
اأبوظبي-وام:

 اأكد املرك���ز الإعالمي للجناح ال�سعودي 

امل�س���ارك يف معر����ض الدف���اع الدويل 

"اآيدك����ض 2021" والذي تق���وده الهيئة 
العامة لل�سناع���ات الع�سكرية.. اأن اأعداد 

ال�سناعات  العاملة بقط���اع  ال����ركات 

الع�سكرية باململك���ة، املحلية والدولية 

بلغ بنهاية الع���ام املا�سي اأكرث من 70 

�ركة، وبحجم ا�ستثمارات تقديرية تبلغ 

ب� 24 مليار ريال �سعودي.

واأو�سح اأن الهيئة رخ�ست لعدد 70 �ركة 

حملية ودولية حتى نهاية العام 2020، 

حيث بلغ ع���دد تراخي�ض تلك ال�ركات 

114 ترخي�سًا �سيمكنها من مزاولة عدة 

اأن�سط���ة خمتلفة يف قط���اع ال�سناعات 

الع�سكري���ة، اإذ بلغ���ت ن�سب���ة تراخي�ض 

الت�سني���ع 57%، وبلغت ن�سبة تراخي�ض 

اخلدم���ات الع�سكري���ة 25%، فيما بلغت 

ن�سب���ة تراخي�ض التوري���د 18%. وبلغت 

ن�سبة ال����ركات الوطنية املرخ�سة يف 

هذا القط���اع 81%، بينم���ا بلغت ن�سبة 

ال����ركات الأجنبية واملختلطة 19% من 

اإجمايل عدد ال�ركات حتى نهاية العام 

.2020

وقال���ت الهيئ���ة العام���ة لل�سناع���ات 

دع���م  ت�سته���دف  باأنه���ا  الع�سكري���ة 

امل�ستثمري���ن وت�سهي���ل دخولهم ل�سوق 

ال�سناعات الع�سكرية والأمنية ال�سعودية 

اأبوظبي ـ علي داوود:

�سهد الي���وم الثال���ث م���ن معر�سي»اآيدك�ض« 

و»نافدك����ض« 2021 اإعالن الق���وات امل�سلحة 

الإماراتي���ة عن توقيع 12 �سفقة بقيمة 5.589 

ملي���ار درهم مع �ركات حملية ودولية، لي�سل 

اإجمايل ال�سفق���ات التي �سهدها املعر�سان منذ 

انطالقتهما نحو 17.913 مليار درهم.

وق���ال �سع���ادة العمي���د ركن حمم���د خمي�ض 

احل�ساين، املتحدث الر�سمي ملعر�سي»اآيدك�ض« 

ال�سفقات اخلارجية  اإجم���ايل  اإن  و»نافدك�ض« 

بل���غ 1.164 مليار درهم، والت���ي متثل ن�سبة 

21% م���ن اإجمايل قيمة ال�سفق���ات، فيما بلغت 

قيم���ة ال�سفقات املحلي���ة 4.425 مليار درهم 

بن�سبة 79%.. م�سريا اإىل اأن العقود توزعت على 

6 �ركات خارجية، و6 �ركات حملية.

الرباط-)د ب اأ(:

 علق���ت اململكة املغربية حركة النق���ل اجلوي من واإىل 

اأملانيا ب�سبب اخلوف من انت�سار طفرات كورونا اجلديدة.

واأعلنت ال�سفارة الأملانية يف الرباط ا�ستنادا اإىل احلكومة 

املغربية اأن هذه القيود �ست�ري اعتبارا من ام�ض الثالثاء 

ومن املنتظر اأن ت�ستمر حتى احلادي والع�رين من اآذار/

مار����ض املقب���ل. وبالإ�سافة اإىل ذلك، م���ن املنتظر عدم 

ال�سم���اح لالأ�سخا�ض الذين كان���وا متواجدين يف اأملانيا 

بغ����ض النظر عن جن�سياتهم بالقدوم اإىل املغرب، كما اأن 

الدخول عرب ال�سفر من بلد ثالث لن يكون ممكنا.

كم���ا علقت اململكة املغربية الرح���الت اجلوية من واإىل 

�سوي�را والنم�س���ا "لأ�سباب تتعلق بال�سيا�سة ال�سحية" 

ح�سبما ذكرت ال�سفارة النم�ساوية يف الرباط.

وكانت املغ���رب قد فر�ست حظرا للرح���الت اجلوية من 

واإىل بريطاني���ا يف ايلول/�سبتمرب املا�سي ب�سبب الطفرة 

اجلديدة لفريو�ض كورونا التي ظهرت هناك.

بغداد-)د ب اأ(:

 اأكد رئي�ض الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي ام�ض الثالثاء 

اأن بالده لن تكون �ساحة لت�سفية احل�سابات. 

وقال خالل جل�سة جمل�ض الوزراء الأ�سبوعية اإن "ال�سواريخ 

العبثي���ة هي حماولة لإعاقة تقّدم احلكومة واإحراجها، لكن 

اأجهزتن���ا الأمنية �ست�سل اإىل اجلن���اة و�سيتم عر�سهم اأمام 

الراأي العام".

واأ�س���اف "بعد اأن كان مه���ددا بالنهي���ار، اإحتياطي النقد 

الأجنب���ي للعراق اآخذ بالت�ساع���د، ومتوقع له اأن يزداد مبا 

يق���رب من 4 مليارات دولر بنهاية ال�سهر احلايل، منذ البدء 

بالإجراءات ال�سالحية وتغيري �سعر ال�رف". 

واأكد الكاظمي" جرى احل���د ب�سكل كبري من عمليات الف�ساد 

يف م���زاد البنك املركزي، ونعمل بخط���ط مدرو�سة لتن�سيط 

القت�ساد العراقي ودع���م القطاع اخلا�ض وتوفري املزيد من 

فر�ض العمل".

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

جني���ف-)د ب اأ(:  ذكرت منظمة الأمم املتح���دة ام�ض الثالثاء اأن 

جائحة كورون���ا والأزمة الأقت�سادية املتفاقمة يف �سورية رفعتا 

عدد الأ�سخا�ض الذين يحتاجون اإىل م�ساعدات اإن�سانية اإىل 4ر13 

مليون �سخ�ض، بزيادة 20 % عن العام املا�سي.

وق���ال مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�س���وؤون الإن�سانية )اأوت�سا( 

يف جني���ف ام�ض اإن قيمة العملة ال�سورية انهارت العام املا�سي 

بن�سبة 78 %،بينما ارتفعت الأ�سعار ب�سكل حاد.

ويعي�ض حوايل مليوين �سخ�ض يف �سوريا يف فقر مدقع.

واأ�س���اف املكتب اإن هناك حاج���ة اإىل 2ر4 مليار دولر هذا العام 

مل�ساع���دة ال�سوري���ن  يف البالد الت���ي دمرها قراب���ة عقد من 

ال�سطرابات واحلرب الأهلية.

عجمان-وام:  اأعلن فريق اإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ يف اإمارة 

عجمان.. عن قرار تعديل مواعيد عمل املقاهي واملطاعم يف الإمارة، 

ليتم الغ���الق يف متام ال�ساعة 11 لياًل، ابت���داًء من ام�ض الثالثاء 

املواف���ق 23 فرباير، وي�ستثن���ى من القرار مطاع���م بيع الوجبات 

اخلفيفة والكافيرتيات، واملطاعم التي تقدم خدمة تو�سيل الطلبات، 

وذل���ك يف اإطار اجلهود املبذولة ملكافح���ة انت�سار فريو�ض كورونا 

وحر�سا على �سالمة املجتمع.

واأهاب فريق الأزمات والكوارث باأ�سحاب املطاعم واملقاهي ب�رورة 

اللتزام بالقرار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحرتازية، موؤكداً 

اأن اجلهات امل�سوؤولة �ستتعامل بحزم مع املخالفن.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

لندن-)د ب اأ(:

 قال متح���دث با�س���م ق����ر باكنجهام 

الربيط���اين اإن الأم���ري فيلي���ب يعاين من 

عدوى و�سي�ستمر يف البقاء يف امل�ست�سفى 

لب�سعة اأيام اأخرى.

ومت نق���ل الأم���ري، زوج امللك���ة اإليزابيث 

الثاني���ة، اإىل م�ست�سف���ى يف و�س���ط لندن 

قبل اأ�سبوع ب�سب���ب مر�ض مل يتم الك�سف 

عنه، والذي اأك���د الق�ر لحقا اأنه مل يكن 

كوفيد- 19.

 ومع ذل���ك، يف ظل متدي���د اإقامته، اتخذ 

اأفراد العائلة املالك���ة خطوة غري عادية 

باإعالن طبيعة مر�ض الأمري فيليب، اإل اأنه 

مل يتم تاأكيد نوع العدوى.
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»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

دبي-وام:

 �سهدت فعاليات "خلوة عام اخلم�سن" 

التي انطلقت ام�ض الثالثاء، بتوجيهات 

�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي����ض الدولة "حفظه اهلل"، 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  وتراأ�سها �ساحب 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زاي���د اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، بهدف 

ت�سكيل التوجهات امل�ستقبلية وحتديد 

الأولوي���ات التنموية لدول���ة الإمارات 

للخم�س���ن عاما املقبلة، عقد عدد من 

التي  والتفاعلية  احلواري���ة  اجلل�سات 

�س���ارك فيها ال���وزراء وامل�سوؤولون يف 

اجلهات احلكومية الحتادية.

الجزائر-)د ب اأ(:

 تظاه���ر مئ���ات الطلب���ة يف 

اجلزائر ام�ض الثالثاء يف عدد 

من �سوارع العا�سمة حماولن 

بل���وغ �س���ارع ديدو����ض مراد 

املرتبط بالثورة ال�سلمية، يف 

ظل ح�سارهم م���ن قبل قوات 

مكافحة  وعنا����ر  ال�رط���ة 

ال�سغب.

باأفراد  املتظاه���رون  واحت���ك 

هتافات  مرددي���ن  ال�رط���ة، 

"حك���م  با�سق���اط  تطال���ب 

الع�سك���ر" وحري���ة ال�سحافة 

معتربين  مدنية،  دولة  واقامة 

اأن ح���ل الربمل���ان وتعدي���ل 

الد�ستور "م�رحية".
وتظاه���ر اآلف  اجلزائرين يف 

الول  اأم����ض  �سلمية  م�س���رية 

العا�سم���ة  بو�س���ط  الثن���ن 

يف الذك���رى الثاني���ة للحراك 

ال�سعب���ي ال���ذي اندلع يف 22 

�سباط/ فرباير 2019.

»طالع �ص 2 و3«

اأبوظبي-وام:

وا�سل �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زاي���د اآل نهيان ويل 

عه���د اأبوظب���ي نائ���ب القائد 

ام�ض  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

جولت���ه التفقدي���ة و زياراته 

لعدد من الأجنح���ة امل�ساركة 

يف ال���دورة اخلام�س���ة ع�رة 

ملعر����ض الدف���اع ال���دويل " 

ت�ستمر  ال���ذي   "2021 اآيدك�ض 

الثال���ث  للي���وم  فعاليات���ه 

يف مرك���ز اأبوظب���ي الوطن���ي 

للمعار�ض " اأدنيك".

واطل���ع �سموه خ���الل اجلولة 

التفقدية على مزيد من اأنظمة 

الدف���اع و الآليات املتطورة و 

اأبرز املنتج���ات التي تعر�سها 

يف  املتخ�س�س���ة  ال����ركات 

جمالت الدف���اع و ال�سناعات 

الع�سكرية و الأمنية.

معر�ض  �سم���وه  جولة  �سملت 

الدف���اع البح���ري "نافدك����ض 

2021 " ����� الذي يق���ام على 

الر�سي���ف البح���ري املقاب���ل 

ملرك���ز  الرئي�س���ة  للمن�س���ة 

اأبوظب���ي الوطن���ي للمعار�ض 

معر�ض  فعالي���ات  �سم���ن   ���

الدفاع الدويل " اآيدك�ض 2021 

" وجن���اح " ت���وازن " وجناح 
اململكة العربية ال�سعودية

خلوة عام الخم�شين تبحث تعزيز تناف�شية الإمارات عالميًا في 10 حلقات نقا�شـية

مئات �لطلبة �لجز�ئريين يتظاهرون 
رغم ح�سار �لم�سير�ت 

محمد بن زايد يوا�شل جولته التفقدية بـ »اآيدك�س« 
وي�شتقبل وزيري دفاع �شربيا وقبر�س  

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

17.913مليار درهم �سفقات »�آيدك�ض« 
و»نافدك�ض« 2021 في ثالثة �أيام

بتوجيهات خليفة .. ورئا�ضة محمد بن را�ضد ومحمد بن زايد 

70 �سركة �سناعات ع�سكرية 
بال�سعودية با�ستثمار�ت 

24 مليار ريال

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

0٫09  5,670.92 5,661.522,547.240.18 2,542.62

تكريم فريق م�سبار 

الأمل خالل ا�ستقبال خا�ص 

في باب ال�سم�ص
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 ±ó¡dG ¿CÉH kÉØ«°†e ,á©jöSh á«µ«eÉæjO

 Iójó÷G á«é«JGÎ°S’G äÉ¡Lƒà∏d ¢ù«FôdG

 IQƒ£àe πªY á£N áZÉ«°U ∫ƒM Qƒëªàj

.äGQÉeE’G ádhO áfÉµe Rõ©J

ádhódG ájõgÉL õjõ©àd äÉ«é«JGôà°SG

 Oƒ¡L  øª°V  "Ú°ùªÿG  Iƒ∏N"  »JCÉJh

 á«eGôdG É¡JGOGó©à°SGh á«JGQÉeE’G áeƒµ◊G

 QhÉfih á«é«JGÎ°S’G ôWC’G áZÉ«°U ¤EG

 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉYÉ£≤dG ‘ πª©dG

 õjõ©J  á«¨H  ,á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  Ú°ùªî∏d

 π°†aC’G  ÚH øe  ¿ƒµàd  ádhódG  ájõgÉL

 ï°Sôj  ÉÃh  ,⁄É©dG  ‘  kGõ«“  ÌcC’Gh

 á¡Lƒc  »ª«∏bE’G  É¡©bƒeh  É¡àfÉµe

.QÉªãà°S’Gh πª©dGh ¢û«©∏d á∏°†Øe

 ™e  ájQGRƒdG  Iƒ∏ÿG  OÉ≤©fG  øeGõàjh

 …òdGh  ,äGQÉeE’G  ádhód  »ÑgòdG  π«Hƒ«dG

 ‘  IójóL  á∏MôŸ  ¥Ó£fG  á£≤f  ó©j

 ,´QÉ°ùàH  á∏°UGƒàŸG  ájƒªæàdG  É¡JÒ°ùe

 ,äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM  É¡dÓN  ≈©°ùJ

 ájQGOE’Gh ájOÉ«≤dG É¡∏cÉ«g ∞∏àfl ÈY

 á«é«JGÎ°SG ájDhQ áZÉ«°U ¤EG ,ájò«ØæàdGh

 IôµàÑŸG  QÉµaC’G  ≈∏Y  Ωƒ≤J  IQƒ£àe

 ájƒªæàdG  IÒ°ùŸG  ™aóJh  IOôØàŸGh

 É```gOƒ¡L ºYóJh áÑMQ ¥ÉaBG ¤EG á``dhó∏d

 äGRÉ‚E’G  øe  ójõŸG  ≥«≤–  ‘

 Ö©°T  äÉ©∏£J  »Ñ∏J  »àdG  äÉMÉéædGh

.äGQÉeE’G

»JGQÉeEG »eƒµM ó«∏≤J ..ájQGRƒdG Iƒ∏îdG

 kÉ«eƒµM kGó«∏≤J  ájQGRƒdG  Iƒ∏ÿG  πµ°ûJh

 ¢†Ñf  ó°UQ  ¤EG  ±ó¡j  ,kÉ«JGQÉeEG

 ∫hCÉH  k’hCG  á«©ªàéŸG  äÉLÉ«àM’G

.¬ãjó–h »eƒµ◊G AGOC’ÉH AÉ≤JQ’Gh

 áeƒµ◊G äó≤Y á«°VÉŸG ΩGƒYC’G ∫ÓNh

 ájQGRƒdG  äGƒ∏ÿG  øe  kGOóY  á«JGQÉeE’G

 Ú°ù–h  ,äGóéà°ùŸG  áÑcGƒe  ±ó¡H

.Égôjƒ£Jh »eƒµ◊G πª©dG äGhOCGh äÉ«dBG

 ‘ äó≤ oY  ób  ájQGRh  Iƒ∏N  ∫hCG  âfÉch

 ‘ ájQGRƒdG  Iƒ∏ÿG É¡à∏J ,2006 ΩÉ©dG

 Iƒ∏ÿGh  ,2007 ΩÉ©dG  ‘ ¢ùª°ûdG  ÜÉH

 ‘  "Éfó°V"  áMGÎ°SG  ‘  ájQGRƒdG

 Iƒ∏ÿGh ,2007 ΩÉ©dG ‘ IÒéØdG IQÉeEG

 ‘  »ÑXƒHCÉH  áæ¶dG  πÑL  ‘  ájQGRƒdG

 öüb ‘ ájQGRƒdG Iƒ∏ÿGh ,2007 ΩÉ©dG

 ΩÉ©dG  ‘  á«Hô¨dG  á≤£æŸG  ‘  ÜGöùdG

 Ò°U IôjõL ‘ ájQGRƒdG Iƒ∏ÿGh ,2010

 Iƒ∏ÿGh  ,2013  ΩÉ©dG  ‘  ¢SÉj  »æH

 ó©H Ée/ QÉ©°T â– äó≤Y »àdG ájQGRƒdG

 ‘ »HóH ¢ùª°ûdG ÜÉH ™éàæe ‘ /§ØædG

.2016 ΩÉ©dG

:ΩGh-»HO

 "Ú°ùªÿG ΩÉY Iƒ∏N"  äÉ«dÉ©a äó¡°T 

 äÉ¡«LƒàH  ,AÉKÓãdG  ¢ùeG  â≤∏£fG  »àdG

 ∫BG  ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 É¡°SCGôJh ,"ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

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

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

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

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

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

 äÉ¡LƒàdG π«µ°ûJ ±ó¡H , áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ájƒªæàdG  äÉjƒdhC’G  ójó–h  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ,á∏Ñ≤ŸG  ÉeÉY  Ú°ùªî∏d  äGQÉeE’G  ádhód

 á«∏YÉØàdGh ájQGƒ◊G äÉ°ù∏÷G øe OóY ó≤Y

 ‘ ¿ƒdhDƒ°ùŸGh AGQRƒdG  É¡«a ∑QÉ°T »àdG

.ájOÉ–’G á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 Iƒ∏ÿ ∫hC’G Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a âæª°†J Éªc

 á«°TÉ≤f  äÉ≤∏M  10  ó≤Y  ,Ú°ùªÿG  ΩÉY

 ,á°ü°üîàŸG á«eƒµ◊G πª©dG äÉYƒªéŸ

 ádhO  á«°ùaÉæJ  õjõ©J  πÑ°S  âãëH

 ,ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  ‘  É«ŸÉY  äGQÉeE’G

 IóæLCG äÉjƒdhCG  áªLÎH á∏«ØµdG äÉ«dB’Gh

 ájOÉ°üàb’G  ÖfGƒ÷G  ‘  Ú°ùªÿG  ΩÉY

 á«æÑdGh  á«ªbôdGh  á«eÓYE’Gh  ájƒªæàdGh

 ï«°SôJh  áeó≤àŸG  Ωƒ∏©dGh  á«àëàdG

 ¤EG  âbô£Jh  ,ájQÉ°†◊G  º«≤dG  áeƒ¶æe

 ∫ƒ∏◊G ôjƒ£J πÑ°Sh á«∏Ñ≤à°ùŸG äGÒ¨àŸG

 GOóY  â°Vô©à°SGh  ,É¡JÉjóëàd  á«bÉÑà°S’G

 ájƒªæJ äGQOÉÑeh §£N ôjƒ£àd QÉµaC’G øe

 ≈∏Y  á«é«JGÎ°S’G  äÉaó¡à°ùŸG  ójó–h

.§°SƒàŸGh Ò°ü≤dG ÚjóŸG

»°ùaÉæJ »∏Ñ≤à°ùe OÉ°üàbG

 AGQRƒdG  øe  ¿ƒ©ªàéŸG  ¢Vô©à°SGh

 äÉeƒµ◊Gh  ájOÉ–’G  äÉ¡÷G  ‹hDƒ°ùeh

 äÉ¡LƒàdGh  QÉµaC’G  øe  GOóY  á«∏ëŸG

 §£ÿG  ôjƒ£àd  áaOÉ¡dG  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 õjõ©àH á∏«ØµdG ™jQÉ°ûŸGh äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 êPƒ‰ ï«°SôJh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G á«°ùaÉæJ

 áaô©ŸG  ≈∏Y  ºFÉb  »∏Ñ≤à°ùe  …OÉ°üàbG

 IõØfih  áæ°VÉM  áÄ«H  πµ°ûj  ,QÉµàH’Gh

 äGQÉªãà°SÓd ÜòL á£≤fh ∫ÉªYC’G IOÉjôd

 •É°ûædG  ä’É›  ∞∏àfl  ‘  á«ŸÉ©dG

 ≈∏Y  kÉHÉéjEG  ¢ùµ©æj  ÉÃ  ,…OÉ°üàb’G

 ‘  »ŸÉ©dG  É¡©bƒeh  ádhódG  á«°ùaÉæJ

.ájOÉ°üàb’G äGöTDƒŸG ∞∏àfl

 QÉµaC’Gh  iDhôdG  ¿ƒ©ªàéŸG  ∑QÉ°ûJh

 õ«Ø–h á«∏Ñ≤à°ùŸG ∫ÉªYC’G áÄ«H º«ª°üàd

 á«LQÉÿG  IQÉéàdGh  ,∫ÉªYC’G  IOÉjQ

 äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SGh  äÉcGöûdGh

 äGQób AÉæHh ,äGQÉ¡ŸGh ÖgGƒŸG ÜÉë°UCGh

 OÉ°üàbG IOÉ«≤d É¡∏«gCÉJh á«æWƒdG QOGƒµdG

 äÉYÉ£≤dG ‘ õ«cÎdG ä’É›h ,πÑ≤à°ùŸG

 ƒªædGh áæªbôdG πãe ,Iójó÷G ájOÉ°üàb’G

 ,á«LÉàfE’Gh  »FGò¨dG  øeC’Gh  ,ö†NC’G

.ÉgÒZh

 ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ¤EG  Gƒbô£Jh

 ,⁄É©dGh  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  OÉ°üàb’G

 ≈∏Y ôKDƒà°S »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG äGÒ¨àŸGh

 ∫ƒ∏◊G ôjƒ£J πÑ°Sh ,…OÉ°üàb’G •É°ûædG

 äÉLôfl GƒãëHh ,É¡JÉjóëàd á«bÉÑà°S’G

 Ú°ùªÿG  á£ÿ  á«æWƒdG  ¥ôØdG  πªY

 QÉµaCG øe GOóY Gƒ°Vô©à°SGh ,á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY

 ´höûe  ‘ GƒcQÉ°T  øjòdG  ™ªàéŸG  OGôaCG

 ÖMÉ°U  ¬```≤∏WCG  …òdG  Ú°ùªÿG  º«ª°üJ

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

 º«ª°üàd  »©ªà›  »eƒµM  ´höûe  ÈcCG

.πÑ≤à°ùŸG

 

k É«LƒdƒæµJh k Éjô°ûH Rõ©e »ë°U ´É£b

 á«°ùaÉæJ õjõ©J á«°TÉ≤ædG äÉ≤∏◊G âãëHh

 ôjƒ£J  πÑ°Sh  áë°üdG  ´É£b  ‘  ádhódG

 äÉeóÿGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  πÑ≤à°ùe

 ‘ äGÒ¨àŸG áÑcGƒeh ±Göûà°S’ á«Ñ£dG

 π°UƒJ  Ée  çóMCG  ≥ah  ,»ë°üdG  ∫ÉéŸG

 ≈∏Y  ájöûÑdG  áaô©ŸGh  º∏©dGh  Ö£dG  ¬d

 π«µ°ûJ Oƒ¡L â°ûbÉfh ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG

 Gòg  ‘  ádhó∏d  á«∏Ñ≤à°ùe  ≥jôW  áWQÉN

 ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢Vô©à°SG å«M ,…ƒ«◊G ´É£≤dG

 õcôJ »àdG äÉ«é«JGÎ°S’Gh §£ÿG øe kGOóY

 á°ü°üîàeh á«cP á«ÑW äÉeóN Ëó≤J ≈∏Y

 IQƒãdG  äGhOCGh  É«LƒdƒæµàdG  ôî°ùJ

 ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG

 á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ≈∏Y á«æÑe á«ë°U äÉeóNh

 É«LƒdƒæµJh  Ωƒæ«÷G  º∏Y  πãe  áãjó◊G

.á«FÉbƒdG ájÉYôdG õjõ©J ¤EG áaÉ°VEG ,ƒfÉædG

 Ú°ü–  äÉ«dBG  ¤EG  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¥ô£Jh

 πX ‘ ,äÉeRC’G âbh ‘ »ë°üdG ´É£≤dG

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëFÉL  áHôŒ

 øe  ,kÉ«ŸÉY  É¡JÉ«YGóJh  "19  –  ó«aƒc"
 ™°Vhh  ,á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J  ∫ÓN

 á«HÉ©«à°S’G  IQó≤dG  õjõ©àd  äÉgƒjQÉæ«°S

 øe ójõŸG ÜGòàLGh ,á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d

 á«Ñ£dG ø¡ŸG ‘ ¢ü°üîà∏d á«æWƒdG QOGƒµdG

 á«ŸÉ©dG ∫ƒ≤©dG ÜÉ£≤à°SGh ,á«°†jôªàdGh

 ï«°SÎd øjôµàÑŸGh ÚãMÉÑdGh AÉÑWC’G øe

.IQƒ£àŸG á«ë°üdG ájÉYôdG áeƒ¶æe

ø«°ùªîdG ™ªàée 

 ‘ äGQÉeE’G á«°ùaÉæJ äÉYƒª› âdhÉæJh

 πµ°ûH á£ÑJôe ™«°VGƒe á«°TÉ≤ædG É¡JÉ≤∏M

 äÉMƒªW ≥≤ëj …òdG  "ájƒÄŸG ™ªà›"
 πÑ°Sh  ,á∏Ñ≤ŸG  ÉeÉY  Ú°ùªî∏d  ádhódG

 ,ÖfÉ÷G  Gòg  ‘  ádhódG  á«°ùaÉæJ  õjõ©J

 á«bÉÑà°S’Gh ∞«µàdGh áfhôŸG äGöTDƒe ‘

 ,QÉµàH’Gh  AÉ£©dGh  íeÉ°ùàdGh  IOÉjôdGh

 ï«°SÎd  äGQOÉÑŸG  øe  kGOóY  â°ûbÉf  Éªc

.äGQÉeE’G ádhód ájQÉ°†◊G º«≤dG áeƒ¶æe

 ™ªà›"  πµ°T  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¢Vô©à°SGh

 áªMÓàe IöSC’ »ŸÉY êPƒªæc "ájƒÄŸG

 ≈∏Y äÉ°TÉ≤ædG äõcQh ,áéàæeh áæµªàeh

 ,ÜÉÑ°ûdGh  ,á∏FÉ©dG  âdhÉæJ  QhÉfi  IóY

 ™ªàéŸG  º«bh  ,áaÉ≤ãdGh  ,á°VÉjôdGh

.»JGQÉeE’G

áî°SGQ ájQÉ°†M º«b áeƒ¶æe

 áeƒ¶æe  ï«°SôJ  ¿ƒcQÉ°ûŸG  åëH  Éªc

 õjõ©Jh äGQÉeE’G ádhO ‘ ájQÉ°†◊G º«≤dG

 á«æWƒdG ájƒ¡dÉH Qƒ©°ûdGh »æWƒdG ∂°SÉªàdG

 º«≤dGh  ÇOÉÑŸG  øe  áYƒª›  AÉ°SQEGh

 ¬d  QƒØ¨ŸG  IÒ°ùeh  ôµa  øe  Ióªà°ùŸG

 ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

 á«HÉéjE’G áæWGƒŸG ≈∏Y õcôJ »àdG "√GôK

 õjõ©Jh ,¿É°ùfE’G ‘ QÉªãà°S’Gh íeÉ°ùàdGh

 √ÉŒ  á«dhDƒ°ùŸÉH  Qƒ©°ûdGh  OÉ–’G  º«b

 Ée ájöûÑdG IÉ«◊Gh áÄ«ÑdG áeÓ°Sh øWƒdG

 á«HÉéjEG  á«ægP IQƒ°U ï«°SôJ  ‘ º¡°ùj

 Üƒ©°T iód »JGQÉeE’G ™ªàéŸG øY á«ŸÉY

.⁄É©dGh á≤£æŸG

πÑ≤à°ùªdG äGQÉ¡eh º«∏©àdG

 á«°TÉ≤ædG äÉ≤∏◊G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ∫hÉæJh

 øe  GOóY  ,äGQÉeE’G  á«°ùaÉæJ  äÉYƒªéŸ

 á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£àd iDhôdGh QÉµaC’G

 RôHCG  ójó–h  ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’Gh  ÜÉÑ°û∏d

 ∫ÓN É¡«∏Y õ«cÎdG  Öéj »àdG  äGQÉ¡ŸG

 π°†aCG  ≥«Ñ£Jh  ,á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG

 π«L OGóYEGh π«gCÉJh ,á«ª«∏©àdG äÉ°SQÉªŸG

 ôjƒ£J  ≈∏Y  øjQOÉ≤dG  ÜÉÑ°ûdG  øe  ójóL

 ï«°SôJh  ádhódG  ‘  »ª«∏©àdG  ΩÉ¶ædG

 óaQ øª°†j ÉÃ ,IÉ«◊G ióe º∏©àdG  CGóÑe

 ‘  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  äÉYÉ£≤dG

 ¢ùµ©æJ IójóL äÉ°SÉ«°Sh äGQOÉÑÃ ádhódG

.kÉ«ŸÉY äGQÉeE’G ádhO á«°ùaÉæJ ≈∏Y kÉHÉéjEG

 äÉ«dB’G  »eƒµ◊G  πª©dG  ≥jôa  åëHh

 »ª∏©dG  åëÑdG  ´É£b  ôjƒ£àH  á∏«ØµdG

 ,á«°ü°üîàdGh á«ÁOÉcC’G ácQÉ°ûŸG õ«Ø–h

 äÉgÉŒ’Gh  äGÒ¨àŸG  áÑcGƒe  πÑ°Sh

 äÉ°ù°SDƒŸG πªY á«é¡æe ôjƒ£àd á«ŸÉ©dG

 äGQó≤dG  AÉæHh  ,á«ÁOÉcC’Gh  á«ãëÑdG

 áeRÓdG  äGQÉ¡ŸÉH  ÉgójhõJh  á«æWƒdG

 RôHCG  Gƒ°ûbÉfh  ,»∏Ñ≤à°ùŸG  πª©dG  ¥ƒ°ùd

 ôjƒ£àd  ™ªàéŸG  OGôaCG  äÉMÎ≤eh  QÉµaCG

 πFÉ°SƒdG  çóMCG  óªà©J  á«ª«∏©J  áeƒ¶æe

 á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£Jh  ,á«LƒdƒæµàdG

 ‘  ádhódG  äGQOÉÑe  Rõ©J  »àdG  á«ªbôdG

 ,πÑ≤à°ùŸG ¢SQGóe øe ójó÷G π«÷G º«ª°üJ

 º¡°ùJ »àdG áeó≤àŸG Ωƒ∏©dG ä’É› ºYOh

 ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  á«LÉàfEG  õjõ©J  ‘

.ΩGóà°ùŸG ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G ¤EG ∫ƒëàdGh

»eƒµëdG πª©∏d ójóL π«L

 ∞°ü©dG  äÉ°ù∏L  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¢ûbÉfh

 á«eƒµ◊G  ácGöûdG  õjõ©J  πÑ°S  »ægòdG

 IójóL  QÉµaCG  º«ª°üJ  ‘  ™ªàéŸG  ™e

 πª©∏d  ΩOÉ≤dG  π«é∏d  IôµàÑe  äGQƒ°üJh

 áeƒµ◊  ôµàÑe  êPƒ‰  ôjƒ£Jh  »eƒµ◊G

 á«ªgCÉH  IOÉ«≤dG  ájDhôd  É≤«≤–  πÑ≤à°ùŸG

 á«ŸÉ©dG  äÉjóëàdGh  äGÒ¨àŸG  áÑcGƒe

 á«°ùaÉæJ  Rõ©J  IójóL  äÉ°SQÉ‡  »æÑJh

.É¡JOÉjQh äGQÉeE’G áeƒµM

 øe  áYƒª›  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¢Vô©à°SGh

 π«µ°ûàH  á≤∏©àŸG  äÉMÎ≤ŸGh  QÉµaC’G

 äGQGRƒdG  πª©d  IójóL  á«∏µ«g  º«ª°üJh

 õ«ªàJ äGQÉeE’G ádhóH á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh

 äÉjóëàd  OGó©à°S’Gh  áYöùdGh  áfhôŸÉH

 äÉeóN  Ëó≤J  ≈∏Y  IQó≤dGh  ,πÑ≤à°ùŸG

 ,áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ≈∏Y OÉªàY’ÉH á∏eÉ°T

 óªà©J á∏eÉµàe äÉ«é«JGÎ°SGh §£N º°SQh

 äÉjƒdhC’G  á°SGQO  ‘  á«bÉÑà°SG  á«é¡æe

 äGQOÉÑŸGh  èeGÈdG  ò«ØæJh  ±GógC’Gh

 Ú∏eÉ©àŸG É°VQ ≈∏Y ¢ùµ©æj ÉÃ á«æWƒdG

.™ªàéŸG OGôaCG IÉ«M IOƒLh

áeGóà°ùe OQGƒeh á«∏Ñ≤à°ùe á«àëJ á«æH

 äGQÉeE’G  á«°ùaÉæJ  äÉYƒª›  â°ûbÉfh

 õjõ©J  πÑ°S  á«°TÉ≤ædG  É¡JÉ≤∏M  øª°V

 É¡à«æH  á«°ùaÉæàH  AÉ≤JQ’Gh  ádhódG  IOÉjQ

 áeGóà°S’G  äGöTDƒe  ‘  É¡FGOCGh  ,á«àëàdG

 ¿ƒ©ªàéŸG  ∑QÉ°ûJh  ,á«ŸÉ©dG  á«Ä«ÑdG

 á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£àd  QÉµaC’Gh  iDhôdG

 »ªbôdG ∫ƒëàdGh ábÉ£dGh π≤ædGh ¿Éµ°SE’Gh

 äÉ¡LƒJ ºYóJ  IójóL ¢Uôa  ±É°ûµà°SGh

 áeGóà°SGh  øeCG  õjõ©àd  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ádhódG

.»JGòdG AÉØàc’G ä’ó©e ™aQh AGò¨dG

 ≥«≤– πÑ°S á«eƒµ◊G πª©dG ¥ôa â°ûbÉfh

 á«FGò¨dGh  á«FÉŸG  äGOGóeE’G  áeGóà°SG

 á«ªæàdG ≥«≤– õFÉcQ ºgCG  øe ÉgQÉÑàYÉH

 êÉàfE’G  ôjƒ£Jh  ºYO  äÉ«dBGh  ,á∏eÉ°ûdG

 ¢†ØNh  ,»∏ëŸG  ÊGƒ«◊Gh  »YGQõdG

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh AÉŸGh AGò¨dG  Qóg ä’ó©e

 »Lƒdƒ«ÑdG  ´ƒæàdGh  á«©«Ñ£dG  OQGƒŸG

 ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢Vô©à°SGh .Éª¡àeGóà°SG ¿Éª°Vh

 ™jQÉ°ûŸG  øe  GOóY  á«°TÉ≤ædG  á≤∏◊G  ‘

 §£ÿGh  äGQƒ°üàdGh  á«æWƒdG  äGQOÉÑŸGh

 AÉ≤JQ’G  Oƒ¡÷  áªYGódG  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 áeGóà°S’Gh  ,á«àëàdG  á«æÑdG  äÉYÉ£≤H

 ™jöùJh π«©ØJ äÉ«dBGh ,ádhódG ‘ á«Ä«ÑdG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG á«æWƒdG äÉ«é«JGÎ°S’G RÉ‚EG

 ‘  äÉjóëà∏d  IôµàÑe  ∫ƒ∏M  OÉéjEGh

 ,¿Éµ°SE’Gh  á«àëàdG  á«æÑdG  ä’É›

 ÉgÒZh »FÉŸGh  »FGò¨dG  øeC’Gh  ,áÄ«ÑdGh

 ∞«XƒJ ∫ÓN øe ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG  øe

 º¡°ùj ÉÃ áãjó◊Gh IQƒ£àŸG É«LƒdƒæµàdG

 ≥«≤–h  äGQÉeE’G  ádhO  IOÉjQ  õjõ©J  ‘

.2071 ΩÉY ∫ƒ∏ëH É«ŸÉY ¤hC’G õcGôŸG

ôKDƒe ΩÓYEGh áeó≤àe á«©jô°ûJ áÄ«H

 äÉYƒª›  â°ûbÉf  ,¬JGP  ¥É«°ùdG  ‘

 ádhódG IOÉjQ õjõ©J πÑ°S äGQÉeE’G á«°ùaÉæJ

 áÄ«H  ôjƒ£Jh  ∫ó©dGh  øeC’G  ä’É›  ‘

 øe  ∫ÉY  Qób  ≈∏Y  á«fƒfÉbh  á«©jöûJ

 õjõ©Jh ,á«∏Ñ≤à°ùŸG äGÒ¨àª∏d ájõgÉ÷G

 OGôaCG  áeÓ°S  ájÉªMh  ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°S

 á«eƒµ◊G πª©dG ¥ôa âbô£J Éªc .™ªàéŸG

 ìÉ‚  á°üb  π≤f  ‘  ΩÓYE’G  QhO  ¤EG

 ádhódG  á©ª°S  õjõ©àd  ⁄É©∏d  äGQÉeE’G

 ,kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEGh  kÉ«∏fi ,áªYÉædG  É¡Jƒbh

 Iõ«ªàŸG  É¡HQÉŒ  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh

 É¡JQƒ°U  ï«°SôJh  ,ájƒªæàdG  É¡à∏MQh

 ¿É°ùfE’G  Úµ“  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«HÉéjE’G

 ácQÉ°ûŸGh  ,ôªà°ùŸG  åjóëàdGh  ôjƒ£àdGh

 á«ŸÉ©dG á«ªæàdG IÒ°ùe ºYO ‘ á∏YÉØdG

 Ú°ù–h äÉ©ªàéª∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe AÉæHh

 Iƒ∏N ó≤Y ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G  .¢SÉædG IÉ«M

 äGOGó©à°SG  ™e  øeGõàdÉH  Ú°ùªÿG  ΩÉY

 »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ∫ÉØàMÓd äGQÉeE’G ádhO

 IOÉ«≤dG  äÉ¡LƒJ  ¢ùµ©j  ,É¡°ù«°SCÉàd

 ádhó∏d …ƒªæàdG êPƒªædG ôjƒ£àH Ió«°TôdG

 ∫ÓN  øe  ,á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG  ∫ÓN

 ‘  äÉfÉµeE’Gh  OQGƒŸGh  Oƒ¡÷G  ó°ûM

 º«ª°üàd  äÉYÉ£≤dGh  äÉ¡÷G  ∞∏àfl

 πµ°ûJ  ,IójóL  πªY  §£Nh  äÉeƒ¶æe

 ∑QÉ°ûàJ  á∏eÉ°T  á«é«JGÎ°SG  ájDhQ  íeÓe

 ™ªà› äÉÄah äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G áaÉc

 ¤EG ádhódÉH π°üj ÉÃ ,Égò«ØæJ ‘ äGQÉeE’G

 kGõ«“ ∫hódG ÌcCG ÚH kÉ«ŸÉY ∫hC’G õcôŸG

 iôcòdG ∫ƒ∏ëH IÉ«◊G IOƒL ‘ É¡∏°†aCGh

.É¡°ù«°SCÉàd ájƒÄŸG

:ΩGh-»ÑXƒHG

 Qô≤e  »MÉª«dG  öUÉf  IOÉ©°S  πÑ≤à°SG  

 á«LQÉÿGh á«∏NGódGh ´ÉaódG ¿hDƒ°T áæ÷

 Góah  ¢ùeG  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ‘

 á«æWƒdG  á«©ª÷G  øe  ÉcÎ°ûe  É«fÉŸôH

 Ió«°ùdG á°SÉFôH »°ùfôØdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏›h

 ´ÉaódG  áæ÷  á°ù«FQ  ¢SÉehO  RGƒ°ùfGôa

 á«©ª÷G  ‘  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dGh  »æWƒdG

.á«æWƒdG

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  AÉ≤∏dG  ö†M

 ˆGóÑY  ó`ªMCG  :øe  πc  IOÉ©°S  …OÉ–’G

 …Qƒ°üæŸG ∑Éë°†dG AGƒM IQƒàcódGh »ë°ûdG

 ∫ƒ¨dG ¿ÉØ∏N ó«ÑYh RÉæµ∏a óªfi IQÉ°Sh

 IOÉ©°Sh ,…ójƒ°ùdG ¿É£∏°S IÒeh ,»eÓ°ùdG

 óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G »£°ùÑdG ó°TGQ AGôØY

.ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd

 ¬LhCG õjõ©J πÑ°S åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ÚfÉŸÈdG ÚH ácGöûdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY

 QhO π«©ØJ á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,Ú≤jó°üdG

 ∞bGƒŸG  ≥«°ùæJh  ,á«fÉŸÈdG  äÉ°ù°SDƒŸG

 ‘ ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl ∫É«M  …CGôdG  ∫OÉÑJh

 çGóMCG øe ⁄É©dGh á≤£æŸG √ó¡°ûJ Ée πX

 ±ô£àdG  á¡LGƒe  É¡àeó≤e  ‘h  äGQƒ£Jh

.ÜÉgQE’Gh

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿CG  ≈∏Y ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh

 ó¡°ûJ É°ùfôa ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ ÉXƒë∏e GQƒ£J

 ∫ÓN øe ,á«ë°üdGh áª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdGh

 πãe  ácÎ°ûŸG  ™jQÉ°ûŸG  øe  OóY  Ú°TóJ

 ‘  ¿ƒHQƒ°ùdG  á©eÉLh  ôaƒ∏dG  ∞ëàe

 ¿hÉ©àdG äÉbÓY Qƒ£J øY Ó°†a ,»ÑXƒHCG

 ‘ Gƒ‰ äó¡°T »àdG »ë°üdG ´É£≤dG ‘

 äÉ«YGóJ  á¡LGƒŸ  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  QÉWEG

.19 ó«aƒc ÉfhQƒc áëFÉL

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿EG »MÉª«dG IOÉ©°S ∫Ébh

 QƒØ¨ŸG ó¡Y ‘ â°ù°SCÉJ »àdG øjó∏ÑdG ÚH

 ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ˆG ¿PEÉH ¬d

 øe Ohófi ’ ºYóH ≈¶–h ,√GôK ˆG Ö«W

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πÑb

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

 ä’ÉéŸG  ‘  Iõ«ªàe  ,ˆG  ¬¶ØM  ádhódG

 ¢Vô©e ‘ É°ùfôa ácQÉ°ûÃ Gó«°ûe ,áaÉc

 ∞∏àfl  ‘h  »HO  ƒÑ°ùcG  ‘h  ¢ùcójG

.äÉ«dÉ©ØdG

 ¢ù∏éŸG äÉ°UÉ°üàNG AÉ≤∏dG ∫ÓN ¢VôYh

 á«°SÉeƒ∏HódGh  á«HÉbôdGh  á©jöûàdG

 ,áàbDƒŸGh áªFGódG ¬fÉ÷ πªYh á«fÉŸÈdG

 ‘ á«fÉŸÈdG IÉ«◊G √ó¡°ûJ …òdG Qƒ£àdGh

 ácQÉ°ûŸG ™«°SƒJ å«M øe äGQÉeE’G ádhO

 ICGôŸG  π«ã“  áÑ°ùf  IOÉjRh  ,á«°SÉ«°ùdG

 OóY øe áFÉŸÉH 50 íÑ°üàd ¿ÉŸÈdG ‘

 IÒ°ùe ‘ ÜÉÑ°ûdG QhO øY Ó°†a ,¬FÉ°†YCG

.á«ªæàdG

 ¢SÉehO  RGƒ°ùfGôa  Ió«°ùdG  äócCG  ÉgQhóH

 äGƒ≤dGh  »æWƒdG  ´ÉaódG  áæ÷  á°ù«FQ

 ,á«°ùfôØdG á«æWƒdG á«©ª÷G ‘ áë∏°ùŸG

 ¤EG  ±ó¡J  »àdG  IQÉjõdG  √òg  á«ªgCG  ≈∏Y

 ≈∏Y ´ÓW’Gh ¢ùcójG ¢Vô©e ‘ ácQÉ°ûŸG

 IQÉjRh ÚÑfÉ÷G ÚH ácÎ°ûŸG ™jQÉ°ûŸG

 ≈∏Y ∫óJ »àdGh ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ÜQÉ≤J OƒLh

 ‘ á°UÉNh á«JQÉeE’G ICGôŸG QhóH äOÉ°TCGh

 √ó¡°ûJ  …òdG  Qƒ£àdÉHh  ÊÉŸÈdG  πª©dG

 ÉæfEG"  âdÉbh  ,ä’ÉéŸG  áaÉc  ‘  ádhódG

 ±hô¶dG  äGP  Éæjódh  º«≤dG  äGP  ∑QÉ°ûàf

 ÉfDhÉcöT ºàfCGh .. íeÉ°ùàdG º«b õjõ©J ‘

."á≤£æŸG ‘ Ú«dÉãŸG

 øe äGQÉeE’G ádhO ¬µ∏“ ÉÃ óaƒdG OÉ°TCGh

 ∞∏àfl ™e áëLÉf äÉcGöT áeÉbE’ ájDhQ

 áÄ«H øe ¬H õ«ªàJ Ée πX ‘ ,⁄É©dG ∫hO

 QÉªãà°SÓd IõØfih áæeBGh IQƒ£àe á«©jöûJ

 á«MÉ«°ùdG  äÉYÉ£≤dG  øe  ójó©dG  ‘

.ÉgÒZh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh

zø«°ùªîdG Iƒ∏N{ ∫ÉªYCG ¥Ó£fG ..ójGR øH óªëeh ó°TGQ øH óªëe á°SÉFôH

á∏Ñ≤ªdG kÉeÉY ø«°ùªî∏d ájƒdhC’G äGP äÉYÉ£≤dG »a kÉ«ªdÉY äGQÉeE’G á«°ùaÉæJ õjõ©J åëÑJ ø«°ùªîdG ΩÉY Iƒ∏N
..ójGR øH óªëeh ó°TGQ øH óªëe á°SÉFôH

:ø«°ùªîdG ΩÉ©d ájQGRƒdG Iƒ∏îdG ∫ÉªYCG øª°V

á«æWh äÉjƒdhCG ≥ah äGQGRƒdGh ájOÉëJ’G áeƒµëdG ∫ÉªYCG IQGOE’ IójóL áªcƒM ≈∏Y πª©dG

á°ü°üîàªdG á«eƒµëdG πª©dG äÉYƒªéªd á«°TÉ≤f äÉ≤∏M 10 

áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG ø«H Oƒ¡édG πeÉµJ øª°†j πeÉµàe ΩÉ¶f ôjƒ£J Ö∏£àJ á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG :…hÉbô≤dG

É¡JÉjóëàd á«bÉÑà°S’G ∫ƒ∏ëdG ôjƒ£J πÑ°Sh á«∏Ñ≤à°ùªdG äGô«¨àªdG á°ûbÉæe

äGQÉeE’G áfÉµe Rõ©J IQƒ£àe πªY á£N áZÉ«°U IójóédG á«é«JGôà°S’G äÉ¡Lƒà∏d ¢ù«FôdG ±ó¡dG 

 á«ªbôdGh á«eÓYE’Gh ájOÉ°üàb’G ÖfGƒédG »a á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ¡LƒàdG ójóëàd πeÉ°T »ægP ∞°üY 

 áeó≤àªdG Ωƒ∏©dGh á«àëàdG á«æÑdGh

äÉjóëà∏d á«bÉÑà°SG ∫ƒ∏M º«ª°üJ πÑ°Sh ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG äÉjƒdhCG ójóëJh iDhôdG π«µ°ûJ

§°SƒàªdGh ô«°ü≤dG ø«jóªdG ≈∏Y á«é«JGôà°S’G äÉaó¡à°ùªdG ójóëJh ájƒªæJ äGQOÉÑe ôjƒ£J

 á«eƒµëdG äÉ¡édG »a ø«dhDƒ°ùªdGh AGQRƒdG ácQÉ°ûªH á«∏YÉØJh ájQGƒM äÉ°ù∏L

»°ùfôØdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏éeh á«æWƒdG á«©ªédG øe kGóah πÑ≤à°ùj …OÉëJ’G »æWƒdG ¢ù∏éªdG
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 á«fhÉ©àdG ÉfÉjƒZ ¢ù«FQh …ÉfhôH ¿É£∏°S GhCÉæg

 Éª¡jó∏Ñd »æWƒdG Ωƒ«dÉH

 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 √OÓ«e Ωƒ«H ¿ÉHÉ«dG QƒWGôÑeEG ¿ƒÄæ¡j

 Iô«Ø°S »≤à∏j áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

ádhódG iód É£dÉe ájQƒ¡ªL

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ádÓL ¤EG áÄæ¡J á«bôH "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 Ωƒj áÑ°SÉæÃ ¿ÉHÉ«dG QƒWGÈeEG ƒà«ghQÉf QƒWGÈeE’G

