري 

�ملو�صم  �لأوروبي، يف  �لأبطال 

قبل �ملا�صي، مل يخ�رض بايرن 

�أي مبار�ة بالبطولة، على مد�ر 

نحو عامني، حيث فاز يف 16 

مو�جهة، وتعادل يف و�حدة.

وق���ال مانويل نوي���ر، حار�س 

�لبافاري:  �لفريق  مرمى وقائد 

"�أعتقد �أنن���ا �صنكون �ملر�صح 
�لأق���وى للف���وز )يف مو�جهة 

�لتعامل  يتعني  لكن  لت�صيو(، 

لأن  �ملب���ار�ة بجدي���ة،  م���ع 

�ملناف����س لدي���ه مهاجم���ون 

متميزون".

و�أو�صح: "ن���درك مدى خطورة 

مهاج���م  �إميوبيل���ي،  �ص���ريو 

لت�صي���و.. �أعتق���د �أن روب���رت 

لهذه  يتطلع  ليفاندوف�صك���ي 

�ملو�جهة".

�إميوبيل���ي بجائ���زة  وت���وج 

�حل���ذ�ء �لذهبي، لأف�صل هد�ف 

يف  �ملحلي���ة  بالبط���ولت 

�ملو�صم �ملا�صي، بعدما �صجل 

36 هدفا يف �لدوري �لإيطايل، 

متفوقا بفارق هدفني فقط على 

ليفاندوف�صك���ي، �لذي حل يف 

�ملركز �لثاين.

اأبوظبي/ وام:

 �أك���د �لنخ���رية �خلييلي �ملدي���ر �لتنفيذي 

لن���ادي �أبوظب���ي للدر�ج���ات �لهو�ئية، �أن 

�لن�صخة �لثالثة من ط���و�ف �لإمار�ت تعزز 

ري���ادة �لدولة يف تنظيم ك���رى �لفعاليات 

�لريا�صية �لعاملية يف ظل �لدعم �لكبري من 

�لقيادة �لر�صيدة �لتي توؤمن باأهمية �لريا�صة 

ودورها، كم���ا �أنها تدعم مكان���ة �لإمار�ت 

لدى �لحت���اد �لدويل للدر�جات، ول�صيما �أن 

�لإمار�ت توؤكد� دوم���ا على قدرتها لتحويل 

�لتحديات �إىل ق�ص�س جناح.

وق���ال " �صهدنا �نطالق���ة قوية يف �لن�صخة 

�لثالث���ة و�ص���ط م�صاركة نخب���ة �لدر�جني 

و�لف���رق �لعاملية، و�أن �إ�صتم���ر�ر ��صت�صافة 

حدث عاملي بقيمة وبحجم طو�ف �لإمار�ت 

ي�صه���م يف تطور ريا�ص���ة �لدر�جات، ويعزز 

م�صتويات �لتفاعل �ملجتمعي بالريا�صة".

و�أو�ص���ح �أن �إقام���ة �لطو�ف به���ذ� �لتنظيم 

�لح���رت�يف و�مل�صاركة �لكب���رية من �لفرق 

�لعاملية، وجن���وم �للعبة �صينعك�س �إيجابًا 

على �صعيد خطط �نت�صار ريا�صة �لدر�جات 

�لهو�ئية وتو�صيع قاعدة �للعبة يف �لإمار�ت، 

ويزي���د من عدد �ملمار�ص���ني لهذه �لريا�صة 

يف �لدول���ة، ول�صيما �نه بات يت�صاعف يف 

�ل�صنو�ت �لأخ���رية، يف ظل وجود عدد كبري 

من �لأندية و�لف���رق �ملحلية، باتت حتر�س 

على �صق���ل وتطوير �ملو�ه���ب و�صوًل �ىل 

�لعاملية.

و�أ�صاف " نحن نحر�س على حتقيق �ل�صتفادة 

�لق�صوى من هذ� �ملحفل �لريا�صي �لعاملي، 

ومن تو�جد �لف���رق �لعاملية �لأخرى و�لتزود 

من جتاربها وخر�تها يف تطوير جتربتنا مع 

نادي �أبوظبي للدر�جات �لهو�ئية".

وقال �إن ن���ادي �أبوظبي للدر�جات �لهو�ئية 

يو��ص���ل تنفيذ خطط���ه وبر�جمه �لطموحة 

باإقامة �ل�صباق���ات �ملجتمعية و�لتناف�صية 

بالتع���اون مع جمل�س �أبوظب���ي �لريا�صي، 

�إ�صافة �ىل �إقامة �لور�س و�ملع�صكر�ت لتطوير 

�لكادر �لفني و�لدر�جني.

�أبوظبي  لن���ادي  �لتنفي���ذي  و�أكد �ملدي���ر 

للدر�ج���ات �لهو�ئية �أنه يتمن���ى مو��صلة 

�لإيجابية  �لنتائج  �لإمار�ت لتحقيق  فريق 

مثلما فع���ل يف �لن�صختني �لأوىل و�لثانية 

يف ظل �لتناف�س �لقوي من �لفرق �لعاملية، 

و�أن تو��صل �للجنة �لعليا �ملنظمة �لنجاح 

يف تنظيمه���ا �ملبهر للحدث و�إظهار �لوجه 

�مل�رضق و�حل�صاري لالإمار�ت.

�صعر �لهولندي رونالد كومان، 

لر�صلون���ة،  �لفن���ي  �ملدي���ر 

بخيبة �أم���ل من لعبي فريقه 

قادي�س،  �أم���ام  �لتعادل  عقب 

�لأح���د،  �لأول  �أم����س   ،)1-1(

على ملعب �لكامب نو، �صمن 

من   24 �جلول���ة  مناف�ص���ات 

�لدوري �لإ�صباين.

وذك���رت �صحيف���ة "مون���دو 

�أن  �لإ�صباني���ة،  ديبورتيف���و" 
رونال���د كوم���ان مل ينتظ���ر 

�ملبار�ة،  نهاي���ة  بعد  لعبيه 

يف لفت���ة غ���ري معت���ادة من 

�ملدرب �لهولندي، حيث توجه 

مبا����رضة نح���و غرف���ة خلع 

دون  �أم���ل  بخيبة  �ملالب����س 

حتية �لفريق.

