
اأبوظبي-وام:

 متا�صي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�صحة 

ووقاي���ة املجتمع لتو�ص���يع وزيادة 

نطاق الفحو�ص���ات يف الدولة بهدف 

االكت�ش���اف املبكر وح����ر احلاالت 

امل�ش���ابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 

"كوفي���د - 19" واملخالط���ن له���م 
وعزله���م.. اأعلنت ال���وزارة عن اإجراء 

خ���ال  جدي���دا  فح�ش���ا   179,229

ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات 

با�شتخدام  املجتم���ع  يف  خمتلف���ة 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

برلين-)د ب اأ(:

 طالب���ت منظمة العفو الدولية قطر باإجراء حتقيق 

م�شتقل يف وفاة عمال مهاجرين.

وق���ال رجين���ا �شبوتل، خب���رية �ش���وؤون قطر يف 

املنظمة، يف برلني ام�س االأربعاء اإن من ال�روري 

اإجراء ت�ريح ملعرفة اأ�شباب حاالت الوفاة التي مل 

تت�شح ماب�شاتها.

كانت �شحيف���ة "جارديان" الربيطانية كتبت اأم�س 

االول الثاث���اء ا�شتن���ادا اإىل بيان���ات حكومية اأن 

اأكرث من 6500 عام���ل اأجنبي من الهند وباك�شتان 

ونيبال وبنجادي�س و�ريانكا توفوا يف قطر منذ 

اأن ح�شلت يف 2010 على حق تنظيم بطولة كاأ�س 

العامل 2022، واأ�ش���ارت ال�شحيفة اإىل اأن الغالبية 

َف���ْت باأنها وفاة  العظمى م���ن هذه احل���االت ُو�شِ

طبيعية.

الجزائر-)د ب اأ(:

 ح���ذر الفريق �شعيد �شنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س اجلزائري 

مما �شم���اه »حروب اجليل اجلديد«، داعي���ا اإىل تعزيز روابط 

الوح���دة الوطني���ة ور�س اجلبه���ة الداخلي���ة، ملواجهة كافة 

االحتم���االت وال�شيناريوه���ات وك�شب خمتل���ف التحديات 

والرهانات. واأ�رف �شنقريحة ام�س االأربعاء يف ح�شور وزراء 

اخلارجيةوالداخلية والعدل واالإعام وكبار القادة الع�شكريني، 

على افتت���اح اأ�شغال امللتقى الوطني ح���ول »حروب اجليل 

اجلديد: التحديات واأ�شاليب املواجهة«، الذي تنظمه املدر�شة 

العليا احلربية على مدار يومني.

وقال �شنقريحة يف كلمة له: »اإن حروب اجليل اجلديد، اأو كما 

ي�شميها البع�س باحلروب الهجين���ة، هي حروب لها اأ�شلوبها 

اخلا����س، فهي ت�شته���دف املجتمعات، وتقوم عل���ى الدعاية 

والدعاية امل�شادة، من خ���ال تبني ا�شرتاتيجية التاأثري على 

االإدراك اجلماعي، بغر�س التاعب بالراأي العام ملواطني الدولة 

امل�شتهدفة، وتوجيه �شلوكياتهم ومنط تفكريهم.

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

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

تون�س-)د ب اأ(:

 اأعل���ن م�ش���در ق�شائ���ي يف تون�س ام�س 

االأربع���اء االإف���راج ع���ن رج���ل االأعمال 

واملر�شح ال�شابق للرئا�شة يف 2019 نبيل 

القروي بكفال���ة مالية ب�10 مايني دينار 

تون�شي )7ر3 مايني دوالر(.

وق���ال املتح���دث با�شم حمكم���ة تون�س 

العا�شم���ة حم�شن ال���دايل اإن القا�شي يف 

القط���ب الق�شائي االقت�شادي املايل اأ�شدر 

قرارا باالإفراج عن الق���روي املوقوف منذ 

يوم 24 كان���ون ثان/دي�شم���رب املا�شي، 

مقاب���ل اأن يوؤمن مبل���غ الكفالة املطلوب 

لدى اخلزينة العامة مع ا�شتمرار التحقيق 

معه.

»ال�سحة«: �سفاء 3814 من كورونا وت�سجيل 
3,102 اإ�سابة و19 حالة وفاة

»تتمة  �س8«

20 صفحة / درهم واحدمؤرش سوق أبوظبي املايل السـنة الثامنة واألربعون
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»العفو الدولية« تطالب قطر بتحقيق 
م�ستقل في وفاة عمال مهاجرين

 قائد الجي�ش الجزائري يحذر من 
»حروب الجيل الجديد«

 الفجر 5.32 الظهر 12.38  الع�ر 3.55  املغرب 6.26 الع�شاء 7.39

تون�ش تفرج عن قطب 

الإعالم نبيل القروي بكفالة 

قدرها 3.7 مليون دولر

اأبوظبي 19/29 دبي 20/28 ال�شارقة 17/29 عجمان 28 /20 اأم القيوين 29 /17 راأ�س اخليمة 30 /16 الفجرية 31 /22 العني 18/30 ليوا 17/29  ال�شلع 25 /18    

دبي-وام:

 اختتم���ت ام�س االربع���اء اأعمال " خلوة عام 

اخلم�ش���ني " برئا�شة �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 

حمم���د بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي����س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

و�شاح���ب ال�شم���و ال�شيخ حممد ب���ن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظب���ي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�شلح���ة ، ومب�شاركة وزراء حكومة 

االإمارات وم�ش���وؤويل اجلهات احلكومية  دولة 

االحتادية واملحلية يف الدولة.

واأك���د �شاحب ال�شمو ال�شي���خ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم ، اأن دول���ة االإمارات ا�شتطاعت منذ 

تاأ�شي�شها وحتى الوقت احلايل حتقيق جتربة 

ت فريدة وجناحات متوالية يف �شتى  ال ملجا ا

بف�شل الروؤية امل�شتن���رية التي اأر�شاها االآباء 

املوؤ�ش�ش���ون والقيم النبيلة التي غر�شوها يف 

النفو�س لتك���ون منهجًا لكل اأبن���اء االإمارات 

ودافعًا لتحقيق النجاحات، 

اأبوظبي-وام:

 تفقد �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زاي���د اآل نهيان ويل 

عه���د اأبوظب���ي نائ���ب القائد 

ام�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 

عدداً م���ن االأجنح���ة العربية 

الدورة  والدولية امل�شاركة يف 

اخلام�ش���ة ع����رة ملعر����س 

الدفاع الدويل " اآيدك�س 2021 

" ال���ذي يوا�ش���ل فعاليات���ه 
لليوم الرابع يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�س " اأدنيك " .

واطلع �شموه خال اجلولة على 

اأحدث م���ا اأنتجته ال�شناعات 

املتخ�ش�ش���ة  العربي���ة 

وال����ركات الدولية من اأنظمة 

واآليات متطورة ت�شهم يف ر�شم 

م�شتقب���ل القطاعات الدفاعية 

والع�شكري���ة واالأمنية واإيجاد 

حل���ول م�شتدام���ة للتحديات 

التي تواجهها.

»طالع �س 2«»طالع �س 2 و3«

دبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ت�شلم �شاح���ب 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

رئي�س جمل�س  الدول���ة  رئي�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

ر�شال���ة خطي���ة اإىل �شاح���ب 

ال�شم���و ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" م���ن اأخيه �شاحب ال�شمو 

ال�شي���خ ن���واف االأحمد اجلابر 

ال�شب���اح اأمري دول���ة الكويت 

حتيات���ه  �شمنه���ا  ال�شقيق���ة 

وتنمياته ل�شموه بدوام ال�شحة 

من  مزيدا  ول�شعبنا  وال�شعادة 

التقدم واالزدهار واال�شتقرار

محمد بن را�سد ومحمد بن زايد: ال نعترف بالم�ستحيل ولن نتخلى عن الرقم واحد

اأمير الكويت يثمن عاليًا حر�ص االإمارات 
على التالحم العربي الخليجي

»تتمة  �س8«
»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

بم�ضاركة �ضموهما .. »خلوة عام الخم�ضين« تعتمد م�ضاريع ا�ضتراتيجية للمرحلة الجديدة

0٫73  5,629.53 5,670.922,507.801.54 2,547.24

..... »طالـع �س2 رئي�ص الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون اأمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بالده

اأبوظبي-وام:

 قرر جمل�س ال���وزراء برئا�شة 

�شاح���ب ال�شمو ال�شيخ حممد 

ب���ن را�ش���د اآل مكت���وم نائب 

رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س 

"رعاه  دب���ي  حاكم  ال���وزراء 

اهلل" ، اإن�شاء املكتب التنفيذي 

ملواجهة غ�شل االأموال ومتويل 

عل���ى  لاإ����راف  االإره���اب، 

تنفي���ذ اال�شرتاتيجية الوطنية 

ملواجهة غ�شل االأموال ومتويل 

العم���ل  وخط���ة  االإره���اب، 

اإىل تعزيز  الهادف���ة  الوطنية، 

نظام مكافحة اجلرائم املالية 

يف دولة االإمارات.

كم���ا اتخ���ذ جمل�س ال���وزراء 

تعيني  على  باملوافق���ة  قرارا 

�شعادة حام���د الزعابي مديرا 

التنفي���ذي،  للمكت���ب  عام���ا 

مبا����رة  �شريتب���ط  وال���ذي 

باللجن���ة العلي���ا لاإ����راف 

الوطنية  اال�شرتاتيجي���ة  على 

ملواجهة غ�شل االأموال ومتويل 

االإرهاب، برئا�شة �شمو ال�شيخ 

عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل .

 الريا�س-)د ب اأ(:

 قالت �ركة الغ���از والت�شنيع االأهلية ال�شعودي "غازكو" ام�س 

االأربعاء اإن اإجراءات اال�شتدالل قائمة لدى النيابة �شد كل امل�شتبه 

بهم يف اختا����س مبلغ ال�34 مليون ريال)الدوالر ي�شاوي 75ر3 

ريال(، مو�شحة اأنها �شُتعلن للم�شاهمني م�شتجدات التحقيق فور 

االنتهاء منها.

وبح�ش���ب بيان لل�ركة ام�س على موقع �شوق اال�شهم ال�شعودي 

"ت���داول"، اأكد جمل�س اإدارة ال�ركة حر�ش���ه على حماية اأموال 
ال�رك���ة وا�شتثم���ارات امل�شاهمني، واأنه لن يته���اون يف اتباع 

جميع االإجراءات القانونية والق�شائية ملاحقة من تثبت اإدانته.

 الإمارات تن�سئ المكتب التنفيذي لمواجهة 
غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

»غازكو« ال�سعودية:اإجراءات في النيابة �سد 
الم�ستبه بهم باختال�ش 34 مليون ريال

الذي ل ي�ستطيع 
م�ساعفــة 
اإنجازاتــه

 10 اأ�سـعاف 
لن يكون �سمن 
فريقنا الحكومي 

محمد بن زايد يتفقد عددًا من المن�سات 
العربية والدولية بـ »اآيدك�ش«

محمد بن را�ضد يت�ضلم ر�ضالة لخليفة من نواف الأحمد  

 اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 

والتعاون الدويل معايل الدكتور اأحمد عو�س بن مبارك وزير 

اخلارجية و�شوؤون املغرتبني اليمني.

جرى خ���ال اللقاء بحث العاق���ات التاريخية بني البلدين 

ال�شقيقني اإ�شافة اإىل تطورات االأو�شاع على ال�شاحة اليمنية.

واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اأن دولة االإمارات 

حري�ش���ة على اأمن وا�شتقرار اليم���ن وتدعم تطلعات ال�شعب 

اليمني ال�شقيق يف التنمية واالزدهار وتر�شيخ دعائم ال�شام 

واال�شتقرار يف باده.

عبدالـله بن زايد ي�ستقبل وزير 
خارجية اليمن

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 93,199 جرعة 

خال ال�شاعات ال���� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 

الت���ي مت تقدميها حتى يوم اأم�س االربع���اء 5,761,463 جرعة 

ومعدل توزيع اللقاح 58.25 جرعة لكل 100 �شخ�س.

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

و�شعيًا اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم 

والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�س 

»كوفيد - 19«.

تقديم 93,199 جرعة من لقاح »كوفيد -19 «  
والإجمالي  5,761,463
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 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

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

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

 ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J

. ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G

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

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

 ï«°ûdG ƒª°S ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f

 ádhO  ó¡Y  ‹h  ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G  óªMC’G  π©°ûe

.á≤«≤°ûdG âjƒµdG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H π°üàe ó«©°U ≈∏Y

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 áÄæ¡J  á«bôH  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬«NCG  ¤EG

 ∂dPh á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

.√OÓÑd ôjôëàdG iôcPh »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

 áÄæ¡J á«bôH ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 ôHÉ÷G óªMC’G  π©°ûe ï«°ûdG  ƒª°S ¤EG  á∏KÉ‡

.á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ó¡Y ‹h ìÉÑ°üdG

 øH  óªfi øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

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

 ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°Sh

 áÄæ¡J  »à«bôH  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG

 óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG Úà∏KÉ‡

 óªMC’G  π©°ûe  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G

.ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

 ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ¤EG  áÄæ¡J  á«bôH

 âjƒµdG ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf

 iôcPh »æWƒdG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG

. √OÓH ôjô–

 Ö«WCGh  ÊÉ¡àdG  ¢üdÉN  øY  √ƒª°S  ÜôYCGh   

 ÓFÉ°S .. áÑ°SÉæŸG √ò¡H âjƒµdG ÒeC’ äÉ«æªàdG

 áë°üdÉH √ƒª°S ≈∏Y Égó«©j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG

 ójõŸÉH ≥«≤°ûdG âjƒµdG Ö©°T ≈∏Yh á«aÉ©dGh

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe

 »ª«©ædG  ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG  ƒª°S å©Hh  

 ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 áÄæ¡J  »à«bôH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ÖFÉf  »ª«©ædG

 óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG Úà∏KÉ‡

.áÑ°SÉæŸG √ò¡H ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 »à«bôH »ª«©ædG ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh

 óªMC’G π©°ûe ï«°ûdG ƒª°S ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J

.á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ó¡Y ‹h ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬«NCG  ¤EG  áÄæ¡J á«bôH áª«ÿG

 ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG

 »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG âjƒµdG

.√OÓH ôjô– iôcPh

 ÊÉ¡àdG  ¢üdÉN øY ¬à«bôH  ‘ √ƒª°S  ÜôYCGh

 Ö©°ûdG  ¤EGh  âjƒµdG  ádhO  ÒeC’  äÉµjÈàdGh

 ßØëj ¿CG πLh õY ˆG kÓFÉ°S ≥«≤°ûdG »àjƒµdG

 AÉNôdGh  øeC’G  áª©f  É¡«∏Y  Ëój  ¿CGh  âjƒµdG

.QGô≤à°S’Gh

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 π©°ûe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¤EG  á∏KÉ‡  áÄæ¡J  á«bôH

 âjƒµdG ádhO ó¡Y ‹h ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G

.áÑ°SÉæŸG √ò¡H á≤«≤°ûdG

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©Hh

 áÄæ¡J  á«bôH  áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG

 óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG á∏KÉ‡

 óªMC’G π©°ûe ï«°ûdG ƒª°S ¤EGh ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

.ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ¤EG  áÄæ¡J  á«bôH

 âjƒµdG ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf

 iôcPh »æWƒdG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG

. √OÓH ôjô–

 áÄæ¡J á«bôH IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 ôHÉ÷G óªMC’G  π©°ûe ï«°ûdG  ƒª°S ¤EG  á∏KÉ‡

.á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ó¡Y ‹h ìÉÑ°üdG

 øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 áÄæ¡J »à«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi

 óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG Úà∏KÉ‡

 óªMC’G  π©°ûe  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G

.ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

 ó°TGQ øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ¤EG  áÄæ¡J  á«bôH

 âjƒµdG ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf

 iôcPh »æWƒdG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG

.√OÓÑd ôjôëàdG

 á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 óªMC’G  π©°ûe ï«°ûdG  ƒª°S  ¤EG  á∏KÉ‡ áÄæ¡J

 á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ó¡Y ‹h ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

. áÑ°SÉæŸG √ò¡H

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S å©Hh

 Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J  ≈à«bôH  øjƒ«≤dG  ΩCG  ó¡Y  ‹h

 ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG

 ï«°ûdG  ƒª°S  ¤EGh  âjƒµdG  ádhO  ÒeCG  ìÉÑ°üdG

.âjƒµdG ó¡Y ‹h ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G π©°ûe

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  º∏°ùJ

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

 á«£N ádÉ°SQ  "ˆG √ÉYQ"  »HO ºcÉM AGQRƒdG

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

 ¬«NCG  øe  "ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 ôHÉ÷G  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 É¡æª°V  á≤«≤°ûdG  âjƒµdG  ádhO  ÒeCG  ìÉÑ°üdG

 áë°üdG  ΩGhóH  √ƒª°ùd  ¬JÉ«ªæJh  ¬JÉ«–

 QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe Gójõe ÉæÑ©°ûdh IOÉ©°ùdGh

 äGQÉeE’G ádhO ∞bGƒe É«dÉY Éæªãeh QGô≤à°S’Gh

 á«fÉ°ùfE’Gh  ájƒNC’G  ÉÑ©°Th  áeƒµMh  É°ù«FQ

 »é«∏ÿG  »Hô©dG  ºMÓàdG  ≈∏Y  É¡°UôMh

 è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› IÒ°ùe õjõ©Jh

.á«Hô©dG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ô¡X πÑb  »HO  ‘ Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 óªëŸG  öUÉf  óªMCG  ï«°ûdG  ‹É©e  Ωƒ«dG

 π≤f …òdG âjƒµdG ádhO á«LQÉN ôjRh ìÉÑ°üdG

 ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ«–  √ƒª°ùd

 Qƒaƒe √ƒª°ùd ¬JÉ«æ“h ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G

.á«aÉ©dGh áë°üdG

 ∫ƒM åjó◊G ∞«°†dG ôjRƒdGh √ƒª°S ∫OÉÑJ óbh

 »àdG  ábOÉ°üdG  IƒNC’G  äÉbÓY  õjõ©J  πÑ°S

 ó«cCÉàdGh  Ú≤«≤°ûdG  ÚÑ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  §HôJ