.√OÓ«e

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

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

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

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

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

.ƒà«ghQÉf QƒWGÈeE’G ádÓL ¤EG Úà∏KÉ‡

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H á«fÉK á«MÉf øe

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

 ¢ù«FQ »∏Y ¿ÉaôY óªfi QƒàcódG áeÉîa ¤EG áÄæ¡J

 Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh ,á«fhÉ©àdG ÉfÉjƒZ ájQƒ¡ªL

.√OÓÑd »æWƒdG

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

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

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

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

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

 ¿ÉaôY óªfi QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

.»∏Y

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H ∞∏àfl ó«©°U ≈∏Y

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

 õ©e á«≤∏ÑdG ø°ùM ¿É£∏°ùdG ádÓL ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 áÑ°SÉæÃ ∂dPh ΩÓ°ùdG  QGO  …ÉfhôH  ¿É£∏°S  øjódG

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG

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

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

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

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

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

 õ©e á«≤∏ÑdG ø°ùM ¿É£∏°ùdG ádÓL ¤EG Úà∏KÉ‡

.øjódG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

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

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

 ájQƒ¡ªL  IÒØ°S  …Ò∏«eÉc  ÉjQÉe  IOÉ©°S  ¢ùeG

 IÒØ°ùdG  º∏°ùJ áÑ°SÉæÃ ∂dPh ádhódG  iód É£dÉe

.ójó÷G É¡∏ªY ΩÉ¡Ÿ

 IOÉ©°ùH áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQh

 á«æ≤àH ó© oH øY ” …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN IÒØ°ùdG

 ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG É¡d kÉ«æªàe ,»FôŸG ∫É°üJ’G

 ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG õjõ©J ‘ º¡°ùj ÉÃ É¡∏ªY ΩÉ¡e AGOCG

 ∞∏àfl  ≈∏Y  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG

.ó©°üdG

 ,É«dÉc …Ò∏«eÉc ÉjQÉe IOÉ©°S äÈY ,É¡ÑfÉL øe

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd Égôjó≤Jh Égôµ°T ≠dÉH øY

 §HôJ »àdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY ≈∏Y á«æãe áª«ÿG ¢SCGQ

.øjó∏ÑdG

:ΩGh-»HO

 á°SÉFôH ΩÉ≤J »àdG Ú°ùªÿG Iƒ∏N äÉ«dÉ©a øª°V 

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

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

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

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

 ´höûe  ≥jôa  Éªgƒª°S  Ωôc  ..  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 …òdG ,"πeC’G QÉÑ°ùe" ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G

 kGôjó≤J  ,á°Sóæ¡eh  ¢Sóæ¡e  »àFÉe  øe ÌcCG  º°†j

 ióe  ≈∏Y  ÉgƒdòH  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ºgOƒ¡÷

 AÉæHh ò«ØæJh º«ª°üJ ‘ á«°VÉŸG â°ùdG äGƒæ°ùdG

 πMGôe á∏«W ¬¡«LƒJh ìÉéæH ¬bÓWEGh πeC’G QÉÑ°ùe

 á∏MôdG êsƒà oJ ¿CG πÑb ,ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG ¬à∏MQ

 äGQÉeE’G ádhO πNóàd ,ïjôŸG QGóe QÉÑ°ùŸG ∫ƒ°UƒH

 π°SôJ á«eÓ°SEGh á«HôY ádhO ∫hCÉc ïjQÉàdG kÉ«ª°SQ

 ¢ùeÉNh ,ïjôŸG ¤EG  á«aÉ°ûµà°SG  á«FÉ°†a áª¡e

 áÑMÉ°Uh ,»ª∏©dG RÉ‚E’G Gòg ≥≤– ⁄É©dG ‘ ádhO

 øe ïjôŸG ñÉæe ó°Uôd É¡Yƒf øe á«ª∏Y áª¡e ∫hCG

 ÖcƒµdG ñÉæe øY äÉfÉ«ÑdG øe IhôK ÒaƒJ ∫ÓN

 á«ª∏Y áHQÉ≤e øª°V ,¬«a ájƒ÷G ±hô¶dGh ôªMC’G

 §°Sh ,á«îjôŸG äÉã©ÑdG ïjQÉJ ‘ ábƒÑ°ùe ÒZ

 õéæŸG Gò¡H ⁄É©dG ‘ á«∏ª©dG •É°ShC’G AÉØàMG

 äGQÉeE’G ‘ á«Ñ©°Th á«ª°SQ ácQÉ°ûeh ,»JGQÉeE’G

 ábÓ£f’G òæe ïjôª∏d äGQÉeE’G áã©H á©HÉàe ‘

 QÉÑ°ùŸG ∫ƒ°Uh ≈àMh »°VÉŸG ƒ«dƒj ‘ áëLÉædG

 »Hô©dG øWƒdG ‘ ÚjÓŸG AÉØàMGh ,¬à¡Lh ¤EG

.ºî°†dG »ª∏©dG RÉ‚E’G Gò¡H

 ,πeC’G QÉÑ°ùe ≥jôØd ¢UÉN ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ∂dP AÉL

 ÜÉH ‘ ó≤©J »àdG ,Ú°ùªÿG Iƒ∏N øª°V ,¢ùeG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ,»HóH  ,¢ùª°ûdG

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

 ióe  ≈∏Y  ôªà°ùJh  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 ádhód  πeÉ°T  …ôjƒ£J  QÉWEG  ™°Vh  ±ó¡H  Úeƒj

 Ú°ùªÿG  ∫ÓN  á«ªæàdG  IÒ°ùe  ™aód  ,äGQÉeE’G

 äÉfÉµeE’Gh Oƒ¡÷G ∞∏àfl ó°ûMh ,á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY

 ójóŒh ,IójóL πªY äÉeƒ¶æe áZÉ«°üd äÉbÉ£dGh

 ™°Vhh á«æWƒdG QOGƒµdG AÉæHh á«°ù°SDƒŸG πcÉ«¡dG

 äÉYÉ£≤dG  ≈à°T  ‘  á«∏«°üØJ  äÉ«é«JGÎ°SG

 ,á«æWƒdG äÉjƒdhC’G QÉÑàY’G ‘ òNC’G ™e ,ájƒ«◊G

 Ú°ùªÿG ≥jôW ≈∏Y äGQÉeE’G ™°Vh ‘ º¡°ùj ÉÃ

 áeGóà°ùe á«∏Ñ≤à°ùe ájƒªæJ ájDhôH ,á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY

 kGõ«“ ÌcC’G ∫hódG ±É°üe ‘ É¡∏©L ¿CG ‘ ºgÉ°ùJ

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y kGQƒ£Jh

 ∫BG  ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÉÑMÉ°U ≈æKCGh

 ≈∏Y  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdGh  Ωƒàµe

 øe áYƒª› ¿ƒ∏ãÁ øjòdG ≥jôØdG AÉ°†YCG Oƒ¡L

 ‘ á«ãëÑdGh á«°Sóæ¡dGh á«ª∏©dG äGAÉØµdG IÒN

 IOÉ«b ‘ π°†ØdG º¡d Ö°ùæj øjòdGh ,äGQÉeE’G ádhO

 ,á«Hô©dG áeC’Gh äGQÉeE’G πãÁ »æWh ´höûe ºgCG

 Ú°Sóæ¡e øe ,äGQÉeE’G ÜÉÑ°T ¿CÉH Éªgƒª°S øjócDƒe

 ‘ ¿ƒªgÉ°ùj ,Ú°üàfl Ú«æ≤Jh ÚãMÉHh AÉª∏Yh

 ,‘ô©ŸG êÉàfE’G  ≥jôW ¤EG  á«Hô©dG  áeC’G  IOÉYEG

 á«Hô©dG IQÉ°†ë∏d »ÑgòdG öü©dG ìhQ Úª¡∏à°ùe

 É¡JGQÉµàHGh  É¡JGRÉ‚EÉH  äQÉfCG  »àdG  ,á«eÓ°SE’Gh

 äGQÉeEÓd ôîa ÈcCG  ƒg Ωƒ«dG √ƒeób Éeh ,⁄É©dG

.»Hô©dG øWƒ∏d ôîa ÈcCGh

RÉ‚EG πªLCG

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

 Iƒ∏N øª°V πeC’G QÉÑ°ùe ≥jôa ËôµJ " : ∫ƒ≤dÉH

 Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe ¿CÉH  ádÉ°SQ  ∫É°SQE’  Ú°ùªÿG

 πeC’G QÉÑ°ùe ´höûe iƒà°ùe øY π≤J ød áeOÉ≤dG

 RÉ‚EG πªLCG πeC’G QÉÑ°ùe" ¿CG ¤G √ƒª°S kÉàa’ ,"
 Ú°ùªÿG iôcòdG áÑ°SÉæÃ äGQÉeE’G Ö©°ûd ¬jó¡f

."‹É¨dG ÉfOÉ–G ΩÉ«≤d

 ¢Sóæ¡e 200 É¡°VÉN »àdG á∏MôdG" :√ƒª°S ±É°VCGh

 AÉæHh º«ª°üJ ‘ á«æWƒdG ÉæJGAÉØc øe á°Sóæ¡eh

 á∏MQ  øe  AõL  ïjôª∏d  äGQÉeE’G  QÉÑ°ùe  ¥ÓWEGh

 ≥jôØ∏d √ƒª°S kÉ¡Lƒàe ,"πÑ≤à°ùŸG ƒëf äGQÉeE’G

 á∏MQ Éæ©e Gƒ©HÉJ øjòdG Üô©dG ÚjÓe" :∫ƒ≤dÉH

 ..AÉªàfGh ôîa á¶◊ Gƒ°TÉY ïjôŸG ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe

 π°üj ..kÉ«HôY Éª°SG πªëj kÉ«HôY kÓeCG ¿hógÉ°ûj ºgh

."¿ƒµdG ‘ á£≤f ó©HCG ¤EG

 ∫É£HCG  Éæjód Ωƒ«dG"  :kÓFÉb ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ºàNh

 ¿ƒ©aó«°S á«æWƒdG á«ª∏©dG QOGƒµdG øe ¿ƒ«≤«≤M

 õ«ªàdGh  ¥ƒØàdG  øe  ójõŸG  ƒëf  øWƒdG  IÒ°ùe

."AÉ≤JQ’Gh

 ôHÉãeh ™°VGƒàe äGQÉeE’G Ö©°T " √ƒª°S ∫Éb Éªc

."AÉª°ùdG ‘ ¬JÉMƒªW øµdh ¢VQC’G ‘ ¬∏LQCG ,,

¿É°ùfEG ™æ°U ±ó¡dG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 ¢SôZ ºg  "πeC’G QÉÑ°ùe" ≥jôa" :¿É«¡f ∫BG  ójGR

 ..Ghó¡àLGh Gƒ∏ªY ..AÉ£©ŸG ¢VQC’G √òg ‘ Ö«W

."¢Sô¨dG Gòg QÉªK ∞£≤j øWƒdG Ωƒ«dGh

 Éæ°ShDhQ Gƒ©aQ ¬JÉæHh ójGR AÉæHCG" ¿CÉH √ƒª°S ócCGh

 ‘ á£≤f ≥ªYCG ¤EG äGQÉeE’G ájGQ Gƒ©aQh ..kÉ«dÉY

 äÓé°S  ‘ ‹É¨dG  øWƒdG  º°SG  GƒÑàch  ..AÉ°†ØdG

 :∫ƒ≤dÉH √ƒª°S kGÒ°ûe ,"Qƒf øe ±hôëH ïjQÉàdG

 qó©f ¿CG É‰EGh ïjôŸG ¤EG π°üf ¿CG Éæaóg øµj ⁄"
 AÉæHh ..¿ÉÁE’Gh áaô©ŸGh º∏©dÉH kÉë∏°ùàe kÉfÉ°ùfEG

 ¤EG  äGQÉeE’G  π°UƒJ  ¿CG  ≈∏Y IQOÉb  ájöûH  IhôK

."áª≤dG

 "πeC’G QÉÑ°ùe" ≥jôa ìÉ‚" ¿CG ¤EG √ƒª°S âØdh

 ádhOh  ..á∏Ñ≤ŸG  ∫É«LC’G  äÉMƒªW  ∞≤°S  ™aQ

 ≈∏Y  IQOÉb  º¡àªgh  É¡FÉæHCG  áÁõ©H  äGQÉeE’G

."ÈcCG äGRÉ‚EG ≥«≤– á∏°UGƒe

 á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG á∏MQ CGóÑf" √ƒª°S ôcPh

 ..á∏Ñ≤e  áªî°V  ™jQÉ°ûe  ∑Éæg  ..ájƒb  ábÓ£fÉH

 á«æWƒdG äGÈÿGh äGAÉØµdG π«gCÉJ áª¡e ÉæeÉeCGh

 äGQÉeEG"  ¿CÉH  √ƒª°S  kÉë°Vƒe ,"πÑ≤à°ùŸG  IOÉ«≤d

 IÒ°ùe IOÉ«b ‘ »°SÉ°SCG πµ°ûH º¡°ùà°S πÑ≤à°ùŸG

 ÉæJÉ°ù°SDƒeh  ..kÉ«HôY  á«aô©ŸGh  á«ª∏©dG  á°†¡ædG

 Gƒfƒµj »c »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d É¡HGƒHCG íàØJ á«ª∏©dG

."IÒ°ùŸG øe kGAõL

 Éj  IÒÑc  ÉæàMôa  "  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  √ƒª°S  ∫Ébh

 ¿CG ó©H »JCÉj ƒ¡a ∞∏àîj Ωƒ«dG ÉfDhÉ≤dh ..»FÉæHCG

 ºµH ôîàØf .. ™«ª÷G √Éæªàj ¿Éc …òdG πeC’G ºà≤≤M

 Üô©dGh ºµà≤£æeh ºµ∏gCGh ºcó∏H º°SG ºà©aQ ºµfC’

 É¡H ”öûH »àdG á∏«ª÷G IQÉ°ûÑdG ∫ÓN øe kÉ©«ªL

."⁄É©dG

 ºcOÉØMCGh ºµFÉæHCG º«∏©J êÉ¡æe ¿EG " √ƒª°S ∫Ébh

 ‘  Éæª«∏©J  øY  ∞∏àî«°S  äGQÉeE’G  ‘  Ωƒ«dG

 ..áØ∏àfl ¿ƒµà°S ¢ü°ü≤dGh ™«°VGƒŸG ¿C’ ≥HÉ°ùdG

 ºµàeCGh ºµFÉæHCGh ºcó∏Ñd GójóL kÉîjQÉJ ºà©æ°U ó≤a

 ÉfOÉØMCGh  ÉæFÉæHC’  É¡jhÔ°S  á∏«ªL  kÉ°ü°übh

 º∏– âfÉc …òdG πeC’G ≥«≤– ∫ÓN øe ..Éæ∏gCGh

 ìÉéædG .. ∫hódGh ·C’G øe ÒãµdG ¬«dEG ∫ƒ°UƒdÉH

 Oƒ¡Lh áYöùHh ¤hC’G áHôéàdGh ¤hC’G IôŸG øe

."áaöûe áé«àædG âfÉµa IQÉÑL

 øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫ÉÑ≤à°S’G ö†M

 ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdGh »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S

 ∫BG  ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh

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

.AGQRƒdG ‹É©ŸGh á°SÉFôdG

»îjQÉàdG RÉ‚E’Gh QÉÑ°ùŸG á∏MQ

 áeÉfRhQ πNO ób 2021 ôjGÈa øe ™°SÉàdG ¿Éch

 øWƒdGh  äGQÉeE’G  πé°S  ‘  iÈµdG  äGRÉ‚E’G

 ïjôŸG  ¤EG  "πeC’G  QÉÑ°ùe"  ∫ƒ°Uh  ™e  ,»Hô©dG

 á«ª∏©dG ¬àª¡e AóÑd kGó«¡“ ,ìÉéæH √QGóe ∫ƒNOh

 IQƒ°U Ëó≤Jh ïjôŸG ñÉæe ó°UQ ‘ ábƒÑ°ùŸG ÒZ

 á«îjôŸG äÉã©ÑdG ïjQÉJ ‘ É¡Yƒf øe πª°TC’G »g

.á≤HÉ°ùdG

 »ª∏©dG çó◊G ⁄É©dGh äGQÉeE’G ‘ ÚjÓŸG ™HÉJh

 IÒJh óYÉ°üJ ™e ,á«Hô©dG áeC’G ïjQÉJ ‘ RôHC’G

 ∫ƒ°Uh πÑb Ée IÒNC’G ≥FÉbódG ‘ IQÉKE’Gh ÖbÎdG

 ,ôªMC’G  ÖcƒµdG  ∫ƒM  •É≤àd’G  QGóe  ¤EG  QÉ°ùŸG

 §«fi øe É¡∏≤f ” iÈc á«eÓYEG á«£¨J §°Sh

 ™æ°U  øe  ΩÉ©dG  ‘  ìöU  ≈∏YCG  ,áØ«∏N  êôH

 äÉ£fi ∞∏àfl ÈY ⁄É©dG AÉëfCG πc ¤EG ,¿É°ùfE’G

 äÉ°üæe ∞∏àfl ÈYh ,á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG IõØ∏àdG

 áØ«∏N  êôH  ≈°ùàcG  óbh  .»YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 ‘  á«îjQÉàdGh  ájQÉª©ŸG  ⁄É©ŸG  øe  ójó©dGh

 …òdG ,ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH á«Hô©dG ∫hO øe OóYh ádhódG

.ïjôŸG ¢ùjQÉ°†J õ«Á

 πeC’G  QÉÑ°ùe  á∏MQ ¢VGô©à°SG  á«dÉ©ØdG  äó¡°Th

 ‘ ájQGRƒdG Iƒ∏ÿG ‘ âMôW Iôµa ¿Éc ¿CG òæe

 √QÉÑàYÉH ´höûŸG OÉªàYG ºàj ¿CG πÑb ,2013 ΩÉ©dG

 äGQÉeEÓd ájƒªæàdG IÒ°ùŸG ¢üî∏j kÉ«ª∏Y kGRÉ‚EG

 π«gCÉàH kGQhôe ,É¡°ù«°SCÉJ øe kÉeÉY Ú°ùªN ∫ÓN

 â°S ∫ÓN âë‚ á«JGQÉeEG á«ª∏Y äGAÉØc OGóYEGh

 ,πeC’G  QÉÑ°ùe AÉæHh ôjƒ£Jh º«ª°üJ ‘ äGƒæ°S

 á«ª∏Y äÉ°ù°SDƒe IóY ™e á«aô©e ácGöT øª°V

 QÉÑ°ùŸG  AÉæHh  º«ª°üJ  ºà«d  ,á«ŸÉY  á«ÁOÉcCGh

 áfQÉ≤e  ,á«°SÉ«b  IÎa  øª°V  ,äGƒæ°S  â°S  ∫ÓN

 øe πbC’G ó©J áØ∏µHh ,á¡HÉ°ûe á«ŸÉY ™jQÉ°ûÃ

.ºé◊G Gòg πãÃ ´höûÃ É°SÉ«b É¡Yƒf

 ∫ƒNO á∏MôŸ áLô◊Gh áª°SÉ◊G äÉ¶ë∏dG âfÉch

 ób  ïjôŸG  ∫ƒM •É≤àd’G  QGóe  ¤EG  πeC’G  QÉÑ°ùe

 ôjGÈa 9 ,AÉKÓãdG AÉ°ùe øe 7:30 áYÉ°ùdG óæY äCGóH

 π«¨°ûàH QÉÑ°ùŸG ΩÉ«b ™e ,äGQÉeE’G â«bƒàH ,2021

 kÉ©ÑJ ∂dPh ,kÉ«JGP »°ùµ©dG ™aó∏d áà°ùdG ¬JÉcôfi

 ÉgGôLCG ób πª©dG ≥jôa ¿Éc »àdG á›ÈdG äÉ«∏ª©d

 ¬àYöS  QÉÑ°ùŸG  CÉ£HCG  å«M  ,¬bÓWEG  πÑb  kÉ≤Ñ°ùe

 ‘ Îeƒ∏«c ∞dCG  18 ¤EG  Îeƒ∏«c ∞dCG  121 øe

 kÉeóîà°ùe ,á≤«bO 27 âbô¨à°SG á«∏ªY ‘ ,áYÉ°ùdG

 â¡àfG óbh .Oƒbh øe ¬∏ªëj Ée ∞°üf AÉæKC’G ‘

 AÉ°ùe  7:57  áYÉ°ùdG  óæY  OƒbƒdG  ¥ôM  á«∏ªY

 óæYh  .•É≤àd’G  QGóe  ¤EG  ¿ÉeCÉH  QÉÑ°ùŸG  πNó«d

 ‘ á«°VQC’G  á£ëŸG  â≤∏J  kAÉ°ùe  8:08  áYÉ°ùdG

 ¬dƒNO ìÉéæH QÉÑ°ùŸG øe IQÉ°TEG »HóH è«fGƒÿG

 äÉã©ÑdG ïjQÉJ äGQÉeE’G ádhO πNóàd ,ïjôŸG QGóe

 ¢ùeÉNh  á«eÓ°SEGh  á«HôY  ádhO  ∫hCÉc  á«îjôŸG

.ôªMC’G Öcƒµ∏d ∫ƒ°UƒdG ‘ íéæJ ⁄É©dG ‘ ádhO

 ™HQCG õ‚CG ób πeC’G QÉÑ°ùe ¿ƒµj ,á¶ë∏dG ≈àMh

 äóàeG »àdG ,ïjôŸG ¤EG ¬à∏MQ ‘ á°ù«FQ πMGôe

 ¿ƒ«∏e 493 øe ÌcCG É¡dÓN ™£b Qƒ¡°T á©Ñ°S ƒëf

 »°VÉŸG ƒ«dƒj 20 ‘ ¬bÓWEG òæe ∂dPh ,Îeƒ∏«c

 :»gh ,¿ÉHÉ«dG ‘ »FÉ°†ØdG Éª«°TÉ¨«fÉJ õcôe øe

 ,IôµÑŸG  äÉ«∏ª©dG  á∏Môeh  ,¥ÓWE’G  á∏Môe

 ¤EG ∫ƒNódG á∏Môeh ,AÉ°†ØdG ‘ áMÓŸG á∏Môeh

 ¤EG ∫É≤àf’G :Éªg ¿Éà∏Môe ¬eÉeCG ≈≤Ñàjh .QGóŸG

 É¡«a CGóÑj »àdG ,á«ª∏©dG á∏MôŸGh ,»ª∏©dG QGóŸG

 ôaƒj  ôªMC’G  Öcƒµ∏d  …ƒL  ó°Uôe  ∫hCÉc  ¬àª¡e

.É¡Yƒf øe πª°TC’G »g á«NÉæŸG ¬ahôX øY IQƒ°U

 ≥jôØdG ¿ƒµ«°S ,á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG ™«HÉ°SC’G ∫ÓNh

 øH óªfi õcôe ‘ ,»°VQC’G  ºµëàdG  á£fi ‘

 π°UGƒJ  ≈∏Y  »HóH  è«fGƒÿG  ‘ ,AÉ°†Ø∏d  ó°TGQ

 kÉª∏Y ,kÉ«eƒj áYÉ°S 24 QGóe ≈∏Y QÉÑ°ùŸG ™e ºFGO

 øe á∏MôŸG √òg AÉæKCG kGQOÉb ¿ƒµ«°S QÉÑ°ùŸG ¿CÉH

 ¬dƒ°Uh øe ´ƒÑ°SCG ∫ÓN ïjôª∏d IQƒ°U ∫hCG •É≤àdG

.•É≤àd’G QGóe ¤EG ìÉéæH

 á«YôØdG ¬àª¶fCGh QÉÑ°ùŸG IAÉØc øe ócCÉàdG ó©Hh

 ò«ØæJ  AóÑH  ≥jôØdG  Ωƒ≤«°S  ,á«ª∏©dG  ¬Jõ¡LCGh

 ∫É≤àf’G »gh QÉÑ°ùŸG á∏MQ øe á°ùeÉÿG á∏MôŸG

 äÉ«∏ªY  áYƒª› ∫ÓN  øe  ,»ª∏©dG  QGóŸG  ¤EG

 ºàj , QGóŸG Gòg ¤EG ¿ÉeCÉH ¬∏≤æd √QÉ°ùe ¬«Lƒàd

 áª¶fC’  á∏eÉ°T  IôjÉ©e  äÉ«∏ªY  AGôLEG  É¡dÓN

 CGóÑJ  ºK  øeh  ,kÉeƒj  45  ¤EG  óà“  ób  ,QÉÑ°ùŸG

 á∏MôŸG »gh QÉÑ°ùŸG á∏MQ ‘ IÒNC’G á∏MôŸG

 ,πÑ≤ŸG πjôHCG ô¡°T ‘ CGóÑJ ¿CG É¡d §£îŸG á«ª∏©dG

 á∏eÉc IQƒ°U ∫hCG ÒaƒàH πeC’G QÉÑ°ùe Ωƒ≤«°S å«M

 ¬ë£°S ≈∏Y ájƒ÷G ±hô¶dGh ïjôŸG ñÉæe øY

.áæ°ùdG ∫ƒ°üa ÚHh Ωƒ«dG QGóe ≈∏Y

 ,á∏eÉc á«îjôe áæ°S QÉÑ°ùŸG áª¡e ôªà°ùJ ±ƒ°Sh

 ≈àM óà“ å«ëH ,kÉ«°VQCG kÉeƒj 687∫OÉ©j Ée ƒgh

 áKÓãdG á«ª∏©dG Iõ¡LC’G ΩÉ«b ¿Éª°†d ,2023 πjôHCG

 äÉfÉ«ÑdG πc ó°UôH ¬æàe ≈∏Y QÉÑ°ùŸG É¡∏ªëj »àdG

 óà“ óbh ,ïjôŸG  ñÉæe ∫ƒM áHƒ∏£ŸG  á«ª∏©dG

 ≈Yóà°SG  GPEG  ,iôNCG  á«îjôe áæ°S  QÉÑ°ùŸG  áª¡e

 ójõŸG ∞°ûch äÉfÉ«ÑdG øe ójõŸG ™ª÷ ,∂dP ôeC’G

.ôªMC’G ÖcƒµdG øY QGöSC’G øe

 ™ªàéŸG ™e äÉfÉ«ÑdG √òg ácQÉ°ûe ºàj ±ƒ°Sh

 ∞∏àfl  ó«Øà°ùà°S  Éªc  ,⁄É©dG  ‘  »ª∏©dG

 ádhO  ‘  á«©eÉ÷Gh  á«ÁOÉcC’G  äÉ°ù°SDƒŸG

 Úµªàd  á«JÉeƒ∏©ŸG  IhÌdG  √òg  øe  äGQÉeE’G

 äÉYÉ£b ‘ áHÉ°ûdG á«JGQÉeE’G äGAÉØµdG øe ójõŸG

.AÉ°†ØdG

 ¥ôØdG π°†aCG ∂∏àªJ äGQÉeE’G ¿CG ¿GócDƒj ójGR øH óªëeh ó°TGQ øH óªëe

πÑ≤à°ùª∏d á«æWƒdG

¢ùª°ûdG ÜÉH »a ø«°ùªîdG Iƒ∏N øª°V ¢UÉN ∫ÉÑ≤à°SG »a πeC’G QÉÑ°ùe ≥jôa Éeqôc

πeC’G QÉÑ°ùe ´hô°ûe iƒà°ùe øY π≤J ød áeOÉ≤dG ø«°ùªîdG ™jQÉ°ûe ¿CÉH ádÉ°SQ ºjôµàdG :ó°TGQ øH óªëe

 200 É¡°VÉN »àdG á∏MôdG

 ÉæJGAÉØc øe á°Sóæ¡eh ¢Sóæ¡e

 á∏MQ øe AõL á«æWƒdG

πÑ≤à°ùªdG ƒëf äGQÉeE’G

 :ójGR øH óªëe 

  zπeC’G QÉÑ°ùe{ ≥jôa

 √òg »a Ö«W ¢SôZ

AÉ£©ªdG ¢VQC’G

 RÉéfEG πªLCG πeC’G QÉÑ°ùe

 äGQÉeE’G Ö©°ûd ¬jó¡f

 ø«°ùªîdG iôcòdG »a

»dÉ¨dG ÉfOÉëJG ΩÉ«≤d

 Gƒ©aQ ¬JÉæHh ójGR AÉæHCG 

 Gƒ©aQh ..kÉ«dÉY Éæ°ShDhQ

 ≈dEG äGQÉeE’G ájGQ

AÉ°†ØdG »a á£≤f ≥ªYCG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  óªfi

 ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉfh  ó¡Y

 ábQÉ°ûdG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

 øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH  ,

 ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ábQÉ°ûdG ºcÉM

 "AÉKÓãdG"  ¢ùeG  ìÉÑ°U  …ò«ØæàdG

.¢ù∏éª∏d »YƒÑ°SC’G ´ÉªàL’G

 Öàµe ‘ ó≤Y …òdG - ´ÉªàL’G åëH

 äÉYƒ°VƒŸG øe GOóY - ºcÉ◊G ƒª°S

 ¬dÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóŸG

 πª©dG ‘ äGóéà°ùŸG RôHCG á©HÉàŸ

 äÉeóÿG  ôjƒ£J  §£Nh  »eƒµ◊G

 äÉ°ù°SDƒŸGh  ôFGhódG  ∞∏àfl  ‘

 ∫ÉªYCG Ò°S ≈∏Y ´ÓW’Gh á«eƒµ◊G

.IQÉeE’G ‘ ájƒªæàdG äÉYhöûŸG

 øe  GOóY  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 IOÉ«≤dG  øe  áeó≤ŸG  äÉYƒ°VƒŸG

 á≤∏©àŸG  ábQÉ°ûdG  áWöûd  áeÉ©dG

 …QGOE’G  πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£àH

 Ωó≤àdGh Qƒ£àdG •É≤f áaÉc Úª°†Jh

 äÉ©jöûJ  øª°V  πª©dG  äÉ«dBG  ‘

 π°Uh …òdG õ«ªàŸG iƒà°ùŸG ÖcGƒJ

 IOÉ°ùdG ióHCGh .»WöûdG ´É£≤dG ¬«dEG

 ∫ƒM  º¡JÉ¶MÓe  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG

 π°†aCG ôaƒj ÉÃ áeó≤ŸG äÉYƒ°VƒŸG

 IOÉ«≤dG  ‘ Ú∏eÉ©∏d  IõØfi áÄ«H

 QGôªà°S’Gh ábQÉ°ûdG áWöûd áeÉ©dG

 iƒà°ùe ≈∏Y äGRÉ‚E’G ≥«≤– ‘

.kÉ«ŸÉYh kÉ«∏fi äÉYÉ£≤dG áaÉc

 øe  kGOóY  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf  Éªc

 IôFGO  øe  áeó≤ŸG  äÉMÎ≤ŸG

 á≤∏©àŸGh iô≤dGh »MGƒ°†dG ¿hDƒ°T

 »MGƒ°†dG  ‹ÉgC’  äÉeóÿG  ÒaƒàH

 ≈æH  øe ≥WÉæŸG  áLÉM »Ñ∏j  ÉÃ

 ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG ≥aGôeh á«à–

 …öSC’G QGô≤à°S’G õjõ©àdh á«¡«aôJh

 ‘  ÚæWÉ≤∏d  ∫É©ØdG  π°UGƒàdGh

.IQÉeE’G ≥WÉæe

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCG 

 ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y ‹h »ª«©ædG

 …ÒÿG  πª©dG  ≥«°ùæJ  ¢ù∏›

 øe  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷ÉH  ±Ébh’Gh

 OGóYG ≈∏Y ºFÉ≤dG πª©dG ≥jôa πÑb

 ±ó¡H  "ÒÿG  QGO"  áHGƒH  ΩÉ¶f

 §HôdG ΩÉ¶f á°UÉNh πª©dG ôjƒ£J

 äÉ«©ª÷G ÚH óMƒŸG ÊhÎµdE’G

 á«é«JGÎ°SG §£N ≥ah ¢ù∏éŸGh

 ™e  ≥ØàJ  á°ShQóe  èeGôHh

 áeƒµM ájDhQh áeÉ©dG äÉ¡LƒàdG

. á«∏Ñ≤à°ùŸG ¿ÉªéY

 ‘ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh

 Ëôe IOÉ©°S ºcÉ◊G ¿GƒjóH ¬Ñàµe

 ¢ù∏éŸ  ΩÉ©dG  ÚeC’G  …ôª©ŸG

 ±Ébh’Gh  …ÒÿG  πª©dG  ≥«°ùæJ

 QGO"  áHGƒH  OGóYG  ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh

 á«fÉãdG á∏MôŸG RÉ‚G ≈∏Y "ÒÿG

 óMƒŸG  ÊhÎµd’G  §HôdG  ΩÉ¶æd

 â∏ª°T  »àdGh  "ÒÿG  ¿ÉªéY"
 á°ù°SDƒeh ÒÿG â«H á«©ªL §HQ

 á°ù°SDƒeh  ájÒÿG  ¿ÉÁ’G  QÉæe

 ájÒÿG  ∫ÉªYÓd  ÊÉªé©dG

 áaÉ°V’ÉH  ΩÉ¶ædG  ôjƒ£J πMGôeh

 º«¶æJh  ó«MƒJh  ±Góg’G  ¤G

 ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG  πª©dG  Oƒ¡L

 IOÉjõd  áaÉ°VE’ÉH  IQÉeE’G  πNGO

 ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ≥«°ùæàdG

.É¡°ùØf

 πª©dG IQhöV ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th

 áMÎ≤ŸG  èeGÈdG  ò«ØæJ  ≈∏Y

 á«ªæJ ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ ™jQÉ°ûŸGh

 ‘  ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG  πª©dG

 Oƒ¡÷G  øe  ójõŸG  ∫òHh  IQÉeE’G

 Iójó÷G äÉMÎ≤ŸGh QÉµaC’G ìôWh

 Ió«Øà°ùŸG  äÉÄØdG  ºYóJ  »àdG

 á«©ªàéŸG  äÉcGöûdG  Rõ©Jh

 á«æWƒdG  QOGƒµdG  øe  IOÉØà°S’Gh

 ÊÉ°ùf’G  πª©dG  ‘  ácQÉ°ûª∏d

 »Yƒ£àdG  πª©dG  ¥ôa  ∫ÓN  øe

 ÖjQóàdGh  ájÒÿG  äÉ«©ª÷G  ‘

 á«é«JGÎ°S’G á£ÿGh »°ü°üîàdG

 äÉ«©ªé∏d πeÉµàe »°ù°SDƒe AÉæÑd

 AÉ≤∏dG ∫ÓN √ƒª°S ócCGh .ájÒÿG

 ä’É◊ÉH  ΩÉªàg’G  IQhöV  ≈∏Y

 ÚLÉàëŸGh øjRƒ©ŸGh á«fÉ°ùf’G

 áØ°üH  ΩÉàjC’Gh  áØØ©àŸG  öS’Gh

 áaÉc  øe  º¡à©HÉàeh  áeÉY

 á«YÉªàL’Gh á«ª«∏©àdG  »MGƒædG

 á©HÉàeh  ÉgÒZh  á«ë°üdGh

 èeGôH  ™°Vh  ∫ÓN  øe  Égò«ØæJ

 πeÉ©àdG  ∫ƒM  äÉ°SGQO  OGóYEGh

 áaÉc  ÒaƒJh  ä’É◊G  ∂∏J  ™e

 πÑ°Sh  äÉÑ∏£àŸGh  äÉLÉ«àM’G

 á«°û«©e IÉ«M πLCG øe É¡≤«≤–

.É¡d áÁôc

 ôjQÉ≤J  OGóYG  ¤G  √ƒª°S  ÉYOh

 •É°ûf  øY  AGOC’G  äGöTDƒe  ∫ƒM

 IQÉeEÉH  ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG  πª©dG

 πªY áaô©Ÿ á«dBG ™°Vhh ¿ÉªéY

 ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dG ∂∏J

 á«FÉ°üME’G  äÉfÉ«ÑdG  å«M  øe

 ≈∏Y  äGóYÉ°ùŸG  ™jRƒJh

 ÚLÉàëŸG  IóYÉ°ùeh  øjRƒ©ŸG

 äGóYÉ°ùŸG  Ò°S  ≈∏Y  ±ô©àdGh

 "ÒÿG QGO" ΩÉ¶f OGóYGh ájÒÿG

 ¬ª«ª©àd  ¬H  á°UÉÿG  èeGÈdGh

 ÉÃ  ¬H  πª©dGh  äÉ«©ª÷G  ≈∏Y

 …ÒÿG  πª©dG  á«ªæJ  ‘  º¡°ùj

 ìôWh  IQÉeE’G  ‘  ÊÉ°ùfE’Gh

 »àdG Iójó÷G äÉMÎ≤ŸGh QÉµaC’G

 Rõ©Jh  Ió«Øà°ùŸG  äÉÄØdG  ºYóJ

.á«©ªàéŸG äÉcGöûdG

 Ëôe  IOÉ©°S  äócCG  É¡ÑfÉL  øe

 ≥«°ùæJ ¢ù∏› ΩÉY ÚeCG …ôª©ŸG

 ´höûe ¿G ±ÉbhC’Gh …ÒÿG πª©dG

 á«Yƒf  á∏≤f  ó©j  "ÒÿG  QGO"
 äGóYÉ°ùŸGh  äÉeóÿG  Ëó≤J  ‘

 √QÉÑàYÉH äÉ«©ª÷G ÈY á«fÉ°ùfE’G

 á≤£æŸG  ‘  ¬Yƒf  øe  ∫hC’G

 §HôdG  å«M  øe  πeÉµàe  ΩÉ¶æc

 Ú«æ©ŸG  ™«ªL  ÚH  ÊhÎµdE’G

 äÉ«©ª÷Gh …ÒÿG πª©dG ´É£≤H

 ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ á∏eÉ©dG ájÒÿG

 øe  ájÒÿG  äÉ«©ª÷G  øµÁh

 ¿hO á«dÉY IAÉØµH ÉgQhóH ΩÉ«≤dG

 Ëó≤J  ‘ á«LGhOR’G  ‘ ´ƒbƒdG

 ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdGh  äGóYÉ°ùŸG

 ájÒÿG äÉ«©ª÷Gh äÉÄ«¡dG  ™e

. ádhódG ‘ á∏eÉ©dG

 …ƒàëj  ´höûŸG  Gòg  ¿EG  âdÉbh

 ÚH §HôJ  á«fhÎµdEG  áµÑ°T  ≈∏Y

 ájÒÿG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉ«©ª÷G

 πeÉµàe  πM  Ëó≤J  ¤EG  ±ó¡jh

 ‘  …ÒÿG  πª©dG  ´É£b  áeóÿ

 IOÉjR  ‘  º¡°ùjh  ¿ÉªéY  IQÉeEG

 äÉ«©ª÷G  πNGO  πª©dG  IAÉØc

 Ió«°TôdG áeƒµ◊G Úµ“ ¤EG áaÉ°VEG

 äÉ°SÉ«°ùdGh  äGQGô≤dG  PÉîJG  øe

.´É£≤dG Gò¡H áÑ°SÉæŸG

¿ÉªéY »a zô«îdG QGO{ áHGƒH ΩÉ¶æd á«fÉãdG á∏MôªdG RÉéfG ≈∏Y ™∏£j »ª«©ædG QÉªY …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

…ôª©ŸG Ëôe ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h
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اأخبار الوطن
 �سندوق تنمية القطاعات 

اال�ستراتيجية و"اإلكترو 
اأوبتك"يتعاونان مع �سركة 

اي بي اآي لل�سناعات الدقيقة
 اأبوظبي-وام:

 اأبرم �سندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية 
و�رشكة اإلكرتو اأوبتك �سي�ستمز من جهة يف 
اإي  و�رشكة  بينهما،  امل�سرتك  امل�رشوع  اإطار 
بي اآي  لل�سناعات الدقيقة من جهة اأخرى 
ام�س اتفاقية تعاون م�سرتك ، ب�ساأن ت�سنيع 
وتوريد اأجزاء من نظام ال�سالح اخلفيف الذي 

�سيتوىل امل�رشوع اإنتاجه وتطويره.
�سندوق  بني  امل�سرتك  املشش�ششرشوع  واأن�سئ 
و�رشكة  اال�سرتاتيجية  القطاعات  تنمية 
وتطوير  لت�سميم  �سي�ستمز  اأوبتك  اإلكرتو 
من  املن�سات  متعدد  خفيف  ل�سالح  نظام 

عيار X 14.5 114 ملم يف دولة االإمارات.
الرئي�س  اجلششعششري،  نا�رش  اهلل  عبد  وقششال 
القطاعات  تنمية  ل�سندوق  التنفيذي 
عر  ال�سندوق  يلتزم   " اال�سرتاتيجية 
التنموية  مبهامه  وا�ستثماراته  �رشاكاته 
للقطاعات  ال�سناعية  القدرات  متكني  لدعم 
وي�سعدنا  االإمارات،  دولة  يف  اال�سرتاتيجية 
احل�سول على دعم �رشيكنا املتميزة �رشكة 
الهدف.  ذلك  لتنفيذ  �سي�ستمز  اأوبتك  اإلكرتو 
لل�سناعات  اآي   بي  اأي  �رشكة  و�ست�سارك 
واأجششزاء  قطع  ت�سنيع  يف  الرائدة  الدقيقة، 
لل�سناعات املتقدمة يف املنطقة، يف اإنتاج 

االأجزاء املهمة لهذا املنتج املتطور".
التنفيذي  الرئي�س  زيششه،  كري�ستيان  وقششال 
 " الدقيقة  لل�سناعات  اآي  بي  اإي  ل�رشكة 
تششوازن،  مع  الطويلة  �رشاكتنا  من  انطالقًا 
كبري  ب�سكل  اأ�سهمت  حديثة  من�ساأة  اأقمنا 
بات  حيث  االإنتاجية،  قدراتنا  تو�سيع  يف 
واالأجششزاء  القطع  ت�سنيع  اليوم  باإمكاننا 
تنمية  �سندوق  لدعم  املطلوبة  الرئي�سية 
اإلكرتو  و�رشكة  اال�سرتاتيجية  القطاعات 
اأوبتك �سي�ستمز وتلبية متطلباتهما، ونتطلع 
اإىل التعاون معهما لتعزيز القدرات املحلية 
وامل�ساهمة يف دعم القطاعات اال�سرتاتيجية 
الرحمن  عبد  قششال  جانبه،  من  بالدولة". 
او  اإي  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  البلو�سي 
قائمة  �رشكة   - تكنولوجيز  ادفان�س  اأ�ششس 
اأوبتك  اإلششكششرتو  ل�رشكة  تابعة  الششدولششة  يف 
الذي  التعاون  بهذا  �سعداء   "  .. �سي�ستمز- 
ال�رشكات  بني  امل�سرتك  للعمل  ثمرة  يج�سد 
القطاعات  يف  العاملة  والعاملية  املحلية 
اال�سرتاتيجية ، موؤكدا اأهمية ا�ستغالل املوارد 
املحلية  ال�سوق  يف  املتوفرة  والششقششدرات 
دعم  نحو  اال�ستثمارات  توجيه  و�ششرشورة 
امل�ساهمة  بهدف  وتقنيات جديدة  ابتكارات 
القطاعات  اأداء  وتعزيز  وتطوير  دعم  يف 

اال�سرتاتيجية يف الدولة.

�سيف بن زايد يزور معر�س الدفاع البحري»نافدك�س«
اأبوظبي-وام:

 زار الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية ام�س معر�س الدفاع البحري "نافدك�س 2021" 
الرئي�سة ملركز  البحري املقابل للمن�سة  الر�سيف  املقام حاليا على 
الدويل  الدفاع  معر�س  فعاليات  �سمن  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 

»اآيدك�س 2021«.
ال�سيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  �سعادة  يرافقه  بجولة  �سموه  وقام 
�سملت  البحرية  القوات  قائد  نهيان،  اآل  بن حممد  حمدان  بن  �سعيد 
معر�س  يف  امل�ساركة  والعاملية  الوطنية  ال�رشكات  من  عدد  اأجنحة 
مع  االأحاديث  �سموه  وتبادل  ال�ساد�سة،  دورته  يف  البحري  الدفاع 
العار�سني حول اآخر التقنيات والقطع احلديثة امل�ساركة يف املعر�س.
االإماراتية  ال�سعديات"   " �سفينة  منت  على  بجولة  �سموه  قام  كما 
متعددة املهام التي ان�سمت للخدمة يف اأ�سطول القوات البحرية واطلع 
على مرافقها املتطورة من غرف عمليات وقيادة وجتهيزات وا�ستمع 
من �سباط القوات البحرية اإىل �رشح عن مهام ال�سفينة من تاأمني ونقل 

واإمداد واإخالء طبي وتقنيات عالية و نظم حديثة ت�ستخدم فيها.
يف  احلديثة  التقنيات  اأهششم  على  "نافدك�س"  يف  �سموه  اطلع  كما 
ال�سناعات البحرية املتطورة واحللول وامل�ستجدات يف جمال �سناعة 
الدفاع البحري والقطع البحرية التي متثل نخبة ال�سناعات العاملية 
اأمن  اأنظمة  يف  التقنيات  اأحششدث  اإىل  اإ�سافة  البحرية  املجاالت  يف 
ال�سواحل وحلول االت�ساالت البحرية واملعدات واالأجهزة اخلا�سة يف 

جماالت الدفاع البحري.

خالد بن محمد بن زايد يد�سن الزورق»�سجاع«في 
»نافدك�س«

اأبوظبي-وام:
زايد  بن  حممد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  قام 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان،  اآل 
التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي 
بتد�سني زورق "�سجاع" التابع جلهاز حماية 
معر�س  يف  وال�سواحل،  احليوية  املن�ساآت 
يف  يقام  والذي  /نافدك�س/  البحري  الدفاع 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س /اأدنيك/ من 

21 فراير وحتى 25 فراير اجلاري.
جهاز  عن  ممثلون  التد�سني  مرا�سم  ح�رش 
حماية املن�ساآت احليوية وال�سواحل والقوات 

امل�سلحة والقوات البحرية االإماراتية.
مميزاً  مثااًل  يعد  الششذي  الششزورق،  و�سين�سم 
الوطنية،  احلربية  ال�سناعات  جششودة  على 
قدرات  معززاً  البحري  الوطني  االأ�سطول  اإىل 
طول  ويبلغ  االإمششاراتششيششة.  البحرية  القوات 
الوطنية  ال�رشكة  �سنعته  الششذي  "�سجاع" 
"البواردي دامن" 50 مرتا وت�سل �رشعته اإىل 

22 عقدة بحرية.

»توازن« و»الياه �سات« تتعاونان لتطوير حلول ات�ساالت 
ف�سائية مطورة وم�سنعة باالإمارات

اأبوظبي-وام:
 وقع جمل�س التوازن االقت�سادي 
�سات"،  "الياه  و�رشكة  "توازن" 
م�سغل االأقمار ال�سناعية الرائد 
االإمششارات  دولة  ومقره  عامليًا 
العربية املتحدة.. مذكرة تفاهم 
لتاأ�سي�س �رشكة جديدة لتطوير 
اتشش�ششسششاالت  حششلششول  وت�سنيع 
ف�سائية متقدمة داخل االإمارات 
حماية  على  الششرتكششيششز  مششع   ،
حمليًا  الفكرية  امللكية  حقوق 
وتطوير  القومي  االأمن  لزيادة 

التكنولوجيا املتقدمة.
عي�سى  التفاهم  مذكرة  ووقششع 
العام  املدير  نائب  ال�سام�سي، 
للخدمات  �سات  "الياه  لوحدة 
احلكومية "ومطر علي الرميثي 
لوحدة  التنفيذي  الرئي�س 
التطوير االقت�سادي يف جمل�س 
التوازن االقت�سادي وذلك خالل 
الدويل  الدفاع  وموؤمتر  معر�س 
التوقيع  2021". ح�رش  "اآيدك�س 
الرحيم  عبد  طشششارق  �سعادة 
التنفيذي  الرئي�س  احلو�سني، 
االقت�سادي  الششتششوازن  ملجل�س 
بح الكعبي، رئي�س جمل�س  وم�سَّ
اإدارة "الياه �سات" وم�سعود م. 
جمل�س  ع�سو  حممود،  �رشيف 
التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 

ل�رشكة "الياه �سات".
التفاهم،  مششذكششرة  ومبششوجششب 

�ستقوم ال�رشكة اجلديدة بتطوير 
منتجات  وت�سنيع  تقنيات 
جماالت  ثالثة  حششول  تتمحور 
رئي�سية هي : تقنيات االت�ساالت 
لقطاع  املخ�س�سة  الف�سائية 
الطريان وتقنيات اأجهزة املودم 
ال�سناعية  باالأقمار  املت�سلة 
منتجات  متكني  على  عششالوة 
يف  متخ�س�سة  اخرى  وتقنيات 

االت�ساالت الف�سائية.
و�ششسششيششتششم تششوظششيششف املششعششرفششة 
التي قد مت تطويرها  واخلرات 

العربية  االإمششششارات  دولششة  يف 
املتحدة، كما �سيتم ا�ستكمالها 
باخلراء الدوليني لبناء �رشكة 
املجال.  هذا  يف  عامليًا  رائدة 
االأمر  بادئ  امل�رشوع  ي�ستلزم 
مت�سل  مشششودم  جششهششاز  تطوير 
بالقمر ال�سناعي موؤَّمن ومتعدد 
االحتياجات  يلبي  املن�سات 
حمليًا  والدفاعية  احلكومية 

وعامليًا.
و�ستلعب الياه �سات دورا هامًا 
منتجات  تلبية  �سمان  يف 

ملتطلبات  اجلششديششدة  ال�رشكة 
خالل  من  احلكوميني  عمالئها 
متباينة  منتجات  ا�سرتاتيجية 
حكومة  ميّكن  مما  وم�ستهدفة، 
حمليًا  وامل�ستخدمني  االإمارات 
جماالت  مناق�سة  من  وعامليًا 
التطوير التكنولوجية الرئي�سية. 
كما �ستعمل على توفري القدرات 
الرئي�سية لتطوير املنتجات من 
نعني رائدين  ورين وُم�سَّ قبل ُمطَّ
اإنتاج  خطوط  تاأ�سي�س  بغر�س 

حملية واإدارته ب�سكل متكامل.