كان  كوم���ان  �أن  و�أ�صاف���ت 

ينتظر لعبيه د�ئًما يف معظم 

�ملباريات حتى �لتي يخ�رضها 

�لفريق، ليقوم بتحيتهم و�حًد� 

تل���و �لآخر، لكن ه���ذه �ملرة 

�جته مبا�رضة لغرفة �ملالب�س، 

عق���ب �إطالق �حلك���م �صافرة 

نهاية �ملبار�ة.

�لبار�ص���ا  م���درب  و�ع���رتف 

يف �ملوؤمت���ر �ل�صحف���ي بعد 

�ملبار�ة، باأن���ه ي�صعر بخيبة 

�أمل �أكرث بكثري مما كان عليه 

يوم �لكارث���ة �لأوروبية �أمام 

باري�س �ص���ان جريمان، �لتي 

خ�رضه���ا بر�صلون���ة بنتيجة 

.)1-4(

�أن ي�صتاأن���ف  وم���ن �ملق���رر 

بر�صلون���ة ��صتعد�دته �صباح 

�لي���وم �لثن���ني، للتح�ص���ري 

�إلت�صي  �أمام  �ملقبلة  للمبار�ة 

باجلولة 25 من �لليجا.
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 �سباب الأهلي يهزم بني 

يا�س وي�سعد اإلى نهائي 

كاأ�س رئي�س الدولة

رامو�س يميل للبقاء في 
ريال مدريد
ل ز�ل ريال مدريد مل يتو�صل حتى 

�لآن لتف���اق، مع قائ���ده �صريجيو 

ر�مو����س، حول جتدي���د عقده �لذي 

ينتهي بنهاية �ملو�صم �حلايل.

ويريد ر�مو�س �حل�صول على نف�س 

ر�تب���ه �حلايل )12 ملي���ون يورو(، 

يف �لعق���د �جلدي���د، لك���ن �لنادي 

�مللكي طلب تخفي�صه بن�صبة %10، 

�لقت�صادية  �لظ���روف  للتكيف مع 

�لتي خلفتها �أزمة فريو�س كورونا.

وبح�ص���ب ت�رضيح���ات �ل�صحف���ي 

خولي���و بوليدو، لإذ�ع���ة "كادينا 

�ص���ري" �لإ�صبانية، ف���اإن ر�مو�س ل 

يفكر يف �لتوقيع لناٍد �آخر

"ر�مو�س و��صح جًد�  وقال بوليدو: 

�أن���ه يريد �لبقاء يف ري���ال مدريد، 

و�أعتقد �أن���ه �إذ� كان عليه �أن يبذل 

جهًد�، ف�صوف يفعل يف �لنهاية".

وتابع: "قائد ري���ال مدريد ي�صتمر 

بنف�س �لنية، �لتي طاملا كانت يف 

ر�أ�صه، وهي �ل�صتمر�ر يف �لنادي".

لفتة غير معتادة من كومان تجاه 

لعبي بر�سلونة

ا�ستمرارية طواف الإمارات ت�سهم في تطوير 
ريا�سة الدراجات

بايرن واأتلتيكو يبحثان عن �سمادات اأوروبية 

للجراح المحلية

»مان�سي�ستر �سيتي« .. خطوات واثقة على طريق 

»الرقم واحد« عالمياً
ـ وام :  اأبوظبيـ 

يو��ص���ل فريق مان�صي�صرت �صيتي حتطي���م �لأرقام �لقيا�صية، 

وت�صجي���ل ��صمه باأحرف من ذه���ب يف �لدوري �لإجنليزي / 

�أق���وى �لدوريات �لعاملية / ويت�ص���در جدول �لرتتيب ب� 59 

نقطة ويكون �لأقرب حل�صد �للقب.

وحم���ل فوزه عل���ى �أر�صنال م�صاء �أم����س �لأول �لأحد بهدف 

مقاب���ل ل �صيء يف �جلولة 25 من " �لرمييري ليج " �لكثري 

م���ن �لأرقام �لتاريخية غري �مل�صبوق���ة، لي�صيف �إىل ر�صيده 

�ملزيد من �لإجن���از�ت منذ �نتقال ملكيت���ه �إىل �أبوظبي يف 

�صبتمر من عام 2008.

وتعد �أبرز �لأرقام �لتي �صجلها �ل�" �صيتي" هي �أطول �صل�صلة 

فوز لناد بتاري���خ �لدوري �لإجنليزي بو�ق���ع 18 فوز� على 

�لتو�يل يف كل �مل�صابق���ات، يف نف�س �لوقت �لذي مل يخ�رض 

في���ه �لفريق طيلة �ل� 25 مب���ار�ة �لأخرية، بل مل يتاأخر يف 

�لنتيج���ة بكل �مل�صابقات �آخر 17 مب���ار�ة، كما �أنه �أول ناد 

يف تاري���خ �ل� " برميي���ري ليج " يحقق �لف���وز يف �أول 11 

مب���ار�ة متتالية خالل �لعام �جلديد، يف نف�س �لوقت وخالل 

مو�جهاته مع �أر�صنال يعد مان�صي�صرت �صيتي �لنادي �لوحيد 

يف تاريخ �لكرة �لإجنليزية �لذي مل ي�صجل فيه �أر�صنال هدفا 

و�حد� على ملعبه يف 4 مباريات على �لتو�يل.

لوكاكو يوجه 

ر�سالة قوية 

لإبراهيموفيت�س 

باحتفاله

وج���ه �لبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم �إن���رت ميالن، ر�صالة �إىل 

�ل�صويدي زلتان �إبر�هيموفيت�س، جنم ميالن، خالل ديربي �لغ�صب 

�ل���ذي جمع �لفريقني، �أم�س �لأول �لأح���د، �صمن �جلولة �ل�23 من 

�لدوري �لإيطايل.