 ¢ù∏› ∫hO ÚH ºFGódG  ≥«°ùæàdG  á«ªgCG  ≈∏Y

 πªLCG  øe  á«Hô©dG  è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG

.É«∏©dG á«æWƒdG É¡Hƒ©°T ídÉ°üe ájÉªM

 …hÉbô≤dG ˆGóÑY øH óªfi ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 âæH ËQ ‹É©eh AGQRƒdG  ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRh

 ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »ª°TÉ¡dG º«gGôHEG

 ôjóe  ¿Éª«∏°S  ó«©°S  áØ«∏N  IOÉ©°Sh  ‹hódG

.»HO ‘ áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO ΩÉY

 ìÓ°U IOÉ©°S »àjƒµdG ÖfÉ÷G øY √ö†M Éªc

 iód  âjƒµdG  ádhO  ÒØ°S  ¿Éé«©ÑdG  óªfi

 øjõŸG  »éM  öUÉf  ÒØ°ùdG  IOÉ©°Sh  ádhódG

 ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ¿hDƒ°ûd á«LQÉÿG ôjRh óYÉ°ùe

 QÉ°ûà°ùŸG  IOÉ©°Sh  á«Hô©dG  è«∏ÿG  ∫hód

 ôjRh  óYÉ°ùe  ÖFÉf  ËöûdG  øªMôdGóÑY  óªMG

 ï«°ûdG IOÉ©°Sh ôjRƒdG Öàµe ¿hDƒ°ûd á«LQÉÿG

 ∫hC’G  ÒJôµ°ùdG  ìÉÑ°üdG  óªMC’G  ôHÉL  ìGôL

 …ó«°TôdG ÜÉjP IOÉ©°Sh ôjRƒdG Öàµe ¿hDƒ°ûd

.»HO ‘ »àjƒµdG ΩÉ©dG π°üæ≤dG

:ΩGh-»HO

 Iƒ∏N " ∫ÉªYCG AÉ©HQ’G ¢ùeG âªààNG 

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH " Ú°ùªÿG ΩÉY

 ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ

 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

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

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

 ádhO áeƒµM AGQRh ácQÉ°ûÃh , áë∏°ùŸG

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ‹hDƒ°ùeh  äGQÉeE’G

.ádhódG ‘ á«∏ëŸGh ájOÉ–’G

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ,  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 âbƒdG  ≈àMh É¡°ù«°SCÉJ  òæe  âYÉ£à°SG

 äÉMÉ‚h Iójôa áHôŒ ≥«≤– ‹É◊G

 π°†ØH  ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  á«dGƒàe

 AÉHB’G  ÉgÉ°SQCG  »àdG  IÒæà°ùŸG  ájDhôdG

 Égƒ°SôZ »àdG á∏«ÑædG º«≤dGh ¿ƒ°ù°SDƒŸG

 AÉæHCG  πµd  kÉé¡æe  ¿ƒµàd  ¢SƒØædG  ‘

 ,äÉMÉéædG  ≥«≤ëàd  kÉ©aGOh  äGQÉeE’G

 "`d  »°SÉ°SC’G  ±ó¡dG  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe

 º°SQ  ‘  πãªàj  "  Ú°ùªÿG  Iƒ∏N

 áZÉ«°Uh  á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  íeÓe

 IÒ°ùe …ÌJ IôµàÑe äGQƒ°üJh QhÉfi

 IÒ°ùŸ  øª°†Jh  ádhódG  ‘  á«ªæàdG

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ôjƒ£àdGh  á°†¡ædG

 øe É¡MÉ‚ ádhódG äCGóH å«M ,ÉgOôØJ

 Ú°ùªÿG  ∫ÓN  äGQÉeE’G  AGôë°U  Ö∏b

.ïjôŸG AGôë°U ¤EG â∏°Uhh á«°VÉŸG

 á«°VÉŸG Ú°ùªÿG ‘ ¬fEG " : √ƒª°S ∫Ébh

 ¤EG Éæ∏°Uhh äGQÉeE’G AGôë°U øe ÉfCGóH

 á∏Ñ≤ŸG  Ú°ùªÿG  ‘h  ïjôŸG  AGôë°U

."ÈcCG ÉæeÓMCG ¿ƒµà°S

 ⁄É©∏d  âeób  äGQÉeE’G  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 ¿É°ùfE’G  ™°†j  kGójôa  kÉjƒªæJ  kÉLPƒ‰

 á«ªæàdGh  ôjƒ£àdG  §£N ™«ª÷ kGQƒfi

 áeƒµM  ¿CG  ócCG  Éªc  ,ájOÉ°üàb’G

 ÒaƒJ  ≈∏Y  kÉªFGO  ¢Uô–  äGQÉeE’G

 ádÉM QGôªà°S’ áeRÓdG  πeGƒ©dG  ™«ªL

 õ«“  áª°S  âJÉH  »àdG  OôØàdGh  õ«ªàdG

.á«JGQÉeE’G áHôéàdG

 Éæ∏°Uh Ée ¤EG Éæ∏°Uh ób " : √ƒª°S ∫Ébh

 ±Î©f ’ äGQÉeE’G ádhO ‘ ÉæfC’ ,¬«dEG

 Ú°ùªÿG  ‘  äGQÉeE’Gh  π«ëà°ùŸÉH

 É¡JGRÉ‚EÉH IOôØàe ¿ƒµà°S áeOÉ≤dG áæ°S

 á«aô©ŸGh  á«ª∏©dG  Iƒ≤dG  Éæjód  ..

." ójGR øH óªfi Éæjódh ájOÉ°üàb’Gh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG Éªc

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  "  :  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 á«°VÉŸG  ΩGƒYC’Gh  Oƒ≤©dG  ∫ÓN â≤≤M

 ..ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ Iõ«ªàe äGRÉ‚EG

 ¢UôØdG  ¢VQCG  âëÑ°UCG  äGQÉeE’Gh

 ÜÉÑ°ûdG  ¿ƒ«Y  ‘ äÉMƒª£dG  ≥«≤–h

 Éæjód  ..øjôªãà°ùŸGh  ∫ÉªYC’G  OGhQh

 á«à–  á«æHh  ..áHPÉL  ájOÉ°üàbG  áÄ«H

 áªYGOh  áfôe  á«©jöûJ  ôWCGh  ..IQƒ£àe

 ™ªà› ∂dP øe ºgC’Gh  ..∫ÉªYC’G  ƒªæd

 IÉ«M  Üƒ∏°SCGh  §HGÎeh  íeÉ°ùàe

 IöSC’Gh  ¿É°ùfE’G  IOÉ©°S  ≈∏Y  ¢Uôëj

 øe  πµd  kÉæWh  äGQÉeE’G  øe  π©éjh

 ™°†J IOÉ«b OƒLhh ,É¡°VQCG ≈∏Y ¢û«©j

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üH  á∏ãªàe  áë°VGh  ájDhQ

."¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 øH  óªfi ácQÉ°ûe ¿EG  "  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 ájDhQ  ™°†J  Ú°ùªÿG  Iƒ∏N  ‘  ójGR

 ‘  äGQÉeE’G  ádhód  áë°VGhh  IójóL

." á∏Ñ≤ŸG Ú°ùªÿG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  ¬ÑfÉL  øe

 ádhO  ¿CG  "  ..¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 ô¶æJh  πÑ≤à°ùŸG  ¤EG  ™∏£àJ  äGQÉeE’G

 Gƒ°ù°SCG øeh AÉHB’G ¤EG ôjó≤Jh ôîa πµH

 è«°ùf  øe  Ghó«°Th  ,OÉ–’G  ºFÉYO

 ¬«dEG  AÉªàf’ÉH  ôîØf  kÉMöU  IóMƒdG

 ¬à©aQ ≥«≤ëàd Éæ©°Sh ‘ Ée πc ∫òÑfh

 Éª¡d QƒØ¨ŸG ôcòàfh ,¬JÉÑ°ùàµe ¿ƒ°Uh

 Éª¡fGƒNEGh  ó°TGQ  ï«°ûdGh  ójGR  ï«°ûdG

 â∏µ°T  äÉ«ë°†J  øe  √ƒeób  Ée  πch

 OÉ–’G ádhO ¬«∏Y âeÉb …òdG ¢SÉ°SC’G

."
 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ’ƒd " : √ƒª°S ∫Ébh

 ï«°ûdGh ójGR ï«°ûdG ¬°ù°SCG  ™°Vh …òdG

 â∏°Uh Ée ¤EG äGQÉeE’G â∏°Uh ÉŸ ó°TGQ

 ¿Éc â°†e »àdG áæ°S ¿ƒ°ùªÿG ..  ¬«dEG

 ..  RÉ‚EGh  QÉgORGh  AÉNQh  Ωó≤J  äGƒæ°S

 ácôM ¤EG êÉàëf áeOÉ≤dG Ú°ùªÿG ‘h

."ÈcCG âëÑ°UCG ÉæJÉMƒªW ¿C’ ´öSCG

 "  Ú°ùªÿG  Iƒ∏N  "  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 ≠dÉÑdG  ¢Uô◊Gh  á«dÉ©dG  áª¡dG  ájDhQh

 º«ª°üàdG  ó°ùéj  ÚcQÉ°ûŸG  ™«ªL  øe

 É¡H  ≈∏ëàj  »àdG  á«HÉéjE’G  ìhôdGh

 áeƒµ◊G  ¿CG  ¤EG  kÉàa’..äGQÉeE’G  AÉæHCG

 ôNõJh  á∏gDƒeh  ábÉÑ°S  á«JGQÉeE’G

 íeÓe  º°SQ  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  äGAÉØµdÉH

.äGQÉeE’G ádhO πÑ≤à°ùe

 ¤EG  ô¶æf  ’  ÉæfCG  "  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ô¶æf  πH  ,  √Éæ≤≤M  Éeh  ÉföVÉM

 á∏Môe  πµd  ó©à°ùæd  ΩÉeCÓd  Gó«©H

 »Ñ∏J  πªY  §£Nh  äÉ«é«JGÎ°SEÉH

 äGQÉeE’G  º°SÉH  ≥«∏Jh  ÉæJÉMƒªW

." É¡àfÉµeh

 ™«£à°ùj  ’  …òdG  ¿EG  "  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 ±É©°VCG  10  ¬JGRÉ‚EGh  √ó¡L áØYÉ°†e

 ∫ÓN »eƒµ◊G Éæ≤jôa øª°V ¿ƒµj ød

 ádhO ¿ƒµJ ¿CG  ÉæàjDhQh ..á∏Ñ≤ŸG IÎØdG

 ∫ƒ≤©dG  Üò÷  áÑ°üN  ¢VQCG  äGQÉeE’G

."äGQÉªãà°S’Gh QÉµaC’Gh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG Éªc

 "..Iƒ∏ÿG  á°ù∏L  ∫ÓN  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 á∏gDƒŸG äGAÉØµdGh ÉæàeƒµëH ≥ãf ÉæfCG

 áeƒµ◊G ‘ ôjƒ£àdG IÒ°ùe Oƒ≤J »àdG

 á∏°UGƒe  ≈∏Y  º¡JQó≤Hh  ..ájOÉ–’G

 äÉ«é«JGÎ°SEG áZÉ«°Uh ôjƒ£àdGh AÉæÑdG

 äÉ«£©ŸG  ™e  ≈°TÉªàJ  áfôeh  á«cP

 ±ÓàNG  ≈∏Y  á∏Môe  πµd  äGÒ¨àŸGh

."..É¡°üFÉ°üNh É¡à©«ÑW

 ó°TGQ øH óªfi ÉfOƒY  " : √ƒª°S ∫Ébh

..¬æY  ≈∏îàf  ødh  óMGh  ºbôdG  ≈∏Y

."á«ŸÉ©dG á°ùaÉæŸG Éæaógh

 äGQÉeE’G áeƒµM " : ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ôjƒ£àdG  á«∏ªY  á©«∏W  ‘ kÉehO  âfÉc

 á∏°UGƒàŸG  ÉgOƒ¡L  π°†ØH  âYÉ£à°SGh

 kGóFÉbh kGôjÉ¨e kÉLPƒ‰ É¡°ùØf π©Œ ¿CG

 ≈∏Y  OÉªàY’G  ÈY  …QÉµàHE’G  ôµØ∏d

 è¡æŸ kÉ°SÉ°SCG É¡Ø°UƒH IOôØàŸG QÉµaC’G

 πÑ≤à°ùŸG  ¤EG  ô¶æf  Ωƒ«dGh  ,πª©dG

 IQOÉb  ÉæàeƒµM  ¿CÉH  Ú≤«dG  ÉfDƒ∏Áh

 ÉæJÉMƒªW  ≥«≤–  ≈∏Y  ˆG  ¿PEÉH

." ËôµdG äGQÉeE’G Ö©°T äÉ©∏£Jh

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S .. Iƒ∏ÿG ö†M

 »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ∫BG  ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdGh

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG

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

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

 á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY

 ÜÉë°UCG  ÖfÉL  ¤EG  ,  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 äGQÉeE’G  áeƒµM  AGQRh  ‹É©eh  ƒª°ùdG

 ájò«ØæàdG  ¢ùdÉéŸG  ΩƒªY  AGQóeh

.á«∏ëŸGh ájOÉ–’G á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh

á«æWƒdG IóæLCÓd IójóL IQhO OÉªàYG

 ,É¡JóæLCG øª°V Ú°ùªÿG Iƒ∏N äóªàYG

 á«æWƒdG  IóæLC’G  øe  Iójó÷G  IQhódG

 äÉ¡Lƒàd  ΩÉ©dG  QÉWE’G  πqµ°ûJ  »àdGh

 äGQGRƒdG  AGOCGh  ájOÉ–’G  áeƒµ◊G

 ¿CG  ≈∏Y  á«°ü°üîàdG  πª©dG  ¥ôah

 áYƒª›  ¥ÓWEG  ≈∏Y  πª©dG  …ôéj

 á∏Môª∏d  á«é«JGÎ°SE’G  ™jQÉ°ûŸG  øe

 ójóL  áªcƒM  QÉWEG  áZÉ«°Uh  ,Iójó÷G

 IôKDƒeh  á«HÉéjEG  èFÉàf  ≥«≤– øª°†j

 äÉYÉ£≤dG  áaÉc  á«°ùaÉæJh  AGOCG  Rõ©J

.ádhódG ‘ ájƒ«◊G

 äÉ¡LƒàdG  Iójó÷G  IóæLC’G  ó°ùŒh

 õjõ©J  øe  ójõe  ≥«≤–  øª°†J  »àdG

 ™°Vh ÈY »æWƒdG …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G

 ™«ªL  ÈY  óeC’G  á∏jƒW  äÉaó¡à°ùe

 ¬LƒàdG  IóæLC’G  πã“h  ,äÉYÉ£≤dG

 ‹ƒj  …òdG  »∏Ñ≤à°ùŸG  »é«JGÎ°SE’G

 á«ªæàdG  "  Ωƒ¡Øe õjõ©àH  IÒÑc á«ªgCG

 ∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ óªà©J »àdG " áfRGƒàŸG

 É¡fCÉ°T  øe  èeGôHh  §£N  ™°Vh  ≈∏Y

 ™«ªL  ‘  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ï«°SôJ

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ÈYh ádhódG äGQÉeEG

 QƒëªàJ Éª«a ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G

 áZÉ«°U  ∫ƒM  É¡fƒª°†e  ‘  IóæLC’G

 ádhO  áfÉµe  Rõ©J  IQƒ£àe  πªY  á£N

 áaô©ŸG OÉ°üàbG ƒëf É¡dƒ–h äGQÉeE’G

 »æÑJ  ÈY  ójó÷G  »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh

.Iójó÷G á«LƒdƒæµàdG º¶ædG

á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d ájƒªæJ äGQƒ°üJ

 kÉ«ægP kÉØ°üY  "Ú°ùªÿG Iƒ∏N" πã“h

 õjõ©J  ¤EG  É¡JóæLCÉH  ±ó¡J  kÉ«æWh

 äGQÉ°ùŸG  ôjƒ£àd  á«æWƒdG  Oƒ¡÷G

 ™°Vhh  ,äGQÉeE’G  ádhód  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ájƒªæàdG  ájDhô∏d  »é«JGÎ°SEG  QÉWEG

 kÉeÉY  Ú°ùªÿG  ∫ÓN  äGQÉeE’G  ádhód

 äGQƒ°üJ  º°SQ  ¤EG  áaÉ°VEG  ,á∏Ñ≤ŸG

 äGQOÉÑŸG  ójó–h  ájôjƒ£Jh  ájƒªæJ

 ádhO á«°ùaÉæJ õjõ©àH á∏«ØµdG á«æWƒdG

 ∫ÓN  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  äGQÉeE’G

 AGƒLCG  ‘  ó≤©J  å«M  ,á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG

 á«∏YÉØJ äÉ°ù∏L πª°ûJh ,ájó«∏≤J ÒZ

 AGQRƒdG ™ªŒ Iô¨°üe á«°TÉ≤f äÉ≤∏Mh

.ÚdhDƒ°ùŸGh

 õjõ©àd á«æWh πªY ¥ôah äÉ°ù∏L
äGQÉeE’G á«°ùaÉæJ

 AGQRƒdGh  ‹É©ŸG  ÜÉë°UCG  ∑QÉ°T  Éªc

 ájò«ØæàdG  ¢ùdÉéŸG  ΩƒªY  AGQóeh

 äÉ≤∏M  ‘  ¿ƒ«eƒµ◊G  ¿ƒdhDƒ°ùŸGh

 º«ª°üJ  ≈∏Y  äõcQ  á«∏YÉØJ  á«°TÉ≤f

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉ¡LƒàdG  ìGÎbGh  QÉµaC’G

 á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  IÒ°ùe  ™aód  áaOÉ¡dG

 ‘ É¡©bƒe  õjõ©Jh  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 ï«°SôJh ,á«ŸÉ©dG  á«°ùaÉæàdG  äGöTDƒe

 âdhÉæJh ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ É¡JOÉjQ

 äÉYÉ£≤dG  ºgCÉH  á£ÑJôe  ™«°VGƒe

 ∫hÉæJ  å«M  ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájƒ«◊G

 äÉYÉ£≤d  øgGôdG  ™°VƒdG  ¿ƒcQÉ°ûŸG

 áeó≤àŸG  Ωƒ∏©dGh  áYÉæ°üdGh  OÉ°üàb’G

 ádhO  ‘  ΩÓYE’Gh  ™ªàéŸG  á«ªæJh

 äÉYÉ£≤dG  ºgCG  ôjƒ£J ¢Uôah ,äGQÉeE’G

 ÉÃ É¡JAÉØc õjõ©Jh ádhódG ‘ ájƒ«◊G

.ádhódG áfÉµe õjõ©J ‘ ºgÉ°ùj

 iDhôdG  ºgCG  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ∫hÉæJh

 »àdGh  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤∏d  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 »àdG  äÉgƒjQÉæ«°ùdG  ºgCG  ó°UQ É¡«a ”