مدير عام »اأبوظبي المهني« : 
»اآيدك�س« و»نافدك�س«من�سة مثالية تثري مهارات الطلبة

اأبوظبي-وام:
احلمادي  جا�سم  عبدالرحمن  الدكتور  اأكد   
مدير عام معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب 
معر�سي  يف  املعهد  م�ساركة  اأن  املهني 
تعزيز  يف  ت�سهم   2021 ونافدك�س  اآيدك�س 
خمرجاتنا من الكوادر الوطنية يف جماالت 
املعهد  طلبة  ي�سارك  حيث  التكنولوجيا 
تنفيذها  يتم  ابتكارية  علمية  مب�ساريع 
يف  متخ�س�سني  اأ�ششسششاتششذة  اإ�شششرشاف  حتششت 

جماالت وبرنامج الهند�سة وتقنياتها.
معر�سي  يف  امل�ساركة  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
اآيدك�س ونافدك�س 2021 لتحقيق اال�ستفادة 
من خرات امل�سنعني وتبادل اخلرات مع 
جانب  اإىل  واملهتمني  الدفاع  قطاع  رواد 
اال�سرتاتيجية  الشش�ششرشاكششات  اأفششق  تو�سيع 
واخلششراء  واملوؤ�س�سات  القرار  �سناع  مع 
ال�سناعات  قششطششاع  يف  واملتخ�س�سني 
االطالع  جانب  اإىل  الع�سكرية  الدفاعية 
على م�ساركات العار�سني من خمتلف دول 

العامل.
تن�سجم  املعر�سني  يف  امل�ساركة   " وقال 

مع توجه معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب 
والفنية  املهنية  الرامج  طرح  املهني يف 
ال�سناعات  قطاع  تخدم  التي  والتقنية 
الع�سكرية من خالل فهم احتياجات القطاع 
واإدراجها يف اخلطط اال�سرتاتيجية لتطوير 

املناهج والرامج املطروحة----".
فر�سة  تعد  امل�ساركة  هششذه  اأن  واأو�ششسششح 
احلديثة  التقنيات  على  قرب  عن  للتعرف 

والذكاء  واالأمنية  الدفاعية  ال�سناعات  يف 
اال�سطناعي والتكنولوجيا املتقدمة والتي 
ت�سهم يف البحث والتطوير وحتديث اخلطط 
والرامج  املناهج  وتطوير  اال�سرتاتيجية 
للتعليم  اأبوظبي  معهد  يف  املطروحة 
ثقافة  مع  ين�سجم  مبا  املهني  والتدريب 
الوطنية  االأجندة  مع  وتتما�سى  االبتكار 
وروؤية االإمارات 2021 وخطة اأبوظبي 2030 .

الثانية  الفئة  اأنظمتها من  "الطارق" ت�ستعر�س 
Block 2 لل�سواريخ الموجهة بدقة

اأبوظبي-وام:
التابعة  "الطارق"،  �رشكة  ت�ستعر�س   
االأ�سلحة  قطاع  �سمن  "ايدج"  ملجموعة 
ت�سميم  يف  واملتخ�س�سة  وال�سواريخ 
الدقة  فائقة  التوجيه  اأنظمة  وت�سنيع 
اإىل  الرامية  جهودها   ، اجلوية  للذخائر 
بها  اخلا�سة  التوجيه  اأنظمة  مواءمة 
راأ�س حربي بنظام االخرتاق وقد مت  يف 

موؤخرا. تطويره 
من  االأخرية  ملراحله  الرنامج  ويخ�سع 
و�سيكون  امليداين،  واالختبار  التاأهيل 
جاهزا لالإنتاج مع نهاية العام احلايل.
قدرات  تعزز  اأن  اجلهود  هذه  �ساأن  ومن 
مع  بنجاح  للتعامل  "الطارق"  �رشكة 
ومتا�سيا  وال�سعبة.  ال�سلبة  االأهششداف 
ومششوؤمتششر  معر�س  يف  م�ساركتها  مششع 
الذي   "2021 "اآيدك�س  الششدويل  الدفاع 
يف  اأبوظبي  العا�سمة  يف  حاليا  يقام 
ال�رشكة  توفر  فراير،  و25   21 الفرتة 
الكبرية  التطورات  حول  مفيدة  تفا�سيل 
يف منتجاتها من اأنظمة توجيه الذخائر 
اجليل  يف  النظام  دمج  ويعتر  اجلوية. 
االخرتاقي  احلربي  الراأ�س  من  اجلديد 
اإمكانية  يتيح  ما  لل�رشكة،  هاما  اإجنازا 
املبني  احلربي  الراأ�س  هذا  مثل  اإدراج 
التوجيه.  نظام  �سمن  حمددة  الأغرا�س 
القدرة على  امليزة اجلديدة  وتعزز هذه 
اال�سرتاتيجية  التحتية  البنى  حتديد 
مششثششل اجلشش�ششسششور واملشششالجشششئ املششعششززة 
املح�سنة  واملن�ساآت  التحكم  ومراكز 
الفائقة  الششقششدرة  مششن  اال�ستفادة  عششر 
وتقوم  االخششرتاق.  على  احلربي  للراأ�س 

العمالء  بششاإحششاطششة  "الطارق"  �ششرشكششة 
التي  التطويرات  حول  وامل�ستخدمني 
االأنظمة  من  منتجاتها  على  تطبيقها  مت 
املوجهة فائقة الدقة والتي مت حتديثها 
 .2  Block موا�سفات  اإىل  مششوؤخششرا 
من  جمموعة  التحديث  هششذا  ويحمل 
حلول  مثل  التكنولوجية  التح�سينات 
املششالحششة املششعششززة، وقششششدرات جششديششدة 
بالن�سبة  االندفاع  ارتفاع  مل�ست�سعر 
 ، االرتفاعات  االنفجار من  اإىل تطبيقات 
قادر  لالأ�سلحة  توجيه  نظام  اإىل  اإ�سافة 
الطائرات  يف  الرقمي  االنششدمششاج  على 
 1760-MIL-STD التي تتطلب واجهة 
اأي�سا  التحديث  وي�سهم   .DIGIBUS اأو 
توجيه  منتجات  انششدمششاج  تعزيز  يف 
الذخائر اجلوية يف حزمة توفري الطاقة 
مب�سدر  االأ�سلحة  تششزود  التي  اجلديدة 
اإىل  باالإ�سافة   ، االطشششالق  قبل  طاقة 
اال�ستفادة  عر  املهام  مرونة  حت�سني 
يف  ال�سمامات  بششرجمششة  قابلية  مششن 
توجيه  نظام  وي�ستمل  القيادة.  قمرة 
ا�ستقبال  تقنيات  اأحدث  على  االأ�سلحة 
االأقمار  عر  العاملية  املالحة  نظام 
متطورة  حلول  اإىل  باالإ�سافة  ال�سناعية 
اأنظمة  على  الت�سوي�س  ملكافحة  جدا 
يجعله  ما  العاملي،  املششواقششع  حتديد 

هدفه. للغاية يف حتديد  فعاال 
�رشكات  اإحششدى  هي  "الطارق"  و�رشكة 
قطاع االأ�سلحة وال�سواريخ لدى "ايدج"، 
املتقدمة  الششتششكششنششولششوجششيششا  جمششمششوعششة 
وغريه  الدفاع  قطاع  يف  واملتخ�س�سة 
اأف�سل  بني  لتكون  ت�سنيفها  مت  والتي 

العامل. موردا ع�سكريا يف   25

مذكرة تفاهم بين موانئ اأبوظبي 
و»�ساب«

اأبوظبي-وام:
مع  تفاهم  مذكرة  "�ساب"  �رشكة  وقعت   
مراقبة  تقنيات  لتطوير  اأبوظبي  موانئ 
خالل  وذلك  ال�سفن،  حركة  واإدارة  املرفاأ 
 2021 اآيششدكشش�ششس  الشششدويل  الششدفششاع  معر�س 

باأبوظبي.
رئي�س  احلششوقششاين،  مكتوم  الكابنت  وقششال 
اإدارة الت�رشيعات - موانئ اأبوظبي " تقوم 
خدمات  عرو�س  خالل  من  اأبوظبي  موانئ 
بتمكني  تقدمها  التي  البحرية  التجارة 
بلوغ م�ستويات  اأبوظبي من  اإمارة  اقت�ساد 
العاملي  ال�سعيد  على  والتناف�س  اأعلى 
بالغرب.  الشش�ششرشق  يربط  رئي�سي  كمركز 
تعزز �رشاكتنا مع �رشكة �ساب من جهودنا 
اال�سرتاتيجية على املدى الطويل عر خلق 
فر�س جديدة لل�رشكات للعمل معا لتطوير 
وحت�سني احللول التي تعزز من ريادتنا يف 

جمال التقنيات املتطورة".
وقالت اآنا كارين روزن، املدير العام ل�رشكة 
مع  التعاون  ي�رشنا   " املحدودة"..  "�ساب 

وابتكارا  االأ�رشع منوا  املرافئ  اأحد م�سغلي 
موانئ  متطلبات  تدعم  و�سوف  العامل.  يف 
تطوير  حول  تتمحور  التي  روؤيتنا  اأبوظبي 
وت�سنيع تقنيات رائدة عامليا يف اأبوظبي".
اأبوظبي  مششوانششئ  وت�سغل  وتششطششور  وتششديششر 
الدولة  يف  حششاويششات  وحمطة  ميناء   11
حمركات  من  وتعتر  غينيا،  وجمهورية 
اللوج�ستية  واخلدمات  وال�سناعة  التجارة 
اإدارتها ملجموعة  بف�سل  العاملية  البحرية 
واخلدمات  واالأ�سول  املوانئ،  من  متكاملة 
باالإ�سافة  ال�سناعية،  واملدن  اللوج�ستية، 

اإىل منطقة حرة.
جمال  يف  العاملية  ال�رشكة  �ساب،  وتعمل 
مع  �رشاكاتها  توطيد  على  واالأمن،  الدفاع 
املحلية  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
بقطاع  لالرتقاء  قوية  اأ�س�س  بناء  بهدف 
وتعتر  االإمششارات.  دولة  يف  واالأمن  الدفاع 
ال�رشكة ان ال�رشاكات االإ�سرتاتيجية الهادفة 
ملتابعة  والتقدم  النجاح  اأ�س�س  اإحدى  هي 
والعامل  االإمششششارات  تششزويششد  يف  م�سريتها 

باأحدث املنتجات واحللول املبتكرة.



اأبوظبي ـ وام:

وقع���ت جامعة حممد ب���ن زايد للعل���وم الإن�سانية 

اتفاقية تعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين لعتماد 

اجلامعة كمركز اختبار لمتح���ان الكفاءة يف اللغة 

الإجنليزية " IELTS" وذل���ك ابتداء من �سهر فرباير 

اجلاري حتت اإ����راف املجل�س الثقايف الربيطاين ما 

يتيح لكافة الطلب���ة يف الدولة فر�سة التقدم لإجراء 

اختبار الآيلت�س العاملي يف اجلامعة �سواء يف مقرها 

يف اأبوظبي اأو فرعها يف اإمارة عجمان.

وياأتي توقيع هذه التفاقية ال�سرتاتيجية متا�سيا مع 

خطط اجلامعة التطويرية التي تهدف اإىل جعل احلرم 

اجلامعي مركزا علميا وثقافيا متميزا خلدمة املجتمع 

بجمي���ع �رائحه حيث يعترب اختب���ار الآيلت�س اأحد 

الأدوات الهام���ة لاللتحاق بالتعليم اجلامعي و�سوق 

العمل وحتقيق التميز يف خمتلف املجالت املعرفية 

واملهنية.

وقال �سعادة الدكت���ور خالد الظاهري مدير اجلامعة 

اإن جامعة حممد ب���ن زايد للعلوم الإن�سانية حتر�س 

على تقدمي خدم���ة متميزة جلميع الطلبة عرب ايجاد 

بيئ���ة تعليمي���ة متكاملة تلبي احتياج���ات الطالب 

الثقافي���ة واملعرفي���ة والعلمية فيم���ا تلعب مكانة 

اجلامع���ة املميزة بو�سفها اجلامعة الأوىل من نوعها 

املتخ�س�سة يف جمال العلوم الإن�سانية دوراً كبرياً يف 

جعلها اجلهة الأمثل ل�ست�سافة هذا الختيار العاملي.

من جانبه اأكد ديب اديكه���اري مدير المتحانات يف 

املعه���د الربيطاين اأن اعتم���اد جامعة حممد بن زايد 

للعل���وم الإن�سانية مركزاً لت�سجي���ل اختبار الآيلت�س 

للمجل�س الثقايف الربيطاين وم���كان لأداء اختبارات 

الآيلت�س الورقية والكمبيوتر هو اإ�سافة نوعية لقائمة 

املراكز املرخ�سة يف الدولة للتقدم لالختبارات حيث 

اإن ال�راك���ة معه���ا هي خطوة مهم���ة تعك�س التزام 

املجل�س الثق���ايف الربيطاين بدعم موؤ�س�سات التعليم 

العايل الرائدة يف الدولة ب�سكل م�ستمر ".

يذكر اأن اختب���ار الآيلت�س هو اأكرث الختبارات �سعبية 

يف الع���امل لفح�س مقدرة ال�سخ�س ومتكنه من اللغة 

الإجنليزية حي���ث يحظى باعرتاف دويل لدى اأكرث من 

10 اآلف موؤ�س�س���ة وجامع���ة يف جميع اأنحاء العامل 

كما اأن المتحان معرتف به لدى العديد من اجلامعات 

الرائدة داخل الدولة وخارجها".

ال�شارقة-وام:

 وقع���ت اجلامع���ة القا�سمي���ة 

لتعزيز  للرتاث  ال�سارقة  ومعهد 

التع���اون اأم�س مذك���رة تفاهم 

لتعزي���ز التع���اون بينهما يف 

درا�سة  العلم���ي  البحث  جمال 

وترويج���ا  وتوثيق���ا وحفظ���ا 

املعن���وي  الثق���ايف  لل���رتاث 

والعلوم الإن�سانية الأخرى.

وقع املذكرة - يف مقر اجلامعة 

- الدكتور ع���ّواد اخللف القائم 

باأعمال مدير اجلامعة القا�سمية 

و�سع���ادة الدكت���ور عبدالعزيز 

رئي�س  ���م  امُل�سلَّ الرحم���ن  عبد 

بح�سور  للرتاث  ال�سارقة  معهد 

عدد من م�سوؤويل اجلانبني .

وقال الدكتور ع���واد اخللف اإن 

املذكرة ت�سعى اإىل حتديد اإطار 

ع���ام للتع���اون وال�راكة بني 

اجلانبني لو�سع برامج م�سرتكة 

يف جم���الت التدري�س والبحث 

العلم���ي للنهو����س بال���رتاث 

امل���ادي واحلفاظ  الثقايف غري 

عليه وتعزي���ز الوعي باأهميته 

و اإيج���اد �سبل واآليات للتعاون 

وال�راكة ب���ني اجلانبني �سواء 

يف و�س���ع اأط���ر للتع���اون اأو 

التكوين العلمي وتاأهيل الكوادر 

يف جمالت الرتاث الثقايف.

ب���ني  التع���اون  اأن  واأ�س���اف 

الثقايف  الرتاث  اجلانبني يخدم 

م���ن حي���ث اجلم���ع واحلف���ظ 

وتعزي���ز الأهمي���ة والتع���اون 

اخل���ربات  وتب���ادل  امل�س���رتك 

فالعناية بال���رتاث الثقايف هو 

حمط اهتمام اجلانبني ويحقق 

روؤي���ة �ساحب ال�سم���و ال�سيخ 

الدكت���ور �سلط���ان ب���ن حممد 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

اجلامعة  رئي�س  ال�سارقة  حاكم 

القا�سمية يف هذا املجال .

من جانبه اأعرب �سعادة الدكتور 

عبدالعزيز عبد الرحمن امُل�سلَّم 

ع���ن �سعادته بتوقي���ع مذكرة 

التفاهم مع اجلامعة القا�سمية 

والتي �ستفت���ح اآفاقا كثرية يف 

جم���ال البح���وث والدرا�س���ات 

وكذلك  والوثائق  واملخطوطات 

يف جم���ال التدري�س الأكادميي 

وتب���ادل اخل���ربات وغريها من 

اآفاق الرتاث العربي والإ�سالمي 

بني اجلانبني.

وتن����س املذكرة - التي ت�ستمر 

3 اأعوام - على تبادل اخلربات 

العلمي���ة والتدري�سية مبا يكفل 

النهو����س مب�سلح���ة اجلانبني 

من خالل انت���داب اأع�ساء هيئة 

القا�سمية  اجلامعة  من  تدري�س 

لتق���دمي درو�س وحما�رات يف 

جم���ال الرتاث الثق���ايف لطلبة 

الدبلومات املهنية التي يقدمها 

ال�سارق���ة للرتاث وكذلك  معهد 

انتداب حما�ري���ن من املعهد 

وحما�رات  درو����س  لتق���دمي 

لدى اجلامعة يف جمال الرتاث 

و  الأخرى  الإن�ساني���ة  والعلوم 

تر�سيح م�روعات بحثية ميكن 

بحثية  كر�سائل  عليه���ا  العمل 

لطلب���ة الدبلوم���ات املهني���ة 

متا�سيا م���ع ما يخدم املجتمع 

مو�سوعات  وط���رح  والإم���ارة 

جديدة مل يت���م التطرق لها من 

قبل لتحقي���ق الإ�سافة النوعية 

يف ه���ذا املج���ال اإ�ساف���ة اإىل 

اق���رتاح الأعم���ال الأكادميي���ة 

وحتكيمه���ا  للن����ر  القابل���ة 

من ط���رف حمكمني م���ن قب�ل 

اجلانبني .

الت�سارك  املذكرة  بنود  و�سملت 

يف م�روعات علمية كربى ذات 

واختي���ار جمموعة  بعيد  مدى 

والدرا�س���ات  البح���وث  م���ن 

املهم���ة ودعمها ون�رها �سمن 

وتقدمي  اجلانب���ني  من�س���ورات 

وتكويني���ة  تدريبي���ة  دورات 

جمال  يف  اجلانب���ني  لط���الب 

الرتاث الثقايف وفروعه والعلوم 

الإن�سانية الأخرى و التعاون يف 

جمال الرتجم���ة وتوجيه طلبة 

لدى  واملاج�ستري  البكالوريو�س 

اجلامع���ة القا�سمية اإىل ترجمة 

الأعم���ال املتعلق���ة بال���رتاث 

الثقايف والإن�ساين.
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»اآيدك�س ونافدك�س« يعك�شان 

كفاءة وفعالية جهود الدولة في 

التعامل مع »كوفيد - 19«

اأبوظبي ـ وام:

اأكد معايل ح�سني بن 

اإبراهيم احلمادي وزير 

والتعلي���م  الرتبي���ة 

ال���دورة  تنظي���م  اأن 

اجلديدة من معر�سي 

ونافدك�س  "اآيدك����س 
2021" يعك�س كفاءة 

جه���ود  وفعالي���ة 

الدول���ة يف التعامل 

مع تداعيات جائحة 

"كوفي���د - 19" وثقة دول الع���امل وحر�سهم على 
امل�ساركة يف هذا احلدث العاملي.

وقال معاليه يف ت�ريحات لوكالة اأنباء الإمارات 

"وام" مبنا�سب���ة انعقاد املعر�س���ني حتت رعاية 
�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ خليفة ب���ن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، اإن هذا احلدث الذي يعد 

اأحد اأكرب املعار�س العاملية املعنية بال�سناعات 

الدفاعية وتكنولوجياتها املبتكرة يعك�س املكانة 

الرائ���دة الت���ي حتظى به���ا دولة الإم���ارات على 

ال�سعيدي���ن الإقليمي والعاملي والدور الرائد الذي 

تقوم ب���ه كوجهة ل�سياحة الأعمال ومركز لالإبداع 

والبتكار.

وعرب معاليه عن فخ���ره بالنجاحات املتوا�سلة 

الذي يحققها معر�س���ا "اآيدك�س" و"نافدك�س" منذ 

انطالقهم���ا قبل نحو 15 عاما والتطور والنمو يف 

اأعداد امل�ساركني والعار�سني.

واأ�سار معاليه اإىل اأن املعر�سني يحظيان مب�ساركة 

متميزة من عدة موؤ�س�سات تعليمية على م�ستوى 

الدولة موؤكدة عل���ى دورهما الهام كمن�سة ملهمة 

حتفز على البداع والبتكار وتوفر للطلبة الفر�سة 

من اأجل لعر����س م�ساريعهم البحثي���ة املبتكرة 

وتبادل التج���ارب واخلربات مع امل�ساركني واأثراء 

مهاراتهم.

واأكد معاليه اأن هذا احلدث العاملي الفريد يجمع 

الع���امل اليوم يف دولة الإمارات يف ر�سالة تعك�س 

روؤي���ة الدولة باأهمية تعزي���ز العمل امل�سرتك من 

اأجل جت���اوز حتديات املرحل���ة احلالية وامل�سي 

قدما يف م�سار التنمية امل�ستدامة من اجل ازدهار 

املجتمعات ورخاء ال�سعوب.

واأ�س���اف معاليه ان دول���ة الإمارات رغم حتديات 

جائحة "كوفي���د - 19" مت�سي قدما يف م�سريتها 

التنموي���ة عل���ى خمتلف الأ�سع���دة وجنحت يف 

ت�سطري الإجن���ازات النوعية يف خمتلف املجالت 

واأخرها و�سول م�سبار الأمل بنجاح اإىل مدار حول 

كوكب املريخ.

ح�سين الحمادي لـ»وام« : 

 الجامعة القا�شمية و»ال�شارقة للتراث« يعززان التعاون لحفظ 

التراث الثقافي والإ�شالمي

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإن�شانية مركز معتمد لختبار الآيلت�س 

بال�شراكة مع المجل�س الثقافي البريطاني

دبي ـ وام:

اإطار  �سينما«يف  اأطلقت »فوك�س 

�راكته���ا مع مركز دبي للتوحد.. 

عرو�س اأف���الم مالئمة للم�سابني 

بالإ�سطراب���ات احل�سي���ة وه���ي 

جتربة �سينمائية فريدة من نوعها 

م�سممة خ�سي�س���ا جلعل ارتياد 

ال�سينم���ا اأكرث �سمولي���ة واإتاحة 

للجمي���ع حي���ث �سيت���م تعديل 

الأ�سبوعية  العرو����س  وتنظي���م 

لالأفالم بط���رق متنوعة ومالئمة 

من �ساأنها اأن تتيح لالأطفال الذين 

يعان���ون من خل���ل يف التكامل 

باأح���دث  الإ�ستمت���اع  احل�س���ي 

الأفالم ال�سينمائية مع عائالتهم 

والأ�سدق���اء يف بيئ���ة مواتي���ة 

ومريحة.

و�ست�سه���د العرو����س املالئم���ة 

للم�سابني بالإ�سطرابات احل�سية 

تعديل بع�س اجلوانب من الأفالم 

مب���ا يف ذل���ك خف����س ال�سوت 

واعتماد اإ�ساءة خافتة طوال فرتة 

عر�س الفيلم وح���ذف الإعالنات 

وا�ستقب���ال عدد قلي���ل من الزوار 

يف �سالة ال�سينم���ا وذلك بهدف 

احلد م���ن التحفي���ز املفرط كما 

ميكن للعائالت اح�سار الوجبات 

اخلفيف���ة اخلا�سة بهم من خارج 

املتطلب���ات  لتلبي���ة  ال�سينم���ا 

الغذائية اخلا�سة لأطفالهم.

وتقام ه���ذه العرو�س الأ�سبوعية 

يوم ال�سبت عن���د ال�ساعة 12:00 

ظهرا يف �سال���ة »�سينما كيدز« 

- ال�سال���ة امللون���ة املخ�س�س 

لرواد ال�سينم���ا ال�سغار - حيث 

ميكن للزوار الإ�ستمتاع مبجموعة 

وا�سعة من الأفالم املنا�سبة لكافة 

اأفراد العائلة والأفالم الكرتونية.

�سينم���ا«  »فوك����س  و�ستق���دم 

العرو�س املالئم���ة لالإ�سطرابات 

احل�سي���ة داخل دولة الإمارات يف 

كل من »مول الإمارات« و«يا�س 

ال�سارقة«  �سنرت  مول« و«�سيتي 

الفج���رية«  �سن���رت  و«�سيت���ي 

و«اجليم���ي م���ول« و«�سيت���ي 

�سنرت عجمان« قبل طرحها على 

امل�ستوى الإقليمي.

الرئي�س  وقال كام���ريون ميت�سل 

الفطيم  »ماجد  ل�ركة  التنفيذي 

لل�سينم���ا« : نوؤمن اأن ارتياد دور 

ال�سينم���ا هو جتربة �ساحرة بحد 

ذاته���ا وينبغ���ي اأن ي�ستمتع بها 

اجلميع وي�سعدنا عرب هذه ال�راكة 

مع مرك���ز دبي للتوح���د توفري 

ّممت  �سُ اجلدي���دة.  العرو�س  هذا 

العرو�س املالئم���ة لالإ�سطرابات 

ارتياد  بحيث جتع���ل  احل�سي���ة 

ال�سينما اأكرث �سهولة حيث تتيح 

لالأطف���ال الذين يعانون من خلل 

الإ�ستمتاع  التكامل احل�س���ي  يف 

بق�ساء وقٍت مميز مع العائلة وهم 

ي�ساهدون اأفالمهم املف�سلة.

من جانبه عرب حمم���د العمادي 

اإدارة  مدير عام وع�سو جمل����س 

مركز دب���ي للتوحد ع���ن الفخر 

بالتعاون م���ع »فوك�س �سينما« 

املبتكرة يف  بتجاربها  املعروفة 

كافة اأرجاء املنطقة م�سريا اإىل اأن 

بيئ���ة ال�سينما بالن�سبة قد تكون 

عبئا ثقي���ال لبع�س رواد ال�سينما 

حي���ث تزي���د من حتفي���ز ن�ساط 

الأطفال نظرا ملا فيها من اأ�سوات 

عالية واأ�سواء �ساطعة ولكن من 

التي  التعدي���الت  بع����س  خالل 

ميك���ن اإدخالها على بنية املكان 

�ست�سمن هذه العرو�س املنا�سبة 

للم�سابني بالإ�سطرابات احل�سية 

لالأطف���ال الذين يعانون من خلل 

التكامل احل�س���ي وعائالتهم  يف 

عدم تفويت فر�سة حتقيق جتربة 

اأفالمه���م  جماعي���ة وم�ساه���دة 

املف�سلة على ال�سا�سة الكبرية .

�سينم���ا«  »فوك����س  اأن  يذك���ر 

فازت موؤخ���را بجائ���زة »اأف�سل 

�سينمائي���ة« خالل حفل  جتربة 

جوائ���ز جمل�س ال����رق الأو�سط 

و�سم���ال اأفريقيا للرتفيه واجلذب 

ال�سياحي« مينالك« وذلك لل�سنة 

الثانية على التوايل.

»فوك�س �شينما« تطلق عرو�شاً مالئمة للم�شابين 

بال�شطرابات الح�شية 

»اأبوظبي للدفاع المدني« تطلق 

جائزة اأف�شل مقطع توعوي في 

مجال الوقاية وال�شالمة من الحريق

ابوظبي � وام:

اطلقت هيئة اأبوظب���ي للدفاع املدين اأم�س " جائزة 

هيئة اأبوظبي للدفاع املدين لأف�سل مقطع توعوي يف 

جمال الوقاية وال�سالمة من احلريق" بهدف ت�سجيع 

طلبة املدار�س واجلامع���ات واملعاهد والكليات يف 

اإمارة اأبوظبي على انتاج حمتوى اإبداعي ي�ساهم يف 

اإث���راء الثقافة التوعوية يف جمال الوقاية وال�سالمة 

من احلري���ق، وتعزي���ز ال�سلوكي���ات الإيجابية يف 

التعام���ل مع خمتلف اأنواع خماط���ر احلريق ون�ر 

ثقافة الوعي الوقائي ومعاجلة الأثار ال�سلبية التي 

قد توؤثر على �سالمة اأفراد املجتمع.

وتاأتي املب���ادرة تاأكيداً على الدور الفعال للمجتمع 

يف احلف���اظ على اأمن و�سالم���ة اإمارة اأبوظبي وذلك 

متا�سي���ا مع توجه���ات حكومة اأبوظب���ي يف اإيجاد 

بيئة جمتمعية اآمن���ه وم�ستدامة تنع���م بال�سالمة 

وال�ستقرار .

اأبوظبيـ  وام:

فعالي���ات  يف  الع���دل  وزارة   �سارك���ت 

"اأ�سب���وع الإمارات تبتك���ر 2021 " التي 
تنفذ هذا العام بالتزامن مع ال�ستعدادات 

لالحتف���ال باليوبيل الذهب���ي لتاأ�سي�س 

الدولة.

واأكد �سعادة القا�سي الدكتور �سعيد علي 

باأعم���ال وكيل  القائم  النقب���ي  بحبوح 

وزارة العدل.. حر�س الوزارة على تر�سيخ 

البتكار ل�ستك�ساف  منهجية وممار�سات 

اآف���اق م�ستقبلي���ة واعدة تع���زز الريادة 

والتميز يف العمل القانوين والق�سائي.

واأ�س���اد، يف ت�ريح مبنا�سب���ة انطالق 

اأ�سب���وع البتكار حتت �سع���ار "الإمارات 

تبتك���ر 2021" - بتوجيه���ات القي���ادة 

والالحمدود  امل�ستمر  ودعمه���ا  الر�سيدة 

للق�س���اء ورجال���ه منذ قي���ام الحتاد، 

وتوجيهاتها يف تبني ا�سرتاتيجية �ساملة 

له���ا ال���دور الأ�سا�س يف نه�س���ة العمل 

الق�سائي يف الدول���ة، وتطوير املنظومة 

املمار�سات  لأف�س���ل  وفق���ًا  الق�سائي���ة 

العاملي���ة، وتق���دمي خدم���ات ا�ستباقية 

متميزة يف حماكم الدولة تعزز من ريادة 

الدولة يف موؤ�رات التناف�سية العاملية، 

ودوره���ا يف تق���دمي الدع���م الت�ريعي 

والقان���وين وفق���ًا لأف�س���ل املقارن���ات 

املعياري���ة املتنا�سبة مع كل املتغريات 

والتحديات وامل�ستج���دات لتتنا�سب مع 

النه�س���ة املتقدمة الت���ي يحققها الوطن 

النزيهة واملتطورة  ليغدو واحة للعدالة 

وال�ستقرار.

وزارة العدل ت�شارك في »اأ�شبوع الإمارات 

تبتكر« بفعاليات متعددة

بال�سراكة مع »دبي للتوحد« 

دبي ـ وام:

بداأت جمعية "بيت اخلري" تنفيذ حملتها 

الرم�سانية اجلدي���دة "ويربي ال�سدقات" 

التي اطلق���ت يف الأول من رجب وت�ستمر 

حتى نهاية ال�سهر الك���رمي لدعم واإ�سعاد 

ح���وايل 55 األف اأ�رة م�سجلة يف بيانات 

اجلمعي���ة منه���ا 3160 اأ����رة تتقا�سى 

م�ساعدات نقدية ب�سكل �سهري و7855 اأ�رة 

�ستتلقى ال�سالل الغذائية التي تكفي ال�سهر 

الف�سيل من خالل م�روع املري الرم�ساين.

واأكدت موزة املطيوع���ي مدير مركز حتا 

رئي����س اللجنة التح�سريي���ة للحملة.. اأن 

اللجنة ا�ستكملت كافة ال�ستعدادات لتنفيذ 

حمل���ة ناجح���ة وموفقة بالتع���اون مع 

الوحدات الإداري���ة املختلفة يف اجلمعية 

واطماأن���ت اإىل قدرات اجلمعية على توزيع 

كاف���ة امل�ساع���دات يف موعده���ا و�سمن 

امليزانية املق���ررة وتوفري كل �سبل التربع 

وامل�ساهمة يف احلملة عن بعد عرب املوقع 

الإلك���رتوين والتطبيق الذك���ي والر�سائل 

الن�سي���ة SMS ...مو�سح���ة اأن احلمل���ة 

�ستم�سي بالت���وازي مع حمل���ة اإعالمية 

واإعالني���ة من�سقة للو�س���ول اإىل اأكرب عدد 

ممكن من اجلمهور.

واأو�سحت اأن م����روع اإفطار �سائم �سيتم 

تنفيذه بدون خي���م اأو جتمعات من خالل 

الفري���ق املي���داين الذي �سيق���وم بتوزيع 

الوجبات على اأماكن جتمع العمال واإقامة 

امل�ستفيدين �سمن �روط ال�سحة وال�سالمة 

وه���و فريق م���درب ومتمر����س جنح يف 

دخ���ول مو�سوع���ة "غيني����س" لالأرقام 

القيا�سية بقدرات���ه الإن�سانية ومتكن يف 

حمل���ة الع���ام املا�سي م���ن توزيع 2،6 

ملي���ون وجبة اإفطار من اأ�سل 3،2 مليون 

وجبة وزعتها اجلمعية...

»بيت الخير« تعزز جهودها لإنجاح حملة 

»ويربي ال�شدقات« 
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير 

  

 

 

 

�سنعاء )د ب �أ(-
للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  قالت 
"يوني�سف"  الثالثاء اإن تعليم الأطفال يف 

اليمن على حافة الهاوية.
واأو�سحت املنظمة، يف بيان ت اأن "حكومة 
اأمريكي  دولر  ماليني   4 قدمت  اليابان 
لليوني�سف �ستخ�س�ص لتعزيز فر�ص ما ل 
يقل عن 135 األف طفل يف اليمن للو�سول 
ثالث  م��دى  على  ج��ودة  ذي  تعليم  اإىل 

�سنوات".
 واأفاد البيان باأن املنحة �ست�سهم يف دعم 
قرابة  ثالثة األف معلم ومعلمة لتمكينهم 

من تقدمي تعليم جيد.
وقال البيان اإن "هناك ما يقرب من  مليوين 
طفل خارج املدار�ص يف اليمن، منهم حوايل 
ن�سف مليون طفل ت�رسبوا من التعليم منذ 

ت�ساعد النزاع يف اآذار/ مار�ص 2015".
ونقل البيان عن ممثل اليوني�سف يف اليمن، 
فيليب دواميل، قوله :"يحتاج اأطفال اليمن 
م�ساعدة  اإىل  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��ر 
على  البالد  يف  الأطفال  فتعليم  عاجلة، 

حافة الهاوية".
واأ�ساف:" الأطفال غري امللتحقني باملدار�ص 
العنف  خلطر  متزايد  ب�سكل  معر�سون 
و�سوء املعاملة وال�ستغالل، وما لذلك من 

تاأثريات عميقة حمتملة على م�ستقبلهم".
�سعب  من  امل�ساهمة  هذه  :"تعترب  وتابع 
وحكومة اليابان ذات اأهمية بالغة ل�سمان 
ولي�سبحوا  تعليمهم  الأطفال  تفويت  عدم 
ما  وهو  امل�ستقبل  يف  منتجني  مواطنني 

حتتاجه اليمن فعاًل".
وي�سهد اليمن منذ عام 2015 حربا م�ستمرة 
اليمنية،  للحكومة  املوالية  القوات  بني 
العربي  التحالف  قبل  م��ن  وامل��دع��وم��ة 
بقيادة ال�سعودية من جهة، وبني م�سلحي 
من  اإي��ران  من  املدعومة  احلوثي  جماعة 

جهة اأخرى.
الأزمات  اأ�سواأ  من  واحدة  احلرب  وخلفت 
 230 وفاة  اإىل  واأدت  العامل،  الإن�سانية يف 

األف �سخ�ص.

 يوني�سف: تعليم 
�لأطفال في 

�ليمن على حافة 
�لهاوية

حزب »الأمل الجديد« يعار�ض حل الدولتين  

و��سنطن: حل �لدولتين هو �ل�سبيل �لأمثل لحل �ل�سر�ع 
�لفل�سطيني-�لإ�سر�ئيلي

و��سنطن  )د ب �أ(-
اأنتوتي بلينكن يف ات�سال  اأكد وزير اخلارجية الأمريكي   
اإدارة  اأن  اأ�سكنازي  جابي  الإ�رسائيلي  نظريه  مع  هاتفي 
الرئي�ص جو بايدن توؤمن باأن مبداأ حل الدولتني هو ال�سبيل 
الأمثل ل�سمان م�ستقبل اإ�رسائيل كدولة يهودية ودميقراطية 
تعي�ص ب�سالم اإىل جانب دولة فل�سطينية دميقراطية قابلة 

للحياة.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان اإن بلينكن ناق�ص 
مع اأ�سكنازي التحديات الأمنية التي تواجه املنطقة، ف�سال 
هذه  ملعاجلة  البلدين  بني  التعاون  موا�سلة  اأهمية  عن 

التحديات.
ا�ستمرار  اإىل  بلينكن  الوزير  اأ�سار  فقد  البيان،  وبح�سب 
التزام الوليات املتحدة مبعار�سة الإجراءات غري العادلة 

واملتحيزة �سد اإ�رسائيل يف ال�ساحة متعددة الأطراف.
الرا�سخة  ال�رساكة  على  اأكدا  الوزيرين  اأن  البيان  واأو�سح 
�سيعمالن  البلدين  واأن  واإ�رسائيل،  املتحدة  الوليات  بني 

ب�سكل وثيق مًعا ملواجهة التحديات املقبلة.
ياتي تاأكيد بلينكن على حل الدولتني يف حتول عن �سفقة 
القرن التي طرحها الرئي�ص الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب 

والتي قوبلت برف�ص فل�سطيني وعربي .
"الأمل  رئي�ص حزب  �ساعر،  �سدد جدعون  اخرى  من جهة 
اجلديد" )تكفا هحادا�سا( املن�سق عن حزب الليكود، على 
واإ�رسائيل(،  )فل�سطني  ل�سعبني  الدولتني  يعار�ص حل  اأنه 

بح�سب هيئة البث الإ�رسائيلية الر�سمية "مكان".
كل  رف�سوا  قد  كانوا  "الفل�سطينيني  اأن  اإىل  �ساعر  واأ�سار 
القرتاحات من هذا النوع يف املا�سي"، لفتا اإىل اأن "ذلك 
يعود اإىل رغبتهم يف اإبادة اإ�رسائيل، بدل من انهاء ال�رساع 

معها".
من جهته، قال رئي�ص حزب "هناك م�ستقبل" )ي�ص عتيد(، 
يائري لبيد، اإنه "ل م�سكلة لديه يف ت�سكيل حكومة بدعم 
اأ�سدر  قد  كان  "الليكود"  اأن حزب  اإذ  امل�سرتكة"،  القائمة 
بيانا اأو�سح فيه اأن "كال من �ساعر ورئي�ص حتالف "ميينا" 
نفتايل بنيت، ل ميكنهما ت�سكيل حكومة بدون ان يراأ�سها 

لبيد". 
"اأزرق  حزب  من  بيتون،  ميخائيل  الوزير  اأن  حني  يف 
تدعو  كثيفة"  "حملة  عن  ك�سف  لفان(،  )كاحول  اأبي�ص" 
رئي�ص احلزب، وزير الدفاع، بيني غانت�ص، اإىل الن�سحاب 
من ال�ساحة ال�سيا�سية واملعركة النتخابية، وذلك لتدين 

حظوظه يف بلوغ مقاعد "الكني�ست".

�فتتاح �لموؤتمر �لثامن لمنظمة �لمر�أة �لعربية في لبنان
بريوت  )د ب �أ( –

 افتتح الرئي�ص  اللبناين  مي�سال 
الثامن  امل��وؤمت��ر  الثالثاء  ع��ون 
ال��ذي  العربية  امل���راأة  ملنظمة 
العربية  امل����راأة  "دور  يبحث 

والتحديات الثقافية "
واأعرب الرئي�ص عون يف كلمة خالل 
"الوكالة  اأوردتها  املوؤمتر  افتتاح 
�سعادته  عن  لالإعالم"،  الوطنية 
لبحث  مكانا  ب��ريوت  لختيار 
والتحديات  العربية  املراأة  "دور 
اإىل  حتويلها  وكيفية  الثقافية"، 
واأكد  والنجاح.   للت�سامن  فر�ص 
الرئي�ص اأن "التنمية ال�رسورية ل 
تتحقق مبعزل عن �رسورة اإتاحة 
الفر�ص ب�سكل مت�ساو بني الرجل 
"بينما  اأنه  اإىل  م�سريا  واملراأة"، 
التداعيات  بقلق  اجلميع  يرتقب 

التي  ال�سحية  لالأزمة  املتالحقة 
نحو  الأنظار  تتجه  العامل،  هزت 
املراأة كونها يف موقع متقدم يف 
اإذا  ال�سعوبات،  خمتلف  مواجهة 

ما مت اإعدادها ومتكينها".
 وك�سف عون عن اأن "احل�سارات 
التي  ال��ث��ق��اف��ة  ول��ي��دة  ك��اف��ة 
مثلثة  عمل  ا�سرتاتيجية  ه��ي 
التوعية  على  قائمة  الإب��ع��اد، 
والعلمي  ال��ف��ك��ري  ب���ال���رتاث 
تفعيل  على  والتدريب  والفني، 
ومتنى  وتطويره".   ال��رتاث  هذا 
املوؤمتر  جناح  اللبناين  الرئي�ص 
ثقافة  اإنتاج  اأ�س�ص  "و�سع  يف 
متجددة، وتعميم املعرفة، لل�سري 
ما  على  التغلب  يف  الأم��ام  اإىل 
يكبل حتقيق امل�ساواة املطلوبة"، 
دور  تفعيل  �رسورة  على  م�سددا 

املراأة يف املجتمعات.

�إلى مقعدها  �إعادة �سوريا  �لعر�ق يوؤكد �سرورة 
في جامعة �لدول �لعربية

ابغداد -وكالت 
بحث وزير اخلارجية العراقي، فوؤاد ح�سني، 
في�سل  ال�سعودي  نظريه  مع  الثنني،  يوم 
وحتقيق  الإقليمية  الأو���س��اع  فرحان  بن 

"امل�سالح امل�سرتكة".
وذكر بيان للخارجية العراقية، اأن "ح�سني 
زار الريا�ص بدعوة من نظريه ال�سعودي بن 
فرحان، وبحث معه العالقات الثنائية و�سبل 
امل�سرتكة،  امل�سالح  يخدم  ملا  بها  الدفع 
التجاري  والتبادل  ال�ستثمار  دعم  اإطار  يف 

وتعزيز م�سارات العمل التنموي".
الأو���س��اع  ناق�سا  "الطرفني  اأن  واأ���س��اف، 
ب�ساأنها  الروؤى  وتبادل  والدولية  الإقليمية 
املنطقة،  على  انعكا�سات  من  حتمله  وما 
و�سددا على �رسورة التوافر على روؤى تعزز 
ال�ستقرار وتدعم احللول الت�ساركية، و�سول 

لتحقيق التنمية املن�سودة".
وعلى �سعيد مت�سل، التقى وزير اخلارجية 
التعاون  ملجل�ص  العام  الأمني  العراقية، 
معه  وبحث  احل��ج��رف  نايف  اخلليجي، 
بالعمل  تعنى  التي  املو�سوعات  من  عددا 
العربي امل�سرتك، وفقا للبيان. واأ�سار بيان 

اأكدا  "الطرفني  اأن  اإىل  العراقية،  اخلارجية 
امل�سرتك  العمل  اآليات  تفعيل  على �رسورة 

عمق  يعك�ص  مب��ا  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  م��ع 
م�سالح  من  عليه  تنطوي  وما  العالقات 
العراقي،  اخلارجية  وزير  واأكد  م�سرتكة". 
اإىل  �سوريا  اإع��ادة  ���رسورة  ح�سني،  ف��وؤاد 
فيما  العربية،  الدول  جامعة  يف  مقعدها 
يف  التكامل  مبداأ  يحقق  ذلك  اأن  اإىل  اأ�سار 

العمل والتن�سيق العربي.
جمعه  لقاء  خالل  العراقي  الوزير  واأعرب 
مبجموعة م�سوؤولني خليجيني  الثنني، عن 
العراقية  العالقات  ت�سهده  مبا  "�سعادته 
حجم  يف  وتنام  ت�ساعد  من  ال�سعودية   -

الثنائي". التعاون 
واأ�ساد ح�سني ب�"الآلية الثالثية بني العراق 

والأردن وم�رس".
خالل  العراقي  اخلارجية  وزي��ر  وتطرق 
جلامعة  الأخ��رية  الإجتماعات  اإىل  اللقاء 
ال��وزاري  امل�ستوى  على  العربية  ال��دول 
و�رسورة تفعيل اآليات العمل العربي �سمن 

اجلامعة.
ملقعدها  �سوريا  اإعادة  �رسورة  اإىل  واأ�سار 
مبداأ  لتحقيق  العربية  اجلامعة  �سمن 

التكامل يف العمل والتن�سيق العربي.

�جلز�ئر -وكالت 
اجلزائري  الرئي�ص  قرر 
ع��ب��د امل��ج��ي��د ت��ب��ون 
مقاطعات   10 حت��وي��ل 
البالد  اإدارية يف جنوب 
ك��ام��ل��ة  ولي�����ات  اإىل 

ال�سالحيات.
ال��ب��ي��ان  يف  وج������اء 
"طبقا  ال���رئ���ا����س���ي: 
ل��ل��ق��ان��ون امل��ت��ع��ل��ق 
الإق��ل��ي��م��ي  بالتنظيم 
ل��ل��ب��الد، ق���رر رئ��ي�����ص 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية، 
ترقية  ت��ب��ون،  املجيد 
ال���ع�������رس م��ق��اط��ع��ات 
الإداري��������ة ل��ل��ج��ن��وب 
ك��ام��ل��ة  ولي�����ات  اإىل 

ال�سالحيات".
بوليات:  الأمر  ويتعلق 
باجي  برج  "تيميمون، 
عبا�ص،  بني  خم��ت��ار، 
�سالح،  اإن  جالل،  اأولد 

جانت،  تقرت،  قزام،  اإن 
املنيعة". املغري، 

 ،2019 دي�سمرب   10 ويف 
على  ال��ربمل��ان  ���س��ادق 
ال���ق���ان���ون امل��ت��ع��ل��ق 
الإقليمي،  بالتنظيم 
ترقية  يت�سمن  ال���ذي 
اإداري���ة  مقاطعات   10
بكامل  حمافظات  اإىل 
لكن  ال�����س��الح��ي��ات، 
على  الرئا�سي  الت�سديق 
اأم�ص الأحد. القرار �سدر 

وعقب هذا القرار، ي�سبح 
ع���دد امل��ح��اف��ظ��ات يف 
كان  بعدما   58 اجلزائر 
اخ��رى   ن��اح��ي��ة  م��ن   48
اأع��ل��ن يف اجل��زائ��ر عن 
بورحيل  �سمري  تعيني 
اأم��ي��ن��ا ع��ام��ا ج��دي��دا 
لل�سلطة  التقنية  لالأمانة 
امل�ستقلة  ال��وط��ن��ي��ة 
ل��الن��ت��خ��اب��ات. وذك��رت 
يف  الر�سمية  اجل��ري��دة 

تعيني  اأن  الأخري  عددها 
خلفا  ج���اء  ب��ورح��ي��ل 
مبوجب  طلعة،  لفاروق 
قرار �سدر يف ال�سابع من 
اجلاري.  فرباير  �سباط/ 
وين�ص القانون الع�سوي 
اأيلول/   14 امل��وؤرخ يف 

املتعلق   2019 �سبتمرب 
ب��ال�����س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لالنتخابات،  امل�ستقلة 
التقنية  الأم���ان���ة  اأن 
�سلطة  حت���ت  ت��ع��م��ل 
امل�ستقلة  ال�سلطة  رئي�ص 
تنظيمها  ي��ح��دد  ال���ذي 
ق��رار.  مبوجب  و�سريها 
اأنه  اإىل  الإ�سارة   جتدر 
ال�سلطة  ا�ستحداث  مت 
امل�ستقلة  ال��وط��ن��ي��ة 
 15 ل��الإن��ت��خ��اب��ات  يف 
 ،  2019 �سبتمرب  اأيلول/ 
�رسيف  حممد  وانتخب 
قبل  م��ن  ل��ه��ا  رئ��ي�����س��ا 

املجل�ص. اأع�ساء 

قر�ر جمهوري بتحويل 10 مقاطعات 
جز�ئرية �إلى وليات

تو�سيح من �لحكومة �لم�سرية ب�ساأن  ملكية  
�لم�سجلة  غير  �لم�ساكن 

�لقاهرة -وكالت 
امل�رسي  ال��وزراء  جمل�ص  رئا�سة  نفت 
نزع  ح��ول  املتداولة  الأن��ب��اء  �سحة 
ملكية الوحدات ال�سكنية من اأ�سحابها، 
بال�سهر  ت�سجيلها  ع��دم  ح��ال  يف 
الت�رسيعي  للتعديل  وفقا  العقاري 

اجلديد للقانون.
 وجاء يف بيان رئا�سة الوزراء امل�رسية 
الفي�سبوك:  ع��ل��ى  ل��ه��ا  من�سور  يف 
"انت�رست يف بع�ص املواقع الإلكرتونية 
اأنباء  الجتماعي  التوا�سل  و�سفحات 
حول نزع ملكية الوحدات ال�سكنية من 
بال�سهر  ت�سجيلها  عدم  حال  اأ�سحابها 
الت�رسيعي  للتعديل  وفقا  العقاري 

املركز  ق��ام  وق��د  للقانون،  اجل��دي��د 
بالتوا�سل  ال��وزراء  ملجل�ص  الإعالمي 
مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، 
ملكية  ل��ن��زع  �سحة  ل  اأن��ه  ُم��وؤك��دة 
حال  اأ�سحابها  من  ال�سكنية  الوحدات 
وفقًا  العقاري  بال�سهر  ت�سجيلها  عدم 

للتعديل الت�رسيعي اجلديد للقانون".
 واأو�سح البيان اأن التعديل الت�رسيعي 
ل  العقاري  ال�سهر  لقانون  اجلديد 
من  اأي  ملكية  نزع  نهائيا  يت�سمن 
اأ�سحابها،  من  ال�سكنية  الوحدات 
حالة  يف  ن��ه  اأ على  ين�ص  واإمن���ا 
على  يتعني  ال�سكنية  الوحدة  بيع 
ببيع  ���س��واء  ت�سجيلها،  امل�سرتي 
و  اأ ال��ع��ق��اري،  ال�سهر  يف  ر�سائي 

الدعاوى  ال�سادر يف  بت�سجيل احلكم 
�سبيل  وعلى  العقارية،  العينية 
عقد  ونفاذ  "�سحة  دع��وى  املثال 
والتي  امللكية"،  و"تثبيت  البيع" 
الت�سجيل  اإمتام  بعد  امل�سرتي  متكن 
للعقار  واخلدمات  املرافق  نقل  من 

البيع. عقد  مو�سوع 
و�سائل  جميع  ال��ب��ي��ان  ون��ا���س��د   
ع��������الم وم�����رت�����ادي م���واق���ع  الإ
الدقة  حتري  الجتماعي  التوا�سل 
الأخ��ب��ار،  ن�رس  وامل��و���س��وع��ي��ة  يف 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��وا���س��ل 
ل  ن�����رس  معلومات  ق��ب��ل  ك��د  ل��ل��ت��اأ
اإىل  وتوؤدي  حقائق،  اأي  اإىل  ت�ستند 

املواطنني. بني  البلبلة  ثارة  اإ

وفاة وزير �لنفط �ل�سعودي �لأ�سبق �أحمد 
زكي يماني

�لريا�ض  )د ب �أ(-
 تويف  الثالثاء وزير النفط ال�سعودي 
اأحد  يف  مي��اين،  زكي  اأحمد  الأ�سبق، 
الربيطانية  العا�سمة  م�ست�سفيات 

لندن، عن عمر ناهز 90 عاما.
عائلة  من  مقربني  وفق  املقرر،  ومن 
الوزير الراحل، اأن يتم نقل جثمانه اإىل 
اململكة، ليتم دفنه يف مقربة املعالة 

يف مكة املكرمة، م�سقط راأ�سه.
والوزير مياين من مواليد مكة املكرمة 
بكالوريو�ص  على  ح�سل   ،1930 عام 
عام  ال��ق��اه��رة،  جامعة  م��ن  احل��ق��وق 
يف  العليا  درا���س��ات��ه  واأك��م��ل   ،1952

جامعتي نيويورك وهارفارد.
جمل�ص  يف  قانونيًا  م�ست�ساراً  وعمل 
دولة  وزير  ثم   ،1957 عام  الوزراء يف 
وع�سوا مبجل�ص الوزراء يف عام 1960.