وقاد لوكاكو �لنري�تزوري ل�صحق ميالن بثالثية نظيفة، حيث �صنع 

�لهدف �لأول و�صجل �لثالث، ليحتفل بعده بالتوجه نحو �لركنية، 

وي�رضخ ب�صوت عال: "يا �إلهي، �نا �لأف�صل.. لقد �أخرتك بذلك".

وكان خ���الف كبري قد ن�صب ب���ني لوكاك���و و�إبر�هيموفيت�س، يف 

�لديربي �ل�صابق، �لذي �نتهى بتفوق �لإنرت )2-1(، �ل�صهر �ملا�صي، 

يف ربع نهائ���ي كاأ�س �إيطاليا. وتبادل �لالعب���ان حينها �ل�صباب 

على �أر�س �مللعب، وترددت �أ�صد�ء هذه �مل�صادة طوياًل.



دبي-الوحدة:

تنطلق الي���وم الثالث���اء 23 فرباير 2021 يف 

ن���ادي حتا الريا�ضي فعاليات "برنامج تطوير 

ق���درات الالعبن املحرتف���ن يف �رشكات كرة 

القدم بدبي" الذي ينظمه جمل�س دبي الريا�ضي 

حتت �ضعار "م�ضريتك م�ضتقبلك"، بهدف حتقيق 

االلتزام املهني لالعب���ني املحرتفني ب�رشكات 

كرة القدم بدبي.

ويتح���دث يف الربنامج اخلبري الك���روي اأفرام 

جرانت املدير الفني ال�ضابق ملنتخبا اإ�رشائيل 

واأندية ت�ضيل�ض���ي وبورت�ضموث وو�ضت  وغانا 

هام االإجنليزي���ة وبارتيزان بلغ���راد ال�رشبي 

وت���ريو �ضا�ضان���ا التايالن���دي، ال���ذي ي�ضارك 

كمحا�رش رئي�ضي يف الربنامج، حيث يلتقي مع 

املدير التنفيذي لنادي حتا، ويلقي حما�رشتني 

لالعب���ني، تخ�ض�س املحا����رشة االأوىل لنخبة 

الالعبني املوهوبني من اأعمار 14 اإىل 19 �ضنة، 

الثانية لالعبني  فيما تخ�ض����س املحا����رشة 

املواطن���ني من الفري���ق االأول وفريق حتت 21 

�ضنة والالعبني املحرتفني االأجانب واملقيمني، 

كم���ا �ضيقوم اأف���رام جرانت بجول���ة يف اأروقة 

النادي لالطالع عل���ى اخلدمات واملرافق التي 

يوفرها النادي لالعبني.

و�ضيت���م خالل االأيام املقبلة تنظيم حما�رشات 

مماثلة �ضمن فعالي���ات الربنامج يف �رشكات 

الن����رش و�ضباب االأهلي والو�ض���ل لكرة القدم، 

ويت�ضم���ن الربنامج تقدمي حما�رشات توعوية، 

ودورات تثقيفية وحما�رشات لالعبني االأجانب 

ح���ول ثقاف���ة البل���د وتقاليده وتعل���م اللغة 

العربية، اإىل جانب حما�رشات ودورات ملرحلة 

ما بع���د االعت���زال وتعزيز ق���رارات الالعبني 

باتخاذ ك���رة القدم مهنة له���م �ضمن القانون 

الريا�ضي.

وي�ضتم���ر الربنام���ج ملدة 3 موا�ض���م ريا�ضية 

قادم���ة ليكون اإ�ضافة مهمة يف جهود املجل�س 

امل�ضتم���رة منذ ع���دة �ضن���وات لتطوير جميع 

العاملني يف اأندي���ة و�رشكات كرة القدم بدبي 

يف خمتل���ف التخ�ض�ض���ات االإداري���ة والفنية 

وعلى م�ضتوى املدربني والالعبني.
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برنامج مجل�س دبي لتطوير 

الالعبين المحترفين ينطلق 

في »حتا« اليوم 

تعاون بين اتحادي الإمارات 

والبحرين للمالكمة

دبي ــ وام : 

حتت رعاي���ة �ضمو ال�ضي���خ من�ضور بن 

حمم���د بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س جمل�س 

دبي الريا�ض���ي ، تنطلق اليوم مناف�ضات 

الن�ضخ���ة ال�ضابع���ة من بطول���ة "فزاع 

الدولية للقو�س وال�ضهم" الأ�ضحاب الهمم 

" ثاين بطوالت 2021 مب�ضاركة 70 العبا 
والعبة ميثلون 11 دولة.

واأعلنت اللجنة املنظمة - يف بيانها  - 

اأنه �ضيتم تطبيق اأعلى املعايري االحرتازية 

الطبي املعتمد  العاملية، والربوتوك���ول 

من اجلهات املخت�ض���ة يف الدولة، وذلك 

بعد النجاح الكبري الذي حققته بطولة " 

م�ضبار االأمل الدولية" - اجلائزة الكربى 

2021 الأ�ضحاب الهمم.

وتعترب دولية فزاع للقو�س وال�ضهم 2021 

حمطة تاأهيلية لدورة االألعاب الباراملبية 

بطوكيو واختب���ارا حقيقيا لالعبني بعد 

فرتة التوقف ب�ضبب جائحة كورونا، حيث 

يت�ضاب���ق اأبطال النخب���ة يف العامل من 

اأج���ل التواجد يف هذا احلدث الكبري الذي 

ي�ضتح���وذ على قدر كبري من االأهمية بعد 

اأن اأ�ضبحت بطولة " فزاع الدولية" عالمة 

فارقة يف خريطة بطوالت اأ�ضحاب الهمم.

ووجهت اللجنة املنظم���ة العليا ال�ضكر 

اإىل جمل�س دبي الريا�ضي على متابعته 

وتوف���ري كل مقومات النج���اح الأ�ضحاب 

الهمم لتج���اوز حتديات مرحلة جائحة" 

املختلفة  بالبطوالت  والو�ضول  كورونا" 
ل���� " دولية ف���زاع" يف خمتلف االألعاب 
لتجاوز اأهدافها، واحتالل مكانة مرموقة 

دوليا عل���ى اأجندة اللجن���ة الباراملبية 

الدولية.