 á∏≤f çGóME’ áeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ ¿CG øµÁ

 øe OóY ‘ á«HÉéjEG  äGÒ«¨Jh á«Yƒf

 ≈∏Y õ«cÎdÉH ∂dPh ,ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG

 QOGƒµdG  ºYOh  äÉYÉ£≤dG  √òg  ôjƒ£J

 ºgCG  ∞«XƒJh  É¡JOÉ«≤d  á«JGQÉeE’G

 πª©dGh  ,É¡KóMCGh  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG

 »eƒµ◊G  πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  ≈∏Y

 äGQÉeE’G  áeƒµM  ¿ƒµàd  πeÉc  πµ°ûH

 IQób  ÌcC’Gh  áfhôe  ÌcC’Gh  ´öSC’G

 ,πÑ≤à°ùŸG  äGÒ¨àe  ™e  ∞«µàdG  ≈∏Y

 ájOÉ°üàbG  äÉ°SÉ«°Sh  ™jQÉ°ûe  ôjƒ£Jh

 ‘  á«Yƒf  äGõØb  ≥«≤ëàd  á«FÉæãà°SG

 õjõ©J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»æWƒdG OÉ°üàb’G

 …OÉ–’G ≥«°ùæàdG áeƒ¶æe ‘ πeÉµàdG

 áª¶fCGh  IójóL äÉ«dBG  ™°Vhh »∏ëŸGh

 ‘  ÌcCG  äGRÉ‚EG  ≥«≤ëàd  áØ∏àfl

.…OÉ–’Gh »∏ëŸG ó«©°üdG

 äó≤Y  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM  ¿CG  ôcòj

 QÉgORG á∏MQ õjõ©àd äGƒ∏ÿG øe kGOóY

 õcGôŸG ¤EG É¡H ∫ƒ°UƒdGh ádhódG IOÉjQh

 ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  kÉ«ŸÉY  ¤hC’G

 ÜÉH  Iƒ∏N  ‘  áeƒµ◊G  â≤àdG  å«M

 Iƒ∏Nh  ,2007  ΩÉY  »HóH  ¢ùª°ûdG

 ,2007  ΩÉY  IÒéØdÉH  Éfó°V  áMGÎ°SG

 ΩÉY  »ÑXƒHCG  ‘  áæ¶dG  πÑL  Iƒ∏Nh

 IôØ¶dG ‘ ÜGöùdG öüb Iƒ∏Nh ,2007

 Iƒ∏Nh  ,2010  ΩÉY  á«Hô¨dG  á≤£æŸÉH

 ΩÉY »ÑXƒHCG ‘ ¢SÉj »æH Ò°U IôjõL

 ‘  "§ØædG  ó©H  Ée"  Iƒ∏Nh  ,2013

 â∏ãeh ,2016 ΩÉY »HóH ¢ùª°ûdG ÜÉH

 á«æWh  á«é«JGÎ°SG  IGOCG  äGƒ∏ÿG  √òg

 áeƒµM äÉjƒdhCGh íeÓe º°Sôd áMƒªW

.πÑ≤à°ùª∏d äGQÉeE’G ádhO

 Ωƒ«dÉH âjƒµdG ô«eCG ¿ƒÄæ¡j ΩÉµëdGh ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

√OÓH ôjôëJ iôcPh »æWƒdG

âjƒµdG ô«eCG øe ádhódG ¢ù«Fôd ádÉ°SQ º∏°ùàj ó°TGQ øH óªëe

ºî°VCG äGRÉéfEGh ôÑcCG áYô°S êÉàëJ áeOÉ≤dG áæ°S ¿ƒ°ùªîdG :ójGR øH óªëeh ó°TGQ øH óªëe
  zø«°ùªîdG ΩÉY Iƒ∏N{ ∫ÉªYCG ΩÉààNG.. »ÑXƒHCG ó¡Y »dhh ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ácQÉ°ûªH

ádÉ°SôdG ¬ª∏°ùJ ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

 ™jQÉ°ûe áYƒªéeh á«æWƒdG IóæLCÓd IójóL IQhO OÉªàYG

IójóédG á∏Môª∏d á«é«JGôà°SG

 á«aô©ªdGh á«ª∏©dG Iƒ≤dG Éæjódh .. π«ëà°ùªdÉH ±ôà©f ’

ójGR øH óªëe Éæjódh ájOÉ°üàb’Gh

 ájDhQ ™°†J ø«°ùªîdG Iƒ∏N »a ójGR øH óªëe ácQÉ°ûe

äGQÉeEÓd áë°VGhh IójóL

 ±É©°VCG 10 ¬JGRÉéfEGh √ó¡L áØYÉ°†e ™«£à°ùj ’ …òdG

 »eƒµëdG Éæ≤jôa øª°V ¿ƒµj ød
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 »°Vô©e Qhõj óªëe øH ¿GóªM

z¢ùcóaÉf{ h z¢ùcójBG{

 á«∏Ñ≤à°ùe kGQÉµaCG ºª°üJ äGQÉeE’G áeƒµM

ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG »a ádhódG á«°ùaÉæJ Rõ©J

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S QGR 

 ´Éaó∏d »ÑXƒHCG ¢Vô©e ¢ùeG ìÉÑ°U »HO ó¡Y ‹h

 QÉà°ùdG ∫ó°ù«°S …òdG "¢ùcóaÉf" ¢Vô©e h "¢ùcójBG"
 ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘ Éª¡à«dÉ©a ≈∏Y

 á£°ûfC’G  øe  ΩÉjCG  á°ùªN  ó©H  ¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG

 É¡àeôHCG  »àdG  ájQÉéàdG  äÉ≤Ø°üdGh  äÉ«dÉ©ØdGh

 á«ŸÉ©dGh  á«æWƒdG  á«∏ëŸG  ™fÉ°üŸGh  äÉcöûdG

 ∞dCG áHGôb ÉgOóY ≠dÉÑdGh Ú°Vô©ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG

 ájôëÑdG ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG ‘ á°ü°üîàe ácöT

 πã“  »àdGh  á«æ≤àdG  É¡àª¶fCGh  ájÈdGh  ájƒ÷Gh

.äGQÉeE’G ádhO É¡«a ÉÃ ⁄É©dG ∫ƒM ádhO Úà°S

 ácöT ìÉæL »HO  ó¡Y ‹h ƒª°S  ádƒL â∏ª°Th

 GÒ°üb Éª∏«a √ƒ≤aGôeh ógÉ°T å«M á«æWƒdG ¿RGƒJ

 ácöû∏d á«æWƒdG á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG πÑ≤à°ùe ∫ƒM

 ìöT ¤EG ácöûdG á°üæe ≈∏Y ÚªFÉ≤dG øe ™ªà°SGh

 äÉéàæe ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«æ≤àdG ºgCG ∫ƒM ±Gh

. á«YÉaódG ájôµ°ù©dG äGó©ŸGh áª¶fC’G øe "¿RGƒJ"
 "¢Shó«dÉc" ácöT ¢VôY á°üæe óæY √ƒª°S ∞bƒJh

 äGôFÉ£dG ™«æ°üJh º«ª°üJ ‘ á°ü°üîàŸG á«ÑæLC’G

 äÉ°üæe óæY √ƒª°S ∞bƒJ Éªc ,ájôµ°ù©dG äÉ«dB’Gh

 áYƒª› É¡à∏¶e â– º°†J »àdG "êójEG" äÉcöT

 áfÉ«°U  ‘  á°ü°üîàŸGh  á«æWƒdG  äÉcöûdG  øe

 ¤EG âHÉãdGh QGhódG ìÉæ÷G äGôFÉW º«eôJh ìÓ°UEGh

 á°Sóæ¡dGh º«ª°üàdG äÉ«∏ªY ‘ É¡°ü°üîJ ÖfÉL

 AÉØWE’Gh QÉ«¨dG ™£b ™«æ°üJh º«∏©àdGh ÖjQóàdGh

 -ƒµ«ØjBG"  ácöTh  ,ÇQGƒ£∏d  áHÉéà°S’Gh  PÉ≤fE’Gh

 ájôµ°ù©dG äÉ«dB’G áYÉæ°üd á«dÉ£jE’G "Iveco
 á«°ùfôØdG  "  Arquus  -  ¢SƒcQBG  "  ácöTh

 Rafael"  ácöTh  äÉYQóŸGh  äÉ«dBÓd

 áYÉæ°üd  á«°ùfôØdG  "  international
 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ìÉæLh  ,ájôµ°ù©dG  äGôFÉ£dG

 ájOƒ©°ùdG äÉcöûdG øe áYƒª› º°†jh ájOƒ©°ùdG

. ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG ‘ á°ü°üîàŸG

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCG.. ádƒ÷G ΩÉàN ‘h

 ìÉéæH  ¬JOÉ©°S  øY  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 áëFÉL ±hôX ºZQ "¢ùcóaÉf"h "¢ùcójBG" »°Vô©e

 QOGƒµdG IOGQEGh º«ª°üàH ±hô¶dG √òg RhÉŒh ÉfhQƒc

 ∫ÉÑ≤à°SG ≈∏Y âaöTCGh äQGOCGh âª¶f »àdG á«æWƒdG

 á«æ¡eh IAÉØc πµH ¬aƒ«°Vh çó◊G ‘ ÚcQÉ°ûŸG

 á«FÉbƒdGh ájRGÎM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J á¡÷ á«dÉY

. Ú°Vô©ŸG QGhR áeÓ°S ¿Éª°Vh

 á«aGÎME’G  á«°ùaÉæàdÉH  ¬à≤K  √ƒª°S  ióHCG  Éªc

 áª¶fCG ‘ á°ü°üîàŸGh Ió«dƒdG á«æWƒdG ÉæJÉcöûd

 »àdG  á«YÉaódG  ájôµ°ù©dG  äÉYÉæ°üdG  äÉ«æ≤Jh

 ÖMÉ°U É¡°SCGQ ≈∏Yh Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ¢UôM ¢ùµ©J

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

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  "ˆG  ¬¶ØM"
 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ™«ªL ÒaƒJ ≈∏Y "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ÜÉÑ°ûd á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG ¢UôØdGh äÓ«¡°ùàdG

 óªà©J áeó≤àe á«YÉæ°U IóYÉb AÉæH πLCG øe øWƒdG

 á«æWƒdG  ÉfQOGƒc  óYGƒ°Sh  äGQÉµàHGh  ∫ƒ≤Y  ≈∏Y

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh ºYóH »¶– »àdG áHÉ°ûdG

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

 õà©j  …òdG  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 á«ª∏©dG º¡JGRÉ‚EGh ójGR AÉæHCG äGQó≤H RGõàYEG ÉÁCG

 É«dÉY  äGQÉeE’G  ádhO  ájGQ  ™aôJ  »àdG  á«æ≤àdGh

 áYÉæ°Uh óéŸG ƒëf ‘ƒdG ÉæÑ©°T äÉ©∏£J ≥≤–h

. åjó◊G ÉæàdhO ïjQÉJ

 óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ádƒ÷G ‘ √ƒª°S ≥aGQ

 »°VÉjôdG »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH

 AÉcò∏d ádhO ôjRh AÉª∏©dG ¿É£∏°S øH ôªY ‹É©eh

 πª©dG  äÉ≤«Ñ£Jh  »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh  »YÉæ£°U’G

 óFÉ≤dG …ôŸG áØ«∏N ˆGóÑY ≥jôØdG ‹É©eh ó©H øY

.»HO áWöûd ΩÉ©dG

:ΩGh-»HO

 »àdG  "Ú°ùªÿG  ΩÉY  Iƒ∏N"  äÉ«dÉ©a  äó¡°T  

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  ,∫h’G  ¢ùeCG  â≤∏£fG

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGôJ »àdGh ,"ˆG ¬¶ØM"
 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ÖMÉ°Uh ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

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

 ±ó¡H ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 äÉjƒdhC’G ójó–h á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ¡LƒàdG π«µ°ûJ

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

 á«°TÉ≤ædG äÉ≤∏◊Gh á«∏YÉØàdG äÉ°ù∏÷G øe OóY ó≤Y

 ∑QÉ°T »àdGh ,ÊÉãdG Ωƒ«∏d »ægòdG ∞°ü©dG äÉ°ù∏Lh

 ¿ƒdhDƒ°ùŸGh  Ωƒª©dG  AGQóeh  äGQGRƒdG  AÓch  É¡«a

 .á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ‘

 á°ü°üîàŸG á«eƒµ◊G πª©dG äÉYƒª› â∏°UGhh

 Ωƒ«dG ‘ ,á«°TÉ≤f äÉ≤∏M 10 øª°V É¡JÉYÉªàLG

 âªààNG »àdG ,Ú°ùªÿG ΩÉY Iƒ∏N äÉ«dÉ©Ød ÊÉãdG

 äGQÉeE’G ádhO á«°ùaÉæJ õjõ©J πÑ°S åëÑd ,¢ùeG

 á∏«ØµdG  äÉ«dB’Gh  ,ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  ‘ kÉ«ŸÉY

 ∞∏àfl ‘ Ú°ùªÿG ΩÉY IóæLCG äÉjƒdhCG áªLÎH

 ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  ä’ÉéŸG

 á«eÓYE’Gh  á«LƒdƒæµàdGh  á«ª∏©dGh  á«aÉ≤ãdGh

 ≈∏Y á«eƒµ◊G ¥ôØdG â∏ªYh .ä’ÉéŸG øe ÉgÒZh

 ≈∏Y âYRƒJ á«°ù«FôdG QÉµaC’G øe áYƒª› ôjƒ£J

 πª©dG äÉYƒª› É¡à°ûbÉf »àdG á«æWƒdG äÉjƒdhC’G

.∫hC’G Ωƒ«dG ‘

:ΩGh-»HO

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

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

 Ú°ùªÿG ΩÉY Iƒ∏N äó≤Y ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM

 "  ¿GƒæY  â– á«∏YÉØJ  á°ù∏L É¡JóæLCG  øª°V

 "áeOÉ≤dG  á«ªbôdG  áëFÉ÷G  á¡LGƒŸ OGó©à°S’G

 øeC’G ¢ù«FQ »àjƒµdG óªfi QƒàcódG É¡eób »àdGh

 øe ¢Vô©à°SG ,äGQÉeE’G ádhO áeƒµ◊ ÊGÈ«°ùdG

 äCGôW »àdG  äGQƒ£àdGh ⁄É©dG  äÉ¡LƒJ É¡dÓN

 äÉfÉ«µdGh OGôaC’G äÉfÉ«H ájÉªM ∫É› ‘ ¬«∏Y

 á∏eÉµàe á«æWh áeƒ¶æe ôjƒ£J äÉ«dBGh á«°ù°SDƒŸG

.äGQÉeE’G ‘ ÊGÈ«°ùdG øeCÓd

 ∫ÓN  »àjƒµdG  óªfi  QƒàcódG  IOÉ©°S  ócCGh

 øeC’G  ‘ QÉªãà°S’G  áaÉ≤K  ï«°SôJ  ¿CG  ,á°ù∏÷G

 äÉ°ù°SDƒŸGh ™ªàéŸG OGôaCG á≤K õjõ©Jh ÊGÈ«°ùdG

 »ªbôdG ⁄É©dG ‘ øeBG πµ°ûH ácQÉ°ûª∏d á«eƒµ◊G

 ∫ÓN äGQÉeE’G áeƒµM äÉ¡LƒJ øª°V ájƒdhCG ó©j

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG

 π«gCÉJ ≈∏Y ÉgQhÉfi øª°V á°ù∏÷G äócCG óbh

 äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ‘  á°ü°üîàe  á«æWh  QOGƒc

 ‹Éãe πµ°ûHh Oƒ≤J á°UÉÿGh á«∏ëŸGh á«eƒµ◊G

 äÉÑ°ùàµe  ájÉªMh  ,ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  áeƒ¶æe

 QÉ°TCG  å«M  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  ádhódG

 ¢ù°SCG ≈∏Y âeÉb äGQÉeE’G ádhO " ¿CG ¤EG »àjƒµdG

 çQEGh á«Yƒf äGRÉ‚EG É¡dÓN øe â≤≤M áæ«àe

 äGöTDƒŸG ‘ áeó≤àŸG ∫hódG øe É¡∏©L …QÉ°†M

 Ée ,ÊGÈ«°ùdG øeC’G ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG

 äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ áÑcGƒeh áªFGO á©HÉàe Ö∏£àj

."É¡«∏Y ®ÉØë∏d

 kÉé¡f  ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  è¡àæj  :  »àjƒµdG  ∫Ébh

 áØ∏àfl äÉjƒà°ùe øe ¿ƒµàj äGQÉeE’G ‘ kGôµàÑe

 Qƒ£fh ,á«æWƒdG áª¶fC’Gh äÉfÉ«ÑdG πc ájÉª◊

 ájÉª◊  äGQOÉÑeh  äÉ°SÉ«°S  ôªà°ùe  πµ°ûH

 äÉjó– ájCG øe ¬JÉ°ù°SDƒeh »JGQÉeE’G ™ªàéŸG

 ∞«Xƒàd ≈©°ùfh ,ÊhÎµdE’G AÉ°†ØdG ‘ ôWÉflh

 ‘  á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ∫ÓN  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG

 kÉØ«°†e ,á«fGÈ«°ùdG äÉªé¡dG øe ∫É©ØdG ´ÉaódG

 ÉææeCG øe AõL äÉeƒ∏©ŸG øeCGh ∫ƒ°UCG ájÉªM ¿CG

.»æWƒdG

 á«é«JGÎ°S’G  íeÓe  á°ù∏÷G  â°Vô©à°SGh

 áaÉc  ‘  √õjõ©Jh  ÊGÈ«°ùdG  øeCÓd  á«æWƒdG

 πª©dGh ,á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG

 áHÉéà°S’Gh á«bÉÑà°S’G õjõ©àd »æWh ≥jôa øª°V

 º««≤Jh äÉªég hCG  äGójó¡J …CG  ó°V á∏eÉµàŸG

 ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ ôªà°ùe πµ°ûH ájõgÉ÷G

 ácQÉ°ûeh  ∫OÉÑàd  á«æWh  ôWCG  ™°Vh  ÖfÉL  ¤EG

 ÊGÈ«°ùdG øeC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeƒ∏©ŸG áªcƒMh

 kÉ«dhOh kÉ«∏fi áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dGh äÉ¡÷G ÚH