وزير  من�سب  �سغل   1962 ع��ام  ويف 
البرتول والروة املعدنية، وا�ستمر يف 
اأول  وكان   .1986 عام  حتى  املن�سب 

اأمني عام ملنظمة "اأوبك"
�لريا�ض)د ب �أ( –

عقد  الأمني العام ملجل�ص التعاون اخلليجي، 
اجتماعا  الثالثاء،  احلجرف،   نايف  الدكتور 
اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  مبعوث  مع 
اليمن مارتن جريفيث يف العا�سمة ال�سعودية 
الدويل  املجتمع  دعوة  ناق�سا خالله  الريا�ص 
لوقف هجومها  احلوثي  لل�سغط على جماعة 

على ماأرب وا�ستهداف املدنيني.
واأكد احلجرف املوقف الثابت ملجل�ص التعاون 
وال�ستقرار  الأم��ن  وتعزيز  اليمن  "دعم  يف 
املقدرة  اجلهود  دعم   خالل  من  ربوعه،  يف 
اأعمالها  متار���ص  والتي  اليمنية،  للحكومة 
بيان  بح�سب  التحديات"،  كل  رغم  عدن  من 
اخلليجي  التعاون  ملجل�ص  العامة  لالأمانة 
جهود  احلجرف  وا�ستعر�ص  الريا�ص.  يف 

نحو  الدولية  واجلهود  الأمم��ي،  املبعوث 
اليمنية،  الأزمة  حلل  ال�سيا�سي  امل�سار  دفع 
لتلك  الأط��راف  جميع  ا�ستجابة  و���رسورة 

اجلهود ملا فيه خري لليمن و�سعبه.
لدعوة  التن�سيق  اأهمية  اجلانبان  واأك��د 
جماعة  على  ال�سغط  نحو  الدويل  املجتمع 
احلوثي الإرهابية لوقف هجومها على ماأرب 
وكذلك  املخيمات،  و  املدنيني  وا�ستهداف 
�رسورة ال�سماح للفريق الفني بفح�ص ناقلة 
النفط �سافر تفاديًا لكارثة اقت�سادية وبيئة 

و�سيكة.
اليمن يف  "جهود دعم  وا�ستعر�ص اجلانبان 
كل ما فيه خريه وازدهاره، ولتحقيق تطلعات 
امل��ج��الت،  خمتلف  يف  اليمني  ال�سعب 
الأمن وال�ستقرار لليمن  والعمل على تعزيز 

و�سعبه".

الحجرف 
وجريفيث 

يبحثان 
ال�ضغط على 

الحوثيين لوقف 
هجومهم على 

ماأرب اليمنية

�لريا�ض  )د ب �أ(-
  عقد وزير الداخلية ال�سعودي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف 
العراقي عثمان علي  الداخلية  ، جل�سة مباحثات ر�سمية، مع وزير 
التعاون  تعزيز  خاللها  ناق�سا  حاليا،  اململكة  يزوز  الذي  الغامني، 
الأنباء  وكالة  وذكرت  البلدين.  يف  الداخلية  وزارتي  بني  امل�سرتك 
الأمري عبدالعزيز بن �سعود  ان  الثالثاء  الر�سمية"وا�ص"   ال�سعودية 
تاأكيًدا  تاأتي  املباحثات  جل�سة  "اإن  الفتتاحية:  كلمته  يف  قال 
الآليات  اإىل و�سع  ، وتهدف  البلدين  تربط  التي  املتميزة  للعالقات 
وروؤى  طموحات  يحقق  مبا  البلدين  وا�ستقرار  اأمن  لتعزيز  الالزمة 
بني  موؤخًرا  عقد  الذي  الجتماع  نتائج  �سوء  يف  البلدين  قيادتي 
، الذي ر�سم  ويل العهد ورئي�ص الوزراء  العراقي م�سطفى الكاظمي 

اخلطوط العري�سة مل�ستقبل العالقات بني البلدين ".

 وزير �لد�خلية 
يبحث  �ل�سعودي 

مع نظيره 
�لتن�سيق  �لعر�قي 

بين  �لم�سترك 
�لبلدين
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�أخبار وتقارير
 الخارجية ال�سودانية ُتدين  

محاولة اغتيال وزير الداخلية 
بحكومة الوفاق الليبية

اخلرطوم: وكاالت
حماولة  ال�سودانية  اخلارجية  وزارة  اأدانت 
با�ساغا  فتحي  لها  تعر�ض  التي  االغتيال 

وزير الداخلية فى حكومة الوفاق الليبية.
يف  ال�سودانية،  اخلارجية  وزارة  واأعربت 
اجتماع  اأن  يف  ثقتها  عن  الثالثاء،  بيان  
هذه  تكوين  من  مكن  الذي  الليبية  االإرادة 
احلكومة لقادر على الت�سدي لكل حماوالت 
للعبور  املخل�ض  العمل  ومتابعة  التعويق، 
بدولة ليبيا اإىل االأمن واال�ستقرار واالزدهار.

اإىل  املختلفة  الليبية  االأط����راف  ودع��ت 
ال�سقيق  لبلدها  العليا  للم�سلحة  االحتكام 
عملها  ف��ى  ال�سلمية  الو�سائل  واإت��ب��اع 
ال�سيا�سي، واإتاحة الفر�سة للحكومة لتنفيذ 
ال�سقيق يف  براجمها وو�سع ليبيا و�سعبها 

املوقع الذي ي�ستحقونه اإقليميًا ودوليًا.
حكومة  يف  الليبي  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 
اغتياله  اإن حماولة  با�ساغا  فتحي  الوفاق 
كانت عملية مت التخطيط لها جيدا ولي�ست 

من قبيل ال�سدفة.

الحكومة اليمنية :جماعة الحوثي ال تبدي اأي نوايا جادة لتحقيق ال�سالم

التعاون الخليجي يدعو لـ»ممار�سة ال�سغط على الحوثيين« 
ويطالب اإيران بـ»عدم التدخل«

�سنعاء )د ب اأ(-
التعاون  ملجل�ض  ال��ع��ام  االأم���ن  دع��ا 
"ممار�سة  اإىل  احلجرف،  فالح  اخلليجي، 
االإرهابية،  احلوثي  جماعة  على  ال�سغط 
مطالبا  ال�سلمية"،  بالعملية  لالنخراط 
الدول  ب�سوؤون  "التدخل  عن  بالكف  اإيران 

الداخلية".
وح��ث ف��الح م��ب��ارك احل��ج��رف، االحت��اد 
اجتماع  خالل  الدويل،  واملجتمع  االأوربي 
مع �سفراء دول االحتاد االأوروبي املعتمدين 
لدى الريا�ض، على "ال�سغط على احلوثين 
وا�ستهداف  م��اأرب  على  الهجوم  لوقف 
بال�سواريخ  االعتداءات  ووقف  املدنين، 
العربية  اململكة  ع��ل��ى  وامل�����س��رات، 
ال�سعودية"، الفتا اإىل "اأهمية ح�سد اجلهود 
االإن�سانية  االحتياجات  لتاأمن  االأممية 
لل�سعب اليمني"، كما ثمن انعقاد املوؤمتر 
املالية  التعهدات  حول  امل�ستوى  الرفيع 
�سيعقد  الذي  اليمن،  االإن�سانية يف  لالأزمة 

افرتا�سيا يوم 1 مار�ض 2021.
ودعا االأمن العام ملجل�ض التعاون اإيران، 
التدخل يف  �سلوكها يف  عن  "التخلي  اإىل 
عن  والتوقف  للدول،  الداخلية  ال�سوؤون 
دعم  خالل  من  واال�ستقرار،  االأمن  زعزعة 

اجلماعات االإرهابية".
ويف االإطار االإقليمي، اأكد احلجرف "�رضورة 
م�ساركة جمل�ض التعاون يف اأية مفاو�سات 
م�سرا  املنطقة"،  وا�ستقرار  باأمن  تتعلق 
باالأمن  يوؤمن  التعاون  "جمل�ض  اأن  اإىل 
يف  التنمية  جهود  وتعزيز  واال�ستقرار 

املنطقة".
جهود  احلجرف،  مبارك  فالح  وا�ستعر�ض 
يف  واال�ستقرار  االأم��ن  "دعم  يف  املجل�ض 
لعبه  ال��ذي  ال��دور  على  م�سددا  اليمن"، 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية يف 
"دعم احلكومة ال�رضعية باليمن، من خالل 
احل��وار  وخمرجات  اخلليجية،  امل��ب��ادرة 

الوطني، وقرار جمل�ض االأمن 2216".
  قال وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبن يف 
اأحمد عو�ض بن مبارك،  اليمنية،  احلكومة 
اأي  تبدي  ال  احلوثي  جماعة  اإن  الثالثاء، 
نوايا جادة نحو حتقيق ال�سالم يف البالد 

التي ت�سهد حربا منذ نحو �سبع �سنوات.
بن  عقدها  مباحثات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

الريا�ض  ال�سعودية  العا�سمة  يف  مبارك 
اخلا�ض  املتحدة  ال��والي��ات  مبعوث  مع 
الوكالة  وفق  كينج،  ليندر  تيم  اليمن،  اإىل 

اليمنية الر�سمية )�سباأ(.
االأو�ساع  تطورات  مبارك  بن  وا�ستعر�ض 
الع�سكري  والت�سعيد  ال��ع��دوان  ظل  يف 
على  ذلك  وخماطر  احلوثية  "للملي�سيات: 

عملية ال�سالم يف اليمن.
احلوثية  امللي�سيات   ": مبارك  بن  وق��ال 
اأدمنت احلرب وا�سرتخ�ست اأرواح اليمنين 
اأتون  الذين تزج بهم يف  االأطفال  وخا�سة 
التي  لالأوامر  تنفيذاً  اخلا�رضة  معاركها 
تتلقاها من النظام االإيراين لغر�ض زعزعة 

اأمن اليمن واملنطقة".
 واأ�ساف :"قوات اجلي�ض الوطني يف ماأرب 
بواجبها  تقوم  املحافظات  من  وغرها 
هذا  �سد  واملدنين  امل��دن  ع��ن  للدفاع 

العدوان االإرهابي احلوثي".
الكبرة  االإن�سانية  "الكلفة  من  وح��ذر 
النا�سئة من ا�ستمرار هذا الت�سعيد خا�سة 
من  احلوثي  ملي�سيا  هذه  به  تقوم  ما  مع 
يف  النازحن  مع�سكرات  على  اعتداءات 
اأو  ب�رضية،  ك��دروع  وا�ستخدامهم  م��اأرب 
للمقاتلن  امل�ستمر  حت�سيدها  خالل  من 
وجتنيد االأطفال واإر�سالهم جلبهات القتال 
يف انتهاك �سارخ لكافة االأعراف والقوانن 

الدولية واالإن�سانية".
 ولفت اإىل اأن "ت�رضفات اجلماعة احلوثية 
اأي نوايا  اأنها ال تبدي  يظهر ب�سكل وا�سح 
جادة جتاه حتقيق ال�سالم اأو جتاه احلفاظ 

على اأرواح اليمنين".
و�سدد الوزير على اأن هذا االأمر يتطلب من 
الواليات املتحدة واملجتمع الدويل ممار�سة 
احلوثي  جماعة  على  حقيقية  �سغوط 
والقبول بحل  العنف  الإجبارها على وقف 
�سيا�سي يحقق ال�سالم يف اليمن بناء على 
االأمم املتحدة  الثالث وقرارات  املرجعيات 
وجه  وعلى  اليمني  بال�ساأن  ال�سلة  ذات 

اخل�سو�ض القرار 2216.

رئي�س وزراء العراق: التزام المواطنين باالإجراءات االحترازية 
�سيحد من انت�سار ال�ساللة الجديدة لكورونا

بغداد -وكاالت 
العراقي  ال����وزراء  رئي�ض  اأك���د 
اأن  الثالثاء  الكاظمي،   م�سطفى 
ب��االإج��راءات  املواطنن  ال��ت��زام 
من  �سيحد  املتبعة  االح��رتازي��ة 
ال�ساللة  النت�سار  اجلانبية  االأثار 

اجلديدة لفرو�ض كورونا .
اجتماع  خالل  الكاظمي،  وق��ال 
جمل�ض الوزراء - وفقا ملا اأوردته 
قناة "ال�سومرية نيوز" االإخبارية 
- "نثمن االلتزام العام للمواطنن 
جهود  وكذلك  ال�سحي،  باحلظر 
التي  الدولة  واأجهزة  املوؤ�س�سات 

�ساهمت يف تطبيقه".
اأن  اأ���س��اف  اآخ��ر،  جانب  وعلى 
�سد  اال�ستباقية  "العمليات 
ت�ساعد  ويف  م�ستمرة  االإره��اب 
من  تبقى  م��ا  ع��ل��ى  للق�ساء 
جحور االإرهاب وبوؤره واأن هناك 
ترتقب  كانت  �سعيفة  نفو�ض 
ولكن  االقت�سادي،  الو�سع  اإنهيار 

مكنت  احلكومية  االإج�����راءات 
املرحلة  هذه  عبور  من  العراق 
حكيمة".  وبطريقة  ال�سعبة 

و�رضح وزير ال�سحة والبيئة يف 
الثالثاء  التميمي  ح�سن  العراق 
امل�ساد  ال�سيني  اللقاح  ب��اأن 

لفرو�ض كورونا امل�ستجد �سي�سل 
اإىل البالد يف االأول من �سهر اآذار/
تلفزيون  ونقل   املقبل.  مار�ض  
عن  ال��ر���س��م��ي    "العراقية" 
اللقاح  "منح  اإن  قوله  التميمي  
املحافظات  جميع  �سي�سمل 
قلقون  "نحن  م�سيفا   ، جمانا" 
من زيادة ن�سبة اإ�سابات االأطفال 
اأن  وذك���ر  كورونا".  ب��ف��رو���ض 
العليا  اللجنة  ق��رارات  "جميع 
لل�سحة وال�سالمة الوطنية ب�ساأن 
عن  بعيدا  تتخذ  كورونا  جائحة 

اأي جانب �سيا�سي".
ال�سهر  العراق منذ مطلع   و�سهد 
اجلاري زيادة يف معدالت االإ�سابة 
ما  امل�ستجد،  كورونا  بفرو�ض 
على  العراقية  ال�سلطات  اأج��ر 
للتجوال  ج��زئ��ي  حظر  ف��ر���ض 
جتري  فيما  اأ�سبوعن  ي�ستمر 
الوجبة  لو�سول  اال�ستعدادات 
�سد  ال�سيني  اللقاح  من  االأوىل 

الفرو�ض.

مباحثات عراقية-اأردنية الإقامة مدينة 
اقت�سادية م�ستركة

بغداد )د ب اأ( –
ال�سناعة  وزي��ر  بحث   
عزي�ز  منه�ل  العراقي 
اخل����ب����از، ون��ظ��رت��ه 
عل�ي،   مه�ا  االأردن��ي��ة 
تنفيذ  اآل��ي��ة  ال��ث��الث��اء 
االقت�سادية  امل��دي��ن��ة 

امُل�سرتكة بن البلدين.
ال�سناعة  وزي���ر  واأك���د 
جل�سة  خ��الل  العراقي 
اليوم  عقدت  مباحثات 
االأردين  الوفد  زيارة   اأن 
خطوة  "متثل  ل��ب��غ��داد 
وحمطة جديدة للعملية 
العراق  بن  التكاُملية 
مت  اأن  ب��ع��د  واالأردن 
احلقيقية  االأ�س�ض  و�سع 
بعدد  وال��ِب��دء  للتعاون 
لتكون  ال�سناعات  من 
امُل�ستقبلي  للعمل  نواة 
والتعاون ب�سكل اأو�سع".

وقال اخلباز اإن" اخلطوة 
االأوىل �ستكون يف جمال 

ال��دوائ��ي��ة  ال�سناعات 
من  االأردن  متتلكه  ملا 
يف  وجت��ارب  اإمكانيات 
جانب  اإىل  املجال  هذا 
ُم�سبق  ت��ع��اون  وج���ود 
اجلانبن،  بن  و�رضاكة 
التعاون  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اللقاحات  جم���ال  يف 
وامُلبيدات الزراعية ويف 
االألب�سة  �سناعة  جمال 
كون العراق ميتلك قاعدة 
وم�سانع  واأ�سول  مادية 
جم���ال  يف  ع���م���الق���ة 
الن�سيجية  ال�سناعات 
�سناعات  ع��ن  ف�����س��اًل 
ال��ب��رتوك��ي��م��ي��اوي��ات 
الوزير  واأكد  واالأ�سم�دة". 
ا�ستمرار   " ال��ع��راق��ي 
لتنفيذ  ال��ن��ق��ا���س��ات 
االقت�سادية  امل��دي��ن��ة 
عمل  لتكون  امُل�سرتكة 
ال�رضيكن  بن  حقيقي 
  . واالأردن�ي"  العراقي 
وو�سفت وزيرة ال�سناعة 

هذه  االأردنية  والتجارة 
تاأتي"  باأنها  ال��زي��ارة 
رئي�ض  زي��ارات  مُلتابعة 
ب�رض  االأردين  ال����وزراء 
مع  ولقاءه  اخل�ساونة 
العراقي  ال��وزراء  رئي�ض 
الكاظم�ي   م�سطف�ى 
م��ن اأج���ل االإ�����رضاع يف 
وتنفيذ  االإج��������راءات 
امُل�سرتكة  امل�����س��اري��ع 
وال�����س��ع��ي ل��ت��ط��وي��ر 

العالقات بن البلدين".
 وذكرت اأنه "�سيتم خالل 
املباحثات  الرتكيز على 
ب��دءاً  حُم��ددة  قطاعات 
الدوائية  بال�سناعات 
ُمثمرة  نتائج  لتحقيق 
ل��ل�����رضك��ات ال��ع��راق��ي��ة 
واالأردنية ، و�سُت�سهم يف 
وزيادة  العالقات  تقوية 
وتعزيز  التباُدل  حجم 
امل��ج��ال  ال�����رضاك��ة يف 
وامل��ج��االت  ال�سناعي 

االأخ�رى" .

غزة )د ب اأ(-
 اأعلنت حركة حما�ض الثالثاء، انتهاء املرحلة 

االأوىل من انتخاباتها الداخلية.
بداية  اإن  �سحفي  بيان  يف  حما�ض  وقالت 
غزة  قطاع  يف  ج��رت  الداخلية  انتخاباتها 
"مب�ساركة ع�رضات االآالف من االإخوة واالأخوات 

من لهم حق االقرتاع والرت�سح".
واأ�سافت: "جرت العملية االنتخابية يف اأجواء 
واإجراءات  ونزيهة  �سفافة  دميقراطية  اإيجابية 
منظمة، اأ�رضفت عليها جلنة انتخابات مركزية، 
املعتمد  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ظ��ام  وذل���ك مب��وج��ب 
"�سيتم  اأن��ه  اإىل  احلركة  واأ���س��ارت  للحركة". 
و�سواًل  االنتخابية  املراحل  باقي  ا�ستكمال 
ورئي�ض  العام،  ال�سورى  جمل�ض  انتخاب  اإىل 

واأع�ساء املكتب ال�سيا�سي للحركة".
اجلمعة  ي��وم  اأعلنت  حما�ض  حركة  وكانت 
الداخلية الختيار  املا�سي انطالق انتخاباتها 
واللوائح  الداخلي  نظامها  وف��ق  قياداتها، 

الناظمة ويف مواعيد دورية حمددة. 

ال�سهر  منت�سف  احلركة  يف  م�سدر  وك�سف 
ح�سم  ب�ساأن  داخلية  توافقات  عن  املا�سي 

املنا�سب القيادية يف انتخابات احلركة. 
حت�سرات  اإن  حينه  يف  امل�����س��در  وق���ال 
اإطار  اإليها يف  التو�سل  مت  باحلا�سمة  و�سفت 
اال�ستعدادات النتخابات حما�ض املقرر اأن تبداأ 
ت�سمل  اأقاليم  ثالثة  يف  منف�سل  ب�سكل  قريبا 
اأن  الغربية واخلارج على  قطاع غزة وال�سفة 
االنتخابات  اأن  وذكر  اأ�سابيع.    لعدة  ت�ستمر 
الداخلية حلما�ض متر بعدة مراحل �رضية، من 
احلركة  �سورى  جمل�ض  اإىل  املناطق  ممثلي 
املكتب  اأع�ساء  انتخاب  ب��دوره  يتوىل  ال��ذي 
ال�سيا�سي للحركة.   وبح�سب امل�سدر، يتناف�ض 
ثالثة  حلما�ض  ال�سيا�سي  املكتب  رئا�سة  على 
مر�سحن، هم رئي�ض املكتب ال�سيا�سي احلايل 
ال��ع��اروري  �سالح  ونائبه  هنية  اإ�سماعيل 
ورئي�ض املكتب ال�سيا�سي ال�سابق خالد م�سعل.  
وكان هنية قائد حما�ض �سابقا يف قطاع غزة، 
انتخب رئي�سا للمكتب ال�سيا�سي يف عام 2007 
خلفا مل�سعل الذي امتنع عن الرت�سح يف حينه 

التي  الداخلية  بح�سب قوانن ولوائح احلركة 
متنع تر�سحه لوالية ثالثة.  

ال��دورة  �سورة  يف  بقوة  عاد  م�سعل  اأن  غر 
مناف�سا  و�سكل  حما�ض  النتخابات  اجلديدة 
قطر  يقيمان يف  اأن كالهما  علما  لهنية  بارزا 

مع عدد من قيادات حما�ض يف اخلارج. 
متت،  م�سبقة  توافقات  اأن  امل�سدر  وك�سف 
غزة  قطاع  يف  حما�ض  قيادات  بن  ال�سيما 
وال�سفة الغربية تق�سي بانتخاب هنية لدورة 

ثانية يف رئا�سة املكتب ال�سيا�سي للحركة.  
قيادة  اإ�سناد  املقابل  يف  �سيتم  اأنه  واأو�سح 
وا�ستمرار  م�سعل  اإىل  اخل���ارج  يف  حما�ض 
العاروري يف االإ�رضاف على احلركة يف ال�سفة 
نائب  من�سب  ا�ستمراره يف  وبالتايل  الغربية 
الداخلي  نظام  وفق  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ض 
اإىل  هنية،  فاإن  امل�سدر،  وبح�سب  للحركة.   
حظي  الفل�سطيني،  الداخل  من  دعمه  جانب 
باإ�سناد من قيادات حما�ض يف اخلارج خا�سة 
مطولة  زي��ارة  اإليها  اأج��رى  التي  لبنان  يف 
زيارته  وخالل  املا�سي.    اأيلول/�سبتمر  يف 

لبنان، تفقد هنية خميم عن احللوة لالجئن 
الفل�سطينين كاأول م�سوؤول بهذا امل�ستوى يزور 
عزز  وا�سع  �سعبي  با�ستقبال  وحظي  املخيم 
فر�سه بن اأع�ساء حما�ض يف اخلارج.   وتعد 
حلما�ض  بالن�سبة  عربيا  االأكر  لبنان  �ساحة 
منذ خروج قياداتها من �سورية بعد وقت ق�سر 
من اندالع االنتفا�سة ال�سعبية فيها عام 2011.   
يحيى  غزة  يف  احلايل  حما�ض  قائد  ويواجه 
احلركة،  قيادات  من  عدد  مع  تناف�سا  ال�سنوار 
انتخابه  لتجديد  املر�سحن  اأقوى  يعد  لكنه 
دعم  من  به  يحظى  ما  ظل  ثانية يف  ل��دورة 
للحركة، بح�سب  الع�سكرية  القيادة  وا�سع من 
اأنهت انتخابات  اأن حما�ض  امل�سدر، الذي ذكر 
قيادتها داخل ال�سجون االإ�رضائيلية من دون اأن 

يتم االإعالن عن نتائج.  
انتخاباتها  اإجناز  اإىل ت�رضيع  وتتطلع حما�ض 
خلو�ض  للتح�سر  للتفرغ  �سعيا  الداخلية 
الرئي�ض  اأ�سدر  التي  الت�رضيعية  االنتخابات 
�سهر مر�سوما  قبل  الفل�سطيني حممود عبا�ض 

باإجرائها يف 22 اأيار/مايو املقبل.  

المعتمد  الداخلي  النظام  بموجب 
للحركة

»حما�س«تعلن 
انتهاء المرحلة 

االأولى من 
انتخاباتها 

الداخلية

 البرلمان العربي يدين تقرير»العفو الدولية«ب�ساأن 
البحرين

القاهرة -وكاالت 
ملا  رف�سه  العربي  الرملان  اأك��د 
العفو  منظمة  تقرير  ع��ن  �سدر 
الدولية من معلومات غر �سحيحة 
ومغالطات ال ت�ستند اإىل حقائق اأو 
اأدلة مو�سوعية ب�ساأن حالة حقوق 

االإن�سان يف مملكة البحرين.
وق���ال ال��رمل��ان ال��ع��رب��ي - يف 
نتائج  عن  الثالثاء  �سدر   بيان 
اأم�ض  عقدت  التي  العامة  جل�سته 

التقرير  اإن   - العربية  باجلامعة 
واملو�سوعية،  املهنية  عن  ابتعد 
ومل يقدم دالئل حقيقية ملا يدعيه 
الكذب  على  قائمة  اتهامات  من 
والت�سليل؛ وهو ما يتناق�ض ب�سكل 
االأ�سا�سية  ال�سوابط  مع  �سارخ 
االأمم  منظمة  اعتمدتها  ال��ت��ي 
حالة  وتوثيق  لر�سد  املتحدة 
ابتعدت  والتي  االإن�سان،  حقوق 
التقرير اخلا�ض  عنها املنظمة يف 

بها.

الحكومة العراقية ترف�س الق�سف ال�ساروخي على 
مقار ال�سفارات وممتلكات المواطنين

 بغداد-)د ب اأ(:
 جددت احلكومة العراقية ام�ض الثالثاء 
ال�سفارات  مقار  على  االعتداء  رف�سها 

وممتلكات املواطنن بال�سواريخ.
الثقافة  وزي���ر  ن��اظ��م  ح�سن  وق���ال 
العراقية  احلكومة  با�سم  واملتحدث 
ال��وزراء  ملجل�ض  جل�سة  انتهاء  عقب 
عودة  ترف�ض  العراقية  احلكومة  "اإن 
اأم��ن  ل��زع��زع��ة  العبثية  ال�����س��واري��خ 
االأذى  واإحل��اق  امل�ساملن  املواطنن 
وما�سون  الدبلوما�سية  بالبعثات 
بالك�سف عن املنفذين لهذه الهجمات".

اأن "احلكومة العراقية وحدها  واأ�ساف 
امل�سوؤولة عن امللفات االأمنية يف البالد 
�سيادتها  علي  التتفاو�ض  الدولة  واأن 

واأر�سها و�سمائها".
من  ن��وع  االع��ت��داءات  "هذه  اأن  وذك��ر 
�ستواجهها  واحل��ك��وم��ة  ال��ف��و���س��ى، 
بالقانون ولي�ض لدى احلكومة العراقية 
النية ملواجهتها بالعنف بل بالقانون". 
كاتيو�سا  نوع  �سواريخ  ثالثة  وكانت 
على  املا�سية  قبل  الليلة  �سقطت  قد 
احلارثية  وح��ي  اخل�����رضاء  املنطقة 
اأرب��ع  بتدمر  ت�سبب  مم��ا  امل��ج��اور 

�سيارات.

 لبنان ي�سجل 1541 اإ�سابة جديدة 
و47 وفاة بفيرو�س كورونا

بريوت -وكاالت 
ام�ض    ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
الثالثاء ت�سجيل اأربع  حاالت وفاة جديدة 
بفرو�ض كورونا امل�ستجد، لرتفع اإجمايل 
الوفيات يف اململكة جراء االإ�سابة بكورونا 

اإىل 6470 حالة.
اإىل  �سحفي   بيان  ال��وزارة يف  واأ���س��ارت 
بالفرو�ض،  جديدة  اإ�سابة   335 ت�سجيل  
اإىل  البالد  يف  االإ�سابات  اإجمايل  لرتفع 

375 األفا و668 حالة.
�سفاء  حالة   323 ت�سجيل   اإىل  لفتت  كما 
جديدة، لي�سل اإجمايل املتعافن اإىل   366 

األفا و735.
 1541 اللبنانية،  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
لرتفع  كورونا،  بفرو�ض  جديدة  اإ�سابة 
يف  بالوباء  امل�سابن  عدد  اإجمايل  بذلك 
حالة   597 و  األفا   356 اإىل  لبنان  عموم 
اإ�سابة ثبتت من خالل الفحو�ض املخرية 
)بي �سي اآر( التي اأجريت يف امل�ست�سفيات 
املعتمدة  اخلا�سة  واملخترات  اللبنانية 

ومطار رفيق احلريري الدويل يف بروت.



اأبوظبي-وام:

 اأك���د اأحمد العبي���ديل، الرئي�س التنفيذي 

للعملي���ات يف �رشكة اأبوظب���ي الوطنية 

للمعار�ض« اأدنيك ».. اأن ال�رشكة جنحت 

يف تطبي���ق اأعلى االإج���راءات االحرتازية 

اآيدك����ض  معر�ض���ي  خ���ال  والوقائي���ة 

ونافدك����ض 2021، يف �ضبيل احلفاظ على 

�ضح���ة و�ضامة العار�ض���ني وامل�ضاركني 

والزوار باعتبارهم اأولوية ق�ضوى.

  واأ�ض���ار العبيديل يف ت�رشيحات خا�ضة 

لوكالة اأنب���اء االإم���ارات »وام » اإىل اأن 

»اأدني���ك« و�ضعت بروتك���والت وا�ضحة 

للتدابري واالإج���راءات الوقائية بالتعاون 

م���ع خمتلف اجله���ات املعني���ة، والتي 

�ضملت جميع الزوار وامل�ضاركني، بدءاً من 

حلظة الو�ضول اإىل مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�ض وحتى مغادرته، وهو ما اأ�ضهم 

يف تعزي���ز الثق���ة بقدراتن���ا واإمكاناتنا 

ال�ضت�ضافة الفعاليات كربى.

  واأو�ض���ح اأن اأدنيك اطلق���ت والأول مرة، 

اإلزامي���ة الت�ضجيل عرب املوقع االإلكرتوين 

اخلا�ضة  الت�ضاري���ح  بطاق���ة  وطباع���ة 

بامل�ضارك���ني وال���زوار من املن���زل قبل 

الو�ض���ول اإىل احلدث، وهو م���ا اأ�ضهم يف 

خف�ض فر�ض ح���دوث االزدحام والوقوف 

يف طوابري االنتظار عن الت�ضجيل يف موقع 

احل���دث. كما األزم���ت اأدنيك كل من يرغب 

بدخول مرافقها باإجراء فح�ض كوفيد-19 

»بي �ضي اآر« جلميع امل�ضاركني املحليني 

والدوليني وذلك قبل 48 �ضاعة من موعد 

زيارتهم، ويتوجب على جميع امل�ضاركني 

واإبراز نتيجة فح�ض �ضلبية على البوابات 

االأمني���ة حتى يت�ضنى له���م الدخول اإىل 

املركز.

  ويف ال�ضي���اق ذات���ه، اأك���د العبيديل اأن 

اأدني���ك وفرت خدمة فح�ض »بي �ضي اآر« 

يف جمموعة الفن���ادق املحيطة باملركز 

املعتم���دة ال�ضت�ضافة  الفن���ادق  و�ضبكة 

الوفود الدولية وذلك بالتعاون مع دائرة 

ال�ضحة يف اأبوظبي، كما مت توفري خدمة 

احلافات من واإىل الفنادق.

 وقال العبيديل » اتخ���ذت اأدنيك تدابري 

اأخرى على م�ضتوى العمليات الت�ضغيلية 

يف اإدارة حرك���ة الدخ���ول واخلروج يف 

مرك���ز اأبوظبي الوطن���ي للمعار�ض على 

امت���داد جميع اأيام معر�ض���ي »اآيدك�ض« 

و«نافدك����ض«، مثل، حتديد ع���دد الزوار 

والعار�ض���ني ال���ذي يتواج���دون يف ذات 

الوقت يف املعر�ضني، يتوجب على جميع 

الزوار حتدي���د وقت حمدد للزيارة يف كل 

يوم عند قيامهم بالت�ضجيل على املوقع 

االإلكرتوين.

العار�ض���ني  اأع���داد  حتدي���د  مت  كم���ا 

املتواجدي���ن يف كل جناح، ومت توزيعهم 

على فرتات زمني���ة خمتلفة خال موعد 

انعقاد احلدث«.

ومن جملة االإجراءات اأي�ضًا مت تخ�ضي�ض 

بوابات للدخول واأخرى للخروج يف موقع 

احل���دث، وجتهيز البواب���ات باملا�ضحات 

احلراري���ة، وف���رق العم���ل املدربة على 

التعام���ل مع ال���زوار وف���ق اال�ضرتاطات 

ال�ضحية، ومت حتديد م�ضارات باجتاه واحد 

فقط يف قاعات املركز، مع تطبيق معايري 

التباعد اجل�ضدي، ف�ضًا عن اإلزامية ارتداء 

كمامات الوج���ه يف جميع االأوقات اأثناء 

الزيارة، وتوفري اأجه���زة التعقيم اليدوية 

للم�ضاركني ب�ضكل مكثف.

واأو�ض���ح العبديل اأن اأدني���ك تبنت اآليات 

تعقيم خمتلفة واإجراءات خا�ضة ل�ضمان 

�ضامة اأمن و�ضحة امل�ضاركني، وعلى راأ�ضها 

الروبوت���ات الذكية لتنظي���ف االأر�ضيات 

والقاعات من دون تدخل ب�رشي، وعمليات 

با�ضتخدام  امل�ضتم���رة  والتطهري  التعقيم 

اأجهزة ال���رذاذ لكافة املراف���ق على مدار 

الي���وم، ف�ضًا ع���ن التداب���ري االحرتازية 

والطعام،  ال�ضياف���ة  بخدم���ات  اخلا�ضة 

حي���ث ت�رشف عليها كابيت���ال لل�ضيافة، 

التابعة ل���� »اأدنيك«، بهدف اتباع اأف�ضل 

التدابري وااللت���زام باال�ضرتاطات الوقائية 

يف املرافق واملطاب���خ، وبرنامج تدريبي 

مكثف للطاقم امل�رشف على هذه العملية، 

والتاأك���د من �ضامة االإج���راءات اخلا�ضة 

مبرحل���ة اإعداد الطعام و�ض���واًل للتطبيق 

ال�ضارم له���ذه املعايري يف مرحلة تقدمي 

الطعام.

اأبوظبي-وام:

 اأكدت االأمانة العام���ة جلائزة خليفة الرتبوية 

عل���ى اأن االبت���كار ميثل اأح���د الركائز احليوية 

الأجندة دولة االإمارات العربية املتحدة ومئوية 

2071 م�ضرية اإىل اأن االإمارات جنحت خال فرتة 

وجي���زة يف تر�ضيخ ثقافة االبتكار يف املجتمع 

وجعلها منهج حياة يف االأداء اليومي ملختلف 

اجله���ات احلكومي���ة و�ضبه احلكومي���ة وكذلك 

اخلا�ضة واأفراد املجتمع مما اأفرز قاعدة وا�ضعة 

من املبتكرين واملبدعني يف خمتلف املجاالت.

جاء ذلك خ���ال اجلل�ضة احلوارية التي نظمتها 

اجلائزة عن بعد بعنوان " االإمارات منوذج ملهم 

لابتكار" حيث اأكدت اأمل العفيفي حر�ض جائزة 

خليفة الرتبوي���ة على تعزيز ثقافة االبتكار يف 

امليدان التعليمي واالأكادميي وترجمة ر�ضالتها 

يف ه���ذا ال�ضدد من خ���ال املجاالت املطروحة 

يف دوراتها املختلفة والتي يعترب االبتكار اأحد 

العنا�رش الرئي�ضية يف تقييم اأعمال املر�ضحني 

وح�ضولهم على اجلائزة حمليًا وعربيًا .

واأك���د حمي���د عب���داهلل اإبراهيم ع�ض���و اللجنة 

التنفيذي���ة للجائ���زة على اأهمي���ة االبتكار يف 

منظومة التعليم حملي���ًا وعربيًا ودوليًا م�ضرياً 

اإىل اأن املدر�ضة متثل اأح���د احلوا�ضن الرئي�ضية 

لابتكار وت�ضع الطفل على اأوىل مراحل االإبداع 

املن�ضود يف حياته العلمية والعملية ومن هنا 

تاأت���ي اأهمية هذه اجلل�ض���ة يف ت�ضليط ال�ضوء 

على النم���وذج االإماراتي يف االبت���كار واآليات 

اال�ضتف���ادة من ه���ذا النم���وذج وم�ضتقبله يف 

اخلم�ضني املقبلة .

واأك���دت عبري تهلك مدي���ر اإدارة مركز حممد بن 

را�ضد لابتكار احلكوم���ي بوزارة �ضوؤون جمل�ض 

الوزراء اأن حكومة دولة االإمارات تتبنى تر�ضيخ 

االبتكار ثقافة عم���ل وممار�ضة يومية يف كافة 

املج���االت وترك���ز يف توجهاتها عل���ى تعزيز 

ال�رشاكات احلكومية اخلا�ض���ة لتعميم االبتكار 

يف ت�ضميم احللول للتحديات.
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محمد بن زايد 

اإ�ضاف���ة اإىل جن���اح جمهورية �رشبيا 

وع���دد م���ن ال����رشكات امل�ضاركة يف 

املعر�ض .

و التقى �ضموه خال اجلولة عددا من 

امل�ضاركني يف املعر�ض وتبادل معهم 

االأحاديث ب�ضاأن اأهمية م�ضاركاتهم يف 

مثل هذه املعار�ض الدولية للتعريف 

اإ�ضافة  له���ا  والرتويج  ب�ضناعاته���م 

اإىل ت�ضلي���ط ال�ضوء على اأحدث انتاج 

�رشكاته���م وم�ضاريعه���م امل�ضتقبلية 

التي يقدمونها يف املعر�ض.

راف���ق �ضموه خ���ال اجلول���ة .. �ضمو 

ال�ضيخ حمدان بن حمم���د بن زايد اآل 

نهي���ان و ال�ضيخ حمم���د بن حمد بن 

طحنون اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اإدارة 

مط���ارات اأبوظب���ي و �ضع���ادة حممد 

مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد 

اأبوظبي.

يف االأثن���اء ا�ضتقبل �ضاح���ب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد ب���ن زايد اآل نهيان ويل 

عه���د اأبوظب���ي نائب القائ���د االأعلى 

للق���وات امل�ضلحة ام�ض ����� كا على 

حده �� معايل تيبو�ضا �ضتيفانوفيت�ض 

نائب رئي�ض ال���وزراء وزير الدفاع يف 

جمهورية �رشبي���ا ال�ضديقة و معايل 

دفاع  وزير  بيرتيد����ض  �ضارالمبو����ض 

جمهوري���ة قرب�ض ال�ضديق���ة .. وذلك 

الثالث  اليوم  على هام�ض فعالي���ات 

ملعر����ض الدف���اع ال���دويل » اآيدك�ض 

2021« ال���ذي يقام يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�ض » اأدنيك«.

ورحب �ضم���وه - خ���ال اللقاءين - 

ب�ضيفي الباد و بحث معهما عاقات 

ال�ضداق���ة وخمتلف جوان���ب التعاون 

امل�ضرتك بني دول���ة االإمارات وكل من 

�رشبي���ا وقرب�ض خا�ضة يف املجاالت 

والع�ضكري���ة  الدفاعي���ة  وال�ض���وؤون 

و�ضبل تنميته���ا وتطويرها مبا يحقق 

امل�ضالح املتبادلة.

وتناول اللقاءان اأهمية ا�ضت�ضافة دولة 

االإمارات معر����ض » اآيدك�ض 2021 » 

اأحد اأهم املن�ض���ات العاملية املعنية 

الدف���اع واالأمن  مب�ضتقب���ل �ضناعات 

الظ���روف اال�ضتثنائية  خ���ال ه���ذه 

الت���ي ي�ضهده���ا الع���امل اإ�ضافة اإىل 

التعاون وعقد  اإتاحته فر�ض تعزي���ز 

�رشاكات اإ�ضرتاتيجية بني الدول تخدم 

واال�ضتقرار ومواجهة  وال�ض���ام  االأمن 

التحديات امل�ضرتكة.

70 �صركة �صناعات

ليكون���وا ج���زءاً م���ن ا�ضرتاتيجيتها 

على �ضعي���د توطني قطاع ال�ضناعات 

الع�ضكرية مبا يزيد عن 50% من اإنفاق 

اململك���ة عل���ى املع���دات واخلدمات 

الع�ضكرية بحلول العام 2030.

البواب���ة  اأن  اإىل  الهيئ���ة  واأ�ض���ارت 

ال�ضناعات  لرتاخي����ض  االإلكرتوني���ة 

licensing.gami. الع�ضكري���ة 

gov.sa تتيح لكاف���ة امل�ضتثمرين 
اإمكاني���ة اإ�ضدار ت�ضاري���ح تاأ�ضي�ضية 

وتراخي�ض ع�ضكرية والتي ت�ضمل عدد 

6 اأن�ضطة خمتلف���ة يف القطاع تتمثل 

الع�ضكري���ة واخلدمات  املع���دات  يف 

الع�ضكري���ة واالإلكرتونيات الع�ضكرية، 

االإلكرتونية  اخلدم���ات  اإىل  باال�ضافة 

الع�ضكري���ة، وكذلك الذخائر، و�ضناعة 

املتفجرات.

يذك���ر اأن الهيئة العام���ة لل�ضناعات 

الع�ضكرية هي اجله���ة امل�ضوؤولة عن 

تنظيم ومتك���ني وترخي�ض ال�ضناعات 

الع�ضكرية يف اململكة، وقد اأوكل اإليها 

مهمة تطوير قطاع م�ضتدام لل�ضناعات 

الدفاعية واالأمني���ة يف اململكة يعزز 

م���ن ا�ضتقاليته���ا اال�ضرتاتيجية يف 

اأ�ض����ض اأمنها  هذا املج���ال، ويوّط���د 

القومي ويدع���م ازدهارها االقت�ضادي 

واالجتماعي.

الهيئة العام���ة لل�ضناعات  وتلع���ب 

الع�ضكري���ة دوراً حموري���ًا يف تنظيم 

ال�رشائية  الق���ّوة  القط���اع وتوحي���د 

الدفاعي���ة  للجه���ات  واملتطلب���ات 

واالأمني���ة، والعمل م���ع اجلهات ذات 

العاق���ة ملواءمة خمرج���ات التعليم 

والتدريب الفني مع احتياجات قطاع 

قدرات  وتنمية  الع�ضكرية،  ال�ضناعات 

البحث والتطوي���ر والكفاءات املحلية 

يف هذا القطاع وا�ضتقطابها.

مئات الطلبة

ودع���ا ن�ضطاء �ضيا�ضي���ون عرب مواقع 

اإىل ا�ضتغال  التوا�ض���ل االجتماع���ي 

الذك���رى الثاني���ة للح���راك ال�ضعبي 

للعودة اإىل ال�ضارع.

وكان الرئي����ض عب���د املجيد تبون قد 

اأعلن يوم االأح���د، حل الغرفة ال�ضفلى 

للربمل���ان متهيدا الإج���راء انتخابات 

ت�رشيعية مبكرة وتعديل حكومي.

17.913مليار درهم 

ج���اء ذلك خ���ال املوؤمت���ر ال�ضحفي 

اأم�ض الذي عق���د بح�ضور العميد ركن 

بحري فهد نا�رش الذهلي، واملقدم ركن 

مايا املزروع���ي املتحدثان الر�ضميان 

ملعر�ضي اآيدك�ض ونافدك�ض 2021.

وق���ال العميد ركن بح���ري فهد نا�رش 

الذهل���ي، اإن اأب���رز ال�ضفقات املحلية 

التي عقدت، كان���ت مع �رشكة /يا�ض 

القاب�ضة/ ل����رشاء راجمات و�ضواريخ 

ل�ضالح  الكورية   CHUNMOO نوع 

الق���وات الربية بقيم���ة 2.955 مليار 

دره���م، و�ضفق���ة مع �رشك���ة اأبوظبي 

لبناء ال�ضفن خلدمات االإدارة ال�ضاملة 

الفنية لزوارق و�ضفن القوات البحرية 

ل�ضالح الق���وات البحرية بقيمة 650 

ملي���ون درهم، و�ضفقة م���ع �رشكة /

لتقدمي   /Vallo Equipment
االإ�ضناد الفني لتوريد كافة قطع غيار 

اآليات التاترا واآليات القوات امل�ضلحة 

ال�ضيان���ة  �ض���اح  قي���ادة  ل�ضال���ح 

العام���ة بقيم����ة 60 ملي���ون درهم، 

 Unilux Heavy/ و�ضفقة م���ع

Equipment/ بقيم���ة 30 مليون 
درهم، لتق���دمي خدمات االإ�ضناد الفني 

ملدرعة ظبيان واملدفع H45 والدبابة 

لوكل���ريك والناقل���ة BMP3 ل�ضالح 

قيادة �ضاح ال�ضيانة العامة.

وت�ضمنت ال�ضفقات املحلية، عقداً مع 

�رشكة ط���ريان اأبوظبي لت�ضغيل واإدارة 

طائرات من ط���راز AW139 الأغرا�ض 

البحث واالإنقاذ ل�ضالح قيادة الطريان 

امل�ضرتك بقيمة 173.5 مليون درهم، 

 Etimad - وعقد مع �رشكة »اعتماد

 Strategic Security
Solutions«، لتوف���ري امل�ضاندة 
الفني���ة لاأنظمة االأمني���ة للمحافظة 

عل���ى اجلاهزي���ة العملياتية ل�ضالح 

جهاز حماية املن�ضاآت بقيم�ة 556.2 

مليون درهم.

م���ن جانبها، قالت املق���دم ركن مايا 

اخلارجي���ة  العق���ود  اإن  املزروع���ي، 

/ �رشك���ة  م���ع  التعاق���د  ت�ضمن���ت 

 /HARRIS INTERNATIONAL
لتنفيذ م����رشوع القي���ادة وال�ضيطرة 

االآيل للم�ضت���وى التعب���وي ل�ضال���ح 

مديري���ة القي���ادة وال�ضيط���رة بقيمة 

651.5 ملي���ون درهم، واتفاقية مع /

عقد  لتجدي���د   /ELETTRONICA
تق���دمي الدعم الفن���ي الأجهزة احلرب 

لطائ���رات   IMEWS االلكرتوني���ة 

مرياج 9- 2000 وطائرات اال�ضتطاع 

MPA-8 ل�ضالح قيادة القوات اجلوية 
 289.394 بقيم���ة  اجل���وي  والدفاع 

مليون درهم، واتفاقي���ة مع �رشكة /

 /THE BOEING COMPANY
لتق���دمي خدم���ات �ضيان���ة م�ضبهات 

طائ���راتC-17 ل�ضالح قيادة القوات 

بقيم���ة  اجل���وي  والدف���اع  اجلوي���ة 

112.966 مليون درهم.