انطالق »دولية فزاع« للقو�س وال�سهم 

في دبي بم�ساركة 11 منتخباً

اأبوظبي-الوحدة:

يبداأ منتخبن���ا االول للجودو املكون من 

الالعب���ني فيكتور �ضكرت���وف )وزن حتت 

73 كلغم( ،وايف���ان رميارينكو )وزن حتت 

100 كلغ���م( بعد غ���د اخلمي����س 2/25 

مع�ضكر تدري���ب خا�س يف جبال بلغاريا 

ا�ضتكم���اال  لالإعداد الب���دين الذي بداأ قبل 

بطولة ت���ل اأبيب للج���ودو التي اختتمت 

موؤخ���را ،ويتخلل ف���رتة املع�ضكر اجلديد 

تدريبات فردي���ة خا�ضة لتطوير املهارات 

الفردية ،قبل ال�ضفر اإىل جورجيا ا�ضتعدادا 

للم�ضارك���ة يف  بطول���ة تبلي�ضي جراند 

برى للجودو لعام 2021 التي تقام هناك 

اعتب���ارا من 28 مار����س املقبل .. وتعقب 

تل���ك البطولة امل�ضارك���ة يف بطولة اأ�ضيا 

للع���ام 2021 املقامة يف مدينة بي�ضكيك 

يف قريغيز�ضت���ان  م���ن 7 اإىل 10 اأبري���ل 

القادم بعد اأن تقدمت حتى اأالن 14 دولة 

للم�ضارك���ة من بينه���ا 5 دول عربية يف 

مقدمته���ا دولة االإمارات ، ث���م البحرين ، 

االأردن ، لبنان ،  واليمن.

 واأ�ضاف �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 

رئي�س احت���اد امل�ضارعة واجل���ودو  بان 

الر�ضم البياين ملنتخب اجلودو يف ت�ضاعد 

مب�رش ، بعد اأن تاأثر بفرتة التوقف للظروف 

ال�ضحية ،ثم وفاة مدرب املنتخب ال�ضابق 

،اإال اأن مت التعاق���د مع املدرب املولديفي 

اجلديد باكال فيا�ضي�ضالف والذي و�ضحت 

ب�ضمات���ه خالل امل�ضارك���ة يف بطولة تل 

اأبيب جراند �ضالم للجودو الناجحة التي 

حقق���ت جمله م���ن االأه���داف واملكا�ضب 

الريا�ضية واملجتمعية والتي جاءت �ضمن 

برنام���ج االإعداد ل���دورة طوكيو لالألعاب 

الريا�ضية االأوملبية التي تقام خالل الفرتة 

م���ن 23 وحتى 31 يولي���و 2021 القادم، 

بعدما ك�ضفت بطولة ت���ل اأبيب عن تطور 

فرن�ض���ا جورجيا،  منتخبات  م�ضتوي���ات 

و�ضلوفينيا  ،اأملاني���ا  ،اأ�ضبانيا  اإ�رشائي���ل 

يف غياب الكثري م���ن االأ�ضماء البارزة يف 

جمال اللعبة ، مما ي�ضكل اإ�ضافة حقيقية 

لطفره اللعبة التي وا�ضلت تطورها الفني 

واملجتمعي بالرغم من الظروف ال�ضحية 

التي رافقت.

»الدرعي« فريقنا خرج بمكا�سب كبيرة من 

بطولة تل اأبيب

دبي-الوحدة:

تختتم مناف�ض���ات اجلولة الثالثة 

من ال���دور التاأهيلي لبطولة كاأ�س 

دبي ايف���زا 2021 للبول���و اليوم 

الثالثاء والت���ي حتت�ضنها مالعب 

ن���ادي ومنتجع احلبت���ور للبولو 

والفرو�ضية مب�ضاركة 8 فرق ت�ضم 

كوكبة م���ن ابرع جنوم اللعبة يف 

الع���امل وبهانديكاب ي�ضل اىل 18 

جول .

وت�ضهد اجلول���ة الثالثة مباراتني 

مهمتني جتمع االوىل فريقي زيدان 

وابوظب���ي وتق���ام عن���د ال�ضاعة 

الثانية من بعد الظهر اما املباراة 

الثاني���ة ف�ض���وف تق���ام يف متام 

الرابعة ع�رشا وجتمع بني فريقي 

االمارات وذئاب دبي كافو .

واذا كان فري���ق ابوظبي قد حجز 

مقع���ده يف �ض���دارة املجموع���ة 

الثانية اال ان���ه ي�ضعى يف الوقت 

نف�ضه اىل ان يحت���ل املركز االول 

حت���ى ال يواجه مناف�ض���ه العنيد 

والق���وي فريق غنتوت الذي يحتل 

�ضدارة املجموعة االوىل فان فريق 

زي���دان ي�ضعى لتجمي���ع �ضورته 

وحت�ض���ني موقعه ب���ني الثمانية 

الكب���ار حي���ث ابتعد كث���ريا عن 

م�ضت���واه املعروف بع���د ان كان 

"بعبع" للفرق االخرى ولذلك فان 

لقاء اليوم �ضيكون قويا بعيدا عن 

كل احل�ضاب���ات  وكل فريق منهما 

لديه هانديكاب  18 جول و�ضوف 

ميث���ل فريق زي���دان كل من عمرو 

زيدان "اذا متاثل لل�ضفاء" والبديل 

ل���ه رجا ابو اجلبني ومعه مانويل 

ب���الزا 6 جول وديل كاريل 7 جول 

�ضيمون برادو 5 جول بينما ميثل 

فري���ق ابوظب���ي كل م���ن فار�س 

اليبه���وين وباتي�ضت���ا بيجوري 4 

ج���ول وجونزال���و دلت���ور6 جول 

الفريدو كابيلال 8 جول .    