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdÉH ∂dPh

 ºgCG  ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ¢ù«FQ  ∫hÉæJh  Éªc

 ‘ ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ≈∏Y ôKDƒJ »àdG  äÉjóëàdG

 ,á«fhÎµd’G  ºFGô÷G  É¡æe  ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl

 πãªàJh ,á«ªbôdG Ühô◊Gh ,ÊhÎµd’G ÜÉgQE’Gh

 ,ÊhÎµdE’G RGõàH’G É¡æe ¬LhCGh ∫Éµ°TCG IóY ‘

 ÉgÒZh á«dÉŸG ä’É«àM’Gh ,á«æ≤àdG äÉbGÎN’Gh

 ,âfÎfE’G  áµÑ°T  ÈY  ÖµJôJ  »àdG  ºFGô÷G  øe

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°Th

 ∫hódG  øe ó©J äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  »àjƒµdG  ócCGh

 äGójó¡J ájCG ™e πeÉ©à∏d ájõgÉLh kGOGó©à°SG ÌcC’G

 á«à– á«æH øe ¬µ∏à“ ÉŸ ÊhÎµd’G AÉ°†ØdG ‘

 á«bÉÑà°SG  äÉ¡LƒJh  iDhQ  É¡«æÑJh  ,áeó≤àe

 ,πÑ≤à°ùª∏d »©bGhh »ª∏Y ±Göûà°SG ≈∏Y áªFÉb

 ,äÉjóëà∏d  ∫ƒ∏◊G  QÉµàHG  ‘ á∏YÉa  ácQÉ°ûeh

 á°übh kÉLPƒ‰ πã“ »àdG ádhódG ájDhôH Gó«°ûe

 É¡àfÉµe ï°Sôj ÉÃh ,á≤£æŸG ∫hód áª¡∏e ìÉ‚

 .ÊhÎµdE’G AÉ°†ØdG ‘ ÉfÉeCG ÌcC’G ádhódG É¡Ø°UƒH

 ádhO áHôŒ ¿CG ¬JOÉ©°S í°VhCG ôNBG ÖfÉL øe

 19ó«aƒc  ¢Vôe  áëFÉL  á¡LGƒe  ‘  äGQÉeE’G

 ájÉªM ‘ É¡Jƒbh ádhódG IQób âàÑKCG á«∏YÉØH

 øeC’G ≥«≤– ÒjÉ©e ò«ØæJ ∫ÓN øe É¡JÉÑ°ùàµe

 äÉµÑ°T øeCG áª¶fCG á«∏YÉa øe ócCÉàdGh ÊhÎµdE’G

 äÉ¡÷G áaÉc iód äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCGh ä’É°üJ’G

 ìÉéædG äÉ≤∏M øª°V á≤∏M πãÁ Ée ,á«eƒµ◊G

 .πÑ≤à°ùŸG ∫ƒëf É¡H »°†“h ádhódG É¡≤≤– »àdG

 áaÉµd á«YƒàdG QGôªà°SG á«ªgCG ≈∏Y »àjƒµdG Oó°Th

 πãeC’G  ΩGóîà°SÓd  äÉ°ù°SDƒŸGh  ™ªàéŸG  OGôaCG

 ΩGóîà°SG ¢ù°SCÉHh ,¬àª¶fCGh ÊhÎµd’G AÉ°†Ø∏d

 hCG  äGójó¡J  …CG  ™e  ±öüàdG  äÉ«dBGh  ,âfÎfE’G

 º««≤àdGh  ÖjQóàdG  ÖfÉL  ¤EG  ,á∏ªàfi  QÉ£NCG

 É¡dOÉÑJh á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG ájÉª◊ ôªà°ùŸG

 πµ°ûH ádhódG ‘ ájOÉ–’Gh á«∏ëŸG äÉ¡÷G ÚH

 á«æH  ΩGóîà°SÉH  π°UGƒàdG  äGƒæb  õjõ©Jh  ,øeBG

. áæeBGh IóMƒe á«LƒdƒæµJ

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 ƒ°†©dG ,º∏Y QÉjô¡°T óªfi ‹É©e ,¢ùeG ,áª«ÿG

 ‘ á«LQÉÿG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  ôjRh  ÊÉŸÈdG

 OÓÑdG Qhõj …òdG ,á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL

.kÉ«dÉM

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

 ∫ÓN √ƒª°S ¢ûbÉfh ,¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ∞«°†dÉH

 áªFÉ≤dG  ácGöûdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J ¥ÉaBG  AÉ≤∏dG

.ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH

 ,º∏Y  QÉjô¡°T  óªfi  ‹É©e  OÉ°TCG  ¬à¡L  øe

 ∞∏àfl ≈∏Y áª«ÿG ¢SCGQ √ó¡°ûJ …òdG Qƒ£àdÉH

 AÉNôdGh Ωó≤àdG øe kGójõe IQÉeEÓd kÉ«æªàe ,ó©°üdG

.QÉgOR’Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ™HÉàdG  ¿É°SôØdG  ≥jôa  Ωób  

 ¥Ó£fG  áÑ°SÉæÃ  Iójôa  äÓ«µ°ûJh  É°VhôY

 ¿hQÉ«£dG º°SQh . 2021¢ùcóaÉfh ¢ùcójBG »°Vô©e

 äÉMƒ∏dGh ∫Éµ°TC’G øe áYƒª› »ÑXƒHCG AÉª°S ‘

 ¢Vhô©dG  äô¡HCGh  .¿GƒdC’ÉH  á«æØdGh  á«dÉª÷G

 AÉ°†YCG √ô¡XCG ÉŸ ¢Vô©ŸG QGhR ≥jôØ∏d ájƒ÷G

 IQhÉæŸGh ácô◊G ‘ á«dÉY äGQÉ¡e øe ≥jôØdG

 ¿GƒdCG â∏ªM »àdG ¿ÉNódG IóªYCG É¡ÑMÉ°U »àdGh

 { ¿É°SôØdG { ≥jôa ∑QÉ°ûjh .äGQÉeE’G ádhO º∏Y

 äÉÑ°SÉæŸG ∞∏àfl ‘ 2008 ΩÉY ¬°ù«°SCÉJ òæe

 IOÉ«≤H  á«dhódGh  á«ª«∏b’G  πaÉëŸGh  á«æWƒdG

.…ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG …QÉ«W øe áÑîf

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi  øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  

 IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG

 ´É£≤dG ‘ QÉªãà°SÓd á©é°ûe áÄ«H ÒaƒJ á«ªgCG

 äÉ«æ≤àdG  π°†aCG  áÑcGƒe  ∫ÓN  øe  ,»£ØædG

 »àdG  áYQÉ°ùàŸG  äGQƒ£àdG  á©HÉàeh  áãjó◊G

 ,§ØædG äÉ≤à°ûe øjõîJh IQÉŒ ´É£b ≈∏Y CGô£J

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¤EG øjôªãà°ùŸG Üò÷

.IóëàŸG

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 QÉeƒµjG"  á«dhÎÑdG  IÉØ°üŸG  ™bƒŸ  ,IÒéØdG

 IÒéØdG á≤£æe ‘ ™≤J »àdG "ábÉ£dG ∫ƒ∏◊

 ‘  ¿Éc  å«M  /Rƒa/  á«dhÎÑdG  áYÉæ°ü∏d

 ¢SƒjÎÁO IÉØ°üª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG

.¢SƒcÉH

 óªfi  øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 ™bƒÃ  ™àªàJ  IÒéØdG  IQÉeEG  ¿EG  »böûdG

 ≈∏Y ÉgóYÉ°S  …òdG  ,…ƒ«Mh º¡e »é«JGÎ°SG

 ∫ÓN øe  ,ádhó∏d  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  áÑcGƒe

 á«©«ÑW OQGƒe øe ¬µ∏“ ÉŸ πãeC’G ÉgQÉªãà°SG

 …òdG  IÒéØdG  AÉæ«Ã  πãªàJ  ,ájƒ«M  ≥aGôeh

 π≤f  ‘  á«LƒdƒæµàdG  πFÉ°SƒdG  çóMCG  ∂∏àÁ

 ,§ØædG  äÉæë°Th  ™FÉ°†ÑdG  ≠jôØJh  øë°Th

 áYÉæ°ü∏d  IÒéØdG  á≤£æe  QhO  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 øe  ójõŸG  ÜÉ£≤à°SG  ‘  /Rƒa/  á«dhÎÑdG

 ,…ƒ«◊G ´É£≤dG Gòg ‘ á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G

 ‘ á«dhÎÑdG  ≥WÉæŸG  ºgCG  øe ∂dòH  íÑ°üàd

 ôjô◊G  ≥jôW  ≈∏Y  §ØædG  øjõîJh  áYÉæ°U

.ójó÷G

 ìöûd IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™ªà°SGh

 ∫É› ‘ É¡∏ªYh IÉØ°üŸG ΩÉ°ùbCG øY π°üØe

 π°†aC’ É¡≤«Ñ£J ¥ôWh ,¬æjõîJh §ØædG ôjôµJ

 ∫ÉéŸG Gòg ‘ á«dhódG äÉ°SQÉªŸGh ÒjÉ©ŸG

 …ƒæJ  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  §£ÿG ≈∏Y IhÓY

.πÑ≤à°ùŸG ‘ Égò«ØæJ

 ∫ƒ∏◊  QÉeƒµjG"  IÉØ°üŸG  ΩÉY  ôjóe  ¬LƒJh

 ôµ°ûdG  πjõéH  É¡«a  ¿ƒ∏eÉ©dGh  "ábÉ£dG

 øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG ¿Éæàe’Gh

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »böûdG  óªfi

 áeƒµM πÑb øe π°UGƒàŸG ºYódG ≈∏Y IÒéØdG

 øª°V á∏eÉ©dG á«dhÎÑdG äÉ°ù°SDƒª∏d IÒéØdG

 /Rƒa/  á«dhÎÑdG  áYÉæ°ü∏d  IÒéØdG  á≤£æe

 ≈∏Y Iƒ≤H óLGƒàJ IÒéØdG IQÉeEG âëÑ°UCG ≈àM

 äÉYÉæ°üdGh §ØædG ´É£b ‘ á«ŸÉ©dG á£jôÿG

.á«£ØædG

 »àdG "ábÉ£dG ∫ƒ∏◊ QÉeƒµjG" IÉØ°üe ¿CG ôcòj

/ ¬æY œÉædG ΩÉÿG §ØædG ôjôµJ ≈∏Y πª©J

 /OƒbƒdG âjRh RÉ¨dG âjR ,Ú°ShÒµdG ,ÉàaÉædG

 øe É«eƒj π«eôH ∞dCG 20 ôjôµJ É¡àYÉ£à°SG ≠∏ÑJ

 ∞dCG 100 ƒëf ICÉ°ûæŸG ¿õîJ Éªc ,ΩÉÿG §ØædG

 ,ÉgôjôµJ OÉ©ŸGh ΩÉÿG OGƒŸG øe Ö©µe Îe

 ‘  IÉØ°üª∏d  á«©°SƒàdG  §£ÿG  øª°V  øeh

 40 Qó≤J ábÉ£H ôjôµàdG IOÉjR á«fÉãdG á∏MôŸG

 É¡àbÉW π°üJ å«ëH ,ΩÉÿG §ØædG øe π«eôH ∞dCG

 ,É«eƒj π«eôH ∞dCG 60 ¤EG á∏eÉµdG á«HÉ©«à°S’G

 øe ÌcC’ á«æjõîàdG É¡àbÉW IOÉjR ≈∏Y IhÓY

 ΩÉÿG á«dhÎÑdG OGƒŸG øe Ö©µe Îe ∞dCG 800

.ÉgôjôµJ OÉ©ŸGh

 IQÉjõdG ‘ IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≥aGQ

 ôjóe ÊÉëæ°†dG ó«©°S óªfi IOÉ©°S ájó≤ØàdG

 ⁄É°S  ÏHÉµdGh  IÒéØdG  ‘  …ÒeC’G  ¿GƒjódG

 á«dhÎÑdG áYÉæ°ü∏d IÒéØdG á≤£æe ôjóe ºîaC’G

."Rƒa"

»æWƒdG ÉææeCG øe AõL äÉeƒ∏©ªdG øeCGh ∫ƒ°UCG ájÉªM :»àjƒµdG óªëe

 äGQÉeE’G áeƒµëd ájƒdhCG ó©j »fGôÑ«°ùdG øeC’G »a QÉªãà°S’G áaÉ≤K ï«°SôJ

 á«LQÉîdG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

 ¢ûjOÓ¨æH »a

 ¥Ó£fG áÑ°SÉæªH ájƒL kÉ°VhôY Ωó≤j ¿É°SôØdG ≥jôa

z¢ùcóaÉf{h z¢ùcójBG{ »°Vô©e

 á«dhôàÑdG IÉØ°üªdG á£°ûfCG ≈∏Y ™∏£j Iô«éØdG ºcÉM

zábÉ£dG ∫ƒ∏ëd QÉeƒµjG{

 ¢ûjOÓ¨æH ‘ á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉMzábÉ£dG ∫ƒ∏◊ QÉeƒµjG{ á«dhÎÑdG IÉØ°üŸG á£°ûfCG ≈∏Y ¬YÓWG ∫ÓN IÒéØdG ºcÉM

ó°TGQ øH óªëe Qƒ°†ëHh á«∏YÉØJ á°ù∏L »a

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 çQEG  øe  áÑ∏°U  óYGƒb  ≈∏Y  É°ù«°SCÉJ  

 Iƒ∏N âëÑ°UCG ,…ôµah ÊÉ°ùfEGh …QÉ°†M

 É¡«dEG  ô¶æj  á«JGQÉeEG  áª°üH  Ú°ùªÿG

 ™«ª÷G  ô¶àæj  ,QÉ¡ÑfÉH  ó«©ÑdGh  Öjô≤dG

 πH  ,É¡éFÉàf  »cÉ–  ¿CÉH  á≤K  º¡∏ch

 AÉæHCG  äÉ©∏£J  É¡MƒªW  ‘  ,RhÉéàJh

 ,kÉeƒªY »Hô©dG ¿É°ùfE’Gh ,äGQÉeE’G äÉæHh

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ öûÑdG ∂dòch

 QÉÑ°ùe{ õ«ªàŸG »ª∏©dG RÉ‚E’Gh ,’ ∞«c

 §fih  ⁄É©dG  åjóM  ∫Gõj’  zπeC’G

 ióMEG âfÉc ¬Jôµa ¿CG ôcòf Éæ∏ch ,√QÉ¶fCG

. ájQGRƒdG äGƒ∏ÿG √òg äÉLô ofl

 ¬«a  ∞bƒàJ  ’  løWh  ,äGQÉeE’G  »g  √òg

 »Øa ,ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y ábÓÿG äGQOÉÑŸG

 ,ádhódG  ‘  á°ù°SDƒeh  á¡Lh  ´É£b  πc

 õ«ªàdG  á∏éY IQGOE’  kGOôØàe  kÉHƒ∏°SCG  iôf

 »àdG äGQOÉÑŸG ≈≤ÑJh ,»eƒ«dG πª©dG ‘

 á«é«JGÎ°SG OÉ©HCG äGP Iƒ∏ÿG É¡æ°†à–

 »æÑJh πÑ≤à°ùŸG ÖWÉîJ É¡fCG PEG áeGóà°ùeh

 ádhód  áflÉ°ûdG  ìhöüdGh  ¿ÉcQC’G  ≈∏Y

. OÉ–’G

 ±ÎdG  øe  kÉYƒf  â°ù«d  Ú°ùªÿG  Iƒ∏N

 »¡àæj  …òdG  »ægòdG  ∞°ü©dG  hCG  …ôµØdG

 lôµ pa  »g  É‰EG  ,á£°ûfC’G  ¢†©H  AÉ¡àfÉH

 hCG  áæ°S  óæY  ∞bƒàj’  ¥hóæ°üdG  êQÉN

 ,á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d óàÁ πH ,ÚàæKG

. Égó©H Éeh

 QÉµaC’G ≥∏ÿ á°UôØdG í«àJ Iƒ∏ÿG √òg

 áÑ°üN káHôJ  ôaƒJh  ,áMƒª£dGh  áÄjô÷G

 ó©H  ⁄É©dG  íeÓe ∂dòH  º°SÎd  Égqƒªæd

.äGQÉeE’G ádhO ™Ñ£dÉH ¬©eh ,¿ôb ∞°üf

 ¢†©ÑdG ¿Éc ,πeC’G QÉÑ°ùe Iôµa ìôW óæY

 É¡fC’  ÉÃQ  ,Égò«ØæJ  á«fÉµeEG  ‘  ∂µ°ûj

 kádhO  øµd  ,º¡JÉMƒªW  ≈£îàJ  âfÉc

 â©°Vh Ió«°TôdG  É¡JOÉ«≤H  äGQÉeE’G  πãe

 A»°T ’{ ∫É«LC’G ¬∏bÉæàJ kGQÉ©°T É¡°ùØæd

.zπ«ëà°ùe

 ¢ù«d Ú°ùªÿG Iƒ∏N èFÉàf ‘ OôØàdG ¿EG

 äGQOÉÑeh QÉµaCG øe √ódƒJÉe ÖÑ°ùH §≤a

 QÉµaC’G  √òg ¢†©H ¿C’ É°†jCG  πH ,ábÓN

 ,™ªàéŸG É¡MôW ‘ ∑QÉ°ûj äGQOÉÑŸGh

 ,±ó¡à°ùŸGh ÖWÉîŸG ƒg ¿É°ùfE’Gh ’ ⁄h

 ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ »g ¬gÉaQh ¬JOÉ©°Sh

 ìÉàØf’G  Gòg  .QÉµaC’G  √òg  πc  ájÉZ

 ìôW ‘ ™«ª÷G øe ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸGh

 ,QÉÑàY’G ‘ áeƒµ◊G §£N ÉgòNCÉJ mQÉµaCG

 É¡«dEG π°üJ ⁄ IOôØàe kGOÉ©HCG Iƒ∏ÿG »£©j

 ºgÉ°ùe πµdÉa ,áeó≤àŸG ∫hódG øe ÒãµdG

 AÉæH  ΩóîJ  QÉµaCG  Ëó≤J  ‘  ∑QÉ°ûeh

 áæ°VÉM äGQÉeE’G hó¨àd ,øWƒdG πÑ≤à°ùe

 kÉ©«ªL »°†ªæd ,ìƒª£dGh õ«ªàdGh ´GóHEÓd

 ¿ƒµJ ¿CÉH zÒÿG ójGR{ ìƒªW ≥«≤– ‘

 ™°ûj kIQÉæeh ,kÉjQÉ°†M kÉLPƒ‰ äGQÉeE’G

.√öSCÉH ⁄É©dG ¤EG kÓeCG ÉgQƒf

:ΩGh-»HO

 »ŸÉ©dG ∞dDƒŸGh ÖJÉµdG ócCG

 ¿CG  ¿Éeójôa  ¢SÉeƒJ  RQÉÑdG

 äGÒ«¨J  ó¡°û«°S  ⁄É©dG

 ÒZ ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°Sƒ«L

 ,‹É◊G ΩÉ©dG ∫ÓN ábƒÑ°ùe

 äGQƒ£àdG øe á∏ªéH áYƒaóe

 çGóMCG  É¡àØ∏N  »àdG  QÉKB’Gh

 »°VÉŸG  ΩÉ©dG  äGQƒ£Jh

 á∏«∏≤dG  ΩGƒYC’Gh  ,kGójó–

 ¬Lh  ≈∏Y  ¬à≤Ñ°S  »àdG

 ⁄É©dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,Ωƒª©dG

 áãdÉK  IQƒK  ¤EG  ¬≤jôW  ‘

 ÉgOƒ≤J á«fÉ°ùfE’G ïjQÉJ ‘

 AÉL  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG

 ÖJÉµdG  åjóM  ∫ÓN  ,∂dP

 á«ŸÉY  õFGƒL  ≈∏Y  õFÉ◊G

 IõFÉL  É¡æª°V  øe  ábƒeôe

 ájQGƒM  á°ù∏L  ‘  ,QõàdƒH

 øª°V  ,"ó©H  øY"  á«∏YÉØJ

 ,Ú°ùªÿG  ΩÉY  Iƒ∏N  ∫ÉªYCG

 ¢ùeCG  É¡dÉªYCG  âªààNG  »àdG

 äÉ¡LƒàdG  ójóëàd  ,AÉ©HQC’G

 ájƒªæàdG  äGQÉ°ùŸGh

 äGQÉeE’G  ádhód  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 πÑ°Sh ,á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN

 ádhódG  äÉaó¡à°ùe  ≥«≤–

 ájƒÄŸG  iôcò∏d  k’ƒ°Uh

.2071 ΩÉY É¡°ù«°SCÉàd

 ôµØŸGh  ÖJÉµdG  ∫hÉæJh

 »àdG  á°ù∏÷G  ‘  »ŸÉ©dG

 ó¡°ûŸG"  ¿Gƒæ©H  äó≤Y

 »ŸÉ©dG  »°SÉ«°Sƒ«÷G

 ∫ÓN  ⁄É©dG  ádÉM  ,"2021

 ¬JRôaCG  Éeh  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG

 ó¡°ûŸG  ≈∏Y  äÉ©ÑJ  øe

 ‹É◊G  ΩÉ©dG  ∫ÓN »ŸÉ©dG

 ¤EG  ¥ô£Jh  ,á∏Ñ≤ŸG  IÎØdGh

 »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒe πÑ°S

 πÑ≤à°ùe  ∫hÉæJh  ,É¡°VôØJ

 ‘  É«LƒdƒæµàdG  QhOh

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG

 ≈∏Y ⁄É©dG ¿EG ¿Éeójôa ∫Ébh

 ,ábQÉa á«îjQÉJ á¶◊ ÜÉàYCG

 IÒ°ùe  ‘  IójóL  IõØbh

 IõØ≤dG  √òg  ¿EGh  ,ájöûÑdG

 øe Ö∏£àJ Iójó÷G á«YƒædG

 á≤jôWh É¡JGhOCG ôjƒ£J ∫hódG

 áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d É¡«æÑJ

 äÉjóëà∏d ∫ƒ∏◊G QÉµàHG ‘

 πeÉ°T º¡a øjƒµJh ,á©bƒàŸG

 ™àªàJ »àdG á«YƒædG áª«≤∏d

 ,É¡«∏Y AÉæÑdGh ádhO πc É¡H

 á«∏Ñ≤à°ùe äÉ©jöûJ ôjƒ£Jh

 ∫ÓN  øe  É¡ª«ª°üJ  ºàj

 OGôaCG  ™e  ÊGó«ŸG  πYÉØàdG

.™ªàéŸG

á«Hô©dG á≤£æª∏d »ªdÉY êPƒªf íéfCG äGQÉeE’G : ¿Éeójôa ¢SÉeƒJ ¥hóæ°üdG êQÉN ô«µØàdG .. ø«°ùªîdG Iƒ∏N

 »°ùjôdG ∫ÓL óª º∏≤H

äGQÉe’G AÉÑfCG ádÉch ΩÉY ôjóe
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اأخبار الوطن
 »الياه �سات« تدخل �سراكات 
ا�ستراتيجية لتجهيز اأنظمة 
المركبات الدفاعية الجاهزة 

لال�ستخدام
اأبوظبي-وام:

الف�ضائية  لالت�ضاالت  الياه  �رشكة  اأعلنت   
ال�ضناعية  االأقمار  م�ضغل   - �ضات"  "الياه 
اأن   - االإمارات  دولة  ومقرها  عامليًا  الرائد 
احلكومية"  للخدمات  �ضات  "الياه  وحدة 
باخلدمات  اخل��ا���ص  ���ض��ات  ال��ي��اه  ذراع 
كل  مع  تفاهم  مذكرتي  وّقعت  احلكومية، 
الع�ضكرية  االآليات  م�ضّنع  "منر"  �رشكة  من 
هاري�ص   3 "اإل  و�رشكة  املدولبة،  القتالية 
الدويل  الدفاع  معر�ص  خالل  تكنولوجيز" 
اإطار  يف  وذل��ك  باأبوظبي   "2021 "اآيدك�ص 
ريادتها  تعزيز  على  �ضات"  "الياه  حر�ص 
احلركة  اأث��ن��اء  االت�ضاالت  حللول  ك��م��زّود 
لالأنظمة  ال�ضناعية  االأقمار  عرب   "COTM"

املرّكبة على املركبات الدفاعية االأر�ضية.
 3 و"اإل  "منر"  مع  التفاهم  مذكرتا  وتوؤكد 
"الياه  التزام  على  تكنولوجيز"  هاري�ص 
لتلبية  متميزة  خ��دم��ات  بتقدمي  �ضات" 
التي  واملجتمعات  عمالئها  احتياجات 
الطريق  التفاهم  تخدمها، كما متهد مذكرتا 
اأمام "الياه �ضات" و�رشكائها التكنولوجيني 
يف  اخل��دم��ات  م��ن  ح�رشية  باقة  لتوفري 
املدنية،  واحلكومية  الدفاعية  املجاالت 
الفني  والدعم  الدورية  ال�ضيانة  اإىل  اإ�ضافة 

على مدار ال�ضاعة.
ومتنح هذه احللول اجلاهزة للرتكيب فر�ضا 
عديدة للم�ضتخدمني يف املجاالت الدفاعية، 
التطبيقات  من  وا�ضعة  جمموعة  وتدعم 
والتحكم  "القيادة  بني  ت��رتاوح  االأر�ضية 
واملراقبة  واال���ض��ت��خ��ب��ارات  واالت�����ض��االت 
احلدود  �ضبط  عمليات  اإىل  واال�ضتطالع" 
التغطيات  وباالأخ�ص  بعد  عن  واملراقبة 

."BLoS" اخلارجة عن نطاق التغطية
لالت�ضاالت  �ضات"  "الياه  حلول  تتيح  كما 
تعقب  قابلية   "COTM" احلركة  اأث��ن��اء 
واإن�ضاء  و�ضعيتها،  ومراقبة  املركبات 
�ضبكات مغلقة وموؤمنة لالت�ضاالت ال�ضوتية 
ملجال  التكتيكي  والتو�ضع  والبيانات، 
اإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال��رادي��و  موجات 
االآمن  البث  جانب  اإىل  ال�ضناعية،  االأقمار 
واملعلومات  احلركة  كاملة  للفيديوهات 
لتقدمي  املركبات،  اأج��ه��زة  من  امل�ضتلمة 
يف  وا�ضتخدامها  مبا�رشة  م�ضورة  لقطات 
�ضات"  "الياه  وت�ضعى  التطبيقات.  خمتلف 
وقابلة  متكاملة  ات�ضاالت  خدمات  لتقدمي 
لعمالئها  املتبادل،  والت�ضغيل  للتخ�ضي�ص 
يف املجال الع�ضكري والدفاع املدين، وذلك 
من خالل �رشاكاتها مع "منر" و"اإل 3 هاري�ص 

تكنولوجيز".

24 �صفقة في اليوم الرابع بقيمة 2.140 مليار درهم

20.053  مليار درهم اإجمالي �سفقات»اآيدك�س« و»نافدك�س« 
في 4 اأيام

اأبوظبي ـ الوحدة: 
معر�ضي  من  الرابع  اليوم  �ضهد 
 2021 و"نافدك�ص"  "اآيدك�ص" 
اإعالن القوات امل�ضلحة االإماراتية 
بقيمة  �ضفقة   24 توقيع  ع��ن 
�رشكات  مع  درهم  مليار   2.140
اإجمايل  لي�ضل  ودولية،  حملية 
ال�ضفقات التي �ضهدها املعر�ضني 
 20.053 نحو  انطالقتهما  منذ 
مليار درهم. وقال �ضعادة العميد 
احل�ضاين،  خمي�ص  حممد  رك��ن 
ملعر�ضي  الر�ضمي  امل��ت��ح��دث 
"اآيدك�ص" و"نافدك�ص" اإن اإجمايل 
 720 بلغت  اخلارجية  ال�ضفقات 
ن�ضبة  متثل  والتي  درهم،  مليون 
34% من اإجمايل قيمة ال�ضفقات، 
ال�ضفقات  قيمة  بلغت  فيما 
دره��م  مليار   1.420 املحلية 
بن�ضبة 66% ..م�ضريا اإىل اأن العقود 
توزعت على 6 �رشكات خارجية، 
ذلك  ج��اء  حملية.  �رشكة  و18 
ال��ذي  ال�ضحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
بحري  ركن  العميد  بح�ضور  عقد 
وامل��ق��دم  ال��ذه��ل��ي،  ن��ا���رش  فهد 
املتحدثان  احلجري  �ضارة  طيار 
اآيدك�ص  ملعر�ضي  الر�ضميان 
العميد  وق��ال   .2021 ونافدك�ص 
الذهلي،  نا�رش  فهد  بحري  ركن 
اإن اأبرز ال�ضفقات اخلارجية التي 
 Nexter/ �رشكة  مع  عقدت 
قطع  ل��ت��وف��ري   /Systems
ل�ضالح  لوكلريك  للدبابة  الغيار 
العامة  ال�ضيانة  �ضالح  قيادة 
دره���م،  م��ل��ي��ون   92.9 بقيمة 
 NORCONSULT/ و���رشك��ة 
لتقدمي   /TELEMATICS
خدمات ا�ضت�ضارية ل�ضالح مديرية 
 35.5 بقيمة  وال�ضيطرة  القيادة 
 Adil/ و�رشكة  دره��م،  مليون 
 Textiles Private
�ضباك  ل�����رشاء   /  Limited
ال��ت��م��وي��ه ل�����ض��ال��ح ال��ق��وات 
مليون   92.6 بقيمة  امل�ضلحة 
 NORTHSTAR/و دره����م، 
طائرة  ل�رشاء   /AVIATION
 MRH  BELL407 ن���وع  م��ن 
النوع  نف�ص  من  طائرات  وتطوير 

امل�ضرتك  الطريان  قيادة  ل�ضالح 
بقيمة 224 مليون درهم، و�رشكة /
JUNGHANS/ ل�رشاء فيوز نوع
القوات  قيادة  ل�ضالح   21-FBM
بقيمة  اجل��وي  وال��دف��اع  اجلوية 
والتعاقد مع  درهم،  مليون   90.5
 /DIGITAL GLOBE/ �رشكة 
اأقمار  ا�ضتئجار  عقد  لتجديد 
الت�ضوير الف�ضائي و�ضيانة نظام 
اال�ضتقبال والتدريب ل�ضالح مركز 
اال�ضتطالع الف�ضائي بقيمة 184.3 

مليون درهم.
طيار  املقدم  قالت  جانبها،  من 
�ضارة احلجري، اإن العقود اخلارجية 
/ �رشكة  مع  التعاقد  ت�ضمنت 
 International  MP3
مكمالت  ل�رشاء   /Trading
ل�ضالح  ملم   155 عيار  الذخائر 
مليون   41 بقيمة  الربية  القوات 
درهم، و بارج للذخائر ل�رشاء قنابل 
MK-82 وقنابلMK-81 ل�ضالح 
القوات اجلوية بقيمة 94.8 مليون 
 Abu Dhabi/ و�رشكة  درهم، 
 Autonomous System
ل�رشاء   /Investments

نظام طائرات بدون طيار ومن�ضات 
االطالق ووحدات التحكم االأر�ضية 
ل�ضالح قيادة حر�ص الرئا�ضة بقيمة 
وت�ضمنت  درهم.  مليون   55.128
اليوم  يف  املحلية  ال�ضفقات 
مع  اتفاقية  توقيع  اأي�ضًا  الرابع 
 International/ �رشكة 
ل�رشاء   /Golden Group
القوات  ل�ضالح  وذخائر  اأ�ضلحة 
امل�ضلحة بقيمة 485 مليون درهم، 
و التعاقد مع اآمروك ل�رشاء اأجهزة 
املرياج  طائرات  لتطوير   ADTE
بقيمة  اجلوية  ال��ق��وات  ل�ضالح 
117.8 مليون درهم، والتعاقد مع 
 /Lima Aviation/ �رشكة 
لتزويد طائرات بالك هوك بنظام 
قيادة  ل�ضالح  احلرائق  مكافحة 
 52.7 بقيمة  امل�ضرتك  ال��ط��ريان 
القوات  وتعاقدت  دره��م.  مليون 
لتوفري  ال��ف��ت��ان  م��ع  امل�ضلحة 
القوات  ل�ضالح  البحرية  االأهداف 
امل�ضلحة بقيمة 22 مليون درهم، 
الإدارة  جت  روي��ال  مع  و�ضفقة 
العمليات  حركة  مركز  وت�ضغيل 
القوات  ل�ضالح   IMOC الدولية 

اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة 110 
ماليني درهم، و�ضفقة مع اجل�ضور 
لالآليات الثقيلة لتوريد قطع غيار 
ل�ضالح  فني  واإ�ضناد  واإ���ض��الح 
العامة  ال�ضيانة  �ضالح  قيادة 
بقيمة 30 مليون درهم. وتعاقدت 
 Trust/ مع  امل�ضلحة  القوات 
ل�رشاء   /International
القوات  ل�ضالح  د  م/  ال  اأ�ضلحة 
درهم،  مليون   137 بقيمة  الربية 
 Emirates/ م��ع  و�ضفقة 
 General Transport
لتقدمي   /and Services
خدمات االإ�ضناد الفني ملركبات 
بقيمة  امل�����ض��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
وتعاقدت  دره���م.  مليون   56
 Al Tuff/ ����رشك���ة  م���ع 
 /I n t e r n a t i o n a l
ل�ضالح  متنوعة  ذخائر  ل�رشاء 
 136 بقيمة  امل�ضلحة  القوات 
مليون درهم، ومع �رشكة اأطل�ص 
ل�ضيانة  االم��ارات  اإلكرتونيك 
املاء  حتت  التفجري  مركبات 
ل�ضالح   SEA FOX - Cنوع
 8.5 بقيمة  البحرية  القوات 

مليون درهم، اإىل جانب التعاقد 
 Emirates/ ���رشك��ة  م��ع 
 A d v a n c e d
 Research &
 T e c h n o l o g y
ل��ت��ق��دمي   /Holding
االإ����ض���ن���اد ال��ف��ن��ي الآل���ي���ات 
قيادة  ل�ضالح  االأو���ض��ك��و���ص 
بقيمة  العامة  ال�ضيانة  �ضالح 
و���رشك��ة  دره�����م،  م���الي���ني   3
 Key Information
ل�����رشاء   Technology
وت���رك���ي���ب اأج����ه����زة ���ض��ب��ك��ة 
بنية  وتوفري  موؤمنة  معلومات 
اجلوية  القوات  ل�ضالح  حتتية 
والدفاع اجلوي بقيمة 8 ماليني 
 MBDA UAE/ و�رشكة  درهم، 
االإ�ضناد  لتقدمي   /  Limited
ل�ضالح  حكيم  ملنظومة  الفني 
اجلوي  وال��دف��اع  اجلوية  ال��ق��وات 
بقيمة 26.4 مليون درهم، و�رشكة 
 Al Badie Trading/
لتقدمي   /Establishment
الفوالت  الآليات  الفني  االإ�ضناد 

ل�ضالح قي .

وزير ال�سناعة والتكنولوجيا المتقدمة يزور 
معر�سي»اآيدك�س«و»نافدك�س«

اأبوظبي-وام:
اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  معايل  اأكد   
والتكنولوجيا  ال�ضناعة  وزي��ر  اجلابر 
الثورة  ابتكارات  اأهمية  على  املتقدمة، 
اال�ضطناعي  والذكاء  الرابعة  ال�ضناعية 
يف منو وتطور قطاع ال�ضناعات الدفاعية 
الوطنية، حتقيقا لروؤية القيادة الر�ضيدة.
واأعرب معاليه - خالل زيارته فعاليات 
معر�ص وموؤمتر الدفاع الدويل /اآيدك�ص/، 
"نافدك�ص"  البحري  الدفاع  ومعر�ص 
اإليه  واالعتزاز مبا و�ضلت  الفخر  - عن 
م�ضيدا  الوطنية،  الدفاعية  ال�ضناعات 
الوطنية  وال��ك��وادر  ال�رشكات  بجهود 

املتميزة يف هذا املجال.