واأ�ض���ارت املزروع���ي اإىل اأن ال�ضفقة 

اخلارجي���ة الرابع���ة ت�ضمنت التعاقد 

 THALES LAS/ �رشك���ة  م���ع 

FRANCE SAS/ ل����رشاء قطع غيار 
 LLR SHIKRA رادارات  ملنظوم���ة 

GM200/ ل�ضال���ح قي���ادة الق���وات 

اجلوية والدف���اع اجلوي بقيمة 66.4 

اأخ���رى مع  ملي���ون دره���م، و�ضفقة 

 Rheinmetall Man/ �رشكة 

Military  Vehicles/ والتي 
ت�ضمنت عقد �ضيانة و�رشاء قطع غيار 

وتق���دمي اال�ضت�ض���ارات الفني���ة الآلية 

الكيميائية مع  الفوك����ض واالأجه���زة 

�رشكة ل�ضالح قيادة الدفاع الكيميائي 

بقيم���ة 40.7 مليون دره���م، واأخرياً 

 STATE COMPANY/ م���ع  عقد 

 /  UKROBORNSERVICE
ل���دورات التدريب يف جم���ال الف�ضاء 

االلكرتوين ل�ضال���ح القوات امل�ضلحة 

بقيمة 2.938 مليون درهم.

 الكاظمي: اأر�ض

وقال رئي�ض ال���وزراء العراقي »هناك 

نفو����ض �ضعيفة كان���ت ترتقب اإنهيار 

الو�ضع االقت�ضادي منذ �ضهري ت�رشين 

الثاين/نوفمرب   وت�رشي���ن  اأول/اأكتوبر 

املا�ضيني، لك���ن االإجراءات احلكومية 

مكنت الع���راق من عبور هذه املرحلة 

ال�ضعبة وبطريقة حكيمة«.

واأكد اأن« العملي���ات اال�ضتباقية �ضد 

االإرهاب م�ضتمرة ويف ت�ضاعد للق�ضاء 

على ما تبق���ى من جح���ور االإرهاب 

وبوؤره ونحي���ي قواتن���ا البطلة بكل 

�ضنوفها وهي تراب���ط ليًا ونهاًرا يف 

ماحقة خايا االإرهاب«.

ق�صر باكنجهام:

وقال ق�رش باكنجه���ام لوكالة االأنباء 

االأملاني���ة )د.ب.اأ( يف بيان ق�ضري: »اإن 

دوق اإدنربة ال يزال يف م�ضت�ضفى امللك 

اإدوارد ال�ضاب���ع حي���ث يتلقى رعاية 

طبية للتعايف من عدوى«.

واأ�ضاف البيان: »اإنه مرتاح وي�ضتجيب 

للعاج لكن من غري املتوقع اأن يغادر 

امل�ضت�ضفى ملدة عدة اأيام«.

وخال عطلة نهاية االأ�ضبوع، قام االبن 

االأكرب لاأمري فيليب وامللكة اإليزابيث 

واالأول يف ترتيب تويل العر�ض، االأمري 

ت�ضارلز، بزيارة وال���ده لفرتة وجيزة 

يف امل�ضت�ضفى قبل العودة اإىل منزله 

الريفي يف جلو�ضرت�ضاير.

»خليفة التربوية« تنظم 

جل�سة » الإمارات نموذج 

ملهم لالبتكار«

بلدية اأبوظبي ت�سارك فى 

اأ�سبوع » الإمارات تبتكر«

اأبوظبي-الوحدة:

 �ضاركت بلدية مدينة اأبوظبي فى اأ�ضبوع االبتكار /

االإمارات تبتكر/ للعام 2021 عن بعد بالعديد من 

ور�ض العمل واملحا�رشات والفعاليات االفرتا�ضية.

واأك���د �ضعادة �ضي���ف بدر القبي�ض���ي املدير العام 

لبلدية مدينة اأبوظب���ي اأن االبتكار اأ�ضبح �رشورة 

ق�ضوى والبواب���ة احلقيقية للعبور نحو امل�ضتقبل 

ومل يع���د َتَرفًا م�ضيف���ا " اننا نطم���ح يف بلدية 

مدينة اأبوظبي اأن نكون من �ضمن اأكرث املوؤ�ض�ضات 

انتهاجًا لابت���كار كممار�ضة ناجحة وبرامج عمل 

ا�ضت�رشايف، و�ضواًل اإىل التميز امل�ضتهدف".

وق���ال اإن البلدي���ة ت�ض���ري يف برنام���ج منهجي 

ومدرو����ض لتعظي���م دور االبت���كار يف التفك���ري 

والتخطي���ط والتنفيذ وجعله البو�ضلة التي توجه 

االأداء واخلط���ط والطموحات نح���و امل�ضتقبل من 

خال اإر�ضاء منظومة جديدة من االأفكار االبتكارية، 

والعط���اءات الفكرية، واملب���ادرات االإبداعية التي 

تدعم نهجج البلدية ور�ضالتها وقيمها.

عجمان-وام:

وزعت موؤ�ض�ض���ة حميد بن را�ضد النعيمي 

اخلريية »10 م�ضاك���ن » بلغت تكلفتها 

10 ماي���ني درهم وج���ه �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضي���خ حميد بن را�ض���د النعيمي ع�ضو 

املجل�ض االأعلى حاكم عجمان بتوزيعها 

على / 10/ اأ�رش من امل�ضتحقني من اإمارة 

عجم���ان فيما �ضملت توجيه���ات �ضموه 

توفري االجه���زة الكهربائية واالثاث بكل 

م�ضك���ن اىل جانب امل���واد الغذائية لكل 

م�ضتفيد من امل�ضاكن.

و�ضلم���ت ال�ضيخ���ة ع���زة بن���ت عبداهلل 

النعيم���ي مدير ع���ام موؤ�ض�ضة حميد بن 

را�ض���د النعيم���ي اخلريي���ة امل�ضاكن اىل 

اال�رش يف مقر املوؤ�ض�ضة بح�ضور وفد من 

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والتي 

تقع يف منطق���ة القطاع ال�رشقي مبنطقة 

»احلليو 1« يف اإم���ارة عجمان، ، حيث 

يتكون امل�ضكن من طابقني »اأر�ضي واأول« 

و�ضور، باالإ�ضافة اإىل موقف لل�ضيارات.

وياأت���ي التوزيع يف اإط���ار دعم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حميد ب���ن را�ضد النعيمي 

ع�ض���و املجل�ض االعلى حاك���م عجمان، 

وتوجيهات �ضم���و ال�ضيخ عمار بن حميد 

النعيمي ويل عهد عجمان، بتوفري احلياة 

الكبري  واهتمامهما  للمواطن���ني  الكرمية 

بتحقيق �ضعادة املواطن ورفاهيته.

واعرب���ت ال�ضيخ���ة ع���زة بن���ت عبداهلل 

النعيمي مدي���ر عام املوؤ�ض�ضة عن ال�ضكر 

والتقدير واالمتنان ل�ضاحب ال�ضمو حاكم 

عجمان لدعم �ضم���وه املتوا�ضل والكبري 

ومكرماته الكث���رية واهتمامه وت�ضجيعه 

الأبنائه املواطن���ني وتوفري احتياجاتهم 

كاف���ة، موؤكدة اأن املكرم���ة توؤكد اهتمام 

�ضم���وه العمي���ق باأبناء �ضعب���ه و�ضعيه 

املعي�ضي،  لارتق���اء مب�ضتواه���م  الدائم 

وللتمتع بحي���اة م�ضتق���رة واآمنة مهما 

كانت الظروف.

واأك���دت مدير ع���ام املوؤ�ض�ض���ة اأن توفري 

امل�ضكن املائم للمواطن �ضيدعم اال�ضتقرار 

االأ����رشي والرتابط االجتماع���ي، وهو ما 

�ضينعك����ض اإيجابًا على املن���اخ العام، 

م�ضرية اإىل اأن هناك عدداً من امل�رشوعات 

االأخ���رى التي و�ضعته���ا موؤ�ض�ضة حميد 

ب���ن را�ضد النعيمي اخلريية �ضمن خطتها 

لتنفيذه���ا خ���ال الف���رتة املقبلة وذلك 

بالتع���اون والتوا�ضل م���ع دائرة البلدية 

والتخطيط بعجمان ك�رشيك ا�ضرتاتيجي ، 

وكذلك التعاون مع برنامج زايد لا�ضكان 

وربطه مع دائرة البلدية والتخطيط .

اأ�ضح���اب امل�ضاكن  من جانبه���م، اأعرب 

اجلدي���دة عن عميق �ضكره���م وتقديرهم 

ل�ضاح���ب ال�ضمو حاكم عجم���ان، وقالوا 

عقب ا�ضتامهم امل�ضاكن، اإن مكارم �ضموه 

تاأت���ي امتداداً للمب���ادرات امل�ضتمرة يف 

املج���االت االإن�ضاني���ة والتنموية ب�ضكل 

ع���ام موؤكدي���ن اأن ه���ذه املكرمة جت�ضد 

معاين ت�ضامن وتاحم قيادتنا الر�ضيدة 

م���ع املجتم���ع، وتلم�ضه���م احتياجاته 

ال�رشوري���ة ب�ضكل دائ���م وم�ضتمر، حيث 

ت���ويل قي���ادة الدول���ة اهتمام���ًا كبرياً 

باملواطن���ني واملقيمني وتوف���ر لهم كل 

ما ميك���ن اأن ي�ضهم يف حتقيق رفاهيتهم 

و�ضعادتهم.

»النعيمي الخيرية« توزع 10 م�ساكن فى عجمان 

بقيمة 10 ماليين درهم

»اأدنيك« نموذج ا�ستثنائي في تطبيق الإجراءات 

الحترازية والوقائية

اآيدك�س ونافدك�س 2021.. 
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 مجموعة اأغذية

   اأبوظبي  ـ وام: 
المتحدة  العربية  الإم��ارات  م�صرف  وقع   
كونغ  هونغ  في  النقد  و�صلطة  المركزي 
فيما  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  تفاهم  م��ذك��رة 
المالية،  التكنولوجيا  مجال  في  بينهما 
من  الدولتين  بين  التن�صيق  تقوية  بهدف 
المبتكرة  المالية  بالخدمات  الرتقاء  اأجل 

وتطوير الأنظمة ذات العالقة.
عبدالحميد  معالي  التفاهم  مذكرة  وقع 
العربية  الإم��ارات  م�صرف  محافظ  �صعيد 
الرئي�س  ي��و،  واإي��دي   ، المركزي  المتحدة 

التنفيذي ل�صلطة النقد في هونغ كونغ.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه، قرّر الجانبان 
م�صروع  اإلى  المركزي  الم�صرف  ين�صم  اأن 
للعمالت  بريدج"  �صي  دي  بي  "اإم-�صي 
المركزية  للم�صارف  المتعددة  الرقمية 
مع  بالتعاون   "m-CBDC Bridge"
�صلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايالند، 
ال�صعب  لبنك  الرقمية  العمالت  ومعهد 
لبنك  التابع  البتكار  ومركز  ال�صيني، 

الت�صويات الدولية في هونغ كونغ.
وقال معالي عبد الحميد �صعيد .. " ي�صعدنا 
النقد  ك�صلطة  عريقة  موؤ�ص�صة  مع  التعاون 
الم�صرف  اأك��م��ل  لقد  ك��ون��غ.  ه��ون��غ  ف��ي 
مفهوم  اإث��ب��ات  م�صروع  م��وؤخ��راً  المركزي 
المركزي  للم�صرف  الرقمية  العملة  لتجربة 
بهدف  وذلك  ال�صعودي،  المركزي  البنك  مع 
والعابرة  المحلية  المعامالت  ت�صوية 
لدى  المتواجدة  الح�صابات  عبر  للحدود 
تقنية  وبا�صتخدام  المركزي  الم�صرف 
ال�صجالت الموزعة. وبناء على هذا الإنجاز، 
للبدء في تطبيق  المركزي  الم�صرف  يتّطلع 
م�صروع  في  والم�صاركة  المكت�صبة  الخبرات 
على  ونحن   "  BDC Bridge m  -  "
يقين من اأن مذكرة التفاهم هذه �صوف تمّهد 
في  م�صتركة  م�صتقبلية  لتجارب  الطريق 
مجال البتكار الرقمي بين م�صرف الإمارات 
العربية المتحدة المركزي و�صلطة النقد في 

هونغ كونغ".
من جانبه قال اإيدي يو " تبذل �صلطة النقد في 
هونغ كونغ جهوداً كبيرة لتو�صيع �صبكتها 
الدولية في مجال التكنولوجيا المالية كي 
ويعد  الأو�صط،  ال�صرق  في  نظراءنا  ت�صمل 
م�صرف المارات العربية المتحدة المركزي 
اأن يكون  �صبكتنا. ونتوّقع  �صريكًا مهمًا في 
التي  الت�صافر  �صبل  من  الكثير  هنالك 
�صتن�صاأ من التعاون الُمعزز بموجب مذكرة 
ان�صمام  اإلى  نتطلّع  هنا،  من  هذه.  التفاهم 
م�صرف المارات العربية المتحدة المركزي 
اإلى م�صروع "m-CBDC Bridge"، من 
اأجل تبادل الأفكار ووجهات النظر الجديدة 

حول الم�صروع".

  

 تعاون بين الم�سرف 
المركزي و�سلطة النقد 
في هونغ كونغ ب�ساأن 

التكنولوجيا المالية

»المالية«تعقد اأول اجتماعات مجل�س تن�سيق ال�سيا�سات 
المالية الحكومية لعام 2021

اأبوظبي  ـ وام: 
الجتماع  المالية  وزارة  عقدت   
الأول لمجل�س تن�صيق ال�صيا�صات 
المالية الحكومية في عام 2021، 
المرئي،  الت�صال  تقنيات  عبر 
حاجي  يون�س  �صعادة  برئا�صة 
المالية  وزارة  وكيل  ال��خ��وري 
رئي�س مجل�س تن�صيق ال�صيا�صات 
وبح�صور  الحكومية،  المالية 
�صعادة �صعيد را�صد اليتيم وكيل 
لقطاع  الم�صاعد  المالية  وزارة 
رئي�س  نائب  والميزانية  الموارد 

المجل�س.
وح�����ص��ر الج��ت��م��اع اأع�����ص��اء 
ال�صيا�صات  تن�صيق  مجل�س 
حكومات  من  الحكومية  المالية 
دكتور  �صعادة  وه��م  الإم����ارات، 
المدير  العزعزي  حامد  �صبري 
الت�صغيلية  للعمليات  التنفيذي 
المركزي،  الإم��ارات  م�صرف  في 
النعيمي  خليفة  محمد  و�صعادة 
المالية  ال�����ص��وؤون  ع��ام  م��دي��ر 
دائرة  في  بالنابة  والتنفيذية 
اأبوظبي،  اإمارة  لحكومة  المالية 
و�صعادة عارف عبد الرحمن اأهلي 
الموازنة  لقطاع  التنفيذي  المدير 
المالية  دائ��رة  في  والتخطيط 
و�صعادة  دب��ي،  اإم��ارة  لحكومة 
عام  مدير  ال�صايغ  اإبراهيم  وليد 

لحكومة  المركزية  المالية  دائرة 
يو�صف  و�صعادة  ال�صارقة،  اإمارة 
دائرة  عام  مدير  البلو�صي  محمد 
اإمارة  لحكومة  بالوكالة  المالية 
مروان  و�صعادة  الخيمة،  راأ���س 
دائرة  عام  مدير  علي  اآل  اأحمد 
عجمان،  اإمارة  لحكومة  المالية 
و�صعادة خليفة �صعيد غانم مدير 

اأم  لحكومة  المالية  دائ��رة  عام 
عبداهلل  مريم  و�صعادة  القيوين، 
دائ��رة  مدير  نائب  المطرو�صي 
المالية لحكومة اإمارة الفجيرة.

�صعادة  رحب  الجتماع،  وخالل 
يون�س حاجي الخوري بالأع�صاء 
التي  بالجهود  واأ���ص��اد  الجدد 
لو�صع  الأع�صاء  كافة  بها  يقوم 

ا�صتباقية  وم���ب���ادرات  ح��ل��ول 
المرحلة  متطلبات  ت��واك��ب 
ال�صيا�صات  وت��دع��م  المقبلة 

المالية والنقدية في الدولة..
يحر�س مجل�س  وقال �صعادته " 
المالية  ال�صيا�صات  تن�صيق 
العمل  موا�صلة  على  الحكومية 
العمل  وفعالية  كفاءة  لتعزيز 

ي�صمن  بما  الحكومي  المالي 
���ص��الم��ة ال��ن��ظ��ام ال��م��ال��ي في 
الجتماع  خ��الل  وت��م  الدولة". 
البيانات  ح��ول  عر�س  تقديم 
المالية ال�صنوية لدولة الإمارات، 
على  خالله  التاأكيد  تم  حيث 
متطلبات  ا���ص��ت��ي��ف��اء  اأه��م��ي��ة 
الن�صمام للمعيار الخا�س لن�صر 
وت�صليم   "SDDS" البيانات 
وال�صنوية  الربعية  البيانات 
المحدد  موعدها  في  والو�صفية 
للدولة،  المالية  التقارير  لإعداد 
حول  عر�س  تقديم  اإلى  اإ�صافة 
الم�صتركة  ال��ر���ص��وم  م��ب��ادرة 
ومناق�صة اآخر التطورات المتعلقة 
ال��ع��ام.  ال��دي��ن  با�صتراتيجية 
قبل  من  عر�س  تقديم  تم  كما 
اأه��م  ح��ول  المركزي  الم�صرف 
والم�صرفية  النقدية  التطورات 
عقد  يتم  اأن��ه  يذكر  الدولة.  في 
ثالثة اجتماعات لمجل�س تن�صيق 
الحكومية  المالية  ال�صيا�صات 
�صنويًا، على اأن تتم اإعادة ت�صكيل 
المجل�س دوريًا كل ثالث �صنوات. 
بقرار  المجل�س  ت�صكيل  وت��م 
ل�صنة   /39/ رقم  الوزراء  مجل�س 
من  ع�صويته  وتتكون  2008م، 
وممثلين  المالية  وزارة  وكيل 
وع�صو  الإم��ارات  حكومات  عن 

من م�صرف الإمارات المركزي.

»اأدنوك« ت�ست�سيف اأول اجتماع لروؤ�ساء قطاعات التكنولوجيا 
في �سركات النفط العالمية الرائدة

اأبوظبي-وام:
روؤ�صاء قطاعات  اأكثر من 30 من   ناق�س 
والغاز  النفط  �صركات  في  التكنولوجيا 
دور  ال��ع��ال��م  م�صتوى  ع��ل��ى  ال���رائ���دة 
في  الحديثة  والتكنولوجيا  البتكار 
الحلول  القطاع وتوفير  �صياغة م�صتقبل 
في  خ�صو�صا  يواجهها  التي  للتحديات 
وذلك  كوفيد-19،  بعد  التعافي  مرحلة 
�صنوي  م�صتديرة  مائدة  اجتماع  اأول  في 
قطاعات  ل��روؤ���ص��اء  اأدن���وك  ت�صت�صيفه 
التكنولوجيا في �صركات النفط العالمية. 
المائدة  من  العام  هذا  ن�صخة  واأقيمت 
بالتزامن  افترا�صية  ب�صورة  الم�صتديرة 

مع فعاليات "اأ�صبوع اأدنوك لالبتكار".
ح�صوره  اقت�صر  الذي  الجتماع،  وافتتح 
ع��ل��ى ال��م��دع��وي��ي��ن، م��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور 
ال�صناعة  وزي��ر  الجابر،  اأحمد  �صلطان 
والرئي�س  المتقدمة  والتكنولوجيا 
�صركاتها،  ومجموعة  لأدن��وك  التنفيذي 
في  التكنولوجيا  بم�صوؤولي  رحب  الذي 

�صركات النفط العالمية موؤكدا في الوقت 
ذاته على اأهمية الحدث.

"ت�صاتام  قواعد  وفق  الجتماع  واأقيم 
هاو�س" لتعزيز �صفافية وحيوية النقا�س 
قطاعات  لروؤ�صاء  مثالية  من�صة  وتوفير 
الرائدة  النفط  �صركات  في  التكنولوجيا 
لتبادل الآراء والأفكار حول دور البتكار 
والتكنولوجيا في توفير حلول للم�صكالت 
الرئي�صية التي تواجه قطاع النفط والغاز 
كوفيد-19،  مابعد  مرحلة  في  خ�صو�صا 
موا�صيع  ع��دة  الجتماع  بحث  حيث 
من  والتقليل  الرقمي  التحول  بينها  من 

انبعاثات الكربون ووقود الم�صتقبل.
الم�صتديرة  المائدة  اجتماع  ختام  وفي 
في  التكنولوجيا  قطاعات  روؤ�صاء  توافق 
�صركات النفط الرائدة على ورقة بي�صاء 
الم�صتمرة  التقلبات  لمواجهة  لالبتكار 
قطاع  في  التحول  �صريعة  والتوجهات 
اآلن  المنا�صبة قال  والغاز. وبهذه  النفط 
في  التكنولوجيا  قطاع  رئي�س  نيل�صون، 
الذي  بالنجاح  �صعداء  نحن   " اأدن��وك: 

حققته الن�صخة الأولى من اجتماع المائدة 
الم�صتديرة لروؤ�صاء قطاعات التكنولوجيا 
انعقاد  ياأتي  الرائدة.  النفط  �صركات  في 
ليوفر  المنا�صب  الوقت  في  الحدث  هذا 
اأق�صام  وخبراء  لم�صوؤولي  مثالية  من�صة 
والغاز  النفط  �صركات  في  التكنولوجيا 
والبتروكيماويات في العالم لتبادل الآراء 
القطاع  م�صتقبل  حول  النظر  ووجهات 
ودور التكنولوجيا في مواجهة التحديات 
واأنا  مثيل.  لها  ي�صبق  لم  التي  الحالية 
الجتماع  من  القادمة  الدورة  في  اأتطلع 
ت�صخير  كيفية  حول  الحوار  تعزيز  اإلى 
البتكار والتكنولوجيا لتوفير المزيد من 
في  المناف�صة  وتعزيز  الجديدة  الفر�س 

م�صهد الطاقة الم�صتقبلي".
واأدار فعاليات اجتماع المائدة الم�صتديرة 
البروفي�صور نيكول�س ويب، اأحد الموؤلفين 
والمخترع  العالم  ف��ي  مبيعا  الأك��ث��ر 
براءة   40 من  اأكثر  يمتلك  الذي  العالمي 
ب��راءات  مكتب  قبل  من  م�صجل  اختراع 

الختراع والعالمات التجارية الأمريكي.

اأبوظبي ـ  وام: 
 �صهدت مراكز المال العالمية في اإماراتي دبي 
وابوظبي ن�صاطا كبيرا منذ بداية العام الجاري، 
الأمر الذي �صاهم في تر�صيخ مكانتهما الريادية 
وال�صرق  الخليج  م�صتوى  على  المال  عالم  في 
الموؤ�ص�صات  من  العديد  ب�صهادة  وذلك  الأو�صط 
الدولية المتخ�ص�صة. وتعك�س الزيادة الم�صطردة 
مركز  من  تتخذ  باتت  التي  ال�صركات  عدد  في 
العالمي  ابوظبي  و�صوق  العالمي  المالي  دبي 
مقرا رئي�صيا لأعمالها في منطقة ال�صرق الأو�صط 
مدى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في 
قطاع ال�صناعة المالية العالمية خالل ال�صنوات 
القليلة الما�صية. وتظهر الح�صائيات ال�صادرة 
عن ال�صجل القت�صادي الوطني ارتفاع اجمالي 
عدد ال�صركات في المركزين الماليين الى نحو 
�صهر  من  الأول  الن�صف  نهاية  مع  �صركة   7100
مع  مقارنة   %3.4 ن�صبتها  بزيادة  فبراير2021 
اجمالي العدد في نهاية 2020. وبالإ�صافة الى 

ال�صركات  عدد  في  المتوا�صل  النمو  يحمله  ما 
العاملة في مركز دبي المالي العالمي و�صوق 
تج�صد  دللت  من  العالمي  المالي  ابوظبي 
بمختلف  الوطني  القت�صاد  ن�صاط  ا�صتدامة 

الأرقام ت�صاهم في تر�صيخ  فاإن هذه  قطاعاته، 
من  �صيزيد  مما  للمركزين  الريادية  المكانة 
نظيرتها  مع  مقارنة  وجاذبيتها  تناف�صيتها 

العالمية.

 7100
�سركة عاملة 

�سمن من�سة 
المراكز المالية 

العالمية 
في دبي 
واأبوظبي

16.5 مليار درهم �سيولة نقدية جديدة متداولة 
خارج البنوك العام الما�سي

اأبوظبي  ـ وام: 
 ارت��ف��ع ال��ن��ق��د ال��م��ت��داول 
 16.5 بمقدار  البنوك  خارج 
العام  خ��الل  دره��م  مليار 
اجمالي  رف��ع  مما   2020
لهذا  ال��ت��راك��م��ي  الر�صيد 
مليار   94.7 ال���ى  ال��ب��ن��د 
�صهر  ن��ه��اي��ة  ف��ي  دره����م 
وتظهر  الما�صي.  دي�صمبر 
عن  ال�صادرة  الح�صائيات 
المركزي  الإم��ارات  م�صرف 
للنقد  التراكمي  الر�صيد  اأن 
البنوك  خ��ارج  ال��م��ت��داول 
لإمارات  دولة  في  العاملة 
خ��الل   %21 بن�صبة  ن��م��ا 
مع  مقارنة   2020 ال��ع��ام 
نهاية  في  الر�صيد  اجمالي 

العام 2019 .
الم�صجلة  ال��زي��ادة  وتعد 
خارج  المتداول  النقد  في 
مدى  على  موؤ�صرا  البنوك 
ال�صوق  في  ال�صيولة  توفر 

يمكن  وال���ت���ي  ال��م��ح��ل��ي 
للموؤ�ص�صات  خاللها  م��ن 
من  �صواء  والفراد على حد 
المتربة  اللتزامات  ت�صديد 

. عليهم
المتداول  النقد  وُي�صنف 
عر�س  �صمن  البنوك  خارج 
حا�صل  وه��و  "ن1"  النقد 
من  الم�صدر  النقد  ط��رح 
م�صافا  البنوك  في  النقد 
وذلك  النقدية  الودائع  اليه 
النقدية  المعايير  بح�صب 
قبل  م��ن  ب��ه��ا  ال��م��ع��م��ول 

. المركزي  الم�صرف 
ال��م��ت��داول  النقد  وي�صكل 
 %5.3 نحو  البنوك  خ��ارج 
النقد  عر�س  اجمالي  من 
"ن3"  ال�صامل  بمفهومه 
 1.769 ق��ي��م��ت��ه  ال��ب��ال��غ 
نهاية  في  دره��م  تريليون 
وال���ذي   2020 دي�����ص��م��ب��ر 
لل�صيولة  بالإ�صافة  ي�صمل 
البنوك  خ��ارج  المتداولة 

الحكومية  الودائع  من  كال 
التي  النقدية  وال��ودائ��ع 
ك��اف��ة  ب���دوره���ا  تت�صمن 
التي  الودائع ق�صيرة الجل 
دون  �صحبها  للعمالء  يمكن 

م�صبق. اخطار 
النقد  ر�صيد  اأن  اإلى  ي�صار 
البنوك  خ��ارج  ال��م��ت��داول 
تدريجيا  ارت��ف��اع��ا  �صهد 
 2020 ال��ع��ام  ا�صهر  طيلة 
 82.2 ال���ى  ارت��ف��ع  ح��ي��ث 
م��ل��ي��ار دره���م ف��ي ال��رب��ع 
وا�صل  ثم  العام  من  الأول 
 92.6 بلغ  حتى  ال�صعود 
م��ل��ي��ار دره���م ف��ي ال��رب��ع 

الثاني من العام ذاته.
من  الثالث  الربع  وخ��الل 
و�صلت  ال��م��ا���ص��ي  ال��ع��ام 
 96.7 ال��ى  الر�صيد  قيمة 
تعود  اأن  قبل  درهم  مليار 
م�صتوى  عند  لال�صتقرار 
94.7 مليار درهم في الربع 

الأخير من العام.
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 مريم المهيري تفتتح 
م�سنع �سركة »اأ�سماك« 

الجديد في دبي
 

دبي  ـ وام: 
المهيري  محمد  بنت  مريم  معالي  اأك��دت   
اأن  والمائي..  الغذائي  للأمن  الدولة  وزي��رة 
تنمية قطاع ا�صتزراع االحياء المائية وم�صايد 
االأ�صماك يمثل ركيزة اأ�صا�صية لل�صتراتيجية 
الوطنية للأمن الغذائي في االإمارات وذلك في 
ظل زيادة ا�صتهلك الدولة من االأ�صماك والذي 
يبلغ معدل 30 كجم للفرد �صنويا وهو ما يعد 
اأعلى من المتو�صط العالمي وهو 20.5 كجم 

للفرد.
م�صنع  افتتاح  بمنا�صبة  معاليها  وقالت 
�صركة »اأ�صماك« الجديد في دبي اأن المن�صاأة 
الجديدة ل�صركة »اأ�صماك« تمثل اإ�صافة مهمة 
لقدرات االإمارات في مجال معالجة وت�صنيع 
ت�صاهم  بحيث  البحرية  االأغذية  منتجات 
المحلي على  الطلب  تلبية  في  فعال  ب�صكل 

االأ�صماك والماأكوالت البحرية.
االإم��ارات  حكومة  اأن  اإلى  معاليها  واأ�صارت 
اأولت اهتماما كبيرا بقطاع ا�صتزراع االأحياء 
اأكثر من 200 مليون  المائية حيث ا�صتثمرت 
ومراكز  ال�صمكية  المفاق�س  لتطوير  دره��م 
البحوث بهدف تر�صيخ �صل�صلة قيمة غذائية 
العذبة  المياه  بيئات  من  م�صتمدة  م�صتدامة 
اإلى  الجهود  تلك  اأدت  حيث  البحر  ومياه 
ومنتجاتها  البحرية  الماأكوالت  اإنتاج  زيادة 
االإيفاء  اأجل  المختلفة ب�صكل كبير وذلك من 

باالحتياجات الغذائية الوطنية.

»دو« تعلن عن رفع ن�سبة ملكية الأجانب اإلى %49
 ـ وام: 

"دو"  المتكاملة  االإمارات للت�صاالت  اأعلنت �صركة   
اأو  االأف��راد  من  االأجانب  تملُّك  ن�صبة  رفع  بدء  عن 
موؤ�ص�صات اأو ال�صركات في اأ�صهمها من 22% اإلى ن�صبة 

اأق�صاها %49 .
واأكدت ال�صركة في بيان ن�صر على الموقع االلكتروني 
ل�صوق دبي المالي، اأنها رفعت ن�صبة تملُّك مواطني 
االإماراتية  والهيئات  والموؤ�ص�صات  االإم��ارات  دولة 

بن�صبة اأق�صاها 100% من راأ�س مال ال�صركة.
اجتماعه  خلل  اأقر  االدارة  مجل�س  اأن  اإلى  ي�صار 
اأ�صهم  في  التملك  ن�صب  تعديل  الما�صي،  يناير  في 
ال�صاأن، فيما  اأي قرارات �صابقة بهذا  ال�صركة واإلغاء 
موؤ�ص�صة  اأو  فرد  الأي  ال�صركة  اأ�صهم  في  التملك  منع 
اأو �صركة اأو هيئة بن�صبة تزيد على 5%، مع مراعاة 
الم�صاهمين الحاليين المالكين لن�صبة تفوق 5% من 
راأ�س مالها، كما منع التملك في اأ�صهمها من قبل اأي 

�صركة ات�صاالت �صواء محلية اأو دولية.
ومن المتوقع اأن ت�صهد ال�صيولة المتاحة للم�صاهمين 
ن�صبة  رفع  قرار  دخول  بعد  كبيرا  تح�صنا  االأجانب 
التملك حيز التنفيذ، وذلك تما�صيا مع الطلب المتزايد 
لتوفير م�صاحة اإ�صافية للأطراف ذات الم�صلحة، كما 
رجحت اأن ت�صهد اال�صتف�صارات المتعلقة باال�صتثمار 

االأجنبي زيادة خلل الفترة المقبلة.

في  يتعاونان  للتنمية  المــارات  وم�سرف  الفجيرة  بلدية 
المناطق التي يمتلكان م�سالح م�ستركة بها

الفجرية  ـ وام: 
 وقعت بلدية الفجيرة مذكرة تفاهم مع م�صرف االمارات 
التي  المناطق  في  الم�صترك  التعاون  بهدف  للتنمية 
يمتلكان م�صالح م�صتركة بها مثل ريادة االأعمال المحلية 
اإيجاد  و  المجتمعي  التعاون  و  االقت�صادية  والتنمية 
محتملين  لعملء  البلدية  تقديم  مثل  محتملة  تعاملت 
لتقييم  �صناعات  وتمويل  ومتو�صطة  �صغيرة  ك�صركات 
اإمكانية تمويلهم من الم�صرف وكذلك تطوير برامج ريادة 
م�صتركة،  توعية  برامج  عن  والك�صف  الم�صتركة  االأعمال 
الم�صرف  �صيقدم  حيث  ال�صناعية  المعرفة  م�صاركة  و 
المقدمة  والمتو�صطة  ال�صغيرة  لل�صركات  الملئم  الدعم 
�صيا�صات  و  اإر���ص��ادات  �صوء  في  الفجيرة  بلدية  من 

الم�صرف.
بلدية  عام  مدير  االأفخم  �صيف  محمد  المهند�س  وقال 
تعزيز  على  تعمل  �صوف  التفاهم  مذكرة  "اإن  الفجيرة 
لتطوير  والم�صرف  البلدية  بين  االإ�صتراتيجية  ال�صراكة 
الم�صتركة  الم�صاريع  على  والعمل  المقدمة  الخدمات 

والحلول  التمويل  الم�صرف  يدعم  حيث  الطرفين،  بين 
الم�صتدامة  التنمية  تحقق  التي  المبتكرة  الم�صرفية 
ال�صغيرة  ال�صركات  وتمويل  ال�صكني  التمويل  الأعمال 

ال�صناعات. وتمويل  والمتو�صطة 
الم�صتدام  النمو  يعزز  الم�صرف  اأن  االأفخم  واأ�صاف 
خلل  من  الوطني  االقت�صاد  في  الحيوية  للقطاعات 
مجاالت  في  الم�صرفية  والخدمات  التمويل  توفير 
الغذائي  واالم��ن  المتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
دعم  وكذلك  وال�صحة  التحتية  والبنية  واالإ���ص��ك��ان 
عام  مدير  من  كل  االتفاقية  وقع  ال�صغيرة،.  الم�صاريع 
االأفخم  �صيف  محمد  المهند�س  �صعادة  الفجيرة  بلدية 
في�صل  للتنمية  االإم��ارات  لم�صرف  التنفيذي  والرئي�س 
تمويل  ادارة  تمويل  مدير  زينل  �صاكر  و  الب�صتكي  عقيل 
االأعمال و�صعادة المهند�س علي قا�صم مدير عام موؤ�ص�صة 
ادارة  مدير  الحمودي  خالد  و  الطبيعية  للموارد  الفجيرة 
العلقات  ق�صم  رئي�س  مليح  علي  و  القانونية  ال�صوؤون 
الخارجية و محمد علي �صيد مدير مكتب التميز الحكومي 

رئي�س ق�صم العلقات العامة في بلدية الفجيرة.

ــالت«خــال 2020 ــ�ــس ــاح»ات اأرب 9مــلــيــارات درهــم 
اأبوظبي  ـ وام: 

خلل  ات�صاالت  مجموعة  حققت   
موحدة  �صافية  اأرباحا   2020 عام 
االتحادي  االمتياز  حق  خ�صم  بعد 
 3.8 بزيادة  درهم  مليارات   9 بلغت 
في حين   2019 العام  مع  مقارنة   %
 51،7 اإلى  المجموعة  اإيرادات  و�صلت 
مليار درهم نتيجة النمو القوي في 
للنتائج  وفقا  الدولية  العمليات 

المالية ال�صادرة عن المجموعة.
واقترح مجل�س اإدارة ات�صاالت توزيع 
اأرباح بقيمة 40 فل�صا لل�صهم الواحد 
 2020 العام  من  الثاني  الن�صف  عن 
االإجمالية  النقدية  االأرباح  لت�صبح 

الموزعة لل�صنة 80 فل�صًا لل�صهم.
اإلغاء  االإدارة  مجل�س  اقترح  كما 
برنامج �صراء ال�صركة الأ�صهمها وبداًل 
من ذلك اقترح توزيع اأرباح اإ�صافية 
لل�صهم  فل�صًا   40 بقيمة  واحدة  لمرة 
وبذلك ي�صبح اإجمالي توزيع االأرباح 
المقترحة لل�صهم الواحد 1.20 درهم 

للعام.
احت�صاب  قبل  االأرباح  قيمة  وبلغت 
واال�صتهلك  وال�صريبة  ال��ف��ائ��دة 
واالإطفاء الموحدة 26.4 مليار درهم 
عنه  نتج   %0.3 �صنوية  ب��زي��ادة 
هام�س االأرباح قبل احت�صاب الفائدة 
واالإط��ف��اء  واال�صتهلك  وال�صريبة 

و�صلت ن�صبته اإلى %51.1.
وو�صلت قاعدة م�صتركي "ات�صاالت" 
في الدولة اإلى 12.2 مليون م�صترك، 

في حين و�صل اإجمالي عدد م�صتركي 
"مجموعة ات�صاالت" اإلى 154 مليون 
بلغت  �صنوية  وب��زي��ادة  م�صترك، 

ن�صبتها %3.6.
الت�صنيف  وكالتي  من  كل  واأك��دت 
ب��ورز  اآن���د  "�صتاندرد  االئتماني 
الت�صنيف  و"موديز"  جلوبل"، 
"مجموعة  ل�  المرتفع  االئتماني 

.AA-/Aa3 ات�صاالت" والبالغ
واأط��ل��ق��ت ات�����ص��االت ال��ع��دي��د من 
خلل  المجتمع  لدعم  ال��م��ب��ادرات 
جائحة كورونا "كوفيد 19" ليح�صل 
م�صتركي  من  مليين   10 من  اأكثر 
في  المتحرك  للهاتف  "ات�صاالت" 
في  المجاني  الت�صفح  على  الدولة 
قطاعات  من  اإلكتروني  موقع   800
وال�����ص��لم��ة..  وال�����ص��ح��ة  التعليم 
الو�صول  اإمكانية  توفير  بجانب 
والمن�صات  للتطبيقات  المجاني 
ُبعد  ع��ن  التعليم  م��ب��ادرة  ل��دع��م 
اإلى  اإ�صافة  الحكومية  والخدمات 
المجاني  الو�صول  اإمكانية  اإتاحة 
لمن�صة االأعمال االفترا�صية الموّحدة 
 CloudTalk Meeting
وعدم  االأعمال  ا�صتمرارية  ل�صمان 

تاأثرها.
بالكامل  "ات�صاالت"  وا�صتحوذت 
على �صركة Help AG الرائدة في 
االأمن  وحلول  خدمات  تقديم  مجال 

ال�صيبراني.
الطاير،  حميد  عبيد  معالي  وق��ال 
"مجموعة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

الذي  الوقت  في  اإنه   "  : ات�صاالت" 
ال��ي��وم  ’ات�صاالت‘  ف��ي��ه  ت��وا���ص��ل 
الرقمي  الم�صتقبل  نحو  م�صيرتها 
ليكون   2020 العام  ياأتي  وتمكينه، 
ال�صركة  �صهادة حقيقية على مرونة 
الظروف  مع  التعامل  في  و�صرعتها 
التي  الم�صبوقة  وغير  اال�صتثنائية 

ي�صهدها العالم".
التاأثير  من  الرغم  على  اأنه  واأ�صاف 
اأظهرت  فقد  للجائحة،  العالمي 
’ات�صاالت‘ اأداًء جيداً، مدفوعًا بروؤية 
التحول  ت�صريع  ب�صرورة  م�صتقبلية 
الجاهزية  وزيادة  واالبتكار  الرقمي 
من  ت�صمن  الذي  وبال�صكل  الرقمية، 
التي  المجتمعات  تبقى  اأن  خلله 

تخدمها مت�صلة واأكثر اإنتاجية.
ات�صاالت  اأن   "  : اإلى  معاليه  واأ�صار 
العمل  الجائحة على  حر�صت خلل 

الحكومات  م��ع  جنب  اإل��ى  جنبًا 
التي  الدول  في  الر�صمية  والجهات 
نتواجد فيها، حيث �صارعت باتخاذ 
خطوات فورية نجحت من خللها في 
تقديم خدمات رقمية رائدة ومبتكرة 
وعالية الجودة لعملئها من االأفراد 
وال�صركات والقطاعات الهامة ب�صكل 
انقطاع..  ودون  وم�صتدام  مت�صل 
العديد  باإطلق  ال�صركة  قامت  كما 
المبتكرة  والمبادرات  العرو�س  من 
الطلب،  �صاعدت  التي  والمجانية 
وال�صركات، ومختلف �صرائح واأطياف 

تاأثيرات  مواجهة  على  المجتمع 
اآث��اره��ا.  من  والتخفيف  الجائحة 
وخلل العام 2020، �صهدت االإيرادات 
اأ�صواقنا  في  نمواً  ال�صافية  واالأرباح 
الدولية". واأكد : " اأن االت�صاالت اأثبت 
اأنها العمود الفقري واالأداة الرئي�صية 
لتمكين المجتمعات من التعامل مع 
با�صتجابة  ونفتخر  الجديد.  الواقع 
التعامل  في  و�صرعتها  ’ات�صاالت‘ 
من  بغيرنا  مقارنة  الجائحة،  مع 
الم�صغلين العالميين في المجتمعات 
االل��ت��زام  ه��ذا  فيها.  نتواجد  التي 

للتعامل  الكاملة  والجاهزية  القوي، 
مع االأزمات جاءت بف�صل �صنوات من 
ل�صمان  المدرو�س  والتخطيط  العمل 
في  واإدارت��ه��ا  االأع��م��ال  ا�صتمرارية 
 2020 العام  كان  لقد  االأزم��ات.  وقت 
عام التميز والتفوق والتقدير، حيث 
ريادية  مراكز  ’ات�صاالت‘  احتلت 
الت�صنيفات  م��ن  العديد  قبل  م��ن 
ا�صتثمارات  اأ�صهمت  حيث  العالمية، 
في  والم�صتمرة  الدائمة  ال�صركة 
الرقمية  والقدرات  التحتية  البنية 
على مدى �صنوات طويلة، في تعزيز 
مكانتها في تلك الت�صنيفات ال�صيما 
تكنولوجيا  بجاهزية  الخا�صة 
وانت�صار  والمعلومات،  االت�صاالت 
النطاق العري�س، والتغطية ال�صبكية، 
ون�صبة نفاذ �صبكة االألياف ال�صوئية 
واثقون   "  : معاليه  وقال  للمنازل". 
وجاهزيتها  ’ات�صاالت‘  ا�صتعداد  من 
للم�صتقبل، ومن قدرتها على الحفاظ 
على اأدائها المالي القوي، مما مكنها 
اأرب��اح  توزيع  موا�صلة  من  اليوم 
لل�صهم  فل�صا   80 بقيمة  اإجمالية 
ي�صعدنا  فاإنه  هنا،  وم��ن  ال��واح��د، 
لمرة  خا�صة  اأرب��اح  توزيع  اقتراح 
واحدة بقيمة 40 فل�صًا لل�صهم، لي�صل 
 2020 للعام  االأرباح  توزيع  اإجمالي 
ما  وهو  �صهم،  لكل  درهم   1.20 اإلى 
بن�صبة  للعام  اأرب��اح  توزيع  يمثل 
وبال�صكل   ،%115 اإلى  ت�صل  قيا�صية 
بتعزيز  التزامنا  على  يوؤكد  ال��ذي 

القيمة الم�صافة للم�صاهمين".

�ستاندرد  المالية«يدرج �سندوق»�سيميرا  لاأوراق  »اأبوظبي 
اأند بورز الإمارات يو�سيت�س المتداول«

اأبوظبي ـ وام: 
ل���لأوراق  اأبوظبي  �صوق  ��ع  و���صّ  
منتجاته  م��ج��م��وع��ة  ال��م��ال��ي��ة 
وخ��دم��ات��ه ب������اإدراج ���ص��ن��دوق 
»�صيميرا  ال��م��ت��داول  اال�صتثمار 
���ص��ت��ان��درد اأن���د ب���ورز االإم����ارات 
رمز  تحت  المتداول«  يو�صيت�س 
التداول CHAEIN ، وهو �صندوق 
قابلة  ووحداته  متداول  ا�صتثمار 
و�صفاف  كامل  ب�صكل  لل�صتبدال 
ويخ�صع لنظام تعهدات اال�صتثمار 
المالية  االأوراق  ف��ي  الجماعي 
"يو�صيت�س".  للتحويل  القابلة 
الموؤ�صرات  �صندوق  اإدراج  وياأتي 
"�صيميرا  من  االأح��دث  المتداولة 
للن�صخة  ا�صتكمااًل  كابيتال" 
المتوافق  الموؤ�صر  تحاكي  التي 
تم  التي  االإ�صلمية  ال�صريعة  مع 
�صهر  خ��لل  ال�صوق  في  اإدراج��ه��ا 
�صندوق  وي�صّكل  الما�صي.  يوليو 
اأداة  الجديد  المتداولة  الموؤ�صرات 
ا�صتثمارية �صائلة قابلة لل�صتبدال 

والتداول ب�صكل كامل. ويهدف اإلى 
اال�صتر�صادي  الموؤ�صر  اأداء  تتبع 
 S&P UAE BMI Liquid
/  Capped Index  35/20
 ،/SPUAECAP ب��ل��وم��ب��ي��رغ: 
ال�صائلة  االأ�صهم  اأداء  والذي يقي�س 
ال��م��درج��ة ف��ي دول���ة االإم�����ارات. 
ويت�صمن هذا الموؤ�صر اأكبر ال�صركات 
من حيث القيمة ال�صوقية في الدولة 
متيحًا للم�صتثمرين انك�صافًا وا�صعًا 
ياأتي  االإم��ارات��ي.  االقت�صاد  على 

اإدراج ال�صندوق عقب قيام "�صيميرا 
" في يوليو 2020 باإطلق �صندوقها 
االأول للموؤ�صرات المتداولة "�صيميرا 
�صتاندرد اآند بورز االإمارات �صريعة"، 
والذي تجاوزت قيمة اأ�صوله المدارة 
لي�صبح  اإماراتي  درهم  مليون   50
ثالث اأكبر �صندوق موؤ�صرات متداولة 
االأو�صط  ال�صرق  اأ�صواق  في  مدرج 
و�صمال اأفريقيا. و في تعليقه على 
االإدراج الجديد، قال معالي محمد 
رئي�س  الحمادي،  ال�صرفاء  علي 

مجل�س اإدارة �صوق اأبوظبي للأوراق 
المالية: " ياأتي هذا االإدراج الجديد 
من  كواحد  ال�صوق  مكانة  ليوؤكد 
تناف�صيًة  المالية  االأ���ص��واق  اأكثر 
يوفر  ال��ذي  االأم���ر  المنطقة،  ف��ي 
عن  ف�صًل  للم�صدرين  اأكبر  قيمًة 
عائدات  اأعلى  م�صتثمريه  تحقيق 
هذا  النا�صئة.  االأ�صواق  في  االأرباح 
و�صتعمل ا�صتراتيجيتنا على تعزيز 
عمق ال�صوق وجذب م�صادر جديدة 
لل�صيولة. و�صيوا�صل �صوق اأبوظبي 
ال�صنوات  خلل  المالية،  ل��لأوراق 
البيئة  من  اال�صتفادة  القادمة، 
الأبوظبي،  ال��ف��ري��دة  التنظيمية 
واال�صتقرار  التحتية،  والبنية 
في  االأج��ل  طويل  النمو  لتحفيز 
جهته  من  االإمارة".  اأنحاء  جميع 
قال �صعيد حمد الظاهري، الرئي�س 
للأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي 
ثاني  اإدراج  "ي�صرنا   : المالية 
المتداولة  اال�صتثمار  �صناديق 
اأبوظبي  �صوق  في  �صيميرا  ل�صركة 

للأوراق المالية .

 7 توؤّجر  الطيران«  ل�سناعات  »دبي 
طائرات لـ»اإنديغو«

دبي ـ )الوحدة(:
اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة دب��ي 
الطيران،   ل�صناعات 
ي���وم االث��ن��ي��ن، اأن��ه��ا 
وق���ع���ت ات��ف��اق��ي��ات 
االأج��ل  طويلة  اإي��ج��ار 
من  ط��ائ��رات  ل�صبع 
اإيه  »اإي��رب��ا���س  ط��راز 
�صركة  مع  نيو«   321
»اإنديغو«، اأكبر �صركة 
طيران ركاب في الهند.