الثاني���ة جتمع بني  واملواجه���ة 

فريق���ي االم���ارات بقي���ادة �ضمو 

ال�ضيخ���ة ميثاء بن���ت حممد بن 

را�ض���د اآل مكتوم و ذئ���اب دبي " 

احلبتور  حبت���ور  بقي���ادة  كافو" 
وهي متكافئة امل�ضتوى رغم فارق 

الت�ضني���ف الأن هاندي���كاب فريق 

االم���ارات 17 ج���ول بينما فريق 

ذئ���اب دبي كاف���و 18 جول ولكل 

منهما فوزا واحدا وي�ضعى لتحقيق 

الفوز الثاين لي�ضمن التاأهل حيث 

ميثل ذئاب دب���ي " كافو" كل من 

حبت���ور احلبتور 1 ج���ول وكيان 

هول 3 ج���ول وتوما�س برييزفورد 

6 جول وموزيو اليجاندرو 8 جول 

حيث جتمع ب���ني فريق  االمارات 

)17 ج���ول ( بقيادة �ضمو ال�ضيخة 

ميثاء بن���ت حممد ب���ن را�ضد اآل 

مونتيفريد  لوكا�س  ومعها  مكتوم 

4 ج���ول وتوما�س بانيللو 6 جول 

وجولريمو 7 جول .

 اأبوظبي -الوحدة:

كان���ت الن�ضخ���ة الثامن���ة م���ن كاأ����س 

اأكادميي���ة فاطم���ة بنت مب���ارك الدولية 

لقف���ز احلواجز اأف�ضل فر�ض���ة خليول قفز 

احلواج���ز والفر�ضان على ح���د �ضواء، يف 

و�ضع دولة االإمارات العربية املتحدة يف 

مقدم���ة الوجهات الريا�ضي���ة والرتفيهية 

ا�ضت�ض���اف نادي  للع���امل كافة، حي���ث 

اأبوظب���ي للفرو�ضي���ة اأف�ض���ل املواه���ب 

املحلية والدولي���ة يف ريا�ضة الفرو�ضية 

حني تناف����س 131 مت�ضابًقا من 26 دولة 

خمتلفة على م���دى ثالثة اأيام يف بطولة 

ا�ضتمرت من يوم اخلمي�س 18 فرباير حتى 

ال�ضبت 20 فرباي���ر 2021، و�ضمت حينها 

مواهب قف���ز احلواجز واملبتدئني من بني 

12 فئة خمتلفة موزع���ة على هذه اأيام. 

للتناف�س على جوائ���ز و�ضلت جمموعها 

اإىل 525 األف درهم اإماراتي. 

اأقيم���ت بطولة الكاأ�س حت���ت رعاية �ضمو 

ال�ضيخ���ة فاطم���ة بن���ت مب���ارك رئي�ضة 

االحتاد الن�ضائ���ي العام، رئي�ضة املجل�س 

االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة االأعلى 

ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�رشية، »اأم االإمارات«. 

وبتوجيهات من ال�ضيخة فاطمة بنت هزاع 

ب���ن زايد اآل نهيان، رئي�ض���ة جمل�س اإدارة 

اأكادميي���ة فاطمة بنت مب���ارك للريا�ضة 

الن�ضائية ورئي�ضة ن���ادي اأبوظبي ونادي 

العني لل�ضيدات. 

وج���اءت افتتاحية »الي���وم االأول« الذي 

يبل���غ قيم���ة جوائزه 70 األ���ف درهم من 

البطول���ة ب�ضوط من جول���ة واحدة على 

حواج���ز بلغ ارتفاعها )125( �ضم للخيول 

عم���ر 6 �ضنوات، و)130( �ضم للخيول عمر 

7 �ضن���وات، بجوائز قيمتها 30 األف درهم، 

تناف����س عليها 18 فار�ض���ًا، جنح منهم 6 

فر�ضان يف اإكمال اجلولة دون خطاأ، وبفارق 

التوقيت فاز ب�ض���دارة املناف�ضة الفار�س 

ال�ضوري �ض���ادي غريب باجلواد »األيت دو 

بونت�س« )7 �ضن���وات( واأنهى اجلولة يف 

زمن بل���غ )58.33( ثانية، ونالت جائزة 

املرك���ز الثاين الفار�ض���ة الدمناركية تينا 

لوند ب�ضحبة اجل���واد »اإفن فلو ات�س بي 

اآر« )7 �ضن���وات( والزمن )61.92( ثانية، 

وجائ���زة املركز الثالث ك�ضبه���ا فار�ضنا 

�ضامل اأحم���د ال�ضويدي باجلواد »كووبر« 

)6 �ضنوات( واأكم���ل معه اجلولة يف زمن 

بلغ )64.81( ثانية،

يليه���ا يف »الي���وم الثاين« ال���ذي بلغ 

جمموع جوائزه »150« األف درهم كانت 

الفر�ضان  االأوىل لفئة  الدولي���ة  املناف�ضة 

االأ�ضبال، من جول���ة واحدة على حواجز 

ارتفاعها )110( �ض���م، تناف�س 14 فار�ضًا 

وفار�ضة م���ن 5 دول، وحاز على ال�ضدارة 

وجائ���زة املرك���ز الثاين فار�ضن���ا ال�ضبل 

مبخ���وت عوي�ضة الكرب���ي، وحقق الفوز 

م���ع اجلواد »زان���دوكان �ض���ي« والزمن 

)56.37( ثاني���ة، واملركز الثاين بالفر�س 

ثانية،   )60.35( والزم���ن  »املزيون���ة« 

ونالت جائ���زة املركز الثال���ث الفار�ضة 

�ضم�ض���ة املهريي مع الفر�س »برازوريا دو 

�ضيمل���ي« واأكملت اجلول���ة يف زمن بلغ 

)60.49( ثانية.