البواردي يزور معر�س الدفاع الدولي 
»اآيدك�س«

اأبوظبي-وام:
البواردي وزير  اأحمد   قام معايل حممد بن 
يف  تفقدية  بجولة  الدفاع  ل�ضوؤون  الدولة 
"اآيدك�ص  ال��دويل  الدفاع  وموؤمتر  معر�ص 
2021" الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني 
�ضباط  كبار  من  ع��دد  يرافقه  للمعار�ص 
وزار معاليه خالل  الدفاع.  وزارة  وم�ضوؤويل 
الدولية  ال�رشكات  اأجنحة  من  عدداً  اجلولة 
ال�رشكات  اآيدك�ص منها جناح  امل�ضاركة يف 
والتي  واالأردنية،  واالإ�رشائيلية  االأمريكية 
عر�ضت اآخر ابتكاراتها و�ضناعاتها واإنتاجها 

من االأنظمة الدفاعية والع�ضكرية واالأمنية.
 Lockheed" وقد �ضملت اجلولة جناح 
 "  Martin Corporation
 Rafael Advanced" وج��ن��اح 

 AVNON Group" وج���ن���اح   "
 EMTAN-Israel" وج���ن���اح   "
 "Small Arms Industry
 Jadara Equipment" و���رشك��ة 
 ،JGG و����رشك���ة   "  &Defence
 RosoboronexportK"وجناح
و"   "  Gradeeone  G1 و 
Yugoimport و "Hanwha " و" 
Armored luxury " واأنهى جولته 

."EDGE"بزيارة �رشكة
يف  امل�ضاركني  ل�رشح  معاليه  وا�ضتمع 
واآخر  الدفاعية  منتجاتهم  حول  املعر�ص 
جمال  يف  العامل  ي�ضهدها  التي  التطورات 
اأهمية  وعن  الدفاعية  واالأ�ضلحة  االأنظمة 
امل�ضاركة يف املعر�ص والوقوف على اأحدث 

التكنولوجيا الدفاعية والع�ضكرية.

»اأمرك« تتعاون مع»الندمارك الخليج« لال�سطالع 
بحلول تطوير القدرات الع�سكرية

اأبوظبي-وام:
خلدمات  الرائد  امل��زود  "اأمرك"،  وقعت   
الع�ضكرية يف  والعمرة  واالإ�ضالح  ال�ضيانة 
املنطقة، مذكرة تفاهم مع �رشكة "الندمارك 
ال�رشكة  اال�ضت�ضارات"،  الإدارة  اخلليج 
املتكاملة  واملزودة  اأبوظبي  يف  امل�ضجلة 
يف  واملتخ�ض�ضة  والتدريب  لال�ضت�ضارات 
واال�ضت�ضارات  الع�ضكري  التدريب  دع��م 

التقنية يف البيئات االآمنة واحل�ضا�ضة.
الظاهري،  ح��ارب  من  كل  االتفاقية  وق��ع 
ومايكل  "اأمرك"،  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 
جونز، مدير عام �رشكة "الندمارك اخلليج"، 
ال�رشكتني وذلك  وذلك بح�ضور ممثلني عن 
على هام�ص فعاليات معر�ص الدفاع الدويل 
"اآيدك�ص 2021" الذي يقام يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�ص "اأدنيك" وي�ضتمر اإىل 25 

فرباير.
ال�رشكتان  تهدف  االتفاقية،  ل�رشوط  ووفقًا 
املقدمة  اخلدمات  نطاق وجودة  تعزيز  اإىل 
وحت�ضني  والدفاعية  الع�ضكرية  للكوادر 

.. كما ت�ضعى  الدفاعية لالإمارات  اجلاهزية 
"اأمرك" من خالل ال�رشاكة مع �رشكة رائدة 
يف التدريب الع�ضكري وخدمات دعم املهام 
احل�ضا�ضة، اإىل تعزيز قدرات ق�ضم التدريب 
جزءاً  "اأمرك"  وتعد  لها.  التابع  التقني 

"ايدج"،  يف  امل��ه��ام  دع��م  ق��ط��اع  م��ن 
جم��م��وع��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة 
وغريه  الدفاع  قطاع  يف  واملتخ�ض�ضة 
م��ورداً   25 اأف�ضل  ب��ني  ت�ضنف  وال��ت��ي 

العامل. يف  ع�ضكريًا 

رئي�س لوكهيد مارتن ال�صرق الأو�صط :

االإمارات تمتلك طائرات مقاتلة متقدمة وتقنيات 
دفاع جوي و�ساروخي متطورة

اأبوظبي-وام:
التنفيذي  الرئي�ص  ه��اروارد  روب��رت  اأكد   
اأن  االأو�ضط  ال�رشق  مارتن  لوكهيد  ل�رشكة 
الأكرث  متتد  االإم��ارات  دولة  مع  العالقات 
من اأربعة عقود من ال�رشاكة اال�ضرتاتيجية 
ونفخر بهذه العالقة الوثيقة حيث متتلك 
االإمارات طائرات مقاتلة متقدمة وتقنيات 
واأنظمة  متطورة  و�ضاروخي  جوي  دفاع 

قيادة وحتكم وحماكاة وتدريب حديثة.
وقال روبرت هاروارد - يف حوار مع وكالة 
اأنباء االإمارات "وام" - اإن ل�رشكة لوكهيد 
مارتن ال�رشق االأو�ضط �رشاكة مع االإمارات 
بالتكنولوجيا  املتعلقة  امل�ضاريع  يف 
اإ�ضافة  والتدريب  املعرفة  ونقل  املتقدمة 
ل�ضناعة  الكامل  الطيف  عرب  التعاون  اإىل 

الدفاع يف االإمارات.
قيادتها  تكمن يف  االإم��ارات  قوة  اأن  واأكد 
وحتقيق  حتديد  على  وقدرتها  احلكيمة 
و�ضع  ت�ضاعد يف  التي  ال�ضعبة  االأه��داف 

املعايري للم�ضتقبل.
االإمارات يتطلعون  اأن قادة دولة  واأ�ضاف 
واال�ضتجابة  واالبتكار  االأم��ام  اإىل  دائًما 
على  ويركزون  امل�ضتقبلية  لالحتياجات 
التنمية االجتماعية واحلفاظ على اقت�ضاد 
قائم على املعرفة م�ضتدام ومتنوع مبا يف 
لتوجيه  الع�ضكرية  ال�ضناعات  قطاع  ذلك 
�ضاحب  مقولة  اإىل  واأ�ضار  الدولة.  جناح 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�ضتحتفل  االإم��ارات  دولة  اإن   " امل�ضلحة 
نفط  برميل  اآخر  فيه  ت�ضدر  الذي  باليوم 
لديها" ..وقال : بحلول ذلك الوقت �ضتكون 
االبتكار والتكنولوجيا  رائدة يف  االإمارات 
العاملي  االأ�ضا�ضية لالقت�ضاد  الركائز  عرب 
االإمارات  مع  ب�رشاكتنا  فخورون  ونحن   ..
ا�ضتثمارات  وحول  امل�ضتقبل.  طريق  على 
�رشكة لوكهيد مارتن يف البحث والتطوير 

.. قال روبرت هاروارد اإنه يف �رشكة لوكهيد 
بالتكنولوجيا  ال�ضغف  يقودنا  مارتن 
الدفاع واالأمن  واالبتكار لت�ضكيل م�ضتقبل 
احللول  اأف�ضل  تطوير  اأجل  ومن  العاملي 

ن�ضتثمر بكثافة يف البحث والتطوير.
واأ�ضاف اأن لوكهيد مارتن ت�ضارك وتتعاون 
لدفع  الرائدة  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  مع 
هذا النوع من ال�ضغف بالتكنولوجيا .. وان 
ونحن  ثابت  والتطوير  بالبحث  التزامنا 
وعامل  مهند�ص   54000 بتوظيف  نفخر 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  ومتخ�ض�ص 
�رشكة  اإنفاق  بلغ  حني  يف  العامل  حول 
لوكهيد مارتن على البحث والتطوير 1.3 
مليار دوالر اأمريكي خالل العام 2019 فقط.
والتطوير  البحث  يف  ن�ضتثمر   : وق��ال 
لالبتكار  مارتن  لوكهيد  مركز  خالل  من 
باأبو  م�ضدر  مدينة  يف  االأمنية  واحللول 
املنتجات  اأح��د  اأن  اإىل  ..م�����ض��ريا  ظبي 
ذكاء  تقنية  هو  املركز  عن  انبثقت  التي 
ا�ضطناعي جديدة لفح�ص الطائرات ويتم 
اإنتاج لوكهيد مارتن  ا�ضتخدامها يف خط 

يف الواليات املتحدة.

اأبوظبي ـ وام:
 اأكد الدكتور في�ضل م�ضلح االأحبابي رئي�ص ق�ضم برامج 
االأمرا�ص املعدية يف مركز اأبوظبي لل�ضحة العامة ع�ضو 
اللجنة الطبية ملعر�ضي "اآيدك�ص" و"نافدك�ص"2021 اأنه 
مت و�ضع بروتوكوالت �ضحية �ضاملة خا�ضة باحلدث 
الدويل متا�ضيا مع الظروف اال�ضتثنائية الراهنة التي 
ي�ضهدها العامل واال�ضتجابة جلائحة كورونا " كوفيد 
اأنباء  لوكالة  ت�رشيحات  يف  االأحبابي  وق��ال   ."19
تو�ضح  ال�ضحية  الربوتوكوالت  اإن  "وام"  االإم���ارات 
اأعلى  وفق  الوقائية  واالإج��راءات  االحرتازية  التدابري 
اال�ضرتاطات املحلية والعاملية ل�ضمان �ضحة و�ضالمة 
الدولة وخارجها  داخل  والزوار من  امل�ضاركني  جميع 
وذلك  العاملي  احل��دث  لهذا  واملنظمني  والعاملني 
بالتعاون مع الهيئات ال�ضحية والرقابية. واأ�ضاف اأن 

 2021 و"نافدك�ص"  "اآيدك�ص"  الطبية ملعر�ضي  اللجنة 
اال�ضتباقية  الوقائية  االإج���راءات  من  العديد  اتخذت 
واملتمثلة يف عمل الفحو�ضات املخربية قبل ال�ضفر اإىل 
الدولة وعند الو�ضول وبعد ذلك كل 48 �ضاعة ك�رشط 
للدخول اإىل املعر�ضني. واأو�ضح اأن االإجراءات تت�ضمن 
الفح�ص احلراري جلميع احل�ضور دون ا�ضتثناء وتواجد 
فرق متخ�ض�ضة يف موقع املعر�ضني من �ضفراء ال�ضحة 
 12 من  اأكرث  اإىل  اإ�ضافة  �ضخ�ضا   18 وعددهم  العامة 
ال�ضحية  والتعليمات  االإر�ضادات  نقل  بهدف  متطوعا 
التزامهم  من  امل�ضتمر  والتاأكد  وامل�ضاركني  للزوار 
الكمامات  كارتداء  الوقائية  االإجراءات  بتطبيق جميع 
وتطبيق التباعد اجل�ضدي واتباع اآداب ال�ضالم والتحية 
باالإ�ضارة  بال�ضالم  فقط  االكتفاء  يتم  بحيث  الوقائية 

وجتنب امل�ضافحة والعناق.

»اآيدك�س 
ونافدك�س«.. 
بروتوكوالت 

�سحية �ساملة 
تعزز ريادة 

االإمارات عالمياً



اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة 

� اأبوظبي، ع���ن تفا�سيل الدورة 

القادم���ة من "القم���ة الثقافية 

العاملي  املنت���دى  اأبوظب���ي"، 

ال���ذي ي�ستك�سف احللول  الرائد 

للق�سايا  الإبداعي���ة  الثقافي���ة 

امللّح���ة الأكرث تاأثرياً يف العامل 

اأعمال  الي���وم. و�سوف تنعق���د 

"القّمة الثقافية اأبوظبي" 2021 
عرب املن�ّسات الفرتا�سية خالل 

الفرتة من 8 اإىل 10 مار�س حتت 

�سعار "الثقافة ودورها يف دفع 

النمو القت�سادي".

�ست�سه���د الن�سخ���ة الرابعة من 

اأبوظب���ي"  الثقافي���ة  "القم���ة 
ح�سور عدد من اأبرز ال�سخ�سيات 

م���ن  واخل���رباء  والعامل���ن 

القطاع���ات الثقافية املختلفة، 

مبا فيها الفن والرتاث واملتاحف 

والتكنولوجي���ا،  والإع���الم 

بهدف الوق���وف على التحديات 

وا�ستنباط ا�سرتاتيجيات جديدة 

مبتكرة  وحلول  اأف���كار  واإيجاد 

تعزز قدرة القطاع الثقايف على 

وملمو�س  اإيجابي  تاأثري  اإحداث 

يف املجتمعات حول العامل.

و ق���ال مع���ايل حمم���د خليفة 

املب���ارك، رئي�س دائ���رة الثقافة 

وال�سياح���ة - اأبوظبي: "اأظهرت 

التحديات الت���ي واجهها العامل 

ال�سنة املا�سية ق���درة وحيوية 

الثق���ايف املذهلة يف  القط���اع 

حت�س���ن والتاأث���ري اإيجابيًا يف 

جميع اأفراد املجتمع. ورغم ذلك، 

توا�سل العديد م���ن املوؤ�س�سات 

الدعم  لتوفري  الثقافية جهودها 

امل���ايل ملوا�سلة دورها الثقايف 

والفن���ي والإبداعي يف ظل هذه 

الظ���روف ال�ستثنائية التي تربز 

الأهمي���ة املحوري���ة للقط���اع 

اأ�سا�س���ي يف  الثق���ايف كراف���د 

م�ست���دام ومزدهر  اقت�ساد  بناء 

باعتباره مكونًا مهمًا يف تعزيز 

التنمية القت�سادية والجتماعية 

امل�ستدامة. نفخر من خالل القمة 

بالتعاون  اأبوظب���ي  الثقافي���ة 

مع نخب���ة من كب���ار ال�رشكاء 

الثقافين العاملين وا�ست�سافة 

كوكبة من املخت�سن املعروفن 

ملناق�سة موا�سيع متنوعة، مبا 

ي�سمن تقدمي املزيد من املعارف 

اإىل نتائج  واخلربات للو�س���ول 

مثمرة حول هذه الق�سايا".

واأ�ساف معاليه: "يعك�س �سعار 

القمة الثقافية هذا العام الدور 

وال�سناعات  للثقاف���ة  الب���ارز 

لتحقيق  امل�ساهمة  الإبداعي���ة 

التن���وع القت�س���ادي، واعتبار 

لدفع  رئي�سيًا  الثقافة حم���ركًا 

القت�س���ادي.  النم���و  عجل���ة 

وكلنا ثقة اأّن���ه واأثناء جهودنا 

امل�سرتكة ملعاجلة هذه الق�سية 

العاملي���ة، �ستحمل نتائج هذه 

القم���ة اأهمي���ة وركي���زة مهمة 

لكوننا جنتمع معًا من خمتلف 

الأف���كار  لتب���ادل  الثقاف���ات 

تاأث���ري  ومناق�س���ة  الإبداعي���ة 

البتكار على اقت�ساديات الناجت 

الثقايف".

و قال �سعادة �سعود عبد العزيز 

احلو�سن���ي، وكيل دائرة الثقافة 

وال�سياحة � اأبوظبي: "اإّن النظام 

البيئ���ي الإبداع���ي ه���و القلب 

الناب�س للم���دن وعامل تاألقها 

الظروف،  كاف���ة  وازدهارها يف 

على  اإيجابًا  بالتاأث���ري  وُي�سهم 

جميع اأف���راد املجتمع.  وُت�سهم 

التي  �سنوي���ًا  الثقافية  القم���ة 

جتم���ع حت���ت مظلته���ا نخبة 

م���ن اخل���رباء واملتخ�س�س���ن 

املجالت  عامليًا يف خمتل���ف 

املرتابط���ة يف ط���رح حل���وًل 

مبتكرة له���ذه الق�سايا، والعمل 

تنموية  مكت�سبات  على حتقيق 

متج���ددة، وذلك بف�سل تعاوننا 

ال�رشكاء  اأب���رز  مع نخبة م���ن 

الثقافين العاملين. وبعد عام 

م���ن التحديات غ���ري امل�سبوقة 

الت���ي فر�سته���ا جائحة كوفيد 

� 19، نوؤكد حر�سن���ا والتزامنا 

القمة  فعاليات  ا�ست�سافة  على 

الثقافية افرتا�سيًا، لتتمكن هذه 

العق���ول املبتكرة من الجتماع 

ا�ستمرارية  دعم  طرق  ومناق�سة 

القطاع الثقايف ودوره البارز".

ومن ب���ن الق�ساي���ا الرئي�سية 

ال�  العدي���د من  التي طرحه���ا 

"القم���ة  يف  م�س���اركًا   480

الثقافية اأبوظبي 2019" كيفية 

تاأم���ن الدعم امل���ايل وتعزيز 

التغريات  ملواجه���ة  ال�ستدامة 

والقت�سادي���ة  الجتماعي���ة 

مت�سارعة.  بوت���رية  املا�سي���ة 

وانطالق���ًا من مب���ادرة "ال�سنة 

الإبداعي من  الدولية لالقت�ساد 

اأجل التنمية امل�ستدامة" 2021 

اليون�سكو،  ملنّظم���ة  التابع���ة 

هذا  الثقافية  القم���ة  �ستك���ون 

ل�ستك�س���اف  مر�س���داً  الع���ام 

فر����س التع���اون للعم���ل معًا 

على جتديد القطاعات الثقافية 

والإبداعي���ة يف ع���امل ما بعد 

كوفيد-19 والوقوف على قدرة 

القت�ساد الإبداعي يف خلق اأثر 

اإيجاب���ي ملمو�س على م�ستوى 

واملنظوم���ات  املجتمع���ات 

القت�سادية.