و���ص��ي��ت��م ت�����ص��غ��ي��ل 
ال�صبع  ال���ط���ائ���رات 
ب��وا���ص��ط��ة م��ح��رك��ات 
ال�����دف�����ع ال����ج����وي 
ال��رائ��دة »ل��ي��ب« من 
اإم  اإف  »�صي  �صركة 
كما  اإنترنا�صيونال«، 
ت�صليمها  المقرر  من 

خلل العام الجاري.
تارابور،  فيروز  وق��ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
ل�صركة دبي ل�صناعات 

اأن  »ي�صعدنا  الطيران: 
الطائرة  ه��ذه  ن�صيف 
وهذا  للوقود  الموّفرة 
اإل��ى  ال�صهير  ال��ط��راز 
طائراتنا  مجموعة 
هذا  اإن  الم�صتاأجرة، 
اال���ص��ت��ث��م��ار ي��وؤك��د 
باال�صتثمار  التزامنا 
جديدة  ط��ائ��رات  ف��ي 
في  عالية  كفاءة  ذات 
ا�صتهلك الوقود لتقليل 
الكربون  ان��ب��ع��اث��ات 
وكذلك  والنيتروجين، 
زيادة  مع  ال�صو�صاء 

والموثوقية  االأداء 
البيئية  واال�صتدامة 
نف�صه.  ال���وق���ت  ف���ي 
ع�����لوة ع��ل��ى ذل���ك، 
ي�صعدنا تعزيز علقتنا 
طويلة االأمد مع �صركة 
»اإنديغو« ونتمنى لهم 
المزيد من النجاح في 
ونحن  نموهم،  م�صيرة 
باأن طرح هذه  واثقون 
ي�صهم  �صوف  الطائرات 
نطاق  ت��و���ص��ي��ع  ف��ي 
المميزة  المنتجات 
التي تقدمها ال�صركة«. 
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اأبوظبي-وام:
فعاليات  العليا  التقنية  كليات  نظمت   
االبداعية  االقت�صادية  "املناطق  منتدى 
 InnCuVation Spaces احلرة" 
االفرتا�صي والذي يناق�ش االجتاهات النا�صئة 
لالبتكار وريادة االأعمال على م�صتوى اأربعة 
قطاعات ا�صرتاتيجية ت�صمل ال�صحة والتعليم 

واال�صتدامة والتكنولوجيا احلديثة.
رئي�صيًا  متحدثًا   67 املنتدى  يف  و�صارك 
القطاعات  وم�صاركًا ميثلون 20 موؤ�ص�صة من 
املنتدى  مب��ح��اور  العالقة  ذات  واجل��ه��ات 
وملهمة  تفاعلية  جل�صة   16 يف  ويتناولون 
واأح���دث  احلالية  واالجت��اه��ات  الق�صايا 
مبا  املطبقة  والتجارب  العلمية  البحوث 
يدعم ا�صتك�صاف الفر�ش امل�صتقبلية املتعلقة 

باالبتكار وتاأ�صي�ش ال�رشكات النا�صئة.
رئي�ش  الها�صمي  ه��دى  ���ص��ع��ادة  واأك����دت 
حلكومة  احلكومي  واالبتكار  اال�صرتاتيجية 
�صمن  افتتاحية  كلمة  يف  االإم���ارات  دول��ة 
ركيزة  ميثل  االبتكار  اأن  املنتدى  فعاليات 
اأ�صا�صية الإعداد وتاأهيل جيل من رّواد االأعمال 
تعزز  اإبداعية  حلول  ابتكار  على  القادرين 
االقت�صاد الوطني وت�صهم يف تطوير م�صارات 
مهنية تواكب متطلبات �صوق العمل ..م�صرية 
االإمارات حري�صة على  دولة  اأن حكومة  اإىل 
وبناء  الب�رشي  امل��ال  راأ���ش  يف  اال�صتثمار 
حتويل  م��ن  ومتكينها  الوطنية  ال��ق��درات 
املعرفة اإىل واقع يدعم تر�صيخ مكانة دولة 

االإمارات مركزاً عامليًا لالبتكار.
العليا  التقنية  كليات  مببادرات  واأ�صادت 
املخت�صني  متّكن  حوارية  من�صة  وتوفريها 
اأفكارهم  عر�ش  من  واالأكادمييني  والباحثني 
مبا  للم�صتقبل  وروؤاه����م  وم�����رشوع��ات��ه��م 
خمتلف  يف  االبتكار  نهج  غر�ش  ي�صمن 
املجاالت، وتر�صيخه ممار�صة يومية للطالب 
واملتخ�ص�صني وتعزيز اال�صتفادة من حلولهم 
االأعمال  رّواد  املبتكرة يف االقت�صاد ومتكني 
التقنية يف  كليات  مثمنة جهود  الدولة  يف 
�صمن  وعر�صها  التطبيقية  البحوث  ن�رش 
مبا ي�صمن  "االإمارات تبتكر 2021"  فعاليات 

تعزيز امل�صرية التنموية ال�صاملة.
من جهته اأو�صح �صعادة الدكتور عبداللطيف 
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�صام�صي 
العليا اأهمية هذا املنتدى كونه ميثل من�صة 
والباحثني  لالأكادمييني  وحوارية  تفاعلية 
واملخت�صني و�صناع القرار ملناق�صة االبتكار 
من  ع��دد  م�صتوى  على  االأع��م��ال  وري���ادة 
جائحة  ظل  يف  خا�صة  احليوية  القطاعات 
على  الرتكيز  اأهمية  اأكدت  والتي  كوفيد-19 

عدد من القطاعات الهامة.

 كليات التقنية تنظم 
منتدى المناطق االقت�سادية 

االإبداعية الحرة

اإك�سبو 2020 دبي يبحث طرقاً مبتكرة لزيادة االإنتاجية وتحقيق 
االأمن الغذائي

دبي ـ )الوحدة(:
دبي«   2020 »اإك�صبو  ا�صت�صاف 
�صمن برنامج فعالياته يف فرتة 
ان��ع��ق��اده، »حم��ادث��ات  م��ا قبل 
و�صبل  والزراعة  الغذاء  اإك�صبو: 
بنت  رمي  مب�صاركة  العي�ش« 
الدولة  وزيرة  الها�صمي  اإبراهيم 
املدير  ال��دويل،  التعاون  ل�صوؤون 
ومرمي  دبي،   2020 الإك�صبو  العام 
بنت حممد �صعيد حارب املهريي 
الغذائي  لالأمن  ال��دول��ة  وزي��رة 
ويليام�صون  ويوجني  واملائي، 
ل�رشكة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
وال�رشق  اأفريقيا  يف  بيب�صيكو 
مت  حيث  اآ�صيا،  وجنوب  االأو�صط 
مبتكرة  وط��رق  اآليات  مناق�صة 
لزيادة االإنتاجية مع تقليل االأثر 

البيئي.
ل�صوؤون  دول���ة  وزي���رة  وق��ال��ت 
العام  املدير  ال��دويل  التعاون 
ملكتب »اإك�صبو 2020 دبي«، رمي 
»لطاملا  الها�صمي:  اإبراهيم  بنت 
ك��ان االأم���ن ال��غ��ذائ��ي اأول��وي��ة 
اأ�صا�صية بالن�صبة لدولة االإمارات 
حيث  املا�صية،  القرون  من  بدءاً 
ومبعرثة  �صحيحة  املوارد  كانت 
روؤية  اإىل  و�صواًل  املنال  و�صعبة 
زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�ش  وال��دن��ا 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
اإن  قال: كانوا يقولون  الذي  ثراه 
يف  م�صتقبل  لها  لي�ش  الزراعة 
اهلل  بعون  لكن  االإم���ارات  دول��ة 
حتويل  يف  جنحنا  وت�صميمنا 
هذه ال�صحراء اإىل اأر�ش خ�رشاء«.
االأم��ن  ميثل  »ال��ي��وم  واأ�صافت: 
تقبل  ال  مقد�صة  عقيدة  الغذائي 
قدرة  خ�صعت  اأن  بعد  اجل��دال، 
يف  لالمتحان  ال��ب��ل��دان  جميع 
من  االأوىل  واالأ�صهر  االأ�صابيع 
االأمر  كوفيد-19  جائحة  تف�صي 
الذي ف�صح �صعف �صل�صلة القيمة 
ذلك  وم��ع  العاملية،  الغذائية 
فاإننا بعد هذا االمتحان القا�صي 
ت�صور  لنعيد  االآن  الفر�صة  منلك 
االأك��ل  ونتعلم  ال�صل�صلة  تلك 
والك�صب بطرق اأكرث نظافة وذكاء 
»�صيجمع  وتابعت:  وا�صتدامة«. 
االأط����راف  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
حلقات  خمتلف  م��ن  املعنية 

اإىل  املنتجني  من  ال�صل�صلة  هذه 
املوزعني وامل�صتهلكني، و�صيكون 
�صوقًا لالأفكار واالبتكارات وفر�صة 
من  املمار�صات  اأف�صل  الكت�صاب 

اأكرث من 190 دولة«.
واأ�صارت اإىل اأن هناك فر�صًا للتعلم 
والتطبيق  عاملي  نطاق  على 
على نطاق حملي والتغلب على 
با�صتخدام  امل�صرتكة  التحديات 
على  للنقل،  قابلة  ذكية  حلول 
الفر�ش  جناح  املثال، يف  �صبيل 
تاأثريهم  مدى  ال��زوار  �صيكت�صف 
والغذاء  امل��اء  اأ�صا�صيات  على 
زوار  �صيالحظ  حيث  والطاقة، 
احليوي  الهيكل  هولندا  جناح 
يف  و�صطه،  يف  امل��ق��ام  الفريد 
بني  للعالقة  الف��ت  ا�صتعرا�ش 
امل��اء وال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة التي 
يف  حا�صمًا  ع��ن�����رشاً  �صتكون 
حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.
ال�رشكة  كما ميكن مالحظة عمل 
»ون  النا�صئة  البيالرو�صية 
من�صة  ت�صتخدم  التي  �صويل« 
اال�صطناعي  ال��ذك��اء  توظيف 
مل�صاعدة املزارعني على حت�صني 
عن  املزيد  نعرف  اأو  اإنتاجهم 
اإنتاج  يف  العريق  �صيلي  تقاليد 
ال��غ��ذاء امل�����ص��ت��دام وامل��وث��وق 
الغذاء  �صحة  على  الرتكيز  مع 
ال�صيني  اجلناح  ويف  و�صالمته، 
امل��زارع  مراقبة  فوائد  �صن�صهد 
ال��زراع��ي��ة  العمليات  وتنفيذ 
ب�صورة حلظية، بداية من التحكم 
والرطوبة  احل���رارة  درج���ة  يف 

للقوى  االأمثل  للتوظيف  و�صواًل 
الت�صيك  جمهورية  اأما  العاملة، 
االأح��ي��اء  تكاثر  ف�صت�صتعر�ش 
االأر���ش  م��وارد  ونظام  الدقيقة 
ال�صم�صية والهوائية واملائية الذي 
يحول االأر�ش القاحلة اجلافة اإىل 
واحة، فيما �صيربز معر�ش مزرعة 
اأوكرانيا  بجناح  الذكية  الواحة 
مزرعة  تقدمها  التي  ال��ف��وائ��د 
خ�رشاء م�صتقلة مائية تعتمد يف 
80% من عملياتها الزراعية على 

االآالت والروبوتات.
جتربة  اإك�صبو  »�صيكون  وقالت: 
من  ف��ب��دءاً  ا�صتثنائية،  طعام 
موائد  اإىل  التخييم و�صواًل  نريان 
كبار الطهاة، لطاملا كان الطعام 
رفيقًا رائعًا الجتماع النا�ش، وهو 
الثقافية،  لهويتنا  مميز  عن�رش 
اإك�صبو �صوف  وعندما جنتمع يف 
ن�صارك ثقافتنا الغذائية ونتعرف 
لهذه  االأو�صع  ال�صياق  على  بذلك 
البيئية  التحديات  من  الثقافة، 
واالقت�صادية  االجتماعية  اإىل 
وغريها، لقد انغم�صنا يف حاجتنا 
للغذاء باأي ثمن ومع ذلك، فاإننا 
ندرك اأننا نعجز عن حتمل اأعباء 
واإزالة  الطعام  هدر  من  م�صتقبل 
ب�صكل ع�صوائي وتدهور  الغابات 
فاإننا  ول��ذا  والتلوث،  االأرا���ص��ي 

م�صوؤولية  عاتقنا  على  �صنحمل 
احلد من هدر الطعام«.

البحث  يف  »�صنن�صط  واأ�صافت: 
للممار�صات  خ�صبة  بدائل  عن 
م�صاحات  تدمر  التي  القدمية 
اأكرب فاأكرب من االأرا�صي ال�صاحلة 
ف��وائ��ده��ا  ظ���ل  ل���ل���زراع���ة يف 
االقت�صادية املتناق�صة با�صتمرار 
تعدينا  ثمن  بالفعل  ندفع  الأننا 
الطبيعي  العامل  على  ب�رشا�صة 
يف �صكل املر�ش حيواين امل�صدر 
على  ق�صى  ال���ذي  ك��وف��ي��د-19 
�صتى  يف  واالقت�صادات  االأرواح 
اأنحاء العامل، وبينما نعيد ت�صور 
ذلك  فلنفعل  االقت�صادات،  تلك 
ل�صالح مليارات االأ�صخا�ش الذين 
تعتمد نوعية حياتهم على اإن�صاء 
املمار�صات  يكافئ  ع��ادل  نظام 
يحمي  مبا  واملنتجة،  امل�صوؤولة 
االأر���ش  عن  ف�صاًل  املجتمعات 
التي تتخذ منها تلك املجتمعات 

وطنًا«.
واأكدت اأن هذه اللحظة ميكن فيها 
للتعاون الدويل الهادف والفعال 
اأن يعيد بالكامل ت�صكيل الهياكل 
على  تاأ�ص�صت  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
اختالالت عمرها قرون، اختالالت 
ولن  حتملها  باإمكاننا  يعد  مل 
ننجح يف ظلها اأبداً. ومن جانبها 

قالت وزيرة دولة لالأمن الغذائي 
ب��ن��ت حممد  م���رمي  وامل���ائ���ي 
دبي   2020 »اإك�صبو  امل��ه��ريي: 
ينعقد يف ظل تداعيات اجلائحة 
التي اأثرت �صلبًا على املنظومات 
هنا  وم��ن  العامل،  يف  الغذائية 
يكت�صب احلدث الذي يرفع �صعار 
)توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل( 
اأهمية م�صاعفة باعتباره من�صة 
اإع��ادة  اأج��ل  من  للدول  حيوية 
العاملية  الغذاء  هند�صة منظومة 
لت�رشيع حتولها اإىل منظومة اأكرث 

ا�صتدامة«.
 ،2050 عام  بحلول  اأن��ه  وذك��رت 
 10 الإط��ع��ام  ال��ع��امل  �صيحتاج 
ظل  يف  لكن  ن�صمة  م��ل��ي��ارات 
اإطعام  ميكن  احلالية  االإمكانات 
ن�صف هذا العدد فقط، م�صرية اإىل 
ال  التي  الزراعية  املمار�صات  اأن 
توؤثر  والفعالية  بالكفاءة  تت�صم 
خالل  م��ن  امل��ن��اخ  على  �صلبًا 
ومن  الكربونية،  االن��ب��ع��اث��ات 
املناخ  التغري  يوؤثر  اآخر  جانب 
الغذائي  االإن��ت��اج  على  �صلبًا 
والزراعي، ومن هنا يجب اإحداث 
اإنتاج  اآليات  يف  ج��ذري  تغيري 
�صمان  اأجل  من  الغذاء  وتوزيع 
وتعزيز  م�صتدامة  غذائي  نظام 

االأمن الغذائي العاملي.

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

العقارية  الت�رشفات  بلغت   
يف دائ��رة االأرا���ص��ي واالأم��الك 
من  اأك��رث  الثالثاء  ي��وم  بدبي 
550 مليون درهم حيث �صهدت 
مبايعة   186 ت�صجيل  الدائرة 
منها  درهم  مليون   408 بقيمة 
بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   22
و164  دره���م  مليون   93.53
بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة 

314.47 مليون درهم .
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�صي 
يف  دره��م  مليون   40 بقيمة 
تليها  االأوىل  اخلوانيج  منطقة 
مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم 
يف منطقة مردف تليها مبايعة 
يف  دره���م  م��الي��ني   4 بقيمة 

منطقة احلبية الرابعة .
احلبية  منطقة  وت�����ص��درت 
حيث  م��ن  املناطق  ال��راب��ع��ة 
 5 �صجلت  اإذ  املبايعات  عدد 
مليون   14 بقيمة  مبايعات 
ال�صبا  ند  وتلتها منطقة  درهم 
الثالثة بت�صجيلها 5 مبايعات 
بقيمة 12 مليون درهم وثالثة 
بت�صجيلها  الثالثة  احلبية  يف 
ماليني   5 بقيمة  مبايعات   3
باأهم  يتعلق  وفيما   . دره��م 
مبايعات ال�صقق والفلل جاءت 
مبايعة بقيمة 19 مليون درهم 
كاأهم  الرابعة  الثنية  مبنطقة 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
15 مليون درهم يف منطقة وادي 
ال�صفا 3 واأخريا مبايعة بقيمة 
منطقة  يف  دره��م  مليون   12
حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد .

اخلليج  منطقة  وت�����ص��درت 

حيث  من  املناطق  التجاري 
والفلل  ال�صقق  مبايعات  عدد 
بقيمة  مبايعة   20 �صجلت  اإذ 
24 مليون درهم وتلتها منطقة 
 17 بت�صجيلها  جمريا  نخلة 
مبايعة بقيمة 34 مليون درهم 
وثالثة يف املركا�ش بت�صجيلها 
مليون   46 بقيمة  مبايعة   15

قيمة  الرهون  و�صجلت   . درهم 
درهم  مليون   103.79 قدرها 
بقيمة  الأرا����ش  ره��ون   9 منها 
15.77 مليون درهم و 53 رهن 
فلل و�صقق بقيمة 88.02 مليون 
مبنطقة  اأهمها  وك���ان  دره���م 
را�صد  ال�صيخ حممد بن  حدائق 
بقيمة 21 مليون درهم واأخرى 

التجاري  اخلليج  منطقة  يف 
بقيمة 12 مليون درهم .

اأما الهبات فقد �صهدت ت�صجيل 
مليون   39.15 بقيمة  هبة   17
درهم كان اأهمها مبنطقة نخلة 
درهم  مليون   16 بقيمة  دي��رة 
�صقيم  ام  منطقة  يف  واأخ���رى 
الثالثة بقيمة 6 ماليني درهم .

في  التداوالت  �سيولة  درهم  مليار   1.33
االأ�سهم االإماراتية

اأبوظبي  ـ وام: 
املال  اأ�صواق  يف  التح�صن  وترية  ارتفعت   
بدعم  الثالثاء  يوم  جل�صة  يف  االإمارتية 
التي  املتداولة  ال�صيولة  حجم  زي��ادة  من 
جتاوزت قيمتها 1.33 مليار درهم يف ختام 
التعامالت. وكان املوؤ�رش العام ل�صوق دبي 
م�صتوى  بالغا   %0.18 بن�صبة  ارتفع  املايل 
2547 نقطة فيما اأغلق املوؤ�رش العام ل�صوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية عند م�صتوى 5670 
بجل�صة  مقارنة   %0.17 ن�صبته  بنمو  نقطة 
اليوم ال�صابق. وتوا�صلت التداوالت الن�صطة 
والبنوك  العقار  ا�صهم  من  �رشيحة  على 
املدرجة يف ال�صوقني،وان�صمت ا�صهم جديدة 

مكا�صب  من  عزز  مما  الرابحني  قائمة  اىل 
ابوظبي  بنك  �صهم  ا�صتقر  وفيما  االأ�صواق. 
االأول عند م�صتوى 15 درهما ،و�صط تداوالت 
،فقد  دره��م  مليون   270 قيمتها  جت��اوزت 
درهم   3.65 اىل  العقارية  الدار  �صهم  ارتفع 
درهم  مليون   265 قيمتها  بلغت  ،بتداوالت 
مع  اإيجابيا  امل�صتثمرون  وتفاعل  تقريبا. 
اعالن �رشكة ات�صاالت عن توزيعات جديدة 
مما رفع �صعر ال�صهم اىل 19.94 درهم ،كما 

�صعد �صهم ادنوك للتوزيع اىل 4.01 درهم.
ويف �صوق دبي املايل ارتفع �صهم االت�صاالت 
�صهم  بلغ  فيما  درهم   6.63 اىل  املتكاملة 
و�صهم  درهم   2.66 م�صتوى  للتطوير  اعمار 

ال�صوق اىل 1.03 درهم.

اخلرطومـ  )وكاالت(:
قال متعاملون اإن اجلنيه ال�صوداين ارتفع مقابل الدوالر 
يف ال�صوق ال�صوداء يوم الثالثاء بعد يومني من خف�ش 
حاد لقيمة العملة، بينما ظل ال�صعر الر�صمي م�صتقراً 
عند 375. واأ�صافوا اأن الدوالر بلغ 370 جنيها �صودانيا 

مقارنة ب�صعر تراوح بني 380 و385 يوم االثنني.
وال�صوداء  الر�صمية  ال�صوق  اأ�صعار  املواءمة بني  تعد 
اأمراً اأ�صا�صيًا لنجاح خف�ش قيمة العملة، وهو اإ�صالح 
يهدف اإىل اإخراج ال�صودان من اأزمة اقت�صادية وح�صوله 

على اإعفاء من الديون، بح�صب "رويرتز" .
املوازية  ال�صوق  يف  التداوالت  اإن  متعاملون  وقال 
تباطاأت اإىل حد �صبه توقف منذ خف�ش قيمة العملة 
يف ظل حالة من عدم اليقني اإزاء كيفية اإدارة احلكومة 
لبيع  البنوك  اإىل  النا�ش  بع�ش  وجلاأ  العملية.  لهذه 

دوالراتهم الأول مرة.

الأول مرة يلج�أ المواطنون لبيع دوالراتهم

الجنيه ال�سوداني يرتفع في ال�سوق ال�سوداء لليوم 
الثاني بعد تخفي�ض قيمة العملة

»اأدنوك للتوزيع«توقع �سراكة مع موقع اأمازون 
لتوزيع منتجاتها من زيوت المحركات

اأبوظبي  ـ وام: 
 اأعلنت اأدنوك للتوزيع يوم الثالثاء عن اإطالق 
جمموعة زيوت "فويجر" من خالل متجر اأمازون 
االإلكرتوين Amazon.ae، االأمر الذي �صيتيح 
للعمالء �رشاء منتجات زيوت "فويجر" اخلا�صة 
واملحركات   ،/PCMO/ االأف��راد  نقل  ب�صيارات 
االإنرتنت  عرب   ،/HDMO/ العايل  االأداء  ذات 

ليتم تو�صيلها مبا�رشة اإىل عتبة بابهم.
موقع  مع  �رشاكة  للتوزيع  اأدن��وك  عقدت  وقد 
للعمالء يف  منتجاتها  وتو�صيل  لبيع  اأم��ازون 
ت�صمل  والتي  االإم���ارات،  دول��ة  اأن��ح��اء  جميع 
زيوت "فويجرSJ" الربونزي، والذهبي، والف�صي 
تعمل  التي  االأف��راد  نقل  ملركبات  املخ�ص�صة 
زيوت  �صتتوفر  كما  والديزل،  البرتول  مبحركات 
عبوات  يف  بل�ش"   HPSD"و و"بل�ش"،  "األرتا"، 
العبوات.  متعددة  اأخرى  وباقات  لرت  و4  لرت   1
وتتميز هذه املجموعة عالية اجلودة من زيوت 
املحركات باأنها م�صّنعة من زيوت اأ�صا�صية فائقة 
والتي  املتطورة،  االإ�صافات  وجمموعة  اجلودة، 
مت ت�صنيعها يف م�صنع اأعدته ال�رشكة خ�صي�صًا 
نعت الزيوت با�صتخدام زيت اأ�صا�ش  لذلك. وقد �صُ

فائق اجلودة من زيوت املجموعة الثالثة الأدنوك 
للتكرير  اأدن��وك  ُتنتجها  والتي   ،/ADbase/
با�صتخدام زيوت اأ�صا�صية برافينية عالية اجلودة 
يف م�صفاة الروي�ش املتطورة يف دولة االإمارات. 
نائب  ال�صعدي،  اأحمد  �صالح  ي�صلم  علي  وقال 
للتوزيع:  اأدن��وك  ب�رشكة  الزيوت  ق�صم  رئي�ش 
"يف الوقت احلايل نرّكز ب�صكل كبري على راحة 
اأ�صاليب جديدة  عمالئنا، ومنهد الطريق لتقدمي 
على  احل�صول  اإمكانية  عليهم  ت�صهل  ومبتكرة 
منتجاتنا وكل ما يحتاجونه للعودة للطرقات 
باأمان. نحن �صعداء بتوفري احتياجات عمالئنا 
رائ��داً  �رشيكًا  يعترب  ال��ذي  اأم���ازون  موقع  عرب 
وموثوقًا يف جمال التجارة االإلكرتونية االآمنة، 
ونتطلع اإىل اال�صتمرار يف هذه ال�رشاكة املتميزة 
والتي ال �صك اأّنها �صتفتح للجهتني اآفاقًا جديدة 

يف اإ�صعاد العمالء".
من جانبه اعرب رونالدو م�صحور، نائب رئي�ش 
و�صمال  االأو���ص��ط  ال�����رشق  يف  اأم���ازون  �رشكة 
اإفريقيا /MENA/ عن �صعادته بالتعاون مع 
اأدنوك للتوزيع لتوفري منتجات زيوت حمركات 
ال�صيارات لعمالئنا ب�صكل مريح وتو�صيلها لهم 

اأينما كانوا".



اأبوظبي ـ وام:

اأطلق مرك���ز زايد للدرا�س���ات والبح���وث التابع 

لنادي تراث الإمارات بالتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم، مب���ادرة "عل���ى درب الأوليني"، التي 

تت�س���من عددا من الأن�س���طة والور����ش الرتاثية 

املوجهة اإىل الأجيال النا�سئة، بهدف تر�سيخ قيم 

الرتاث يف نفو�س���هم وتذكريهم مبا تركه اأ�سالفهم 

من عادات واآداب وقيم.

و�س���هد اأم�ش  الأول"الإثنني" انطالق اأول الأن�سطة 

�سمن املبادرة التي ت�ستمر حتى 30 مار�ش املقبل، 

حي���ث قدم م�س���لم العامري الباح���ث يف الرتاث 

ال�سفهي مبركز زايد للدرا�سات والبحوث حما�رضة 

"عن بعد" تناول فيها ال�س���نع واآداب املجال�ش ، 
وتط���رق اإىل العادات والتقاليد الإماراتية يف اأدب 

املجال�ش، وكيفية ا�ستقبال ال�سيف، واأدب احلوار 

يف املجل����ش، واإع���داد وتقدمي القه���وة العربية، 

والطرق ال�سحيحة لتقدميه���ا، م�سريا اإىل اأن هذه 

العادات ما زالت م�ستمرة حتى يومنا هذا.

دبي � وام: اأطلق���ت موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف 

حزمة متنوعة من الأن�سطة الإفرتا�سية املعرفية �سمن 

م�ساركتها يف فعاليات اأ�سب���وع الإبتكار "الإمارات 

تبتكر" حتت �سعار "احللم الت�سامن الإلهام الإبتكار" 
ت�ستمل على جل�سات حوارية ملبتكرين ورواد معرفة. 

واأكد �سعادة خليفة ح�س���ن الدراي املدير التنفيذي 

ملوؤ�س�سة دبي خلدم���ات الإ�سعاف حر�ش املوؤ�س�سة 

عل���ى امل�سارك���ة يف هذا احلدث الوطن���ي ال�سنوي 

لالإحتفاء بالإبت���كار واملبتكرين وتعزيز دورهم يف 

املجتم���ع. وت�سم قائمة املبتكري���ن ورواد املعرفة 

امل�ساركني يف جل�سات موؤ�س�سة دبي لالإ�سعاف حول 

مو�س���وع الإبتكار كال م���ن الدكتور عي�سى ب�ستكي 

رئي�ش نادي دبي العلمي واملخرتع الإماراتي اأحمد 

جمان رئي�ش جمعية الإمارات للمخرتعني واملخرتع 

الإماراتي ال�ساب املتخ�س�ش يف جمال "الروبوتيك�ش 

"حممد مطر ال�سام�سي.
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اأبوظبي ـ وام:

لإدارة  اأبوظب���ي  مرك���ز  ي�س���ارك 

النفايات»تدوي���ر«يف فعاليات الن�سخة 

الثالثة لطواف الإمارات ال�سباق العاملي 

بتخ�سي����ش فريق عمل ي�س���م 161 فرداً 

م���ن امل���دارء وامل�رضف���ني واملراقب���ني 

وال�سائقني والعم���ال املدعومني باأحدث 

الآلي���ات واملعدات التي ي�سل عددها اإىل 

35 مركبة واآلية و155 حاوية مبا ي�سهم 

يف ح�سن تنظيم هذه البطولة واإخراجها 

ب�سكل متميز.

وتقوم "تدوير"بتوفري عمال النظافة على 

مدار ال�ساعة لتقدمي خدمات الكن�ش الآيل 

واليدوي للطرق واملناطق الواقعة �سمن 

نط���اق عم���ل املركز من م�س���ار الطواف 

وخدمات التلقيط واإزالة الرمال املرتاكمة 

على الط���رق الرئي�سية قبل وخالل وبعد 

الطواف اإ�ساف���ة اإىل توفري خدمات جمع 

ونقل النفاي���ات يف جميع نقاط ال�سباق 

والبالغ عددها �سبع نقاط.

وق���ال �سع���ادة الدكتور �س���امل خلفان 

الكعبي مدير عام مرك���ز اأبوظبي لإدارة 

م�ساركتنا  »تدوير«،"تاأت���ي  النفاي���ات 

يف فعاليات "ط���واف الإمارات" يف اإطار 

الدع���م املتوا�سل ال���ذي تقدمه "تدوير" 

ملختلف الفعاليات والأن�سطة املجتمعية 

التي تق���ام يف اأبوظبي من منطلق الدور 

املتميز الذي يقوم به املركز يف احلفاظ 

على املظهر اجلمايل لالإمارة بوجه عام 

ومواقع تنظيم هذه الفعاليات على وجه 

اخل�سو�ش." .

»تدوير« توفر خدمات التنظيف واإزالة الرمال المتراكمة على 

الطرق الرئي�سية خالل طـواف الإمارات

نادي تراث الإمارات يطلق 

بالتعاون مع وزارة التربية مبادرة 

»على درب الأوليين« 

»اإ�سعاف دبي« تطلق اأن�سطة معرفية 

اإفترا�سية خالل اأ�سبوع البتكار

اأبوظبي ـ وام:

ك�سفت قناة »اأبوظبي« التابعة ل�سبكة قنوات تلفزيون 

اأبوظب���ي عن تفا�سيل دورتها الرباجمية اجلديدة ل�سهر 

فرباير، والت���ي ت�سم جمموعة م���ن الربامج املتنوعة 

واجلدي���دة ت�سمل املوا�سي���ع الرتفيهي���ة وال�سيا�سية 

والثقافي���ة الهادفة، اإىل جانب اأعم���ال درامية متميزة 

وح�رضية، تعك�ش يف جمملها توجهات اأبوظبي لالإعالم 

نحو حتقيق نقلة نوعية �ساملة، واإنتاج حمتوى متميز 

يواكب تطلعات اجلمهور واهتماماته.

وتعر�ش القناة 7 برام���ج جديدة هي »حتدي النجوم 

Celebrity Game Face -«، و«ل ت�سل���ون 
 Inه���م«، و«ال�سطر الأخري«، و«غن���ي ع العايل«، و

 My Lifestyle»و  »»Style with RYM
مع مينا روز«، و«اإك�سبوبيدي���ا«، اإ�سافة اإىل العر�ش 

الأول واحل����رضي للدراما ال�سعودية »بخور الق�سايد« 

م���ن اإنت���اج اأبوظبي لالإع���الم، والدرام���ا الجتماعية 

امل�سوقة »اإل اأنا«.

قناة »اأبوظبي« تك�سف عن دورتها 

البرامجية الجديدة ل�سهر فبراير

راأ�س اخليمة ـ الوحدة:

افتت���ح الل���واء علي عبد اهلل ب���ن علوان 

النعيم���ي قائد عام �رضط���ة راأ�ش اخليمة 

معر�ش البتكار �سم���ن فعاليات اأ�سبوع 

البت���كار ال���ذي ت�سارك به �رضط���ة راأ�ش 

اخليمة بالتزامن مع فعاليات " المارات 

تبتكر 2021 ".

واأكد قائ���د عام �رضطة راأ����ش اخليمة اأن 

تنظيم فعاليات اأ�سب���وع البتكار يندرج 

�سمن حر����ش القيادة عل���ى ن�رض ثقافة 

البت���كار ب���ني منت�سبيه���ا وحثهم على 

اخلروج باأف���كار تخدم العم���ل ال�رضطي 

وت�سهم يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 

لوزارة الداخلية الرامية اإىل تر�سيخ ثقافة 

البت���كار يف العمل املوؤ�س�س���ي وتعزيز 

الأمن والأمان.

واأ�ساف اأن معر�ش البتكار يت�سمن باقة 

التي  منوعة م���ن البت���كارات ال�رضطية 

ت�سهم يف الرتقاء بالعمل وتدفع باجتاه 

تقدمي خدمات �رضطية وفق اأعلى معايري 

اجلودة والتمي���ز ، داعيا جميع منت�سبي 

القيادة العام���ة ل�رضطة راأ�ش اخليمة اإىل 

تعزيز م�ساركته���م املجتمعية من خالل 

تق���دمي اأفكارهم البتكاري���ة اخلالقة مبا 

ين�سجم مع روؤية الدولة يف حتقيق املزيد 

من التق���دم والزدهار يف العمل ال�رضطي 

والأمني وتعزيز ق���درة الدولة يف جمال 

التناف�سية العاملية ع���رب حتويل مفهوم 

البتكار اإىل اأ�سلوب حياة .

من جانبه اأو�سح املقدم يو�سف الفاروق 

الطنيجي رئي�ش ق�س���م التميز املوؤ�س�سي 

رئي����ش وح���دة البت���كار اأن �رضطة راأ�ش 

اخليم���ة د�سن���ت م�ساركته���ا يف اأ�سبوع 

البت���كار املقام على كورني����ش القوا�سم 

مطل���ع الأ�سبوع اجل���اري بعق���د ور�سة 

بعن���وان " البت���كار ومواجهة التحديات 

ا�ستعدادا للخم�سني " عن بعد اإىل جانب 

التي تق���ام حتى  الأخ���رى  الفعالي���ات 

ال�سابع والع�رضين من ال�سهر اجلاري .

ولفت اإىل اأن فعاليات اأ�سبوع البتكار يف 

�رضط���ة راأ�ش اخليمة ت�سم���ل عقد ملتقى 

خ���رباء البتكار على م���دار عدة اأيام عن 

طري���ق برنامج زوم ، وعر����ش ابتكارات 

القي���ادة �سم���ن املعر����ش يف الف���رتة 

امل�سائي���ة من اأي���ام الثن���ني والأربعاء 

واجلمع���ة ، موؤكدا على اأهمية الدور الذي 

تقوم به وحدة البت���كار يف �رضطة راأ�ش 

اخليمة يف غر�ش مفهوم البتكار والإبداع 

بني منت�سبيه���ا وت�سجيعهم على حتقيق 

هذا املفه���وم واقعا عملي���ا يدفع عجلة 

العمل ال�رضطي لالأمام.

�سرطة راأ�س الخيمة تفتتح معر�س البتكار

�سرطة اأبوظبي تحتفي باليوم العالمي 
للغة الأم

اأبوظبي ـ وام:

احتفت �رضطة اأبوظبي باليوم الدويل 

للغ���ة الأم الذي ي�س���ادف 21 فرباير 

م���ن كل ع���ام ، وذل���ك م���ن منطلق 

التن���وع اللغوي والثق���ايف وحتقيقا 

ملنهجي���ة التوا�س���ل م���ع ال�رضكاء 

ال�سرتاتيجي���ني وتعزي���زا لأولوي���ة 

ال�رضطة ال�سرتاتيجية يف زيادة ثقة 

ور�سا املجتمع.

ونظم���ت مديري���ة �رضط���ة املناطق 

اخلارجي���ة بقط���اع الأم���ن اجلنائي 

الفعالية التي ت�سمنت الر�سم باخلط 

ال�سخ�سيات  حتلي���ل  وفقرة  العربي 

باللغة العربية وفقرة فنية من خالل 

الزوار بالر�سم والكتابة بالقلم  قيام 

كال بلغت���ه الأم، بالإ�ساف���ة لفقرة " 

لغة براي���ل " للمكفوف���ني ، و�سارك 

اجلمهور والأطف���ال بتقدمي نبذة عن 

لغتهم الأم .

�سي���ف  مب���ارك  العقي���د  واأع���رب 

ال�سبو�س���ي، مدي���ر مديري���ة �رضطة 

املناط���ق اخلارجي���ة ع���ن اعتزازه 

بتنظيم مثل ه���ذه املنا�سبات ، التي 

تاأتي ت�سجيعا للمجتمع الذي ي�سهد 

تنوعا لغوي���ا وثقافيا وميثل فر�سة 

جي���دة للتعرف على خمتلف اللغات 

واللهجات ، موؤكدا اأن الحتفالية تعد 

دعوة لتطوير املهارات وتعلم لغات 

ال�سعوب الأخرى .

التعليمية  املوؤ�س�س���ات  دور  وثم���ن 

وال����رضكاء ال�سرتاتيجيني وجهودهم 

الب���ارزة يف املجتم���ع م���ن خ���الل 

الهادفة  الفعاليات  به���ذه  امل�ساركة 

لإب���راز اأهميتها والتعري���ف بها من 

منطل���ق التع���ارف احل�س���اري بني 

اأف���راد جمتم���ع تتنوع ب���ه الأعراق 

واجلن�سيات .

اأبوظبي ـ وام:

وقعت جامعة اأبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة 

البوليتكنيك يف ميالنو اجلامعة التقنية الرائدة 

يف اإيطاليا واملتخ�س�سة يف جمالت العمارة 

والت�سمي���م ال�سناعي والهند�سة وذلك لتعزيز 

املهارات العلمية والتقنية للطلبة.

وقع مذك���رة التفاهم الربوفي�سور وقار اأحمد 

مدير جامعة اأبوظبي والربوفي�سور �ستيفانو 

رون�سي نائب رئي�ش جامعة البوليتكنيك يف 

ميالنو لل�سوؤون الدولية باإيطاليا.

وت�سهم املذكرة يف تعزيز �سبل التعاون بني 

الطرفني لالرتقاء باجلهود وامل�رضوعات ذات 

الهتمام امل�سرتك ل�سيما يف تنظيم الندوات 

والدورات العلمية وور�ش العمل واملخيمات 

ال�سيفية والتدري���ب العملي للطلبة وغريها 

من املبادرات.

وته���دف ال�رضاك���ة بني اجلانب���ني اإىل تطوير 

الدرا�س���ات وامل�رضوع���ات البحثية امل�سرتكة 

وتعزي���ز مهارات الطلب���ة ومعارفهم يف كلتا 

اجلامعت���ني يف جمالت العم���ارة والت�سميم 

والتخطي���ط احل����رضي والت�سمي���م الداخلي 

والهند�سة والعلوم والتكنولوجيا.

وق���ال الربوفي�س���ور وق���ار اأحم���د : " نعتز 

بالتع���اون مع واحدة من اجلامعات التقنية 

الرائدة يف اإيطاليا حي���ث �ست�سهم ال�رضاكة 

مع جامع���ة البوليتكنيك يف ميالنو يف رفد 

النهج ال�ست�رضايف جلامع���ة اأبوظبي والذي 

يركز على جمالت حمددة �ستعمل على اإعداد 

اأجيال ال�سب���اب ليكونوا ق���ادة وم�ساهمني 

حقيقي���ني يف م�سرية التنمي���ة الجتماعية 

والقت�سادية امل�ستدامة ".

واأ�ساف اأنه انعكا�سا للطلب احلايل على هذه 

املجالت تزداد اأهمي���ة الرتكيز على التعلم 

املتكامل الذي يحاكي متطلبات �سوق العمل 

من خ���الل تطوير الدرا�س���ات والأبحاث يف 

العديد م���ن املوؤ�س�سات الأكادميية ولتحقيق 

التطلعات امل�ستقبلي���ة يتم دعم الطلبة يف 

جامعة اأبوظبي وتطوي���ر مهاراتهم ليكونوا 

اأك���ر ا�ستع���داداً لالنط���الق يف م�سريته���م 

املهنية، حيث �سنعمل بالتعاون مع جامعة 

البوليتكنيك يف ميالنو على تبادل املعارف 

واخلربات يف خمتلف املجالت.

من جامبه ق���ال الربفي�س���ور ديفيد بونزيني 

نائب رئي�ش جامع���ة البوليتكنيك يف ميالنو 

لل�سوؤون الدولية يف ال�رضق الأو�سط: " �ستوفر 

مذكرة التفاهم مع جامعة اأبوظبي فر�سًا كبرية 

للتعاون وتبادل املعارف واخلربات يف جمالت 

العمارة والت�سميم والهند�سة كما �ست�ساهم يف 

تعزيز �سبل تبادل اخلربات الأكادميية والبحثية 

مع املخت�سني يف اأبوظبي ودولة الإمارات التي 

ت�سهداً تطوراً مت�سارعًا يف خمتلف القطاعات." 

جامعة اأبوظبي و »بوليتكنيك ميالنو« تعززان 

المهارات العلمية والتقنية للطلبة
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 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن ال�صطب

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

  اسم الرشكة :  مطعم فود باسكيت   ش. ذ.م.م
العنوان :    محل رقم MLB011 ملك اعامر العقارية، ش.م.ع برج خليفة ، بر ديب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1100493 رقم الرخصة  675071          

 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  :21-2-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-2-21   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة :  ستايل غاردن الندسكيبنغ ش.ذ.م.م

العنوان : مكتب رقم 2405 ملك احمد عبدالرحيم العطار، بر ديب، ش/ الشيخ زايد  .

الشكل القانوين: )ذات مسؤولية محدودة(

رقم الرخصة :  612693 

رقم القيد بالسجل التجاري :  1030850   

  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنها بصدد الغاء الرتخيص الخاص بالرشكة 

الواردة أعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعىل من لديه أي اعرتاض 

التقدم إىل دائرة التنمية االقتصادية بديب من خالل الربيد االلكرتوين

 Suggest   complain@dubaided.gov.ae مرفقاً معه كافة املستندات واالوراق الثبوتية 

وذلك خالل 15» يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اسم الرشكة : ال جيه يس للمجوهرات ذ.م.م

العنوان : مكتب 16 ملك الشيخ مانع بن خليفة ، بر ديب، مركز وايف .

الشكل القانوين: )ذات مسؤولية محدودة(

رقم الرخصة :  642748        

رقم القيد بالسجل التجاري :  1063106  

  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنها بصدد الغاء الرتخيص الخاص بالرشكة 

الواردة أعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعىل من لديه أي اعرتاض 

التقدم إىل دائرة التنمية االقتصادية بديب من خالل الربيد االلكرتوين

 Suggest  complain@dubaided.gov.ae مرفقاً معه كافة املستندات واالوراق الثبوتية 
وذلك خالل 15» يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  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 / مطعم فود باسكيت ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :21-2-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-2-21   

 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

دائرة التنمية االقت�صادية 

 حكومة دبي

دائرة التنمية االقت�صادية 

 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
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

دبي-وام:

 اأكد �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س 

الإمارات  دولة  اأن  للخم�صني..  ال�صتعداد  جلنة 

بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 

"حفظه اهلل"، وتوجيهات  الدولة  رئي�س  نهيان 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل" ، ومتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

بثقة  ، مت�صي  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

اأف�صل  م�صتقبل  �صناعة  نحو  ثابتة  وخطوات 

لأبنائها والأجيال القادمة خالل اخلم�صني عامًا 

املقبلة، وتوا�صل م�صرية التنمية ال�صاملة، التي 

منذ خم�صني  املوؤ�ص�صون  الآباء  دعائمها  اأر�صى 

عاماً.

وقال �صموه خالل تروؤ�صه اجتماع جلنة ال�صتعداد 

اأعمال "خلوة عام  للخم�صني، الذي عقد �صمن 

جنحت  الإمارات  دولة  حكومة  اإن  اخلم�صني".. 

ال�صتعداد للخم�صني"، يف حتقيق  "عام  خالل 

روؤى القيادة الر�صيدة باإطالق ور�صة عمل وطنية 

مو�صعة للتخطيط مل�صتقبل الدولة خالل العقود 

اخلم�صة املقبلة، رغم ما حمله العام املا�صي من 

اأفرزتها جائحة فريو�س كورونا  حتديات كبرية 

امل�صتجد "كوفيد – 19"، وانعك�صت على العمل 

احلكومي والن�صاط والإن�صاين يف خمتلف اأنحاء 

العامل.

واأ�صاف �صموه اإن اإجنازات وخمرجات عمل الفرق 

 7 �صملت  التي  للخم�صني  لال�صتعداد  الوطنية 

قطاعات حيوية، ت�صكل اأ�ص�صًا لعمليات التخطيط 

خمتلف  يف  الدولة  تقودها  التي  امل�صتقبلي 

املجالت، وداعمًا لتحقيق روؤى القيادة بتحقيق 

املئوية  الذكرى  بحلول  عامليًا  الأوىل  املراكز 

لتاأ�صي�س دولة الإمارات.

كافة  من  املجتمعية  بامل�صاركة  �صموه  واأ�صاد 

فئات الطيف املجتمعي الإماراتي من مواطنني 

ومقيمني وقطاع عام وخا�س واأهلي يف �صياغة 

امل�صتهدفات �صمن م�رشوع ال�صتعداد للخم�صني 

عامًا املقبلة، حيث قال �صموه " فخورين بكل 

اجلهود والأفكار والآراء التي �صارك فيها املجتمع 

لال�صتعداد للخم�صني املقبلة ،، ودولة الإمارات 

مقبلة على مرحلة مهمة يف تاريخها احلديث 

ميلوؤها الأمل والطموح، لو�صع ب�صمتها احل�صارية 

اخلا�صة يف م�صرية التنمية".

الجتماع معايل حممد بن عبد اهلل  �صارك يف 

القرقاوي وزير �صوؤون جمل�س الوزراء نائب رئي�س 

اللجنة، واأع�صاء اللجنة التي ت�صم، معايل عبيد 

بن حميد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون املالية، 

ومعايل �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�صناعة 

بن  اهلل  عبد  ومعايل  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

طوق املري وزير القت�صاد، ومعايل عهود بنت 

خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير احلكومي 

وامل�صتقبل اأمني عام اللجنة، و�صعادة الدكتور 

املجل�س  اأمني عام  الهاملي  اأحمد  را�صد  حممد 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي، ومعايل عبد اهلل حممد 

الب�صطي اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، 

و�صعادة اأ�صماء را�صد بن طليعة اأمني عام املجل�س 

التنفيذي لإمارة ال�صارقة، و�صعادة الدكتور �صعيد 

التنفيذي  املجل�س  عام  اأمني  املطرو�صي  �صيف 

لإمارة عجمان، و�صعادة حميد را�صد ال�صام�صي 

اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القيوين، 

و�صعادة الدكتور حممد عبد اللطيف خليفة اأمني 

اخليمة،  راأ�س  لإمارة  التنفيذي  املجل�س  عام 

و�صعادة حممد �صعيد ال�صنحاين مدير الديوان 

الأمريي لإمارة الفجرية.