بعده���ا اأ�ض���دل ال�ضت���ار عل���ى فعاليات 

الثامنة للبطول���ة يف »اليوم  الن�ضخ���ة 

الثال���ث« الذي بل���غ جمم���وع جوائزه 

جائ���زة  اإىل  باالإ�ضاف���ة  األ���ف   »180«

لوجنني الكربى املق���درة ب«125« األف، 

بحيث جاءت مناف�ضة الكاأ�س مبوا�ضفات 

اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز، و�ضمم 

م�ضاره���ا بحواجز بل���غ ارتفاعها )145( 

�ضم، وقبلت حتديات املناف�ضة 11 فار�ضة 

م���ن 9 دول، ووفقت فار�ضت���ان من اإكمال 

اجلولة الرئي�ضة دون خطاأ، وجتدد بينهما 

التناف����س والتحدي يف جول���ة التمايز، 

الفار�ض���ة الرنويجي���ة »اأنيت���ا �ضاندي« 

بجواده���ا »فور كا����س 2« اأكملت جولة 

التماي���ز يف زمن بل���غ )44.92( ثانية، 

وبر�ضيد 4 نقاط ج���زاء، ونالت ال�ضدارة 

وتوجت بكاأ�س البطول���ة، التي �ضبق لها 

الفوز بلقبها كبطولة حملية عام )2013(، 

ويف العام 2015 بعد ترفيعها اإىل بطولة 

دولية من فئة النجمتني، وتوجت بجائزة 

املركز الثاين الفار�ضة الربيطانية جورجيا 

تيم مع اجلواد »زد �ضفن اآ�ضكوت«، واأنهت 

جول���ة التماي���ز يف زمن بل���غ )46.53( 

ثاني���ة، وبر�ضي���د 4 نقاط ج���زاء اأي�ضًا، 

وذهبت جائزة املركز الثالث اإىل الفار�ضة 

الدمناركية تينا لوند مع اجلواد »كارالو« 

نظري نتيجة اأدائها يف اجلولة الرئي�ضة.

اأكاديمية فاطمة بنت مبارك للريا�سة تنجح 

في تقديم حدث ا�ستثنائي للعالم

اأبوظبي اأمام زيدان والإمارات يواجه الذئاب 
لح�سم بطاقات المربع الذهبي 

منتخب �لجودو ي�ستعد لجر�ند جورجيا وبطولة �آ�سيا

ك�أ�س دبي ايفزا الذهبية للبولواليوم   

اأبوظبي ــ وام:

 

بح���ث االحت���اد االإمارات���ي للمالكم���ة ونظ���ريه 

البحرين���ي خالل االجتماع ال���ذي عقد اأم�س االأول 

"عن بعد " �ضب���ل تعزيز التعاون امل�ضرتك بينهما 
مبا فيها تبادل اخلربات واملع�ضكرات على م�ضتوى 

املنتخب���ات الوطنية واملدرب���ني واحلكام بجانب 

االتف���اق على توحي���د املواق���ف يف االنتخابات 

املقبلة على امل�ضتويني االآ�ضيوي والدويل، وتبادل 

الزيارات لدعم اللعب���ة خليجيا، وتنظيم عدد من 

البط���والت االإقليمية التي ت�ضهم يف تو�ضيع قاعدة 

ممار�ض���ة اللعب���ة، والك�ضف املبكر ع���ن املواهب، 

وتوفري فر�س االحتكاك الدويل القوي لها.

ح����رش االجتماع من جانب الدول���ة.. �ضعادة اأن�س 

العتيبة رئي����س االحتادين االإمارات���ي واالآ�ضيوي، 

وح�ض���ن احلمادي اأمني ال�رش الع���ام لالحتاد اأمني 

عام اللجنة التنظيمي���ة اخلليجية .. فيما ح�رشه 

م���ن جانب البحري���ن .. يو�ض���ف القهوجي رئي�س 

االحتاد البحريني، ونائبه عي�ضى ال�ضيخ.



يوا�س���ل فريو�س كورون���ا امل�ستجد 

انت�ساره حول العامل، وح�سد حتى 

ي���وم اأم����س اأكرث م���ن 111 مليون 

اإ�سابة.

الإح�سائي���ات  اأح���دث  واأظه���رت 

امل�ستجد  كورونا  بوب���اء  املتعلقة 

اإىل 111  ارتفاع ع���دد الإ�ساب���ات 

مليونًا و957 األفًا و494 اإ�سابة.

وك�سفت الأرقام ارتفاع عدد الوفيات 

اإىل مليونني و477 األفًا و839 حالة 

وفاة، فيما بلغ عدد حالت ال�سفاء 

87 مليونًا و319 األفًا و432 حالة.

ومت ت�سجي���ل اإ�ساب���ات بالفريو�س 

يف اأكرث من 210 دول ومناطق منذ 

اكت�ساف اأوىل ح���الت الإ�سابة يف 

ال�سني يف كانون الأول 2019.

اقرتب���ت ح�سيلة وفيات فريو����س كورونا امل�ستجد يف 

الولي���ات املتحدة م���ن جتاوز عتب���ة 500 األف، رغم 

املوؤ�رشات التي تبعث على الأمل، اإل اأن اخلبري الأمريكي 

ال�سهري اختار كلمة مغايرة متامًا.

وقال اأنتوين فاوت�سي خبري الأمرا�س املعدية وم�ست�سار 

الرئي�س الأمريكي جو بايدن، معلقا على احل�سيلة "اإنه 

اأم���ر رهيب، مروع".وجاء تعلي���ق فاوت�سي يف مقابلة 

م���ع �سبكة "�س���ي اأن اأن" الأمريكية، م�سيفًا "مل نعرف 

�سيئ���ا كهذا منذ اأكرث من 100 ع���ام، منذ وباء 1948".

وتاب���ع: "هذا اأمر �سيبقى يف التاريخ. يف غ�سون عقود 

�سيتحدث النا����س عن هذه الأوقات الت���ي ق�سى فيها 

العديد من النا�س".

واأظهر اأرق���ام جامعة جونز هوبكن���ز الأمريكية، التي 

اأ�سبحت مرجعية يف ملف الوباء، اأن ح�سيلة الوفيات 

جتاوز 498 األ���ف حالة وفاة، حتى م�س���اء اأول اأم�س. 