الثقافي���ة  "الّقم���ة  وتتع���اون 

اأبوظبي" مع كوكبة من ال�رشكاء 

املوؤ�س�س���ات  م���ن  الدولي���ن 

املرموقة الت���ي تتمتع بخربات 

طويلة عرب جمالت متنوعة، مبا 

فيه���ا الثقافة والفنون والإعالم 

والتكنولوجيا والقت�ساد. وت�سم 

قائم���ة ال����رشكاء احلالين كاًل 

من منظمة اليون�سكو وموؤ�س�سة 

�سولوم���ون اآر. جوجنهامي وذي 

وجوجل.  اإيفنت�س  اإيكونومي�ست 

ال�رشكاء  قائم���ة  ت�س���م  بينما 

اجلدد خ���الل العام اجلاري كاًل 

من موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 

والتنمية )اأونكتاد(، متحف لندن 

موؤ�س�سات  وم�ساركة  للت�سميم، 

الثقايف يف  حملية كاملجّم���ع 

اأبوظبي، متحف اللوفر اأبوظبي، 

مركز بريكل���ي اأبوظبي، املعهد 

الفرن�سي، اإمييج ني�سن اأبوظبي، 

وجلن���ة   ،twofour54

اأبوظبي لالأفالم.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اخلمي�س 25 فرباير 2021 �� الع�دد 14679 
اأخبارالوطن

»�آيدك�س 2021«.. من�سة معرفية 

ت�ستعر�س �البتكار�ت �لطالبية 

في �ل�سناعات �لدفاعية

�أبوظبي ـ و�م:

يقدم معر�س الدفاع الدويل "اآيدك�س 2021" الذي 

يختت���م اأعماله اليوم يف اأبوظب���ي من�سة ملهمة 

لطلب���ة موؤ�س�سات التعليم العايل ل�ستعرا�س اأبرز 

ابتكاراتهم يف قط���اع ال�سناعات الدفاعية واإثراء 

مهاراتهم املعرفية وتنمية قدراتهم.

وحر�س���ت عدد من املعاه���د واجلامعات بالدولة 

عل���ى امل�سارك���ة يف هذا احلدث العامل���ي البارز 

الذي يفتح اآفاق���ا جديدة للطلبة نحو التوجه اإىل 

تخ�س�سات علمية تواكب احتياجات �سوق العمل 

ووظائف امل�ستقب���ل وتدعم جهود حتقيق التنمية 

امل�ستدامة يف خمتلف القطاعات.

وقال �سعادة الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي مدير 

جممع كلي���ات التقني���ة العلي���ا يف ت�رشيحات 

لوكال���ة اأنباء الإم���ارات "وام" : " حري�سون على 

امل�ساركة ب�سكل م�ستمر يف معر�س "اآيدك�س" الذي 

يعد اأح���د اأهم املعار�س العاملية املتخ�س�سة يف 

جمال ال�سناعات الدفاعية كما اأنه يف الوقت ذاته 

ي�سكل من�سة ملهمة لطالبنا من اأجل التعرف على 

التكنولوجيات املرتبطة بهذا القطاع وكذلك عر�س 

اأحدث ابتكارات وم�ساريعهم".

واأ�ساف اأن طلبة الكليات اطلعوا خالل م�ساركتهم 

يف "اآيدك�س 2021" على اأحدث التقنيات اخلا�سة 
بال�سناعات الدفاعية .. م�سريا اإىل حر�س الكليات 

عل���ى ال�ستفادة من التطور والنمو يف هذا القطاع 

م���ن اأجل تعزيز منهاجه���ا واإثرائها وفتح املجال 

للطلبة من اأجل درا�سة التخ�س�سات املرتبطة بهذا 

القطاع.

واأ�سار �سعادته اإىل اأن تع���اون موؤ�س�سات التعليم 

العايل م���ع املوؤ�س�س���ات املعني���ة بال�سناعات 

الدفاعية الرائدة بالدولة اأمر مهم وحيوي خا�سة 

يف ظل التط���ور امل�ستمر يف الربام���ج واملناهج 

الدرا�سية.

واأ�س���اف : " تواجدن���ا الي���وم يف معر�س الدفاع 

الدويل "اآيدك�س 2021" ياأت���ي بهدف بناء �سبكة 

من التعاون مع املوؤ�س�س���ات ال�سناعية الدفاعية 

والإط���الع على اأحدث التقني���ات والتكنولوجيات 

املوج���ودة وكيفية ال�ستف���ادة منها يف مناهجنا 

وبراجمن���ا الدرا�سية وتعريف طالبنا على الفر�س 

التدريبي���ة املتوافرة بال�رشكات ال�سناعية وكذلك 

الفر�س الوظيفية".

وقال اإن التكنولوجيا احلديثة والتقنيات املتطورة 

اأ�سحت هي الأ�سا�س العلمي يف مرحلة "كوفيد – 

19" والركيزة للح�سول على الفر�س الوظيفية يف 

امل�ستقبل .. م�سريا اإىل اأن طلبة الكليات يعر�سون 

اليوم بع�س امل�ساريع املتطورة التي يتطلعون من 

خاللها اإىل امل�ساهمة يف تعزيز قطاع ال�سناعات 

الدفاعية يف الدولة.

»�لثقافة و�ل�سياحة« ت�ست�سيف »�لقمة �لثقافية« �فتر��سياً 

8 مار�س �لمقبل

�أبوظبي ـ و�م:

يف اأعقاب مذك���رة التفاهم التي 

وقعتها جامعة حمم���د بن زايد 

ومعه���د  ال�سطناع���ي  لل���ذكاء 

وايزم���ان للعل���وم يف �سبتم���رب 

.. 2020

اأعل���ن الطرف���ان ع���ن اتفاقي���ة 

MBZUAI- لتاأ�سي����س برنامج

WIS امل�س���رتك لبح���وث الذكاء 
الذكاء  "برنام���ج  ال�سطناع���ي 

ال�سطناعي" وال���ذي ياأتي ثمرة 

لل�رشاك���ة التي عقده���ا الطرفان 

موؤخرا.

اإىل  اجلديد  الربنام���ج  ويه���دف 

تعزي���ز مب���ادرات التع���اون يف 

الأ�سا�سي���ة  البح���وث  جم���ال 

وا�ستك�ساف  ال�سطناعي  للذكاء 

تطبيقاته يف جم���الت خمتلفة 

وعل���م  ال�سحي���ة  كالرعاي���ة 

اجلينومات وغريها.

اخل���ربات  م���ن  وبال�ستف���ادة 

بن  امل�سرتك���ة جلامع���ة حممد 

زايد لل���ذكاء ال�سطناعي ومعهد 

وايزم���ان .. �سيعم���ل برنام���ج 

الذكاء ال�سطناع���ي على اإجراء 

والتطبيقية  الأ�سا�سي���ة  البحوث 

الآل���ة  تعل���م  جم���الت  يف 

والروؤي���ة احلا�سوبي���ة ومعاجلة 

اللغات الطبيعي���ة والبيولوجيا 

الع�سبية  والعل���وم  احلا�سوبية 

وغريها مب���ا يتما�سى مع الروؤية 

العام���ة لل���ذكاء ال�سطناع���ي 

ويق���وم الربنامج على امل�ساريع 

جتريها  التي  امل�سرتكة  البحثية 

الفرق من كال الطرفن.

وت�سم���ل اآف���اق ال�رشاك���ة ب���ن 

امل�ساري���ع  م���ن  كاًل  الطرف���ن 

وبرام���ج  امل�سرتك���ة  البحثي���ة 

التدري���ب امل�سرتك���ة والزيارات 

املتبادل���ة واملوؤمت���رات وور�س 

العمل ح���ول الذكاء ال�سطناعي 

الط���الب  تب���ادل  وبرنام���ج 

اإىل  وبالإ�ساف���ة  واملوظف���ن 

ذل���ك �ست�سع���ى التفاقي���ة اإىل 

تعي���ن موظفن وخرباء مزودين 

مبوؤه���الت درا�سية علي���ا لدعم 

وت�سهيل حتقيق الهدف الأ�سا�سي 

لربنامج الذكاء ال�سطناعي.

وقع التفاقي���ة اجلديدة كل من 

الربوفي�سور الدكت���ور اإريك زينغ 

رئي����س جامعة حمم���د بن زايد 

للذكاء ال�سطناعي والربوفي�سور 

األون ت�سن رئي�س معهد وايزمان.

ح����رش التوقيع مع���ايل الدكتور 

اجلاب���ر  اأحم���د  ب���ن  �سلط���ان 

وزي���ر ال�سناع���ة والتكنولوجيا 

املتقدم���ة رئي�س جمل����س اأمناء 

جامع���ة حممد بن زاي���د للذكاء 

ال�سطناعي.

افتتاحية  كلم���ة  معاليه  واألقى 

ق���ال فيه���ا : " اإنن���ا ن�سري يف 

دولة الإمارات على نهج القيادة 

مد  عل���ى  بالرتكي���ز  الر�سي���دة 

وتعزيز ج�سور التعاون الإيجابي 

البناء ملا في���ه م�سلحة الوطن 

والإن�س���ان و�سمن ه���ذه الروؤية 

ياأتي التعاون بن جامعة حممد 

ب���ن زاي���د لل���ذكاء ال�سطناعي 

�سعيًا  للعل���وم  وايزمان  ومعهد 

لدفع عجلة التق���دم الجتماعي 

والقت�س���ادي من خالل ابتكارات 

الذكاء ال�سطناعي" .

واأ�س���اف : " لدين���ا ثق���ة تامة 

باأن ال����رشاكات التي تركز على 

ال�ستفادة من الكفاءات واملواهب 

والق���درات التقني���ة والبحثي���ة 

�ستك���ون ق���ادرة عل���ى حتقيق 

تقدم ملمو����س يف جمال الذكاء 

ال�سطناع���ي مبا يدع���م الثورة 

ال�سناعي���ة الرابعة وي�ساهم يف 

اإيجاد حلول لعدد من التحديات 

العامل  الت���ي تواج���ه  الك���ربى 

مثل جائح���ة كوفيد-19 والأمن 

الغذائي وغريها".

وتابع :" نحن يف جامعة حممد 

ب���ن زاي���د لل���ذكاء ال�سطناعي 

فخورون بالتعاون مع موؤ�س�سات 

رائدة مثل معهد وايزمان للعلوم 

للو�س���ول اإىل م�ستقب���ل م�رشق 

ي�ستن���د اإىل املعرفة وال�ستدامة 

واملرونة".

من جانبه، قال الربوفي�سور األون 

ت�سن : " يتميز الذكاء ال�سطناعي 

بو�سعها  وا�سع���ة  با�ستخدامات 

التاأث���ري على خمتل���ف جوانب 

حياتنا اليومي���ة ومن هنا تاأتي 

اأهمية برنامج الذكاء ال�سطناعي 

امل�س���رتك ال���ذي �سيتي���ح لن���ا 

جمع عدد من اأمل���ع العقول يف 

ال�سطناعي  ال���ذكاء  جم���الت 

والدقيقة  الطبيعي���ة  والعل���وم 

للو�سول اإىل اآفاق جديدة ومتكن 

طالبنا من الو�س���ول اإىل املوارد 

ال�ستثنائية".

جامعة محمد بن ز�يد للذكاء �ال�سطناعي ومعهد و�يزمان للعلوم 

يوؤ�س�سان �أول برنامج م�سترك للذكاء �ال�سطناعي

موؤتمر »�إبد�عات عربية 14« يختتم 

�أعماله  

دبي  ـ الوحدة:

اختتم���ت اأم����س بنجاح ال���دورة 14 من 

"اإبداعات عربية"، وهي الدورة الفرتا�سية 
الأوىل للح���دث املميز، و�سهد احلدث الذي 

ا�ستمر على م���دى ثالثة اأيام اإقباًل هائاًل، 

حيث �سمل جل�سات ثرية وحلقات نقا�س 

متنوع���ة، جمعت ب���ن اأمه���ر املفكرين 

واملبتكرين يف هذا املجال.

وخالل اليوم الثاين، ُعقدت حلقتي نقا�س 

رئي�سيتن وناق�ست���ا التطوير املهني يف 

ج���ودة الرعاي���ة ال�سحية، مب���ا يف ذلك 

ال�ستف���ادة م���ن التعليم ع���رب الإنرتنت 

وامل�سوؤولية الجتماعية لل�رشكات والدعم 

املجتمعي اأثناء وبعد جائحة كوفيد-19. 

ويف ذات الوق���ت، مت عق���د 11 جل�س���ة 

موازية، عل���ى �سبيل املث���ال ل احل�رش، 

جل�س���ة بعنوان "متكن م�ستقبل ذكي مع 

اإت�سالت اآمنة" قدمها ال�سيد نيلي�س باتيل، 

نائب الرئي�س التنفي���ذي للحلول الآمنة 

يف �رشك���ة "Digital14"،  وجل�س���ة 

بعنوان "حتفي���ز املوظفن يف اأداء العمل 

ل���دى القطاع الع���ام يف دول���ة الإمارات 

العربية املتحدة" قدمتها ال�سيدة �سيخة 

عبد اهلل نا�رش البلو�س���ي، وجل�سة اأخرى 

بعنوان "الر�سا الوظيفي واأثره على الأداء 

العام للموؤ�س�سة" قدمها ال�سيد اإ�سماعيل 

اإ�سماعي���ل، وجل�س���ة بعن���وان "القواعد 

ال�سحيحة لالجتم���اع الفرتا�سي" قدمها 

ال�سيد �سعد عبا�س، وجل�سة بعنوان "الذكاء 

ال�سطناعي يف عملية التعليم" قدمها كل 

من ال�سي���د جا�سم العلي وال�سيدة �سيماء 

الهرمودي، بينما ت�سمن اليوم الثالث ور�سة 

عمل تدور حول مو�سوع "التعلم من اأجل 

م�ستقبل خمتلف" اإ�سافة اإىل حلقات نقا�س 

وجل�سات موازية وخمتلفة.

ت�سمن احل���دث الذي ا�ستم���ر ملدة ثالثة 

اأيام م�سابقة "U-Start"، وهي متثل 

من�سة للمفكري���ن املبتكرين واملبدعن 

ورجال الأعم���ال ال�سباب لعر�س اأفكارهم 

وم�ساريعه���م الت���ي ت�ستخ���دم البتكار 

كو�سيلة لإيجاد حل���ول مل�ساكل الع�رش 

احلديث، وكذلك خلق اأفكار جتارية تتكيف 

مع عاملنا �رشيع التغري.

كما ت�سم���ن اليوم الثال���ث والأخري من 

الفعالي���ة ور�سة عم���ل افرتا�سية قدمها 

�سع���ادة الدكتور من�سور الع���ور رئي�س 

جامع���ة "حم���دان بن حمم���د الذكية"، 

بعنوان "التعليم من اأجل املهارات: تعليم 

م���ن اأجل اخلم�سن" حيث �سلط �سعادته 

ال�سوء على اأ�سلوب التعليم الأمثل والآثار 

التي ترتت���ب على التعلي���م املنقو�س، 

وموؤ�رش العور للتعليم من اأجل املهارات 

والذي ي�ستهدف تقومي العملية التعليمية. 

تحت �صعار »الثقافة ودورها في دفع النمو االقت�صادي« 

»ترخي�س �الآليات و�ل�سائقين« بر�أ�س �لخيمة تبد�أ تطبيق �لتحول �لرقمي لفتح ملفات رخ�سة �لقيادة
ر�أ�س �خليمة ـ و�م:

اأعلنت اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقن يف �رشطة 

راأ����س اخليمة عن حتويل جميع خدمات فتح امللف 

امل���روري للراغبن يف احل�سول على رخ�سة قيادة 

بالكام���ل عن طري���ق التطبيقات الذكي���ة اأو موقع 

وزارة الداخلية يف اإطار التحول الرقمي الذي تدفع 

الوزارة باجتاه تطبيقه مبا يوفر الوقت واجلهد على 

املوظفن وجمهور املتعاملن على حد ال�سواء.

وقال العقي���د �سقر بن �سلطان القا�سمي مدير اإدارة 

ترخي�س الآليات وال�سائقن يف �رشطة راأ�س اخليمة 

بالإناب���ة اإن هذا التحول للخدم���ات الرقمية ياأتي 

ان�سجام���ا مع توجيه���ات وزارة الداخلية ال�ساعية 

لتعزيز ا�سعاد املتعاملن باخلدمات املقدمة وفق 

اأعلى املعايري.

واأ�س���اف اأنه يتوجب عل���ى الراغبن يف فتح ملف 

للح�سول عل���ى رخ�سة قيادة ا�ستخ���دام التطبيق 

الذكي "MOI" اأو الولوج اإىل موقع وزارة الداخلية 

عل���ى ال�سبكة العنكبوتية، داعي���ا اجلمهور الراغب 

بالتقدم للح�سول على رخ�سة القيادة اإىل ال�ستفادة 

م���ن اخلدمات الذكية وتقدمي معاملتهم عن طريقها 

حيث لن يتم ا�ستقبال املراجعن يف مقر الإدارة يف 

ظل بدء العمل بهذا القرار الذي ي�سب يف امل�سلحة 

العامة وخدمة اأفراد املجتمع.

م���ن جهة اأخرى لف���ت العقيد �سق���ر القا�سمي اإىل 

ا�ستحداث اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقن فح�سا 

طبي���ا �سام���ال للمتقدمن للح�س���ول على رخ�سة 

قي���ادة مركب���ات اأو اآليات ثقيل���ة مبختلف فئاتها 

وللراغب���ن يف جتديد رخ����س قيادتهم �سمن هذه 

الفئات ومدربي املدار����س واملعاهد بالتعاون مع 

م�ست�سفى راأ�س اخليمة حر�س���ا على حتقيق اأعلى 

م�ستوي���ات ال�سالم���ة املروري���ة يف الطرقات على 

�سالمة م�ستخدميها والتاأكد م���ن اللياقة ال�سحية 

لل�سائقن واملدربن.