تراأ�س اجتماع لجنة اال�ستعداد للخم�سين 

من�سور بن زايد: الإمارات تم�سي بثقة نحو �سناعة م�ستقبل اأف�سل لأبنائها 

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

البلويش الجنسية:  من :الطرف األول: عيل محمد عيل ال مندوس 

االمارات

 اىل الطرف الثاين: راحت اسالم محمد اسالم الجنسية: باكستان

 باالسم التجاري ) كراج اشتياق( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

تجارة  بغرفة  امللف )58301( واملسجلة  برقم  االقتصادية بعجامن 

وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 
فاك�س: 024488201

--

من�صور بن زايد خالل تروؤ�صه الجتماع
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

�إعالن ت�شفية �شركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة
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�إعالن ت�شفية �شركة

�إعالن ت�شفية �شركة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الريف كابيتال العقارية ذ.م.م 

رخصة رقم :CN -   1559602 قد تقدموا إلينا بطلب:

 TATWEER تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة رشكة تطوير كابيتال ذ.م.م

  CAPITAL CO LLC

 MANAZEL P.J.S.C تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة منازل ش.م.خ

 TATWEER ذ.م.م كابيتال  تطوير  وبيع/ حذف رشكة  تنازل  الرشكاء  تعديل 

  CAPITAL CO LLC

 MANAZEL العقارية ش.م.خ منازل  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل     

 REAL ESTATE  P.J.S.C

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل    

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ فرش فرويت للعصائر ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1995991 قد تقدموا إلينا بطلب:

للعصائر  فرويت  فرش   FRESH FRUITY JUICES LLC /تجاري من اسم  تعديل    

ذ.م.م اىل MOUNEH BALADI FOOD STUFF TRADING LLC LLC مونة 

بلدي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

تعديل نشاط/ اضافة تجارة االلبان ومنتجاتها بالجملة 4630107 

تعديل نشاط/ اضافة تجارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة بالجملة 4630101 

تعديل نشاط/حذف تحضري وتجهيز العصائر الطازجة 5630003

تعديل نشاط/ حذف تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة )اعداد وجبات( 5629002

تعديل نشاط/ حذف استرياد 4610008

تعديل حذف بيع املثلجات بالتجزئة 5610007 

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 تضامن  

االسم التجاري:  صالون النجمة العربية الالمعة للنساء  

عنوان الرشكة: ابوظبي، مدينة خليفة أ ، املالك/ دائرة الشؤون البلدية، بلدية 

أبوظبي 

  CN-1175087 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   مكتب الهاميل ورشكاه محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ  3-2-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

2224848C88F1181AD60D     : العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

 تاريخ التعديل:   2021-2-23 

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/  مرطبات فريحان 
رخصة رقم :  CN - 1726734 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة نصار اكالييل عبدالله 49% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد مبارك خالد خلفان القبييس 51% 

  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ميثاء عبيد سامل املحرييب  
تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

مرطبات   FAREEHAN REFRESHMENTS من/  تجاري  اسم  تعديل   
فريحان اىل ARABIAN CHICKET RESTAURANT LLC مطعم اربيان 

شيكيت ذ.م.م
تعديل نشاط/ اضافة مطعم 5610001 

تعديل نشاط/ اضافة خدمات توصيل الطلبات 8299010 
تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( 5610003

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ سوبر ماركت السلع

رخصة رقم :  CN - 1021519 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حايز احمد سامل حايز املحرييب من وكيل خدمات اىل رشيك  

 تعديل نسب الرشكاء/ حايز احمد سامل حايز املحرييب من %0 اىل 51%  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرزاق اييكارا اكاكاتو فاالبيل محمود من مالك 

اىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/  عبدالرزاق اييكارا كاكاتو فاالبيل محمود من %100 اىل 49%

تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000

3x1 1 إىلx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 AL سوبر ماركت السلع اىل AL SILA SUPERMARKET /تعديل اسم تجاري من 

SILA SUPERMARKET LLC سوبر ماركت السلع ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  برميري الرشق االوسط للصيانة العامة ذ.م.م 

حميد  املالك/  العريب،  البنك  خلف   ، خليفة  شارع  ابوظبي،  الرشكة:  عنوان 

كميدش حمدان املنصوري، )1746 - ق 14 - مكتب 2 (

  CN-1284323 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ زايد تشارترد اكاونتانت لتدقيق الحسابات،  كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ  21-2-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2105002726     

 تاريخ التعديل:   2021-2-23 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   

الواحد  الشخص  العامة - رشكة  للمقاوالت والصيانة  اريزونا  التجاري:    االسم 

ذ.م.م  

عنوان الرشكة: املصفح، م 40 - ق 40 - مكتب 9 - 0 مبنى السيد محمد سعيد 

عيىس محمد واخرين 

  CN-2697715 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 8-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2113000209    

 تاريخ التعديل:   2021-2-23 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الســـادة/ اي ام اي جيت  التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 

للتجارة العامة  

رخصة رقم :CN -   3907091 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ايه ام اي جيت القابضة ذ.م.م 

 E M I GATE HOLDING L.L.C

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف فاطمة عبيد عيل راشد الكعبي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ سيتي ماكس التجارية
رخصة رقم :  CN -  1024375 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة هدايت الله شميس 49% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد عبدالله ابراهيم كنكزار 51% 

  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله حسني احمد خنجي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص عبدالله حسني احمد خنجي

 تعديل شكل قانوين من/ رشكة تضامن إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
ماكس  سيتي   CITY MAx TRADING من/  تجاري  اسم  تعديل   
التجارية اىل CITY MAx TRADING LLC سيتي ماكس التجارية 

ذ.م.م 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   معهد اكسربيشن للتدريب ذ.م.م 

 P7C الثقايف،  الريايض  الوحدة  نادي  بناية/   ،  1702 مكتب  الرشكة:  عنوان 

ابوظبي، شارع الدفاع، رشق 19 قطعة 

  CN-1693277 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ رودل ا لرشق االوسط ، فرع أبوظبي 1   كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ 3-2-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2105002518     

 تاريخ التعديل:   2021-2-23  

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الين  جولدن  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للنظافة العامة  

رخصة رقم :  CN - 1813785 قد تقدموا إلينا بطلب:

 GOLDEN LINE GENERAL من/  تجاري  اسم  تعديل    

 GOLDEN LINE جولدن الين للنظافة العامة اىل CLEANING

 MAINTENANCE AND GENERAL CLEANING

جولدن الين للصيانة والنظافة العامة

تعديل نشاط/ اضافة صيانة املباين 4329901 

 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.

إلدارة  ارنكون  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
العقارات ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 2513901 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سعيد فرحان اسامعيل عبدالله 

العيل 51% 
 DIVITI MENA ليمتد  مينا  ديفيتي  الرشكاء/  نسب  تعديل 

LIMITED من %30 اىل 49%  
اسامعيل  محمد  اسامعيل  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

عباس الخوري
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   ديزيتك اكسربس للكمبيوتر ذ.م.م 

محمد  سلطان   / بناية  وحدة   ، شارع حمدان  ابوظبي،  جزيرة  الرشكة:  عنوان 

احمد خلف العتيبة 

  CN-1912089 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  كمصفي  الحسابات   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

غري  العمومية  الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-2-22 بتاريخ  

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2150002083  

 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.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   

االسم التجاري:   جي يت موتورز - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

عنوان الرشكة: مدينة الشامخة ، الشامخة، 36 - 0 مبنى رشكة الدار العقارية 

، ش.م.ع 

  CN-2604033 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 

21-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق 

لدى كاتب العدل بالرقم :   2150001999  

 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.

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201
  اإعالن فقدان جو�ز �شفر 

فقد املدعو / شري عظيم عبدالله 

سفره  جواز  باكستان  ،الجنسية 

الرجاء   )JM1857431( رقــم 

إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

أقرب  إىل  أو  باكستان  سفارة 

مركز رشطة مشكوراً.    

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

موندون  /حــارش  املدعو  فقد 
،الجنسية  كــادان  شوتو  هاشم 
ــم  ــره رق ــف ــــواز س ــد ج ــن ــه ال
ممن  الــرجــاء   )M9392199(
سفارة   إىل  تسليمه  عليه  يعرث 
الهند   أو إىل أقرب مركز رشطة 

مشكوراً.    
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 اسم الرشكة :   سربيت كافيه  ش. ذ.م.م
العنوان :    محل رقم 4 ملك عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش ، بر ديب، جمريا الثانية 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1145996    رقم الرخصة   718856        

 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  : 22-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-22 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   كانوري للخدمات الفنية  ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 220 ملك محمد سعيد عبدالرحيم عبدالرحمن ، السبخة 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1207347      رقم الرخصة  749467        

 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  :  8-2-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-2-8   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  يف يب ام اس لخدمات الصيانة ذ.م.م
العنوان :   مستودع OF01-S01 ملك مؤسسة ديب العقارية، جبل عيل الصناعية االوىل، بر ديب. . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1232718 رقم الرخصة  760176       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 22-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-22  

مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـــف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / سربيت كافيه  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 22-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-22 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  الفنية  ش.ذ.م.م  للخدمات  كانوري   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  8-2-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-2-8   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  يف يب ام اس لخدمات الصيانة  ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 22-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-22  

  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. 

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678 

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678
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�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن
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�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ وسط مارت هايرب ماركت ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  2593160 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ابو بكر اشارات محمد كويت 5%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالرحمن اناكوتيل سليامن فاتام 10% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ثامر عاضه سفر محمد البقمي 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ارشف فاداكوموري فاالبيل 34%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ثامر عاضه سفر محمد البقمي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ارشف فاداكوموري فاالبيل 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

مارينا  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
هاوس للمقاوالت العامة

رخصة رقم :  CN -  1158743 قد تقدموا إلينا بطلب:
سامل  عبدالرحمن  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

راشد سامل املزروعي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف محمد عتيق جمعه 

محمد الرميثي
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.

القبة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
البيضاء لتجارة املواد البناء  

رخصة رقم :  CN - 2672927 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  سامل  سهيل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سهيل الكعبي 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نرصه عيل ابراهيم

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.

التوحيد  الســـادة/ مطعم  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

ذ.م.م

رخصة رقم :  CN - 1375522 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة وحيد اقدس محمد سليم 49% 

سيف  بدر  عبدالله  سلطان  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

البوسعيدي 51%   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف وحيد اقدس محمد سليم 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اسيا ياقوت بخيت

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كازانوفا لتأجري السيارات ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 1157978 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة غصاب محمد غصاب الفهيد الهاجري 51%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حيدر هاشم جاسم البنثانيجي 49%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نرباس كامل مسري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف غصاب محمد غصاب الفهيد الهاجري  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حيدر هاشم جاسم البنثانيجي 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رشكة وادي الريان 
للنجارة والحدادة املسلحة ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  1162561 قد تقدموا إلينا بطلب:
سلطان  سيف  سلطان  سعيد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

النيادي 51% 
تعديل نسب الرشكاء/ ميالد صمويل جاد بشاره من %10 اىل 17%
تعديل نسب الرشكاء/ لطفي عديل قالده سناده من %24 اىل 17%
محمد  خميس  حميد  سيف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكعبي
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
نورالن لتجارة انظمة البيئة   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1100462   : 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/ كراج افغانستان 

كابول لتصليح السيارات 

رخصة رقم :CN -   2455412 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ اضافة حمد بطي سيف خلفان املزروعي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة فرهاد خريانديش شاد محمد 

     100%

خلفان  سيف  بطي  حمد  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل   

املزروعي 

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.

جهة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
املستقبل للعقارات واملقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة رقم : CN -  1470648 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم عبيد  تنازل وبيع/ اضافة طارق  تعديل الرشكاء 

القاز النعيمي 51%
جاسم  عبدالله  وبيع/ حذف عيل  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله الحوسني
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/  موج لتجارة االكسسوارات

رخصة رقم :  CN -  1160967 قد تقدموا إلينا بطلب:

  تعديل اسم تجاري من/ WAVE ACCESSORIES TRADING موج 

لتجارة االكسسوارات اىل WAVE COSMETICS موج كوسامتيكس 

تعديل نشاط/ اضافة بيع مستحرضات التجميل بالتجزئة 4772008

بالتجزئة  مثينة  الغري  واالكسسوارات  الحيل  بيع  حذف  نشاط/  تعديل 

 4771110

 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.

االنامل  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
السحرية العامل الحجر    
رخصة رقم : CN -  1137613 قد تقدموا إلينا بطلب:

سامل  حمد  عيل  عائشة  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الكعبي 100%     

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف احمد سامل محمد مرشد 
الكعبي

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.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ركني الخاص كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2893996   : 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.

للوكاالت  ترانس  اورينتك  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

التجارية  

رخصة رقم :  CN -  2741477 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 ORIENTEC TRANS COMMERCIAL من/  تجاري  اسم  تعديل   

 ORIENTEC TRANS اىل  التجارية  للوكاالت  ترانس  اورينتك   AGENCY

 COMMERCIAL AGENCY SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اورينتك ترانس للوكاالت التجارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كافترييا جاالكيس  
رخصة رقم :  CN - 2450516 قد تقدموا إلينا بطلب:

من  الصايغ  احمد  عبداملحسن  عبدالجبار  محمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
مالك اىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد عبدالجبار عبداملحسن احمد الصايغ من 100% 
اىل 51%   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة وليد عبدالله احمد حسن 49%
تعديل رأس املال / من NuLL إىل  50000

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
اىل  جاالكيس  كافترييا   GALAXY CAFTERIA من/  تجاري  اسم  تعديل   

GALAXY RESTAuRANT LLC مطعم جاالكيس ذ.م.م 
تعديل نشاط/ اضافة مطعم 5610001 

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( 5610003
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

سريكل   توب  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للمقاوالت والنقليات العامة   

رخصة رقم : CN -  3730173 قد تقدموا إلينا بطلب:

سلطان حمد  محمد  عبدالله  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكندي 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف حمد عوض عبدالله الجعيدي 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الفيش للتجارة العامة

رخصة رقم : CN - 2744492 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / غزال 
الغربية للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1173841  : 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.

مدرسه  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

الشيخ خليفة بن زايد البنغالديشية االسالمية الخاصة ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  1001906 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد افتخار حسني 16% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف ذو الفقار التنوير حيدر

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.

�إعالنات

«قطاع  والبحرية  الربية  للمواصالت  االتحادية  الهيئة  تعلن 
النقل البحري» بأن / ايوي مارين للرياضات البحرية ذ.م.م 

 قد تقدم بطلب تسجيل السفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

السفينة مراجعة  اعرتاض عىل تسجيل هذه  له  عىل كل من 
مكتب تسجيل السفن أبوظبي خالل مدة أقصاها 60يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

ا�سم ال�سفينة

 ايوا 4 

العلم ال�سابق

-

رقم الت�سجيل 
ال�سابق

-

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

  دولة الإمارات العربية المتحدة

الهيئة االتحادية للموا�صالت البرية والبحرية 

�سيا�سة التراخي�ص والت�صجيل البحري

  اإعـــالن عن ت�صجيـــل �صفينـــة وطنية

اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني 
مركز اأبوظبي

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / قرص الجامل العامل الديكور/ ذ.م.م- رشكة 

ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( 

لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم )95638( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 067447771  

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  ق�سر اجلمال العمال الديكور  / ذ.م.م

الأربعاء 24 فرباير 2021-العـدد 14678

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 
فاك�س: 024488201
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 تعيين �مر�أة لأول 
مرة في من�سب 

�لأمين �لعام لموؤتمر 
�لأ�ساقفة �لألمان

برلني ـ )د ب �أ( :
الأمني  من�صب  مرة  لأول  ام��راأة  �صت�صغل   
العام مل�ؤمتر الأ�صاقفة الأملان، وذلك بعدما 
جيلي�س،  بياته  الاله�ت،  عاملة  اختيار  مت 
خالل  لجن��ن��دورف��ر  ه��ان��ز  للق�س  خليفة 
الأ�صاقفة  مل�ؤمتر  الربيعي  العام  الجتماع 

اأم�س.
وتقاعد لجنندورفر عقب �صغله هذا املن�صب 

على مدار 24 عامًا.
رئا�صة  تت�ىل   / عامًا   50/ وكانت جيلي�س 
اأبر�صية  ق�صم الأطفال وال�صباب والأ�رسة يف 

ليمب�رج.
الأمل��ان،  الأ�صاقفة  م�ؤمتر  رئي�س  واأع��رب 
للت�ص�يت  ارتياحه  عن  بيت�صينج،  جي�رج 
الإيجابي للجمعية العامة، وقال: " جيلي�س 
م�ؤمتر  تاريخ  يف  مرة  لأول  ام��راأة  ت�صبح 
الأ�صاقفة الأملان الأمينة العامة. اأرى يف ذلك 
ب�عدهم  الأ�صاقفة  وفاء  على  ق�ية  اإ�صارة 

برتقية املراأة يف املنا�صب القيادية".
املهمة  اإىل  تتطلع  اإنها  جيلي�س  وقالت 
�صعبة  مرحلة  "هذه  وق��ال��ت:  اجل��دي��دة، 
الكاث�ليكية  للكني�صة  اأي�صًا  مثرية  ولكنها 
يف اأملانيا"، م�صيفة اأن �صيئًا جديداً قد بداأ 
مع عملية الإ�صالح "الطريق ال�صين�دو�صي".

�لأمم �لمتحدة: �لآلف فرو� من ��سطر�بات قبلية غربي �إثيوبيا
جنيف ـ )د ب �أ( :

ل��الأمم  ال�صامية  املف��صية  ح��ذرت   
اأن  اأم�س من  الالجئني  ل�ص�ؤون  املتحدة 
ا�صطرابات  من  ف��روا  الإثي�بيني  اآلف 
قبلية غربي البالد وجلاأوا اإىل ال�ص�دان.

بابار  املف��صية  با�صم  املتحدث  وقال 
الأ�صخا�س  "اآلف  اإن  الي�م  بال��س 
الفارين من العنف املت�صاعد يف منطقة 
التم�ص�ا  الإثي�بية  بني�صنق�ل-قماز 
الأمان يف ولية النيل الأزرق ال�ص�دانية 

على مدار ال�صهر املا�صي".
ل��الأمم  ال�صامية  املف��صية  وتعمل 
املتحدة ل�ص�ؤون الالجئني عن كثب مع 
ال�صلطات ال�ص�دانية وال�رسكاء من اأجل 
تقييم ال��صع وت�فري ال�صتجابة الالزمة 
لل�افدين  الإن�صانية  لالحتياجات 
اإىل  منهم  العديد  و�صل  والذين  حديثا، 

م�اقع ي�صعب بل�غها على ط�ل احلدود.
ما  ت�صجيل  مت  اأنه  املف��صية  وذك��رت 
اأ�صل  من  �صخ�س  اآلف  ثالثة  يقرب من 
�صبعة اآلف �صخ�س ممن يقدر اأن يك�ن�ا 
الأزرق.  النيل  ولي��ة  اإىل  و�صل�ا  قد 
مع  العدد  هذا  يرتفع  اأن  املت�قع  ومن 
يف  اجلارية  التحقق  عملية  ا�صتمرار 
جميع امل�اقع التي يتم فيها ا�صت�صافة 
اأن  اإىل  املف��صية  ولفتت  الالجئني. 
يعي�ص�ن  ه�ؤلء  اللج�ء  طالبي  غالبية 

بني املجتمعات ال�ص�دانية امل�صيفة.
وتقع منطقة بني�صنق�ل-قماز يف غرب 
احلايل  ال��ن��زوح  يرتبط  ول  اإثي�بيا. 
يف  القائم  بال�رساع  مبا�رًسا  ارتباًطا 
البالد  يف  ال�صمالية  تيجراي  منطقة 
للبحث  األفًا   61 من  اأكرث  دفعت  والتي 
الأ�صهر  خالل  ال�ص�دان  يف  الأم��ان  عن 

الأخرية.

�لكونغو تفتح تحقيقاً في مقتل �ل�سفير 
�لإيطالي

كين�سا�سا ـ )د ب �أ( :
فيليك�س  الك�نغ�يل  الرئي�س  اأر�صل   
من  ف��ري��ق��ًا  اأم�����س  ت�صي�صيكيدي 
ال�صمايل،  كيف�  اإقليم  اإىل  املحققني 
مقتل  ب�صاأن  للتحقيق  البالد،  �رسقي 

ال�صفري الإيطايل ل�كا اأتانا�صي�.
ال�صخ�صي  وحار�صه  ال�صفري  وك��ان 
اأم�����س  حتفهم  ل��ق���ا  ق��د  و���ص��ائ��ق��ه 
اإن�صانية  قافلة  تعر�صت  عندما 
كان�ا ي�صارك�ن فيها لكمني من قبل 
�صفرها  اأثناء  جمه�لني،  م�صلحني 
وكان  بالبالد.  م�صطربة  منطقة  يف 
ميدانية  رحلة  يف  ي�صارك  اأتانا�صي� 
التابع  العاملي  الأغ��ذي��ة  لربنامج 
لالأمم املتحدة اإىل م�رسوع مدر�صي يف 
روت�ص�رو، بالقرب من منطقة "حديقة 
من  القريبة  ال�طنية"  ف��ريوجن��ا 
ال�صمايل،  كيف�  باإقليم  ج�ما  مدينة 
واملعروفة بن�صاط جمم�عات متمردة 
الك�نغ�لية  احلك�مة  واتهمت  بها. 
عرقية  م��ن  متمردين  ال��ب��داي��ة  يف 
اله�ت� من رواندا املجاورة بارتكاب 
الدميقراطية  "الق�ات  اأن  اإل  اجلرمية، 
يف  ت�رطها  نفت  رواندا"  لتحرير 

متكررة  هجمات  وحت��دث  الهج�م. 
ت�صتهدف املدنيني ومنظمات الإغاثة 
وامل�ص�ؤولني يف �رسق الك�نغ�، حيث 

اأكرث من 100 جماعة متمردة،  تن�صط 
تقاتل الكثري منها من اأجل ال�صيطرة 

على امل�ارد الطبيعية.

�أنقرة تتهم �ليونان 
بالتحر�ش ب�سفينة 
�أبحاث تركية في 

بحر �إيجه
�أنقرة ـ )د ب �أ( :

الي�نان  اأم�س  الرتكية  الدفاع  وزارة  اتهمت 
بالتحر�س ب�صفينة اأبحاث تركية يف بحر اإيجه.
ال�زارة  الرتكية عن  "الأنا�ص�ل"  ونقلت وكالة 
اأبحاث  اأن مقاتالت ي�نانية "حتر�صت ب�صفينة 

تركية يف املياه الدولية ببحر اإيجه".
وقال وزير الدفاع الرتكي خل��صي اآكار اإنه "مت 

الرد على التحر�س يف اإطار القان�ن".
من  امل��زي��د  ال��ف���ر  على  ال���ك��ال��ة  تذكر  ومل 
التفا�صيل، اإل اأن البحرية الرتكية كانت اأعلنت 
الأ�صب�ع املا�صي اأن �صفينة امل�صح "ت�صي�صمي" 
من  الثاين  حتى  بحرية  درا���ص��ات  �صتجري 
ليمن��س  جزيرتي  بني  منطقة  يف  اآذار/مار�س 

و�صكريو�س الي�نانيتني.
حلث ال�صفن  واأ�صدرت تركيا اإخطار "نافتك�س" 
الأخرى على البتعاد عن �صفينة امل�صح الرتكية.
وكانت تركيا والي�نان قد عقدتا ال�صهر املا�صي 
عام  منذ  الأوىل  كانت  ا�صتك�صافية،  حمادثات 
2016، لبحث ال��صع يف بحر اإيجه و�رسق البحر 
املت��صط، و�صط ترحيب اأمريكي اأوروبي، اإل اأن 

الأو�صاع عادت للت�تر لحقًا.

رئي�ش وزر�ء باك�ستان ي�سل �سريالنكا في 
زيارة ر�سمية

كولومبو ـ )د ب �( :
عمران  الباك�صتاين  ال���زراء  رئي�س  و�صل   
ي�مني  ملدة  زيارة  �رسيالنكا يف  اإىل  خان 
الق�صايا  م��ن  جمم�عة  ملناق�صة  اأم�����س 

ال�صيا�صة والقت�صادية.
ال�رسيالنكي  نظريه  ووفده  خان  وا�صتقبل 
باندارنايكي  راجاباك�صا يف مطار  ماهيندا 
 23 بعد  على  كات�ناياكي،  يف  ال���دويل 

كيل�مرتا �صمال العا�صمة ك�ل�مب�.
برئي�س  خ��ان  يلتقى  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الي�م  راجاباك�صا  ج�تابايا  �رسيالنكا 
منتدى  يف  ي�صارك  �ص�ف  كما  الأرب��ع��اء، 
خان،  وي�صاحب  والتجارة.  لال�صتثمار 
العام،  ه��ذا  له  خارجية  زي��ارة  اأول  يف 
الأعمال  رج��ال  من  امل�صت�ى  رفيع  وف��د 
وامل�صتثمرين ، يف جمال مثل املن�ص�جات 
الريا�صية  واملنتجات  والزراعة  والأدوي��ة 
املقرر  من  وكان  وال�صيارات.  واملج�هرات 
بكلمة  الباك�صتاين  ال�زراء  رئي�س  يدىل  اأن 
اإرجاء  جرى  ولكن  �رسيالنكا،  برملان  اأمام 
هذه اخلط�ة ب�صبب م�صائل تتعلق بالعداد 
مع  وبالتزامن  ك�رونا.  بجائحة  مرتبطة 

اإ�صالمية  جماعات  نظمت  خ��ان،  زي��ارة 
يف  الرئي�س  مكتب  اأمام  احتجاجًا  الي�م 
احلظر  برفع  احلك�مة  ملطالبة  ك�ل�مب�، 
ب�صبب  ت�ف�ا  الذين  الأ�صخا�س  دفن  على 

فريو�س ك�رونا.
وزراء  رئي�س  متظاهر   700 نح�  ويطالب 

بطرح  امل�صلمة،  الأغلبية  ذات  باك�صتان، 
الق�صية خالل زيارته ل�رسيالنكا.

حتظر  احلك�مة  اإن  املتظاهرون  ويق�ل 
يتم  الذين  ك�رونا،  فريو�س  �صحايا  دفن 
بالعدوى،  تتعلق  خماوف  ب�صبب  حرقهم 

مما يخالف العقيدة ال�صالمية.

تتجاوز  �لعالم  حول  كورونا  �إ�سابات  هوبكنز:  جونز 
7ر111 مليون
نيويورك ـ )د ب �أ( :

عدد  اإجمايل  اأن  جممعة  بيانات  اأظهرت 
اأنحاء  يف  ك�رونا  بفريو�س  الإ�صابات 
�صباح  حتى  ملي�ن  7ر111  جتاوز  العامل 
اأم�س. واأظهرت اأحدث البيانات املت�فرة على 
الأمريكية،  ه�بكنز"  "ج�نز  جامعة  م�قع 
اأن  جرينت�س،  بت�قيت   0700 ال�صاعة  عند 
ملي�نًا   111 اإىل  و�صل  الإ�صابات  اإجمايل 

البيانات  اأظهرت  كما  حالة.  األ��ف   720 و 
املتعافني جتاوز 63 ملي�نًا، فيما  اأن عدد 
اإىل ملي�نني و 474  اإجمايل ال�فيات  و�صل 
األف حالة. وتت�صدر ال�ليات املتحدة دول 
العامل من حيث عدد الإ�صابات، تليها الهند 
ورو�صيا  املتحدة  واململكة  ال��ربازي��ل  ثم 
وفرن�صا واإ�صبانيا واإيطاليا وتركيا واأملانيا 
وب�لندا  وك�ل�مبيا والأرجنتني واملك�صيك 

اأفريقيا. وجن�ب  واإيران 

بالتفتي�ش  ي�سمح  بروتوكول  تنفيذ  توقف  �إيــر�ن 
�لمفاجئ لمن�ساآتها �لنووية

طهر�ن ـ )د ب �أ( :
 اأعلن �صفري ومندوب اإيران الدائم 
الدولية يف فيينا  لدى املنظمات 
جميع  اأن  اآب���ادي  غريب  كاظم 
للمن�صاآت  ال������ص���ل  عمليات 
الن�وية اليرانية خارج اإطار اتفاق 
ال�صمانات من قبل ال�كالة الدولية 
للطاقة الذرية ت�قفت منذ منت�صف 

ليلة اأم�س .
اجلمه�رية  اأنباء  وكالة  ونقلت   
عنه  )اإرن��ا(  الإيرانية  الإ�صالمية 
ال��ص�ل  عمليات  :"جميع  الق�ل 
للمن�صاآت الن�وية اليرانية خارج 
قبل  من  ال�صمانات  اتفاق  اإط��ار 
الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة 
ليلة  منت�صف  من  ب��دءا  تت�قف 
من  ال�صادر  للقان�ن  وفقا  اأم�س 
الإ�صالمي  ال�ص�رى  جمل�س  قبل 

)الربملان الإيراين(" بهذا ال�صاأن.
على  �صادق  قد  ال��ربمل��ان  وك��ان 
بخف�س  احلك�مة  يلزم  ق��ان���ن 
الدولية  ال�كالة  م��ع  التعاون 
خط�ات  واتخاذ  الذرية  للطاقة 
التزاماتها  خف�س  �صياق  اأكرث يف 

يف التفاق الن�وي.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ال��ص�ل غري 
املن�صاآت  اإىل  للمفت�صني  املحدود 

اأ�صا�س  على  الإيرانية  الن�وية 
لل�كالة  الإ���ص��ايف  ال��ربوت���ك���ل 
جزء  ه�  الذرية  للطاقة  الدولية 
الذي  لإي��ران  الن�وي  التفاق  من 
مت الت��صل اإليه عام 2015 ، وكان 
تط�ير  من  اإي��ران  منع  اإىل  يهدف 

�صالح ن�وي.
وبدون هذه الإتاحة، فاإنه مل يعد 

متبٍق يف  �صيء  ال�اقع  هناك يف 
التفاق.

الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وكانت 
ان�صحبت  ترامب  دونالد  ال�صابق 
اأحادية  ب�ص�رة   2018 ع��ام  يف 
م��ن الت��ف��اق ال��ن���وي ال��ذي كان 
احل�ص�ل  من  طهران  ملنع  يهدف 
على تر�صانة ن�وية مقابل تقدمي 

اإيران  وردت  لها.  اقت�صادية  مزايا 
املن�ص��س  التزاماتها  بتقلي�س 

عليها يف التفاق.
وت�ؤكد اإيران اأنها م�صتعدة للع�دة 
ع�دة  ب�رسط  التزاماتها  لكافة 
التفاق  اإىل  بايدن  ج�  الرئي�س 
ورف��ع   ،  2015 ل��ع��ام  ال���ن����وي 

العق�بات التي فر�صها ترامب.

مقتل 9 من عنا�سر»قو�ت �لنتفا�سة �لعامة« 
في  �أفغان�ستان

كابول ـ )د ب �أ( :
مقتل  اأم�س،  اأف��غ��اين،  م�صدر  اأعلن   
ق�ات  عنا�رس  من  الأقل،  على  ت�صعة، 
امليلي�صيا املحلية امل�الية للحك�مة، 
والتي تعرف با�صم "ق�ات النتفا�صة 
طالبان  �صنته  هج�م  يف  العامة"، 
اأمني  م�قع  على   ، اأم�س  اأول  ليلة 
باإقليم ل�جار يف جن�ب غرب البالد.

الخبارية  ني�ز"  "طل�ع  قناة  ونقلت 

عن امل�صدر الق�ل، اإن طالبان هاجمت 
م�قعًا اأمنيًا يف منطقة "ب�ل العلم"، 

عا�صمة ل�جار.
"ال�صتباكات  اأن  امل�صدر  واأو���ص��ح 
ا�صتمرت اأكرث من �صاعتني، مت خاللها 
وقتل  الأمني،  امل�قع  على  ال�صتيالء 
النتفا�صة  ق�ات  عنا�رس  من  ت�صعة 

العامة".
الأمن  ومل ي�صدر تعليق من م�ص�ؤويل 
املحليني اأو طالبان على الهج�م بعد.

و��سنطن ـ )د ب �أ( :
 األغت ولية فريجينيا الأمريكية عق�بة 
امل�رسع�ن يف  اأن �ص�ت  بعد  الإع��دام 
ل�صالح  مبجل�صيه  ال�لية  ك�جنر�س 
الت�رسيع  ي��زال  ول  العق�بة.  اإلغاء 
ال�لية،  حاكم  ت�قيع  اإىل  يحتاج 
تعترب  م�افقته  لكن  ن���رث��ام،  رال��ف 

م�ؤكدة.
22 ولية  اإىل  بذلك  وتن�صم فريجينيا 
التي  اخلم�صني  البالد  ولي��ات  من 

األغت تلك العق�بة.
 113 تنفيذ  مت   ،1976 ع��ام  وم��ن��ذ 

ملركز  وفقا  ال�لية،  يف  اإع��دام  حكم 
معل�مات عق�بة الإعدام.

ال�ليات  الإعدام يف  وترتاجع عق�بة 
املتحدة، ويع�د ذلك جزئيا اإىل تغري 
ال�صع�بات  عن  ف�صال   ، العام  الراأي 
امل�اد  على  احل�ص�ل  يف  املتزايدة 

الالزمة للحقن امُلميتة.
وعادة ما ي�ؤدي فر�س عق�بة الإعدام 

اأي�صًا اإىل دعاوى مط�لة ومكلفة.
�صخ�صًا يف   17 اإع��دام  مت   ،2020 ويف 
وليات  خم�س  يف  املتحدة  ال�ليات 
ملركز  وفقا  الحت��ادي��ة،  واحلك�مة 

معل�مات عق�بة الإعدام.

ولية فيرجينيا �لأمريكية تلغي عقوبة 
�لإعد�م
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ájOƒ©°ùdG

¿ÉªY

ô£b

ô°üe

áfƒæée »Hô©dG IGQÉÑe :»aÉ°ûJ

 ÖÑ°S í°Vƒj ¿ÉªY Öîàæe ôjóe

 »HO ôµ°ù©e π«°†ØJ

 ¬≤jôa IGQÉÑe ,ó°ùdG ÜQóe ,‘É°ûJ ÊÉÑ°SE’G ∞°Uh

 ádƒ÷ÉH  ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe âª«bCG »àdG »Hô©dG ™e

 ,áfƒæéŸG  á¡LGƒŸÉH  ,…ô£≤dG  …QhódG  øe  17

.2 \ 3 áé«àæH ¬≤jôa É¡ª°ùM »àdGh

 ™bƒŸ IGQÉÑŸG Ö≤Y ¬JÉëjöüJ ‘ ‘É°ûJ ∫Ébh

 É¡«a  ≥ëà°ùfh  áfƒæ›  IGQÉÑe  âfÉc"  :…OÉædG

 ≈∏Y GhóªàYG º¡æµdh kGÒãc »Hô©dG ΩÎëf ,RƒØdG

 ‘ RƒØdG ¿EÉa ∂dòdh ,AÉ≤∏dG ∫GƒW âbƒdG áYÉ°VEG

."IQGóL øY AÉL IÒNC’G ≥FÉbódG

 ¢SÉªëH ó°ùdG ¿ƒ¡LGƒj Ú°ùaÉæŸG πc" :±É°VCGh

 á∏MôŸG ‘ äÉjQÉÑŸG áHƒ©°U øe ójõj Gògh ÒÑc

 Gògh ó«L πµ°ûH Ö©∏f ⁄ ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ,IÒNC’G

 ,∫hC’G ±ó¡dÉH Ωó≤àdGh á«∏°†aC’G »Hô©dG íæe Ée

 ‘ Éæë‚h ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ AGOC’G ø°ù– øµd

."¬aôYCG …òdG ó°ùdG ô¡Xh RƒØdG ≥«≤–

 IGQÉÑŸG  ‘  ÚÑYÓdG  AGOCÉH  Qƒîa"  πªµà°SGh

 ,Ógòe GQÉ°üàfG Éæ≤≤M ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ á°UÉNh

 èjƒàà∏d ó«Mh RƒØd êÉàëfh ¿B’G ≈àM öùîf ⁄h

."…QhódÉH

 ,ÚJGQÉÑŸ ±É≤j’ÉH ∞«ØY ΩôcCG áHƒ≤Y ¢Uƒ°üîHh

 øe ójó©dG ∑Éæg ,áHƒ≤©dÉH âÄLƒa" :‘É°ûJ ∫Éb

 ⁄h º«µëàdG øY GƒKó– iôNCG ájófCG ‘ ÚÑYÓdG

 á«FÉ¡f  IGQÉÑe  ≈∏Y  ¿ƒ∏Ñ≤e  øëf  ,º¡HÉ≤Y  ºàj

."≥jôØ∏d º¡e ÖY’ ΩôcCGh

 ⁄É©dG  ¢SCÉµd  ÖY’  ´höûe  ∞«ØY"  :±É°VCGh

 ó≤àYCGh Ö©∏ŸG êQÉNh πNGO ¬àjÉªM Öéj ,2022

."áÑ°SÉæe ÒZ áHƒ≤©dG ¿CG

 ∫ƒÑ≤e ,Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G ¿ÉªY Öîàæe ôjóe çó–

 ôµ°ù©ŸGh á∏Ñ≤ŸG ájÒ°†ëàdG IÎØdG øY »°Tƒ∏ÑdG

 GOGó©à°SG  ájOƒdG  äÉjQÉÑŸGh  »HO  ‘  »LQÉÿG

.2022 ô£b ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üJ ¢Vƒÿ

 óª◊G" :á«fƒjõØ∏J äÉëjöüJ ‘ »°Tƒ∏ÑdG ∫Ébh

 IÎa ó©H Éæ©LQ ,Qƒ¡¶∏d ÖîàæŸG IOƒY ≈∏Y ˆ

 ,ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX ÖÑ°ùH ∞bƒàdG øe á∏jƒW

."äÉ«Ø°üà∏d GOGó©à°SG ÚJGQÉÑe ¢Vƒîæ°S

 ∑Éæg ¿Éc äÉ«Ø°üàdG äÉjQÉÑŸ áÑ°ùædÉH" ±É°VCGh

 äÉÑîàæŸG º¶©eh ,…ƒ«°SB’G OÉ–’G ™e ´ÉªàLG

 /ƒ«fƒj  ô¡°ûd  äÉjQÉÑŸG  π«MôJ  ìÎ≤e  äójCG

 ô¡°T ‘ äÉÑîàæŸG π≤æJ áHƒ©°U ÖÑ°ùH ¿GôjõM

."QGPCG /¢SQÉe

 ô¡°T ¤EG äÉjQÉÑŸG π«MôJ QGôb Aƒ°V ≈∏Y" ±OQCGh

 ¢Vƒîj ¿CÉH IójóL á£N Éæª°SQ ,¿GôjõM /ƒ«fƒj

 QGPCG  /¢SQÉe  ô¡°T  ∫ÓN  ájOh  ÜQÉŒ  ÖîàæŸG

 ™e πª©dG á°Uôa ≈∏Y ÜQóŸG π°üëj »µd πÑ≤ŸG

."GóL áª¡e Èà©J IÎa »gh ,ÚÑYÓdG

 øY IQÉÑY Öîàæª∏d πÑ≤ŸG ôµ°ù©ŸG" ÓFÉb OGRh

 ºK øeh ,§≤°ùe ‘ ΩÉjCG áKÓK IóŸ Ò°üb ™ªŒ

 ÚàjOh ÚJGQÉÑe ¢VƒNh »HO ôµ°ù©e ¤EG ¬LƒàdG

."¿OQC’Gh óæ¡dG ΩÉeCG

øjôëÑdG

âjƒµdG

¿ÉæÑd

»∏jQÉc ó«H Qƒ°üæe ∫BG ô«°üe…hÉ°SCÉe »∏gC’G »a ™°VƒdG :áeƒ°ùdG

zøjôëÑdG IôFÉW{ »FÉ¡f óYƒe ójóëJ

π«ë«ëØdG ≥dCÉJ ô°S ø«Ñj Ωôc

…QhódG ±ÉæÄà°SG πÑb á∏FÉg á©aO ø«ÑYÓdG íæªJ áªéædG IQGOEG

ô°üe Öîàæe ôµ°ù©e ¥Ó£fG øY ¿ƒÑ«¨j ø«aôàëe 4?ºjó≤dG ó«dG …QhO »a äÉHÉ«¨dG øªK ™aój øe ..∂dÉeõdG ΩCG »∏gC’G

 »∏jRGÈdG ¿CG ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,…QÉÑNEG ôjô≤J ôcP

 IóL  OÉ–’  »æØdG  ôjóŸG  ,»∏jQÉc  ƒ«HÉa

 ∫BG óªM Ò°üe Oóë«°S ,Ωó≤dG Iôµd …Oƒ©°ùdG

.öüædG øe QÉ©ŸG ≥jôØdG §°Sh ÖY’ Qƒ°üæe

 ,ájOƒ©°ùdG  "á«°VÉjôdG"  áØ«ë°U  âë°VhCGh

 ô¡°T ‘ »¡àæJ OÉ–Ód Qƒ°üæe ∫BG IQÉYEG ¿CG

 ™e ¥ÉØJ’G Ö°ùëHh ,πÑ≤ŸG ¿GôjõM /ƒ«fƒj

 OÉ–’G ≈∏Y Öéj ¬fEÉa ,öüædG »∏°UC’G ¬jOÉf

 πÑb  »FÉ¡f  πµ°ûH  ÖYÓdG  ™e  óbÉ©àdG  Ö∏W

.óMGh ô¡°ûH ¬JQÉYEG ájÉ¡f

 ‘ OÉ–’G ÖZQ ∫ÉM ‘ »eGõdEG óæÑdG Gògh

 Iõ«‡ äÉjƒà°ùe Ωób …òdG ÖYÓdG ™e óbÉ©àdG

 Ö°ùëH  ,≥jôØdG  ™e  á«°VÉŸG  äÉjQÉÑŸG  ‘

.áØ«ë°üdG

 …QhódG Ö«JôJ ‘ ™HGôdG õcôŸG OÉ–’G πàëjh

.á£≤f 32 ó«°UôH …Oƒ©°ùdG

 ádÉ°SQ ,IóL »∏gCG ºLÉ¡e áeƒ°ùdG ôªY ¬Lh

 áKÓãH  ¬≤jôa  IQÉ°ùN  Ö≤Y  ¬jOÉf  ÒgÉª÷

 ¤EG É¡«a íŸCG ,ÜÉÑ°ûdG ój ≈∏Y áØ«¶f ±GógCG

. Ö≤∏dÉH RƒØ∏d kÓgDƒe ¢ù«d ¬≤jôa ¿CG

 Ö≤Y á«fƒjõØ∏J äÉëjöüJ ‘ áeƒ°ùdG ∫Ébh

 ƒg Éeh ,kGô¡e êÉàëj …QhódÉH RƒØdG" :IGQÉÑŸG

 ≈∏Y Öéjh ,¬©HQ ≈àM ’h »∏gC’G ¬eó≤j ⁄

 ÖÑ°ùH Ö°†¨J ’ ≈àM ∂dP ∑QóJ ¿CG ÒgÉª÷G

."≥jôØdG É¡d ¢Vô©àj »àdG ôFÉ°ùÿG √òg

 äÉeƒ≤e Ö∏£àJ …QhódG ≈∏Y á°ùaÉæŸG" :™HÉJh

 ¿EG  πH  ,kÉÄ«°T  É¡æe  »∏gC’G  ∂∏Á  ’  ,á°UÉN

 ¬≤≤ëj  Ée  πch  ,…OÉædÉH  …hÉ°SCÉe  ™°VƒdG

."§≤a ÜQóŸGh ÚÑYÓdG Oƒ¡éH ≥jôØdG

 øY  ΩÓµdG  ójôj  ’  ¬fCG  ≈∏Y  áeƒ°ùdG  Oó°Th

 …OÉædG ¿CG ,™«ª÷G ¬aô©j ¿CG Öéj Ée πH ,óMCG

 õ«Ø– óLƒj ’h ÒÑc Ò°ü≤J øe ÊÉ©j »∏gC’G

.A»°T …CG ’h

 ∑Éæ¡a ,¬«dEG âeób …òdG …OÉædG ¢ù«d Gòg" :OGRh
 …òdG  »∏gC’Gh ‹É◊G »∏gC’G  ÚH ÒÑc ¥QÉa

."äGƒæ°S òæe ¬©e äóbÉ©J

 ¿Éc ,…QhódG ≥ëà°ùj »∏gC’G ¿Éc ƒd" :±OQCGh

."∂dP ≥ëà°ùj ’ ¬æµd Éæ«dEG »JCÉ«°S

 ÚÑYÓdGh ÜQóŸG øY åjó◊G ójQCG ’" :π°UGhh

 AÉ°T Éeh ˆG Qób øµdh ,ó«L πµ°ûH Ö©∏f øëæa

 ájƒ«°SB’G  ádƒ£ÑdG  iƒ°S Éæd  ≥Ñàj ⁄h ,π©a

 Ö©∏j ÜÉÑ°ûdG" :áeƒ°ùdG ºàNh ."É¡«a πJÉ≤æ°Sh

 ƒgh RƒØdG ¬d ∑hÈeh ,í«ë°U πµ°ûH Ωób Iôc

."á∏«∏dG ¬≤ëà°ùj

 ó«YGƒe ,IôFÉ£dG Iôµ∏d »æjôëÑdG OÉ–’G OóM

 ÚH ™ªéà°S »àdG …Qhó∏d á«FÉ¡ædG äÉjQÉÑŸG

.»∏gC’Gh Ö≤∏dG πeÉM ¥ôëŸG

 ,äÉ¡LGƒŸG óYƒe AÉKÓãdG ¢ùeCG OÉ–’G ø∏YCGh

 25  ¢ù«ªÿG  ¤hC’G  IGQÉÑŸG  ΩÉ≤à°S  å«M

 Ωƒj á«fÉãdG IGQÉÑŸGh ,‹É◊G ôjGÈa /•ÉÑ°T

 ¬éà«°S  Éª«a  ,ΩOÉ≤dG  ¢SQÉe  /QGPBG  1  ÚæKE’G

 5 á©ª÷G Ωƒj á∏°UÉØdG IGQÉÑŸG ¤EG ¿É≤jôØdG

 OóY ‘ Éª¡jhÉ°ùJ ∫ÉM ‘ πÑ≤ŸG ô¡°ûdG øe

 ‘ õFÉØdG  …QhódG  Ö≤∏H  êƒàjh  .äGQÉ°üàf’G

 á∏°UÉa á¡LGƒe ¿ÉÑ©∏jh ,»FÉ¡ædG øe ÚJGQÉÑe

.Éª¡dOÉ©J ∫ÉM ‘

 ∞°üf ‘ áªéædG ÜÉ°ùM ≈∏Y ¥ôëŸG πgCÉJh

.Ö«∏cQGO ≈∏Y »∏gC’G RÉa Éª«a ,»FÉ¡ædG

 á«dGó«ŸG  ≈∏Y  Ö«∏cQGOh  áªéædG  Ö©∏«°Sh

.ΩOÉ≤dG óMC’G Ωƒj ájõfhÈdG

 ≈∏Y  Éª¡e  GRƒa  ájƒ÷G  Iƒ≤dG  ≥jôa  ≥≤M

 äÉ°ùaÉæe øª°V OQ ¿hO ±ó¡H AÉHô¡µdG ¬Ø«°†e

 IôµdG …Qhód á«fÉãdG á∏MôŸG øe ¤hC’G ádƒ÷G

.RÉàªŸG »bGô©dG

 ‘ óªMCG …OÉªM óFÉ≤dG ™«bƒàH ±ó¡dG AÉLh

 Ö©∏e É¡Ø«°V »àdG  IGQÉÑŸG  øe 41 á≤«bódG
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ذكرت تقارير �إعالمية، �أن نادي �ساو 

باولو �لرب�زيل���ي �ن�سم �إىل �لأندية 

�ملهتم���ة بالتعاق���د م���ع �ملهاجم 

�لإ�سباين �لرب�زيلي دييجو كو�ستا.

وبح�سب �سبكة »�سكاي �سبورت�س« 

فاإن كو�ستا يجري حاليا مفاو�سات 

مع ن���ادي باملري��س �لرب�زيلي لكن 

�ساو باول���و �أي�سا �أب���دى �هتمامه 

ب�سمه.

ووفقا ل�سبكة »�سكاي« فاإن �لن�رص 

�ل�سع���ودي ج���دد رغبت���ه يف �سم 

كو�ست���ا وعر����س علي���ه 5 ماليني 

و200 �أل���ف جنيه �إ�سرتليني مقابل 

�لن�سمام للفريق حتى �سيف 2022 

لكن �لالعب رغب يف �حل�سول على 

�إ�سرتليني  �أل���ف  6 مالي���ن و900 

ع���ن �ملدة ذ�ته���ا، ليرت�جع �لنادي 

�ل�سعودي عن �سمه.

و�أعل���ن �أتلتيكو مدري���د، يف �أو�خر 

ف�سخ  �ملا�سي،  �أول/دي�سمرب  كانون 

تعاقده مع كو�ستا ومنذ ذلك �حلن 

مل يحرتف يف �أي فريق.

وكان عقد كو�ستا، 32 عاما، ينتهي 

بع���د �ستة �أ�سهر م���ن موعد �لف�سخ 

�ملبكر لكنه �أبدى رغبته يف �لرحيل 

ل�«�أ�سباب �سخ�سية«.

وفاز كو�ستا بلقب �لدوري �لإ�سباين 

م���ع �أتليتكو بعد �أن �سجل 27 هدفا 

يف مو�س���م 2013 2014/ قب���ل �أن 

ينتقل �إىل ت�سيل�سي �لإجنليزي.

وعاد كو�ستا �إىل �أتلتيكو يف �أيلول/

�سبتمرب 2017 لكن فرتته �لحرت�فية 

�لثانية مل تكن على نف�س �لقدر من 

�لنجاح.

و�سارك كو�ست���ا يف مبار�تن فقط 

من���ذ �لبد�ي���ة هذ� �ملو�س���م بعدما 

عانى كث���ري� من �لإ�سابة يف �أربطة 

�ل�س���اق بجان���ب �لإ�سابة بفريو�س 

كورونا �مل�ستج���د و�أي�سا معاناته 

من جتلط يف �لأوردة.

وتر�جعت �أي�س���ا م�ساركات كو�ستا 

مع �أتلتيكو بعد �لتعاقد مع �ملهاجم 

�لأوروجوي���اين لوي����س �سو�ريز من 

بر�سلونة.

ق���ام �لرب�زيلي روبرت���و فريمين���و، مهاج���م ليفربول، 

بحركة ��ستفز�زية جلمه���ور �لريدز على مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي.

وخ�رص ليفربول موؤخًر� ديربي �ملري�سي�سايد �أمام �إيفرتون 

بهدف���ن دون رد �أحرزهم���ا ريت�سارلي�س���ون وجيلف���ي 

�سيجورد�سون.

ووفًقا ل�سحيفة "�إك�سربي����س" �لربيطانية، فاإن فريمينو 

و�سع �إعجاًب���ا على �سورة مو�طنه ريت�سالي�سون ب�سبكة 

"�إن�ستج���ر�م"، عق���ب �إح���ر�زه لهدف �لتق���دم يف �سباك 
ليفربول و�لحتفال على ملعب "�أنفيلد".

و�أث���ار هذ� �لت����رصف ��ستياء جمهور �لري���دز �لذي كتب 

�لعديد من �لتعليق���ات �لغا�سبة ب�ساأن ت�رصف فريمينو 

على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الريا�ضة�لأربعاء 24 فرب�ير 2021 �� �لع�دد 14678 

�أكد جورجي، م�ساعد مدرب بني يا�س، �أن حكم 

مب���ار�ة �لفريق �أمام �سباب �لأهلي م�ساء �أم�س 

�لأول ، يف ن�سف نهائي كاأ�س رئي�س �لإمار�ت، 

»قت���ل« بن���ي يا�س، بعدم���ا �ألغ���ى »هدفًا 

�سحيحًا«، وطرد لعبن �ثنن من فريقه.

وقال جورجي، �ل���ذي ح�رص �ملوؤمتر �ل�سحفي 

عقب �ملبار�ة، لغياب �ملدرب د�نييل �إي�سايال، 

بعد طرده خالل �ملبار�ة: »ن�سعر باحلزن بعد 

خروجنا من كاأ�س رئي����س �لإمار�ت، ولالأ�سف 

لي�س باأيدينا، ولكن حكم �ملبار�ة قتلنا، بعدما 

�ألغى هدفًا �سحيحًا �سجلناه يف �لدقيقة 33«.

وع���ن حالتي �لطرد يف �ملب���ار�ة �لتي �نتهت 

مل�سلح���ة �سباب �لأهل���ي )1-0(، قال: »رمبا 

يكون �حلك���م حمقًا يف �لط���رد �لأول لالعبنا 

جو�و فيكت���ور يف �لدقيق���ة 57، ولكن �لطرد 

�لثاين لالعبنا خمي����س �حلمادي يف �لدقيقة 

89، غري م�ستحق من وجهة نظرنا كجهاز فني 

لبني يا�س«.