والولي���ات املتحدة اأكرث دول الع���امل ت�رشراً من جراء 

الوباء، فعالوة على احل�سيلة الأق�سى من الوفيات، تئن 

البالد من وجود اأكرب عدد من امل�سابني بلغ 28 مليونا.

  ”  اأعلن مركز الأبح���اث العلمية يف وكالة “نا�سا

اأن كوكبًا �سغرياً بحجم ملعب كرة قدم يقرتب من 

الأر�س.

 ”XU6 2020“ وبح�س���ب “نا�سا” ف���اإن الكويكب

الذي يبل���غ قطره حوايل 213 م���رتاً �سيقرتب من 

كوك���ب الأر�س على م�سافة ح���وايل اأربعة ماليني 

كيلومرت، .

 و�ستق���رتب جمموع���ة اأخرى م���ن الكويكبات من 

الأر�س،بنف����س الوق���ت، و�سيمر كويك���ب “2020 

BV9” بقط���ر 23 مرتاً، عل���ى م�سافة 5.6 مليون 

كيلومرت تقريب���ًا من كوكبن���ا، و�سيقرتب كويكب 

“CC5 2021” بقطر 40 مرتاً، على م�سافة حوايل 
6.9 مليون كيلومرت من الأر�س. 

�سجرة الزيتون من الأ�سجار املباركة تغطي ثماراً تقدم 

للج�سم فوائد �سحية كبرية ول تقت�رش هذه الفوائد على 

الزيت���ون فقط، فاأوراق الزيت���ون اأي�سًا ل تقل اأهمية عن 

ذل���ك. حيث اأن �رشب كوب من مغلي اأوراق الزيتون دون 

�سكر يقدم للج�سم فوائد مذهلة اأبرزها:

– عالج زيادة الأن�سول���ني يف الدم، وتنظيم م�ستوياته 
وبالتايل احلد من الإ�سابة مبر�س ال�سكري.

– ي�ساه���م يف حت�س���ني عملية اله�س���م والتخل�س من 
احلمو�سة واأمل وقرح املعدة والنتفاخات والغازات.

– غنية مب�س���ادات الأك�سدة القوية الت���ي ت�ساعد على 
احلماية من التعر�س اإىل مر�س ال�رشطان.

– حتت���وي على مادة البوليفينول والفالفونيدات والتي 
تعترب مهمة ملواجه���ة اجلذور احلرة امل�سببة لل�رشطان 

مما يقي من منو الأورام ال�رشطانية.

– ي�ساعد على التقليل م���ن معدل �سغط الدم املرتفع، 

ح�سد فريو�س كورونا حتى الآن اأرواح نحو 

2.5 ملي���ون �سخ�س حول الع���امل، بينهم 

ع�رشات الآلف يف الدول العربية.

ويت�س���در الع���راق قائمة ال���دول العربية 

الأكرث ت�رشراً، من حيث عدد الوفيات، جراء 

تف�س���ي فريو�س كورون���ا، حيث �سجل حتى 

الآن 13245 حال���ة وفاة، فيما بلغ اإجمايل 

امل�سابني فيه حتى الآن 664750 �سخ�سًا.

و�سجلت م�رش 10298 حالة وفاة، واأكرث من 

246 األف اإ�سابة بالفريو�س. ويحتل املغرب 

املرتب���ة الثالثة يف الع���امل العربي حيث 

�سجل اأكرث من 8500 حالة وفاة، و481 األف 

اإ�سابة منذ بدء تف�سي الوباء. ويف تون�س مت 

ت�سجيل 7755 حالة وف���اة، واأكرث من 246 

األف اإ�سابة حتى الآن، تليها ال�سعودية حيث 

�سجلت 6457 حالة وفاة، و374691 اإ�سابة 

منذ بدء تف�سي الوباء.

 ابتكر اإيطايل “كمامة امل�رشوبات” من خالل 

ت�سميمه جلهاز �سغري ي�سمح بتناول م�رشوبك 

دون خلع القناع.

وه���و عبارة ع���ن �سمام �سغري يت���م تثبيته 

على القناع الواقي م���ن كورونا، واأطلق عليه 

“احليلة الآمنة”.
وي�سم���ح غط���اء الكمام���ة بو�سع���ه ب�سكل 

�سحي���ح على القن���اع با�ستخ���دام “ما�سة” 

ل�رشب املاء اأو اأي م����رشوب اآخر، وفقًا ملوقع 

“milanotoday” الإيطايل.
يتميز اجلهاز ال�سغري باإمكانية تفكيكه واإعادة 

و�سع���ه وتثبيت���ه على اأي ن���وع اأو �سكل من 

الكمامات، يف اخرتاع لن ينال اإعجاب ال�سباب 

فقط، بل اأي�سًا امل�سن���ني، لتناول امل�رشوبات 

باأمان خارج املن���زل، يف فكرة اأ�سلية جلعل 

احلياة اأ�سهل يف هذه الأوقات ال�سعبة.

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

طلبت �سي���دة بالغة من العمر 71 �سنة الط���الق بعد زواج دام 

لأك���رث م���ن 50 عامًا من زوجه���ا الذي جمعته به���ا ق�سة حب 

ا�سطورية �سهدت عليها اأجيال.

واأ�سيب اأبناء ال�سي���دة بال�سدمة ال�سديدة عندما علموا رغبتها 

بالنف�سال، و�ساألوها عن ال�سبب ف�سارحتهم باأمر تلك الر�سالة 

الغرامية، فاإنها ت�سري اإىل اأنه كان يخونها يف يوم من الأيام.

وظن اأحد اأبنائه���ا اأن الر�سالة قد تكون قبل اأن يتزوجها، اإل اأن 

التاري���خ املوّقعة به الر�سال���ة كان بعد زواجهما ب�سنة واحدة، 

اأي اأن���ه كان يخونها، وبعد اأن قراأت ال�س���م الذي وقع الر�سالة 

اكت�سفت �سدمة اأكرب اأن تلك ال�سيدة كانت �سديقتها املقربة التي 

حتكي لها تفا�سيل عالقتها بزوجها.

يدر�س “تويرت” منذ اأ�سهر عدة حاًل ي�سمح للم�ستخدمني باإر�سال 

ر�سائل �سوتية خا�سة. ويبدو اأّن هذه امليزة اجلديدة تقرتب من 

ن�سختها النهائية، منذ اأن اأعلن “تويرت” عن ن�رشه التدريجي لها. 

ولإر�س���ال ر�سالة �سوتية خا�سة، �سيتعنّي على امل�ستخدم فقط 

فت���ح حمادثة موجودة اأو اإن�ساء حمادثة جديدة، وال�سغط على 

زر الت�سجيل املخ�ّس�س. وميكن اأن ي�سل طول الر�سائل ال�سوتية 

اإىل دقيقتني و 20 ثانية، على غرار التغريدات ال�سوتية.

ويف الواقع، اأطلقت ال�سبك���ة الإجتماعية اإختباراً وا�سع النطاق 

يف العدي���د من البل���دان، عبارة عن ت�سجيل ال�س���وت واإر�ساله 

مل�ستخدمي من�ّسة “تويرت” يف الهند والربازيل واليابان.
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أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«
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بعد ق�سة حب ا�ستمرت 50 �سنة.. �سيدة 

تكت�شف خيانة زوجها 

»تويرت« ي�شتعد لإطالق الر�شائل 

ال�شوتية قريبا

نقلت اآلية خمت�س���ة، منزل "فكتوريا" مكون���ًا من طابقني، 

من موقع���ه الأ�سا�سي اإىل موقع جديد، بع���د 139 عامًا من 

عنوانه يف "807 - �سارع فرانكلني" بولية �سان فران�سي�سكو 

الأمريكية.

ومت حتمي���ل املنزل الأخ����رش ذي النوافذ الكب���رية والباب 

الأمامي البني، م���ع اأ�سا�سه، اإىل عربة خمت�سة، وجرى نقله 

اإىل موق���ع جديد، على بعد �ستة �س���وارع من موقعه القدمي، 

حي���ث ا�سطف املتفرجون على الأر�سفة للتقاط ال�سور لهذا 

احل���دث، بينما ينتقل املنزل، ب�رشعة ق�سوى تبلغ 1 ميل يف 

ال�ساعة، اإىل العنوان اجلديد "635 - �سارع فولتون".

وعل���ى طول الطري���ق نحو املكان اجلدي���د، مت قطع عدادات 

وقوف ال�سيارات وتقليم اأطراف الأ�سجار، ونقل لفتات املرور 

التي تعيق �سري عربة النقل.

كم���ا اأ�سارت �سحيف���ة "كرونيكل" اإىل اأن تي���م براون، مالك 

املن���زل املكون م���ن �ست غرف نوم، وه���و �سم�سار يف �سان 

فران�سي�سكو، �سيدفع حوايل 400 األف دولر كر�سوم وتكاليف 

نقل ه���ذا املعلم املعم���اري التاريخي ال���ذي يعود للع�رش 

الربيطاين الفيكتوري.

نقل منزل »فكتوري« من �شارع اإىل 

اآخر بتكلفة 400 األف دولر! 

مغلي ورق الزيتون.. فوائد مذهلة 

وفيات كورونا باأمريكا تالم�س 
»الرقم املفزع«

اأول �شورة للبطريق الأ�شفر يف القطب اجلنوبي

كويكب بحجم ملعب كرة 

القدم يقرتب من الأر�س

قائمة باأكرث الدول العربية ت�شررا 
بكورونا

كمامة امل�شروبات.. حيلة اآمنة 
�شد كورونا

كان امل�س���ور البلجيك���ي “اإيفي�س ادامز” 

املحرتف يق���ود حملة مل���دة �سهرين اإىل 

جن���وب املحي���ط الأطل�س���ي يف دي�سمرب 

2019، عندما توقف مع فريقه يف جزيرة 

لت�سوي���ر م�ستعمرة فيها نح���و 120الف 

طائر بطريق.

وبينما كان ادامز ينزل املعدات بعد و�سول 

املجموعة اإىل اجلزيرة �ساهد خملوقًا غري 

عاديًا، يقف بني جمموعة البطاريق البالغ 

تعداده���ا نحو 120 األف���ًا، وذلك نظراً اإىل 

األوانه الرباقة.

وقال اآدامز وفقًا ل�سحيفة ذا �سن اإنه �ساهد 

حول العامل.. اأرقام كورونا توا�شل ارتفاعها 

ً
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ً

وي�ساهم يف حماية ج���دران الأوعية الدموية من 

حدوث اأي خلل.

– حتت���وي على بع�س امل���واد التي متنع حدوث 
اأك�سدة الكولي�سرتول ال�سار بالدم، وبالتايل متنع 

تراكم الدهون بالأوعية الدموية.

 – يعم���ل كم�سك���ن طبيعي لتح�س���ني الوظائف 

الدماغية واحلد م���ن الأخطار التي تواجه الدماغ 

ب�سكل عام.

الطائر الذي مل ي�ساه���ده مطلقًا يف حياته 

�سمن طيور البطريق الأخرى العادية.

يتابع يف حديثه: “مل اأر اأو اأ�سمع عن طائر 

بطريق اأ�سفر من قب���ل اأو طيلة فرتة عملي 

يف ه���ذا املجال، وكان هناك نحو 120 األف 

طائر على ذل���ك ال�ساحل، وكان هذا الوحيد 

بينهم بلون اأ�سفر”.

ب���دوا جميع���ًا طبيعيني  “لقد  وي�سي���ف: 

با�ستثن���اء هذا لق���د كان �سيئ���ًا اآخر حقًا، 

لقد كانت جترب���ة فريدة ب�سكل ل ي�سدق”، 

واأ�ساف اأن احلظ لعب دوراً كبرياً يف القدرة 

على التقاط مثل هذه ال�سور اجلميلة.
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