ومن جانبه، �أع���رب مهدي علي، مدرب �سباب 

�لأهلي، عن �سعادته بو�سول فريقه �إىل �ملبار�ة 

�لنهائية، وق���ال: »توقعنا مبار�ة �سعبة �أمام 

بني يا�س، و�أدينا �أف�سل يف �ل�سوط �لثاين عن 

�ل�سوط �لأول«.

و�أ�س���اف: »فريقنا تاأثر �سلب���ًا باللعب كل 3 

�أيام، وبغياب �لكث���ري من لعبيه �لذين عادو� 

للم�ساركة �لي���وم للم���رة �لأوىل، بعد �بتعاد 

طويل ع���ن �ملباري���ات، ولك���ن �ل�ستعد�د�ت 

للمبار�ة �خلتامية �سيكون خمتلفًا«.

مدرب بني يا�س: 
�لحكم »قتلنا« �أمام 

�سباب �لأهلي
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فيرمينو 

ي�ستفز جمهور 

ليفربول

بعث �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن، 

مدرب ريال مدريد، بر�سالة موؤخًر� 

�إىل مو�طنه كيليان مبابي، جنم 

باري�س �سان جريمان.

كان مباب���ي، �سج���ل 3 �أه���د�ف 

خالل ف���وز �س���ان جريمان على 

)4-1(، يف ذهاب ثمن  بر�سلونة 

نهائ���ي دوري �أبط���ال �أوروب���ا، 

�لأ�سبوع �ملا�سي.

ووفًق���ا لربنامج »�ل�سريجنيتو« 

�لإ�سباين، فاإن زيد�ن بعث بر�سالة 

�إىل مبابي عقب مبار�ة بر�سلونة 

يطلب منه �ل�ستم���ر�ر على هذ� 

�مل�ست���وى.  وربط���ت �لعديد من 

�لتقارير مبابي بالنتقال للريال 

يف �ل�سي���ف �ملقب���ل، خا�سة �إذ� 

��ستمر زيد�ن عل���ى ر�أ�س �جلهاز 

�لفني للمريجني.

وينتهي عقد مبابي، مع باري�س 

يف �سيف 2022، ويرف�س �لالعب 

�لفرن�سي  �لن���ادي  كل حماولت 

للتجديد.

�لك�سف عن ر�سالة زيد�ن لمبابي بعد 
هاتريك بر�سلونة

مدرب �ل�سارقة يقلل من تاأثير توديع 3 بطولت 

في �سهر
طلب عبد �لعزي���ز �لعنربي، مدرب 

�ل�سارقة، من لعبيه عدم �لنظر �إىل 

�خللف و�لتفكري يف �مل�ستقبل، بعد 

�خل�س���ارة )0-3( �أمام �لن�رص م�ساء 

�أم����س �لأول ، وود�ع كاأ����س رئي�س 

�لإمار�ت من �لدور ن�سف �لنهائي.

وق���ال يف �ملوؤمت���ر �ل�سحفي عقب 

�ملب���ار�ة: "�خل�سارة لن توؤثر علينا 

معنوي���ًا، وما يز�ل لدين���ا بطولة 

دوري �خللي���ج �لعربي لنفكر فيها، 

و�خلروج من 3 بط���ولت يف �سهر 

و�حد، �أمر يحدث يف كرة �لقدم".

�ل�سوبر  مب���ار�ة  �ل�سارقة  وخ����رص 

�لإمار�ت���ي �أمام �سب���اب �لأهلي ثم 

ودع بطولتي كاأ�س رئي�س �لإمار�ت 

وكاأ�س �خلليج �لعربي.

وعن �خل�س���ارة �لثقيلة من �لن�رص، 

�أمام  قال: "�ملبار�ة كان���ت �سعبة 

فري���ق مكتمل �ل�سف���وف، وتعر�س 

�ل�سارق���ة قبلها لغياب���ات موؤثرة، 

ب�سب���ب �لإ�ساب���ات، وعلين���ا عدم 

�لنظر للخلف".

ومن جانبه، عرب ر�مون دياز، مدرب 

�لن����رص، عن �سعادته بالو�سول �إىل 

نهائي �لكاأ�س، وقال: "�أهنئ لعبي 

�لن�رص على م���ا قدموه، وترجمتهم 

للعمل �ملكثف خ���الل �لثالثة �أيام 

�ملا�سية، بتقدميه���م مبار�ة ر�ئعة 

�أمام مناف�س قوي".

و�أ�ساف: "�لفوز )3-0( على �ل�سارقة 

م�ستح���ق، بعدما قمن���ا بت�سحيح 

�لو�س���ع، وحل م�سكلة معاناة عدم 

�لت�سجيل يف �ملبار�تن �لأخريتن، 

ونتمنى �أن ي�ستمر تف

بعد �ن�سحاب �لن�سر.. مناف�سة بر�زيلية على دييجو كو�ستا

زلت���ان  �ل�سوي���دي  يه���دد 

ميالن،  مهاج���م  �إبر�هيموفيت����س، 

�لرو�سونريي بورط���ة جديدة خالل 

�لأ�سابيع �ملقبلة.

وكان ميالن خ����رص مبار�تن على 

�لتو�يل �أم���ام �سبيزي���ا و�إنرت، مما 

جعله يفقد �سد�رة �لدوري �لإيطايل 

لأول مرة خالل �ملو�سم �جلاري.

"لجازيت���ا  ل�سحيف���ة  ووفق���ا 

ديل���و �سب���ورت" �لإيطالي���ة، فاإن 

�إبر�هيموفيت�س �سيكون �سيف �رصف 

يف مهرجان "�سانرميو" �لذي �سيقام 

من 2 �إىل 6 مار�س/ �آذ�ر �ملقبل.

وياأتي هذ� رغم �أن ميالن �سيخو�س 

�لف���رتة، حيث  مبار�ت���ن يف هذه 

�سيو�ج���ه �أودينيزي يوم 3 مار�س/ 

�آذ�ر، ثم يلتق���ي مع هيال�س فريونا 

يوم 7 من �ل�سهر نف�سه )عقب �نتهاء 

�ملهرجان بيوم و�حد(.

�أن م�س���وؤويل ميالن  �إىل  و�أ�س���ارت 

ل يق���درون عل���ى من���ع �إب���ر� من 

ح�س���ور �ملهرج���ان، لأن �ملهاجم 

�ل�سويدي وق���ع بالفعل على عقود 

�لتو�جد ك�سي���ف، قبل �لتجديد مع 

�لرو�سون���ريي ب�س���كل ر�سم���ي يف 

�ل�سيف �ملا�سي.

وذك���رت �أن ميالن عند �لتجديد مع 

�إب���ر� و�فق على هذ� �لأمر، ول ميكن 

�لرت�جع �لآن ع���ن ح�سور �ملهاجم 

�ل�سويدي يف �ملهرجان.

وج���ه �لربتغ���ايل كري�ستيان���و رونال���دو، جن���م 

يوفنتو�س، ر�سال���ة �إىل زمالئه يف �سفوف �ل�سيدة 

�لعجوز عقب مبار�ة كروتوين.

وكان رونال���د �سجل هدفن خ���الل �لنت�سار على 

كروت���وين بنتيجة 3-0، �أم�س �لأول �لإثنن، �سمن 

مناف�سات �جلولة 23 من �لدوري �لإيطايل.

ون����رص رونالدو، عل���ى ح�ساب���ه �لر�سمي مبوقع 

�لتو��س���ل �لجتماع���ي "تويرت" �س���ور �لحتفال 

باأهد�ف���ه يف �ملبار�ة، وكتب عليها: "�نت�سار مهم! 

�سعي���د لأنني �ساعدت �لفري���ق! ��ستمرو� على هذ� 

�لأد�ء يا �سباب".

يذك���ر �أن رونالدو و�س���ل �إىل 18 هدفا يف �سد�رة 

ه���د�يف �ل���دوري �لإيط���ايل، متفوًق���ا بهدف على 

�لبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم �إنرت ميالن.

�سر ف�سل ميالن في حل ورطة 
�إبر�هيموفيت�س

رونالدو ين�سح لعبي 
يوفنتو�س



�أبوظبي ـالوحدة:

برعاية �صمو �ل�صي���خ من�صور بن ز�يد �آل 

نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير 

�صوؤون �لرئا�صة، تنطل���ق �ليوم فعاليات 

�لن�صخة �لعا����رة لبطولة كاأ�س �صاحب 

لقف���ز �حلو�جز  �لدولة  رئي����س  �ل�صم���و 

من فئ���ة �لثالث جن���وم، وينظمها �حتاد 

�لإمار�ت للفرو�صية و�ل�صباق، على ميد�ن 

نادي �أبوظبي للفرو�صية، باإ�ر�ف �لحتاد 

�ل���دويل للفرو�صية، ومب�صان���دة ورعاية 

جمل����س �أبوظب���ي �لريا�ص���ي، و�رك���ة 

لوجنني � ر�عي���ة دوري �لإمار�ت لوجنني 

لقفز �حلو�جز للعام �لتا�صع على �لتو�يل، 

وجتري فعاليات �لبطولة على مدى �أربعة 

�أيام بد�أت يوم �أم�س �لثالثاء بالإجر�ء�ت 

�لبيطري���ة للخي���ول �مل�صارك���ة، وتقام 

مناف�صاتها م���ن �لأربعاء 24 وحتى يوم 

�جلمعة 26 فرب�ير �حلايل، وتتاألف بطولة 

كاأ�س رئي�س �لدولة من �صت مناف�صات من 

فئة �لثالث جنوم، ويبلغ �إجمايل جو�ئزها 

)219.500( يورو، وتختتم مبناف�صة كاأ�س 

�لبطولة م���ن جولت���ني، وجو�ئزها )95( 

�ألف يورو، ويتز�من م���ع �حلدث �لرئي�س 

بطول���ة دولية من فئ���ة �لنجمة �لو�حدة 

خليول �لقفز �ل�صغ���رة من ثالث �أ�صو�ط 

ويبلغ جمموع جو�ئزها )65( �ألف درهم، 

للفر�صان من فئة  ومناف�صتان دوليت���ان 

�لنا�صئني )�جلوني���ورز( وجو�ئزهما )30( 

�ألف دره���م، ومثلهما للفر�ص���ان من فئة 

�لأ�صبال بجو�ئز جمموعها )25( درهم.

ي�صت�صيف نادي �أبوظبي للفرو�صية للمرة 

�لثانية عل���ى �لتو�يل فعاليات مناف�صات 

�لبطول���ة من فئ���ة �لثالث جن���وم على 

ميد�نه �لرملي، وهي �مل���رة �لأوىل �لتي 

تنظم فيها �لبطولة بت�صنيف )3*( ب�صبب 

جائح���ة كورونا وتعقي���د�ت حركة �صفر 

�لفر�صان وترحيل �خلي���ول حول �لعامل، 

بعد ت�ص���ع دور�ت �أقيم���ت فيها �لبطولة 

بت�صني���ف )5*(، ويحر�س �حتاد �لإمار�ت 

للفرو�صية و�ل�صباق على تنظيم �لبطولة 

م���ن فر�صان  للكثرين  دعمًا وم�صان���دة 

�لإم���ار�ت لقف���ز �حلو�ج���ز، ولر�صفائهم 

�لفر�صان �لذين �ختارو� مو��صلة ن�صاطهم 

يف ريا�ص���ة قفز �حلو�جز م���ع عدد كبر 

من خيول �لقفز عل���ى �أر�س �لإمار�ت، ل 

�صيم���ا �لفر�صان �لذي���ن بحوزتهم خيول 

�لقفز �ل�صغرة وما ز�لت يف طور �لتدريب 

و�لإع���د�د و�لتجهيز، ع���رب �نت�صابهم �إىل 

�أندية ومر�كز �لفرو�صية وم�صاركاتهم يف 

برناجمه���ا �ملو�صمي �ملنتظ���م و�حلافل 

باملناف�صات �ملحلية و�لبطولت �لدولية، 

و�ملز�يا و�لفو�ئ���د �لتي يجنيها �لفر�صان 

و�لفار�صات من فئتي �لنا�صئني و�لأ�صبال، 

و�كت�صابهم �ملزيد م���ن خرب�ت �لحتكاك 

و�لتناف����س مع غرهم م���ن فر�صان �لقفز 

من دول �لعامل.

للفرو�صي���ة  �لإم���ار�ت  �حت���اد  ي�صع���ى 

و�ل�صب���اق، و�لحتاد �ل���دويل للفرو�صية، 

�إىل تق���دمي بطول���ة مميزة ت�ص���م �أف�صل 

�لفر�صان �لدوليني لتقدمي �أد�ء متميز فى 

�لبطولة �لتي تقام عل���ى �أر�س �لإمار�ت 

للمرة �لعا�رة، متمنني جلميع �لفر�صان 

�لتوفي���ق يف حتقي���ق تطلعاته���م م���ن 

�مل�صاركة يف �لبطولة، وما يتز�من معها 

م���ن مناف�ص���ات دولية لفئت���ي �لفر�صان 

�لأ�صب���ال و�لنا�صئ���ني، و�لبطولة �لدولية 

ت�صني���ف �لنجمة �لو�ح���دة خليول �لقفز 

�ل�صغرة �لت���ي �أ�صبحت جت���د �هتمامًا 

كبر�ً يف بط���ولت �لقف���ز �لدولية �لتي 

تقوم بتنظيمها �أندي���ة ومر�كز �لفرو�صية 

يف �لإمار�ت.

�لن�صخة  �نطالقة فعالي���ات  ومبنا�صب���ة 

�لعا����رة لبطولة كاأ����س �صاحب �ل�صمو 

رئي����س �لدولة لقفز �حلو�جز، قال �صعادة 

�للو�ء �لدكتور �أحمد نا�ر �لري�صي، رئي�س 

�حتاد �لإمار�ت للفرو�صية و�ل�صباق:

�لري�ســي: مكانته رفيعــة و�سامية 

حملياً وعاملياً

�أك���د �صعادة �للو�ء �لدكت���ور �أحمد نا�ر 

�لري�صي رئي�س �حتاد �لإمار�ت للفرو�صية 

و�ل�صب���اق، �أن كاأ�س رئي����س �لدولة لقفز 

�حلو�ج���ز، بطولة لها مكانته���ا �لرفيعة 

و�ل�صامي���ة حمليًا وعاملي���ًا، وت�صل هذ� 

�ملو�ص���م �إىل �لن�صخ���ة �لعا����رة وهي 

عل���ى قمة بط���ولت ه���ذه �لريا�صة كما 

يف �ل�صن���و�ت �ملا�صية، ويق�صدها �صفوة 

�لفر�صان و�لفار�صات يف �لدولة، و�لنخبة 

�لعاملي���ة، ملا لها من قيم���ة عالية يف 

عنا�ره���ا كاف���ة، �لفني���ة و�لتنظيمية 

و�للوج�صتية، وجو�ئزها �ملتميزة.

وقال: بطولة حتم���ل ��صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ خليفة بن ز�ي���د �آل نهيان رئي�س 

�لدول���ة حفظ���ه �هلل، منا�صب���ة غالي���ة 

ينتظرها �جلمي���ع يف كل مو�صم لتجديد 

�لولء للقيادة �لر�صيدة، وتقدير�ً وعرفانًا 

ملا تقدمه للوطن من عطاء جلودة �حلياة 

و��صتد�مته���ا، ومتي���ز يف كل �ملحاف���ل 

�أبهرت به �لإمار�ت �لعامل يف �لعديد من 

�ملجالت بكفاءة �أبنائها وبناتها.

و�أ�صاف: لق���د ظلت هذه �لبطولة �لغالية 

ومنذ �نطالقتها �أك���رب د�عم لريا�صة قفز 

�حلو�ج���ز يف �لدول���ة، و�صكل���ت قاعدة 

لنطالقة �لعديد من �لفر�صان و�لفار�صات 

�لأبط���ال �لذي���ن و��صل���و� م�صرتهم يف 

�صاحات �لتميز لي�صجلو� جناحات باهرة 

حمليًا وخارجيًا.

وتاب���ع: �لبطولة تقام ه���ذ� �لعام و�صط 

ظروف ��صتثنائية ب�صبب تد�عيات جائحة 

كورونا، ونحن عل���ى ثقة باأن �لفار�صات 

�ملناف�صات  �صيخو�صون  �لذين  و�لفر�صان 

�صيقدمون �أف�صل ما لديهم من م�صتويات 

فني���ة، كون �لفوز به���ذ� �للقب �لكبر هو 

�إجناز يكتب مباء �لذهب. 

يرت�أ�س �للجن���ة �ملنظمة �لعليا للبطولة 

�صمو �ل�صيخ من�صور ب���ن ز�يد �آل نهيان، 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �صوؤون 

�لرئا�ص���ة، �لرئي����س �لفخ���ري للبطولة، 

�لبطولة  مناف�ص���ات  فعالي���ات  ويرت�أ�س 

�أمني  �صعادة �لدكت���ور غامن �لهاج���ري، 

�لإمار�ت للفرو�صية و�ل�صباق،  عام �حتاد 

رئي����س �لبطولة، ويت���وىل �إد�رة �لبطولة 

خالد علي �جلنيبي، مدير �لبطولة.

 وميد�ني���ا يدير جلنة حتكي���م �لبطولة 

طاقم مكون من �صت���ة حمكمني دوليني، 

غالبيتهم من �أبناء دولة �لإمار�ت، ويرت�أ�س 

�للجنة �ل���دويل �لإمار�تي خليل �إبر�هيم، 

بالإ�صاف���ة �إىل �حلك���م �لأجنب���ي كارين 

�صنديل م���ن �إيطاليا، وي�صم���م م�صار�ت 

�أر�س  مناف�صات �لبطول���ة وينفذها على 

�مليد�ن، �مل�صمم �لدويل فر�نك روتنربغر، 

مبعاونة ثالثة م�صممني دوليني، وي�رف 

على ميادين �لبطولة �لدويل علي مهاجر، 

مبعاون���ة خم�صة م�رف���ني دوليني، هذ� 

�إ�صافة �إىل طاقم م���ن �لأطباء �لبيطريني 

�لبيطرية  و�لرعاي���ة  �لعناي���ة  لتق���دمي 

للخيول �مل�صارك���ة يف �لبطولة ب�صحبة 

فر�صانها منذ قدومها و�إىل حني مغادرتها 

�أر�س �لإمار�ت متوجهة �إىل حيث �أتت.

من ذاكرة احلدث

�أقيمت �لن�صخة �لأوىل لبطولة كاأ�س رئي�س 

�لدول���ة من �لفئة �لرفيع���ة، وكاأ�س �لأمم 

لقفز �حلو�جز، يف �مليد�ن �لع�صبي بنادي 

غنتوت لل�صب���اق و�لبولو يف �صهر فرب�ير 

2010، ون���ال لقبها �لفار����س �لبلجيكي 

جو�س ل�صنك بالفر�س "فلنتينا"، وكاأ�س 

�لأمم فاز بها �لفري���ق �لربيطاين يف �أول 

مرة تق���ام فيها �لبطولة خ���ارج قارتي 

�أوروبا و�أمريكا منذ �نطالقتها �لأوىل عام 

1909 قبل �أكرث من مائة وع�رين عامًا.
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نظم مرك���ز �لتحكيم �لريا�صي بد�ئ���رة �لق�صاء 

يف �أبوظبي، ن���دوة �فرت��صية، بعن���و�ن "متثيل 

�لعمالء يف �لنز�عات �لريا�صية"، مب�صاركة نخبة 

م���ن �ملتخ�ص�صني �لدولي���ني يف جمال �لقانون 

�لريا�صي وق�صاي���ا �لتحكي���م �لريا�صية. وذلك 

تنفيذ�ً لتوجيهات �صم���و �ل�صيخ من�صور بن ز�يد 

�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون 

�لرئا�صة رئي�س د�ئرة �لق�صاء؛ بالعمل على �إثر�ء 

�لنه���ج �لعلمي �لقانوين ومو�كب���ة �مل�صتجد�ت 

�لت�ريعي���ة و�لق�صائية عل���ى كافة �مل�صتويات 

�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.

و�أو�صح مركز �لتحكيم �لريا�صي؛ �أن �لندوة �لتي 

ح�رها �أكرث من 1830 من �ملخت�صني و�ملهتمني 

بالقانون �لريا�صي يف 35 دولة عربية و�أجنبية؛ 

ناق�صت �أه���م �لنقاط �لتي يج���ب مر�عاتها عند 

متثيل �لالعبني يف �لنز�عات �لريا�صية وذلك يف 

�إط���ار تبني د�ئرة �لق�صاء خطة متكاملة لتطوير 

ون�ر �لوعي باإجر�ء�ت �لتحكيم �لريا�صي حول 

�لعامل، ويف �ملنطقة �لعربية ب�صكل خا�س.

وق���ال في�ص���ل �خل���وري �ملدي���ر �لإد�ري ملركز 

�لتحكي���م �لريا�صي - يف �لكلم���ة �لفتتاحية 

للندوة - �إن �ملركز يطمح لأن يكون �أحد �أف�صل 

مر�ك���ز "كا�س" يف �لع���امل، وق���د و�صع لذلك 

خط���ة متكامل���ة تت�صمن تق���دمي خدمات ذ�ت 

م�صتوى عاملي و تثقيف �ملجتمع حول �لقانون 

�لريا�صي مع �لرتكيز على �لإجر�ء�ت و�لقو�نني 

�مل�صتحدثة على �ل�صاحة �لريا�صية.

من جهت���ه؛ �أكد �صع���ادة �للو�ء �لدكت���ور �أحمد 

نا����ر �لري�صي؛ رئي�س �حتاد �لإمار�ت للفرو�صية 

و�ل�صباق؛ �أهمية ��صت�صاف���ة وتنظيم �لفعاليات 

و�ملنتديات و�ملوؤمتر�ت �لريا�صية �لدولية بهدف 

تعزيز مكانة �لدولة يف هذ� �ملجال.

و�أَ�ص���اف �أن مركز �أبوظب���ي للتحكيم �لريا�صي 

"كا�س" يعد �إجناز�ً �صخمًا يف �إطار تعزيز �صناعة 
�لريا�ص���ة يف �ل����رق �لأو�صط و�لع���امل ب�صكل 

عام.. م�صيد�ً بجه���ود �ملركز �لذي �أ�صبح من �أهم 

�ملن�صات �لتوعوية للتعريف بالقو�نني �لريا�صة، 

�إ�صاف���ة �إىل دوره يف تر�صيخ �لعد�لة يف جميع 

�لنز�عات �لريا�صة.

و�أد�ر �لن���دوة كلوي فروني���كا �صايرون �لباحث 

�لقانوين مبكت���ب �صعادة وكيل د�ئ���رة �لق�صاء 

يف �أبوظبي و�صارك فيه���ا نخبة من �خلرب�ء يف 

�لقانون �لريا�صي؛ ومت مناق�صة �أهم �مل�صائل �لتي 

يجب مر�عاتها عند متثيل �ملوؤ�ص�صات �لريا�صية 

و�لالعبني مع �إلقاء �ل�صوء على �أف�صل �ملمار�صات 

يف متثيل �لريا�صي���ني و�لنو�دي يف نز�عات كرة 

�لقدم و�لنهج �لتكتيكي �لذي يجب �تباعه من قبل 

�لريا�صيني �مل�صتبه يف تعاطيهم �ملن�صطات عند 

�لدفاع عن �أنف�صهم �أمام �لتحكيم �لريا�صي.

مركز التحكيم الريا�سي ينظم ندوة 

افترا�سية حول »النزاعات الريا�سية«

بطولة كاأ�س رئي�س الدولة اأرفع دوليات القفز بالمو�سم 

تنطلق اليوم

دبي ـ وام :

 تاأه���ل فريق �لن�ر �لليل���ة �إىل نهائي كاأ�س 

رئي�س �لدولة لكرة �لقدم 

بعدما فازعل���ى �ل�صارقة بثالثة �أهد�ف مقابل 

ل �صيء يف �للق���اء �لذي جمعهما على ��صتاد 

ر��صد بدبي.

و يلتقي �صب���اب �لأهلي و�لن����ر يف نهائي 

�لبطول���ة وذل���ك للم���رة �لثالث���ة يف تاريخ 

�لفريقني مع كاأ�س رئي�س �لدولة لكرة �لقدم.

»الآ�سيوي« ي�ستعر�س اإنجازات 

عمر عبد الرحمن

»اأبوظبي للفرو�شية« ت�شت�شيف فعاليات دورتها العا�شرة

اأبوظبي/ وام:

 �أف���رد �لحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم م�صاحة 

كبرة على موقع���ه �لر�صمي للحديث عن 

�نتقال �لالعب عمر عبد �لرحمن �إىل �صباب 

�لأهلي.

و��صتعر�س �أهم �إجناز�ت �لالعب مع �لعني 

و�ملنتخب �لوطني، وم�صرته مع كرة �لقدم 

�لتي بد�أها عام 2000، قبل �أن ينتقل على 

�لعني عام 2006، ليبقى معه حتى 2018، 

قب���ل �أن ينتق���ل يف جترب���ة �حرت�فية �إىل 

�له���الل �ل�صعودي، يف نف����س �لعام، و�لتي 

تعر�س فيها لالإ�صابة يف �لرباط �ل�صليبي، 

و�بتعد عن �لكرة ملدة عام، عاد بعدها �إىل 

دوري �لإم���ار�ت عام 2019 من بو�بة نادي 

�جلزي���رة �لذي بقي به حت���ى �لإعالن عن 

�لنف�صال بالرت��ص���ي و�لنتقال �إىل �صباب 

�لأهلي �لأ�صبوع �ملا�صي.

و�أكد �ملوق���ع �لر�صمي لالحتاد �لآ�صيوي �أن 

�لالع���ب عمر عبد �لرحمن حقق �لعديد من 

�لإجن���از�ت �ل�صخ�صية �أبرزه���ا فوزه بلقب 

�أف�ص���ل لع���ب يف �آ�صيا ع���ام 2016، بعد 

م�صاركت���ه �ملوؤث���رة مع �لع���ني يف دوري 

�لأبطال.

اأبوظبي ــ وام :

 �أهدى �ل�صلوفيني تادي بوجات�صار، فريق 

�لإم���ار�ت، �صد�رة ط���و�ف �لإمار�ت 2021 

للدر�ج���ات �لهو�ئي���ة، �ل�صب���اق �لعاملي 

�لوحيد يف �ل����رق �لأو�صط �صمن �أجندة 

�صباقات �لحتاد �لدويل، وذلك عقب نهاية 

�ملرحلة �لثانية �لتي �أقيمت �ليوم بجزيرة 

�حلديري���ات بالعا�صم���ة �أبوظبي ب�صباق 

�رعة �صد �ل�صاعة مل�صافة 13 كلم.

وت�صدر بوجات�صار بطل طو�ف فرن�صا �لعام 

�ملا�صي و�أح���د �أبرز �ملر�صحني للمناف�صة 

على �للق���ب �لرتتيب �لعام للطو�ف بزمن 

ق���دره 4.00.05 �صاع���ة، على �لرغم من 

حلول���ه يف �ملرك���ز �لر�ب���ع يف �ملرحلة 

�لثانية، ليخط���ف در�ج فري���ق �لإمار�ت 

�لقمي����س �لأحم���ر �ملخ�ص����س ملت�صدر 

�لط���و�ف، وبفارق 5 ث���و�ن عن �لربتغايل 

جو�و �أملي���د� در�ج فريقكويك �صتيب �لذي 

ج���اء يف �ملركز �لثاين يف �لرتتيب �لعام، 

و�ل�صاد�س عقب نهاية �ملرحلة �لثانية.

وكان �لإيطايل فيليب���و جانا در�ج فريق 

�إينو����س �لربيطاين قد �أحرز لقب �ملرحلة 

نتيج���ة  يف  "�حلديري���ات"،  �لثاني���ة 

متوقعة باعتب���اره بطل �لعامل ل�صباقات 

�صد�ل�صاع���ة، حي���ث �أنه���ى �ل�صباق يف 

13.56 دقيقة.

وج���اء يف �ملرك���ز �لث���اين �ل�صوي�ري 

�صتيف���ان بي�صرجر در�ج فري���ق "�إي �إف 

�إيديوكي�صن"، بفارق 14 ثانية عن جانا، 

فيما �حتل �ملركز �لثالث �لد�مناركي در�ج 

فريق �لإمار�ت ميكيلبرج، وخلفه زميله 

يف �لفريق تاديبوجات�صار.

بالقمي����س  �أملي���د�  ج���و�و  و�حتف���ظ 

�لط���و�ف  �لأخ�ر�ملخ�ص����س ملت�ص���در 

بالنقاط���ب عدم���ا رفع ر�صي���ده �إىل 23 

نقطة، بفارق 3 نقاط عن �لإيطايل فيليبو 

جانا، وتاديبوجات�صار �لذي �حتل �ملركز 

�لثالث بالنق���اط بر�صيد 19 نقطة، ويف 

�ملركز �لر�بع �لهولندي ديفيد ديكر در�ج 

فريق جامبو فيزما.

وحقق بوجات�صار �لعدي���د من �ملكا�صب 

ليوؤكد تاأل���ق فريق �لإم���ار�ت بعد مرور 

مرحلتني فقط على �لطو�ف بعد �أنخطف 

�لقمي����س �لأبي����س لأف�ص���ل در�ج�صاب، 

متقدم���ا على جو�و �أملي���د�، فيما �حتفظ 

�لأخ���ر بالقمي����س �لأ�ص���ود �ملخ�ص�س 

ملرحلة �ل�رعة �ملتو�صطة.

وت���وج �صع���ادة �ملهند����س حم���د علي 

�لظاه���ري وكيل د�ئرة تنمي���ة �ملجتمع 

فيليبو جانا بلقب بطل �ملرحلة �لثانية، 

بينما توج �صعادة عارف �لعو�ين �لأمني 

�لعام ملجل����س �أبوظبي �لريا�صي، و�أن�س 

�لقبي�صي نائب �لرئي�س �لتنفيذي للمو�رد 

�لب�ري���ة و�لإد�رة ب�رك���ة �أدنوك �لربية 

بوجات�صار بالقمي�س �لأحمر.

و�ص���ارك يف تتوي���ج مت�ص���دري �لطو�ف 

�صلط���ان �لظاهري مدير ع���ام �ت�صالت 

باأبوظبي، و�لعقيد حمد عبد �هلل �لنيادي 

مدير مديرية �رط���ة �لعا�صمة، وحممد 

�لقا�صم �ملدير �لإد�ري يف نخيل، وحممد 

�صند �لقبي�ص���ي ع�صو جمل�س �إد�رة �حتاد 

�لإمار�ت للدر�جات، و�لكابنت طيار �ل�صيد 

ها�صم �لها�صمي، مدير م�روع جتاري يف 

�أبوظبي، وبنجاي���ن ديفيد مارتن  طر�ن 

رئي�س �ملكتب �لتجاري يف VPS للرعاية 

�ل�صحية.

من جهت���ه �أعرب ت���ادي بوجات�صار عن 

�صعادت���ه بت�ص���در �لن�صخ���ة �لثالثة من 

طو�ف �لإمار�ت بعد مرحلتني من �ل�صباق، 

وق���ال يف ت�ريحات���ه عق���ب �ملرحلة 

�لثاني���ة �ليوم: "كان يومًا جيد�ً بالن�صبة 

يل و�صعيد مب���ا قدمته من �أد�ء، وبالطبع 

كان مهما للغاية �صو�ء يل وللفريق �رتد�ء 

�لقمي�س �لأحمر وت�ص���در �لرتتيب �لعام 

للطو�ف يف ظل �لرغبة �لقوية للمناف�صة 

على �للقب مب���ا مينحني د�فعًا كبر�ً يف 

�ملر�حل �ملتبقية".

و�أو�ص���ح �أنه ي�صعر بحال���ة جيدة خالل 

م�صاركت���ه يف �لط���و�ف، و�أن���ه ل توجد 

�صغوط���ات عليه رغ���م �لرت�صيحات �لتي 

تتجه يف �صاحله، خ�صو�صًا عقب تتويجه 

بلقب ط���و�ف فرن�ص���ا 2020، �إذ �أ�صبحت 

�لأنظ���ار م�صلطة عليه كو�ح���د من �أف�صل 

در�ج���ي �لعامل يف �لوق���ت �حلايل، قائال: 

"بالتاأكيد ن�صعى يف فريق �لإمار�ت للفوز 
بالط���و�ف يف موطنه، و�أ�صك���ر م�صوؤويل 

�لفريق عل���ى منحي �لثق���ة، و�أتطلع �إىل 

تقدمي كل ما لدي من �أجل �لفريق، ل�صيما 

�أن �لفري���ق ميل���ك جمموعة م���ن �أف�صل 

�لدر�جني يف �لعامل".

بدوره ق���ال �لإيطايل فيليبو جانا �ملتوج 

بلقب مرحل���ة "�حلديري���ات": "لي�س من 

�ل�صهل �أب���د�ً �لفوز بتجرب���ة �لوقت حتى 

لو قمت بذلك �أرجل جي���دة وتركيز قوي، 

وحل�صن �حلظ لياقتي �لبدنية جيدة، وكنت 

جاهز�ً للمناف�ص���ة يف مرحلة �صباق �صد 

�ل�صاعة".

"حققنا نتيجة ر�ئعة خ�صو�صًا  و�أ�صاف: 

�أنه���ا �مل�صارك���ة �لأوىل يل يف �لإمار�ت، 

ورغم �رعة �لري���اح جنحت يف حتقيق 

معدل �رعة بلغ 56 كلم يف �ل�صاعة وهو 

ما منحني �أف�صل توقيت".

من ناحية �أخرى �أعلن �ليوم فريق �لبي�صني 

فينيك����س �لبلجيك���ي �لن�صح���اب م���ن 

�لن�صخة �لثالثة وذلك قبل بد�ية �ملرحلة 

�لثانية، ..وقال �ملكتب �لإعالمي حلكومة 

�أبوظبي يف بيان ر�صمي: "بالتن�صيق مع 

منظمي وحكام ط���و�ف �لمار�ت �لدويل، 

قرر فريق �لبي�ص���ني فينيك�س �لن�صحاب 

من �لطو�ف حر�صًا على �إحكام "�لفقاعة 

�لطبية" لل�صباق بعد �كت�صاف �إ�صابة �أحد 

�أفر�د طاقم �لفريق بفرو�س "كوفيد-19" 

من خ���الل �لفحو�ص���ات �لدوري���ة �لتي 

�أجريت للم�صاركني يف �حلدث عقب نهاية 

�ملرحلة �لأوىل .

بوجات�سار يهدي فريق الإمارات �سدارة 

طواف الإمارات ..

 الن�سر اإلى نهائي كاأ�س رئي�س الدولة 

لكرة القدم

الإيطالي جانا يتوج بلقب المرحلة الثانية



�ساع منذ ف���رة لي�ست 

بالقليل���ة اأن املواط���ن 

قراءة  الأقل  هو  العربي 

دعمته  ما  وهو  عامليًا، 

وتقاري���ر  اإح�ص���اءات 

دولي���ة، لكن يب���دو اأن 

تغ���رت  املعطي���ات 

الع����ر  ال�صن���وات  يف 

تغرت  ومعها  الأخرة، 

النتائ���ج فيم���ا يخ�ص 

القراءة والقرّاء العرب.

وكان "تقري���ر التنمي���ة 

الب�ري���ة" لع���ام 2003 ال�ص���ادر ع���ن 

"اليون�صكو"، قد اأو�صح باأن كل 80 مواطنًا 
عربي���ًا يقومون بقراءة كت���اب واحد يف 

ال�صنة، يف حني يق���راأ املواطن الأوروبي 

نحو 35 كتابًا.

 NOP" ولكن، بح�ص���ب اأحدث بيان���ات

 World Culture Score
العامل���ي  املوؤ����ر  ح���ول   "Index
للإجناز الثقايف، وال�ص���ادر مطلع العام 

 Statista �رشك���ة  ع���ن  اجل���اري 

الأملانية املتخ�ص�صة يف بيانات ال�صوق 

وامل�صتهلك���ني، بال�صرتاك م���ع �صحيفة 

"اإندبندنت" الربيطانية، فقد دخلت م�ر 
واململكة العربية ال�صعودية �صمن الدول 

الأكرث قراءة عامليًا.واحتلت م�ر املرتبة 

5 بني دول العامل الأكرث قراءة، مبعدل 7:30 

�صاعات اأ�صبوعيا، فيما جاءت ال�صعودية 

يف املرتب���ة 11 عاملي���ًا، مبع���دل 6:46 

املركز  الهند  اأ�صبوعيا.واحتل���ت  �صاعات 

الأول عاملي���ًا، وجاءت تايلند يف املركز 

الثاين، وال�صني يف املركز الثالث. وكانت 

املفارق���ة يف احت���لل الوليات املتحدة 

املرتبة 23، مبعدل 5:42 اأ�صبوعيًا .

ال�ص���داع اأحد اأكرث امل�ص���كلت ال�صحية 

التي يعاين منه���ا عدد كبر من النا�ص، 

واختلف���ت اأن���واع الإ�صاب���ة ب���ه تبعًا 

لأ�صبابه���ا، وقد يكون يف بع�ص الأحيان 

خفيفًا يزول بعد فرتة ق�صرة من الزمن، 

ويف حالت اأخرى يكون ال�صداع م�صتمراً 

وب�صكل متك���رر م�صببًا اآلم مزعجة تقف 

عائق���ًا اأمام القي���ام بالأن�صطة واملهام 

اليومية.

يرتبط ال�ص���داع امل�صتمر مبجموعة من 

الأ�صب���اب التي تق���ف وراء تل���ك الآلم 

احلادة واملزعجة ومنها:

– الإ�صابة بفقر الدم.
– ا�صطرابات الن���وم، وعدم اأخذ الق�صط 

الكايف من ال�صاعات اللزمة للراحة.

– ا�صطرابات وم�صاكل هرمونية.
– التهاب اجليوب الأنفية.

ال�صغط والتوت���ر والإجهاد امل�صتمر   –
نتيجة ل�صغوطات احلياة والعمل.

 – �صعف النظر وم�صاكل الروؤية.

�صهدت مبارة يف الدوري ال�صوي����ري بني زيورخ و�صيون 

م�صهداً غر عادي، عندما قاطع �صر املباراة ب�صكل مفاجىء 

الكلب "كوكي" الذي يعود اإىل رئي�ص نادي زيورخ. وتوقفت 

املبارة لعدة دقائق قبل وقت ق�صر من نهاية ال�صوط الأول 

ب�صبب دخول الكلب املتطفل اأر�ص امليدان.

وا�صطر اأن�صيل���و كانيبا، رئي�ص نادي زي���ورخ، النزول من 

من�صته اإىل اأر�ص امللعب بنف�صه للإم�صاك بكلبه الهارب.

وع���اد الكلب يف النهاية بهدوء اإىل �صيده، حيث ظل هادئًا 

حتى نهاية املباراة.

وا�صتمر التوقف ب�صع دقائ���ق اإل اأن نهاية املباراة جعلت 

جمي���ع احلا�رين يبت�صمون، والنتيجة النهائية ت�صر اإىل 

تعادل الفريقني بهدف ملثله لكل منهما، 1-1.

 بعد اأن اأطلق علماء من “نا�صا” واملركز الأملاين للف�صاء 

عدة كائن���ات فطرية وبكترية اإىل طبق���ة ال�صرتاتو�صفر 

يف عام 2019 كجزء من جترب���ة “مار�صبوك�ص”، تو�صل 

علماء يف وكالة الف�صاء الأمريكية “نا�صا” اإىل ا�صتنتاج 

جديد يتعلق باملريخ، وهو اأن بع�ص الكائنات احلية التي 

تعي�ص على الأر�ص قد تعي�ص ب�صورة “موؤقتة” على �صطح 

الكوكب الأحمر.

وطبقة ال�صرتاتو�صفر هي الطبق���ة الرئي�صية الثانية من 

الغلف اجلوي للأر����ص الواقعة فوق طبقة الأوزون، ولها 

ظ���روف م�صابه���ة اإىل حد كبر مع كوك���ب املريخ، وهي 

املكان املث���ايل لإر�صال عينات اإليها ملعرفة ما اإذا كانت 

�صتعي�ص على املريخ.

ووج���د العلماء الآن يف بحثه���م اجلديد اأن تلك الكائنات 

احلية الدقيقة اأثبتت اأنها من املمكن اأن تعي�ص على �صطح 

املريخ ب�صكل موؤقت فقط على وجه الدقة، لكنهم اكت�صفوا 

اأي�صًا اأنه ميكن اإحياء تلك اجلراثيم بعد عودتها اإىل الأر�ص.

حجوزات قبل اأ�صهر واأحيانا 

الطريقة  اأعوام.. به���ذه  قبل 

فقط حتج���ز لقطتك املدللة 

القطط  مكان���ًا يف فن���ادق 

الفارهة يف بريطانيا.

فنادق تهتم باأدق التفا�صيل 

اخلا�صة لنزلئها، ابتداء من 

لوبي ا�صتقبال النزلء، مروراً 

اخلا�ص،  الغذائي  بالنظ���ام 

اإ�صافية  ب�صاع���ات  وانتهاء 

من اللعب واللهو، كما يحب 

القط النزيل.

وتلج���اأ اأغلب العائ���لت التي ترغب 

بال�صفر اإىل خارج بريطانيا اإىل اإيداع 

قططها يف فنادق موؤهلة، يتم انتقاوؤها 

بعناية وح���ذر، بح�صب تقييم الزبائن 

واآرائهم على مواقع الإنرتنت.

ومتت���د مدد احلج���ز من يوم���ني اإىل 

اأ�صابي���ع وت�ص���ل اأحيان���ا اإىل اأ�صهر، 

حتر�ص اإدارات الفن���ادق خللها على 

التوا�ص���ل م���ع اأ�صح���اب القطط عرب 

مقاطع الفيديو وال�صور، لتطمينهم عن 

�صحتها ومزاجها العام.

وتتباي���ن الأ�صع���ار من فن���دق لآخر 

بح�ص���ب الت�صنيف وعدد اجلوائز التي 

ح���از عليها الفندق خ���لل امل�صاركة 

يف املحاف���ل العاملية، غ���ر اأنها يف 

العموم ترتاوح بني 10 جنيهات لليلة 

الواحدة لغاية 24 جنيها.

»نا�سا« حتدد كائنات ميكنها العي�ش على �سطح املريخ
الأ�صباب الكامنة وراء ال�صداع 

امل�صتمر

اعتقلت قوات الأمن املغربية 14 �صخ�صًا لهم علقة بفاجعة راح 

�صحيته���ا 6 اأفراد من اأ�رة واحدة، قتل 5 منهم واأ�صعلت النران 

يف جثثهم، وتويف ال�صاد�ص يف امل�صت�صفى مبدينة �صل.

وح�ص���ب م�ص���ادر مطلعة، ف���اإن مذبحة �صل مرتبط���ة بت�صفية 

ح�صاب���ات بني الع�صابة املفككة وب���ني �صخ�ص اآخر ينتمي اإىل 

الأ�رة امل�صتهدفة، كان يتاج���ر يف املتل�صيات )اخلردة( باأحد 

املحلت املتواجدة يف منطقة �صيدي ال�صاوي باملدينة ذاتها.

وتو�صل املحققون يف الق�صية اإىل وجود خلفات بني �صخ�ص من 

الأ�رة املذكورة واأفراد الع�صابة، حول مبالغ مالية غر مدفوعة 

اأو مواد م�روقة جرى ت�صويقها.

يتعر�ص اأي �صخ�ص �صواء كان كبراً اأم �صغراً ملوقف معني 

يجعله يبداأ يف البكاء، وتتعدد الأ�صباب التي جتعل العني 

تبداأ يف اإ�راف الدم���وع، على �صبيل املثال، يبكي الأطفال 

لتلبية الحتياجات الف�صيولوجية والإبلغ عن املر�ص.

ولكن يجه���ل غالبية النا�ص اأن هن���اك فوائد معينة تعود 

للج�صم عند البكاء واإ�راف الدموع، وذلك بح�صب ما ن�ره 

موقع “رامبلر” الطبي يف تقرير له، نقله �صبوتنيك.

وهناك اأنواع خمتلفة من الدموع، وعلى �صبيل املثال، ت�صاعد 

الدم���وع القاعدية اأو غر املرئية، والتي تكون موجودة يف 

العني ب�ص���كل دائم، على بقاء الع���ني رطبة وحمايتها من 

اجلف���اف. يف حني اأن الدم���وع النعكا�صية )املرئية(، متنع 

البكتريا من دخول اجل�صم وحتذر من اأن هناك �رر حمتمل 

يف الع���ني، كوجود التهاب معني، ويت�ص���كل هذا النوع من 

الدم���وع لأ�صباب كث���رة وعديدة، على �صبي���ل املثال عند 

تقطيع الب�ص���ل اأو ب�صبب العوامل اجلوية كالرياح. ويعرف 

الن���وع الأخر من الدموع بالدم���وع العاطفية التي ترتبط 

ب�صكل خا�ص بامل�صاعر، حتت���وي هذه الدموع على العديد 

من الببتيدات التي توؤثر على اجل�صم كمهدئ وم�صكن للآلم. 

وقد ثبت اأن ه���ذا النوع من الدموع ين�صط اجلهاز الع�صبي 

ال�صمبثاوي امل�صوؤول عن الراحة وال�صرتخاء.

متك���ن ال�صاب حممد العجيم���ي، من اكت�صاف ثغ���رة يف موقع 

التوا�ص���ل الإجتماعي ”اإن�صتغرام”، تتعل���ق مبنظومة ال�صلمة، 

حيث ت�صمح للم�صتخدمني غر امل�رح لهم بتعديل اإعدادات اأي 

ح�صابات على ال�صبكة.

وبادرت في�صبوك املالك���ة ملن�صة “اإن�صتغرام”، اإىل اإ�صلح هذه 

الثغرة وتقدمي ال�صكر لل�صاب التون�صي.

وقد منحت �ركة في�صبوك 25 األف دولر مكافاأة لل�صاب التون�صي 

بعدما اكت�صف الثغرة الأمنية اخلطرة.
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تفا�صيل مروعة لذبح عائلة كاملة 

ثم حرقهم يف املغرب

هل  للدموع فوائد..  حقائق 

تعرف اإليها
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كلب يعر�س رئي�س زيورخ اإىل 

موقف حمرج
وجبات فاخرة وم�صاج.. فنادق 5 جنوم 

للقطط يف بريطانيا

خروف ي�صتعيد 

ب�صره بعد 

تخلي�صه من

 35 كغ �صوف

هن���اك اأطعمة معينة يج���ب اأن يتناوله���ا مري�صو 

التهاب املفا�صل وهي:

الزجنبيل:

يحتوي الزجنبيل على خ�صائ�ص م�صادة لللتهابات 

والتي تفيد يف علج اآلم املفا�صل، ميكن تناوله مع 

ال�ص���اي اأو املاء الدافئ، فهو يقلل التورم والأمل حول 

املفا�صل.

خل التفاح:

يذي���ب خل التفاح البل���ورات احلم�صية التي ترتاكم 

يف املف�صل ويقلل بدوره من الأمل واللتهابات ميكن 

تناول���ه مع املاء اأو الع�صل، ميك���ن مللعقة من خل 

التفاح يف ال�صباح وبع���د الظهر وامل�صاء اأن ت�صفي 

اآلم املفا�صل والتهاب املفا�صل ب�رعة.

الكركم:

يحت���وي الكركم على مرك���ب الكركمني 

يخفف م���ن اأعرا�ص اأي ن���وع من اآلم 

املفا�ص���ل والته���اب املفا�صل، ميكن 

تناوله مع احلليب الدافئ قبل النوم 

لإظهار اأف�صل النتائج.

ال�سبانخ:

ال�صبانخ ب�ص���كل خا�ص على  حتتوي 

م�صادات الأك�ص���دة واملركبات النباتية 

التي ت�صاعد يف مكافح���ة املر�ص، يقلل 

التورم والحمرار حول املف�صل يخفف الأمل 

ويجعل احلركة ممكنة.

اأطعمة  ت�صاعد يف عالج التهاب املفا�صل

ا�صتع���اد خروف نعم���ة الب�ر 

بو�ص���وح للم���رة الأوىل من���ذ 

�صنوات بع���د تخلي�صه من نحو 

35 كل���غ من ال�ص���وف املرتاكم 

الذي حجب ب�ره واأثقل حركته.

اأنق���ذوا  متطوع���ني  وبح�ص���ب 

الثقيل  م���ن حمل���ه  اخل���روف 

يف حممي���ة للحي���وان مبدينة 

ف���اإن  ال�صرتالي���ة،  لن�صفيل���د 

احلي���وان الذي اأطلقوا عليه ا�صم 

»باراك«، عا�ص طليقًا يف الربية، 

ومل يح���َظ بفر�صة ق�ص ال�صوف 

املرتاك���م يف ج�صم���ه منذ اأكرث 

م���ن 5 اأعوام. وا�صتغرقت عملية 

اإزال���ة �صوف اخل���روف، بح�صب 

ديلي ميل، اأكرث من �صاعة، وهي 

عملي���ة ت�صتغ���رق ب�صع دقائق 

الأخرى.وقالت  اخلراف  مع  فقط 

املحمي���ة : »مل ن�ص���دق وجود 

خروف على قي���د احلياة حتت 

هذا الكم من ال�صوف«.

اأن �صوف  واأ�صاف���ت املحمي���ة 

اخلروف كان قد منا اإىل اأن بات 

الطني  يف �ص���كل كتلة جتم���ع 

املتك�رة  الأ�صج���ار  واأغ�ص���ان 

بجانب الكثر من احل�رات.

مكافاأة من »في�صبوك« ل�صاب اكت�صف 

ثغرة اأمنية خطرية

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

دولتان عربيتان �صمن »ال�صعوب الأكرث 

قراءة« يف العامل
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