واأك���د اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار حر�س القيادة 

العام���ة ل�رشطة راأ�س اخليمة عل���ى �سمان �سالمة 

�سائقي املركبات الثقيلة ومدربي القيادة ال�سحية 

تعزيزا لل�سالمة املرورية على الطرقات.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير 

  

 

 

م�سقط )د ب �أ(- 
يف  جناحها   عمان  �سلطنة   �أعلنت   
�لغذ�ئية  �ملو�د  من  �سحنة  �أول  ت�سدير 
بنظام  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل 
�لنقل �لدويل �لربي "�لتري" بتخفي�ض 30 
% من �لر�سوم �جلمركية و�خت�سار 50 % 
�لعادي. �لنقل  �لوقت مقارنة بنظام  من 

�ليوم  �لعمانية  �لأنباء  وكالة  وذكرت 
للجهود  تتويجا  ياأتي  ذلك  �أن  �لأربعاء 
بالتعاون  �أ�سياد  جمموعة  تبذلها  �لتي 
�رشطة  يف  للجمارك  �لعامة  �لإد�رة  مع 
عرب  �لتجارة  لت�سهيل  �ل�سلطانية  ُعمان 
لتعزيز  �ملجموعة  من  و�سعيا  �حلدود؛ 
�ل�سلطنة  بني  �لتجاري  �لتبادل  حركة 

ودول �لعامل .
و�أ�سارت �إىل �أن ذلك ياأتي �ي�سا يف �إطار 
ودعم  �لتوريد،  �سال�سل  منظومة  تكامل 
لوجي�ستي  كمركز  �ل�سلطنة  ت�سويق 
متكاملة  لوج�سيتية  حلول  يقدم  عاملي 

للعمالء.  تناف�سية  ومز�يا 
ويلعب �لقطاع �للوجي�ستي دور� حموريا 
�لأخرى  �لقت�سادية  �لقطاعات  دعم  يف 
لالقت�ساد  �لنمو  وحتقيق  �ل�سلطنة  يف 
تفعيل  عرب  �أ�سياد  ت�سعى  حيث  �لوطني 
�لعمانية  �ل�سادر�ت  لدعم  "�لتري"  نظام 
وتكلفة  وقت  و�ختز�ل  �ملجاورة،  للدول 
�لعمانية  �ل�سناعات  وت�سجيع  �لت�سدير، 
وت�سدير  �ل��ن��ظ��ام  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 

تناف�سيتها.  يزيد  مما  عربه  منتجاتها 
قطاعات  �إح���دى  "�سنيار"  و�أ���س��درت 
�ملحلي  و�ل�سامن  �أ���س��ي��اد  جمموعة 
دفرت  �أول  بال�سلطنة  "�لتري"  لنظام 
�لدويل  �لنقل  بنظام  �لب�سائع  ل�سحن 
�لف�سية  �لأي��ادي  ل�رشكة  "�لتري"  �لربي 

�حلديثة.
مدير  �لغافري،  �سامل  بن  حممد  وق��ال 
�إن  ب�"�سنيار"  �مل�سرتكة  �خلدمات  عام 
يعد  "�لتري"  �لربي  �لدويل  �لنقل  نظام 
خطوة مهمة لدعم �ل�سادر�ت  �لعمانية، 
خا�سة و�أّن �لنظام  يرتبط مع 100 دولة 
�ملنظومة  تكامل  يعك�ض  �لعامل، مما  يف 
�إىل  منّوها  �ل�سلطنة،  يف  �للوجي�ستية 
�ل�سلطنة  يف  �ل�رشكات  �سيخدم  ذلك  �أن 
�لقت�سادي  و�لن�ساط  �ل�سادر�ت  لزيادة 

مع �لدول �ملجاورة .  

 �سلطنة عمان ت�سدر �أول 
�سحنة مو�د غذ�ئية �إلى 

�ل�سعودية بنظام �لنقل 
�لبري �لدولي "�لتير"

و�ضع خطة لتاأمين زيارة بابا الفاتيكان

�لعر�ق يعلن �إلقاء �لقب�ض على م�سوؤول �لتفخيخ في»والية 
بغد�د«

بغد�د  )د ب �أ(-
 �أعلنت وز�رة �لدفاع �لعر�قية�لأربعاء �إلقاء �لقب�ض على 

م�سوؤول �لتفخيخ فيما ي�سمى "ولية بغد�د".
مت  �أن��ه  في�سبوك  مبوقع  ح�سابها  عرب  �ل��وز�رة  وذك��رت 
�إلقاء �لقب�ض عليه بعد "عملية نوعية ��ستباقية متيزت 
ق�سم  مع  وبالتن�سيق  �ل�ستخبار�تية،  �ملعلومة  بدقة 

��ستخبار�ت قيادة عمليات بغد�د".
�لو�قعة  د�ره  حما�رشة  بعد  �عتقاله  مت  �أنه  و�أو�سحت 
من  �أن��ه  �إىل  م�سرية  �لر�سافة،  بغد�د  مناطق  باإحدى 
�أحكام  وفق  قب�ض  مذكرة  مبوجب  للق�ساء  �ملطلوبني 
جلهة  ت�سليمه  ومت  �لإره��اب.  قانون  من  �لر�بعة  �ملادة 

�لطلب.
من  لعنا�رش  ن�ساطا  ت�سهد  �لعر�ق  مناطق يف  ز�لت  وما 
رغم  �سورية،  مع  �حلدود  قرب  وخا�سة  د�ع�ض،  تنظيم 
�إعالن �حلكومة �لعر�قية يف نهاية عام 2017�لق�ساء على 

تنظيم د�ع�ض ع�سكريا يف �لبالد.
من جهة �خرى - �أعلنت �لعمليات �مل�سرتكة يف �لعر�ق  
�لفاتيكان  بابا  زيارة  لتاأمني  خطة  و�سع  عن  �لأربعاء 

فرن�سي�ض �إىل �لعر�ق يف �خلام�ض من �ل�سهر �ملقبل.
و نقلت وكالة �لأنباء �لعر�قية )و�ع( عن  �لناطق با�سم 
�إن  قوله  �خلفاجي  حت�سني  �للو�ء  �مل�سرتكة  �لعمليات 
�لقائد  مكتب  مع  بالتعاون  �مل�سرتكة  �لعمليات  "قيادة 
�لفاتيكان"  بابا  لزيارة  خطة  بو�سع  با�رشت  �لعام، 

و�لتنقل  �لزيار�ت  جدول  تت�سمن  "�خلطة  �أن  مبينًا   ،
و�لإعالم".

للعر�قيني  مهمة  �لفاتيكان  بابا   "زيارة  �أن  و�أو�سح 
على  و�لنت�سار  و�ل�سالم  �ملحبة  ن�رش  على  ودليل 
�خلارجي"،  �لعامل  �إىل  مهمة  �سورة  و�ستنقل  �لإره��اب 
�مل�سرتكة  و�لعمليات  �مل�سلحة  "�لقياد�ت  �أن  �إىل  م�سري� 
با�رشت بعمليات ��ستباقية و�ستقوم بعمليات �أخرى قبل 

و�ثناء �لزيارة"، م�سدد� على �أنها �ستكون زيارة موفقة.
من  �خلام�ض  يف  �لفاتيكان  بابا  يبد�أ  �أن  �ملنتظر  ومن 
ت�سمل  �أيام  �أربعة  ت�ستمر  للعر�ق  زيارة  �ملقبل  �ل�سهر 
و�إقليم  ونينوى  و�لنا�رشية  و�لنجف  بغد�د  حمافظات 

كرد�ستان.

وزير �لخارجية �لم�سري يبحث مع وفد كونغولي 
تطور�ت ملف �سد �لنه�سة

�لقاهرة  ر)د ب �أ( –
 بحث وزير �خلارجية  �مل�رشي �سامح 
�سكري  �لأربعاء مع "�ألفون�ض نتومبا" 
برئا�سة  �ملعنية  �لعمل  خلية  من�سق 
جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية �حلالية 
ل��الحت��اد �لأف��ري��ق��ي و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق 
�سد  مبلف  �خلا�سة  �لتطور�ت  �آخر  له  
�ملتحدث  وق��ال   . �لإثيوبي  �لنه�سة 
�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��ا���س��م  �ل��ر���س��م��ي 
 ، �سحفي   بيان  يف  ح��اف��ظ،   �أح��م��د 
تقدير  عن  �أع��رب  �سكري  �ل��وزي��ر  �إن 
على  �لكونغويل  �جلانب  حلر�ض  م�رش 
�لتعرف  �إط��ار  يف  �لزيارة  هذه  �إمت��ام 
مبلف  �خلا�سة  �لتطور�ت  �آخ��ر  على 
�أخذ�ً  �ملختلفة،  و�أبعاده  �لنه�سة  �سد 
�لأفريقي  �لحت��اد  رعاية  �لعتبار  يف 
�ملتحدث  و�أ�سار  �ملفاو�سات.  مل�سار 
�إىل تاأكيد وزير �خلارجية خالل �للقاء 
للم�ساعي  �لكبري  م�رش  تقدير  على 
مو�سحًا  �ل�سدد،  هذ�  يف  �لكونغولية 
�لذي ت�ستطيع  �لهام  �لدور  �إىل  تطلعها 
�لكونغو �لدميقر�طية �ل�سطالع به من 
�أجل �مل�ساعدة على �لتو�سل �إىل �تفاق 
قانوين ملزم حول قو�عد ملء وت�سغيل 
�ل��دول  م�سالح  ير�عي  �لنه�سة  �سد 

�لوزير  �أن  �ملتحدث  و�أ�ساف  �لثالث. 
�لكونغويل  �لوفد  مع  بحث  قد  �سكري 
�مل��ق��رتح �ل����ذي ك���ان ق��د ت��ق��دم به 
لتطوير  م�رش،  توؤيده  و�لذي  �ل�سود�ن، 
من خالل  �لنه�سة  �سد  مفاو�سات  �آلية 
بجانب  ت�سمل  دولية  رباعية  تكوين 
�لحت���اد �لأف��ري��ق��ي ك��ل م��ن �ل��ولي��ات 

و�لأمم  �لأوروب���ي  و�لحت���اد  �ملتحدة 
�ملتحدة للتو�سط يف �ملفاو�سات حتت 
"فيليك�ض  �لرئي�ض  و�إ����رش�ف  رعاية 
�مل�سار  لدفع  وذل��ك  ت�سي�سيكيدي"، 
�ل��دول  ومل��ع��اون��ة  ق��دم��ًا  �لتفاو�سي 
�ملن�سود  لالتفاق  �لتو�سل  يف  �لثالث 

يف �أقرب فر�سة ممكنة.

مبعوث للأمم �لمتحدة يوؤكد على دعم �إجر�ء 
�لعامة �لفل�سطينية  �النتخابات 

ر�م �هلل )د ب �أ(-
�ملتحدة  �لأمم  مبعوث  �أكد   
�ل�سالم  لعملية  �خل��ا���ض 
تور  �لأو���س��ط  �ل�����رشق  يف 
وي��ن�����س��الن��د  �لأرب���ع���اء 
�لنتخابات  �إج���ر�ء  دع��م  
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �ل��ع��ام��ة 

�أ�سهر. ثالثة  بعد  �ملقررة 
خالل  وين�سالند  وتعهد 
جلنة  رئي�ض  مع  �جتماعه 
�لن��ت��خ��اب��ات �مل��رك��زي��ة 
نا�رش،  حنا  �لفل�سطينية 
لتمكني  �جل���ه���ود  ب��ب��ذل 
�لعملية  �إجر�ء  من  �للجنة 
للمعايري  وفقًا  �لنتخابية 

�لدولية.
للجنة  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب 
نا�رش  �أطلع  �لنتخابات، 
�آخر  على  �لأممي  �ملبعوث 
بعقد  �ملرتبطة  �لتطور�ت 
�لفل�سطينية  �لنتخابات 
ب��دء  �إىل  م�����س��ري�ً   ،2021
و�لعرت��ض  �لن�رش  مرحلة 
م��ار���ض  �آذ�ر/  �أول  يف 
عملية  تعقب  و�لتي  �ملقبل 

�لتي  �لناخبني  ت�سجيل 
�لأ�سبوع  يف  �للجنة  �أمتتها 

�ملا�سي.
�إىل  ن����ا�����رش  و�أ������س�����ار 
�لإ�رش�ئيلية  "�ملعيقات" 
�إجر�ء  طريق  يف  �ملحتملة 
�لفل�سطينية  �لنتخابات 
م��دي��ن��ة  يف  خ�����س��و���س��ًا 

�لقد�ض.
�إىل  �ملتحدة  �لأمم  ودع��ا 
تدخل  منع  يف  دور  لعب 
�ل�����س��ل��ط��ات �لإ���رش�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لنتخابية،  �لعملية  يف 
عن  �لم��ت��ن��اع  خ�سو�سا 
مر�سحني،  تهديد  �أو  �عتقال 
�ل���دع���اي���ة  ع���رق���ل���ة  �أو 
وكذلك  للقو�ئم،  �لنتخابية 
م�ساركة  �لعمل على �سمان 
�لنتخابات  يف  �ملقد�سيني 

. لفل�سطينية �
ع��ق��دت   ، �ل�����س��ي��اق  ويف 
ووح��دة  �لقد�ض  حمافظة 
�ل��رئ��ا���س��ة  يف  �ل���ق���د����ض 
مع  �جتماعا  �لفل�سطينية 
و�لبعثات  �لقنا�سل  ممثلي 
�ل��دول��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة يف 

�ملعيقات  لبحث  فل�سطني 
�لنتخابات  تو�جه  �لتي 

�لقد�ض. يف  �لفل�سطينية 
وق������ال ن���ائ���ب حم��اف��ظ 
 ، �سيام  �هلل  عبد  �لقد�ض 
بح�سب  �لج��ت��م��اع  خ��الل 
�لفل�سطينية  �لأنباء  وكالة 
من  :"ن�سعى  �ل��ر���س��م��ي��ة، 
�لن���ت���خ���اب���ات �مل��ق��ب��ل��ة 
من  با�ستحقاقنا  �لق��رت�ب 
�لع�سوية يف  كاملة  �لدولة 

�لدول". م�ساف 
�لدول  من  :"ناأمل  و�أ�ساف 
�ل�سعب  حل��ق��وق  �ل��د�ع��م��ة 
تقف  �أن  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
بط�ض  م��ن  وت��خ��ف��ف  م��ع��ه 
كل  يطال  �ل��ذي  �لح��ت��الل 
�لفل�سطيني  �سعبنا  �أبناء 

�ملقد�سيني". خ�سو�سا 
وط���ال���ب ���س��ي��ام ب��دع��م 
�لفل�سطينية  �مل��ط��ال��ب 
�لنتخابات  باإجر�ء  �ملحقة 
د�خ����ل �ل��ق��د���ض ومت��ك��ني 
ك���ل �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 
حقهم  ممار�سة  من  �ملدينة 

�لدميقر�طي.

ال�ضعودية : 5 وفيات و353 اإ�ضابة جديدة 

م�سر ت�سجل 633 �إ�سابة و39 وفاة جديدة بكورونا
�لريا�ض )د ب �أ(-

�لأربعاء  �ل�سعودية    �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
ت�سجيل خم�ض  حالت وفاة جديدة بفريو�ض 
�لوفيات  �إجمايل  لريتفع  �مل�ستجد،  كورونا 
يف �ململكة جر�ء �لإ�سابة بكورونا �إىل 6475 

حالة.
�إىل  �سحفي   بيان  يف  �ل���وز�رة  و�أ���س��ارت 
بالفريو�ض،  جديدة  �إ�سابة   353 ت�سجيل  
لريتفع �إجمايل �لإ�سابات يف �لبالد �إىل 376 

�ألفا و21 حالة.
�سفاء  حالة   280 ت�سجيل   �إىل  لفتت  كما 
جديدة، لي�سل �إجمايل �ملتعافني �إىل   367 

�ألفا . 
�لعر�قية   و�لبيئة  �ل�سحة  ز�رة  و�أف��ادت   
جديدة  وف��اة  13حالة  بت�سجيل  �لأرب��ع��اء 
بفريو�ض  �ل�24�ملا�سية  �ل�ساعات  خ��الل 

كورونا �مل�ستجد.
مت  �إن��ه  �ليوم،  تقرير  يف   ، �ل��وز�رة  وقالت 
 2110 و  جديدة،  �إ�سابات    4306 ت�سجيل 

حالت �سفاء.
�إج��ر�ء�ت  �أ�سبوع  نحو  منذ  �لعر�ق  وي�سهد 
�رتفاع  خلفية  على  جزئي  جت��و�ل  حظر 
�مل�ستجد  كورونا  بفريو�ض  �لإ�سابة  حالت 

يف �لعر�ق.
م�ساء  �مل�رشية،  �ل�سحة  وز�رة  و�أعلنت 
�لثالثاء، عن ت�سجيلها 633 �إ�سابة و39 وفاة 
لعدوى  �مل�سبب  كورونا  بفريو�ض  جديدة 

"كوفيد-19".
و�أفاد �ملتحدث با�سم �لوز�رة، خالد جماهد، 

بارتفاع  ج��دي��دة،  يومية  �إح�سائية  يف 
ح�سيلة �لإ�سابات �مل�سجلة بعدوى فريو�ض 
كورونا �مل�ستجد "COVID-19" يف �لبالد 
 ،633 بو�قع  �ملا�سية  �ل�24  �ل�ساعات  خالل 

لت�سل �إىل 179407 حالت.
بفريو�ض  �جلديدة  �لإ�سابات  موؤ�رش  وي�سهد 
كورونا يف م�رش ��ستقر�ر� ن�سبيا حيث بلغ 
يوم 20 فرب�ير 600 حالة، ويف 21 فرب�ير 608، 

ويف 22 فرب�ير 623.
ر�سدت  �ل�سحة  وز�رة  �أن  جماهد  وذك��ر 
وفاة جديدة جر�ء   39 �ملا�سي  �ليوم  خالل 
�جلائحة  �سحايا  ح�سيلة  لت�سل  �لفريو�ض، 

يف �لبالد �إىل م�ستوى 10443 �سخ�سا.
لعدد  قليال  تر�جعا  �حل�سيلة  هذه  ومتثل 

�لوفيات �جلديدة �لناجمة عن �ملر�ض حيث 
 48 فرب�ير   20 يوم  �لبالد  �سجلت  �أن  �سبق 
حالة، ويف 21 فرب�ير 55، ويف 22 فرب�ير 51.

من  مري�ض   500 بخروج  جماهد  �أف��اد  كما 
ليبلغ  لل�سفاء،  متاثلهم  بعد  �مل�ست�سفيات 
عدد �ملتعافني من فريو�ض كورونا يف �لبالد 
�سباح  م�رش  وت�سلمت  �سخ�سا.   138683
فريو�ض  لقاح  من  جرعة  �ألف   300 �لثالثاء 
"�سينوفارم"  �رشكة  طورته  �ل��ذي  كورونا 

�ل�سينية، ح�سبما قالته وز�رة �ل�سحة.
من  م�رش  تت�سلمها  دفعة  ثاين  هي  وه��ذه 
�لتي  �لأوىل،  �ل�سحنة  بعد  "�سينوفارم" 
عليها  �حل�سول  ومت  جرعة  �ألف   50 �سملت 

يف دي�سمرب.

بلده  �ل��ت��ز�م  يوؤكد  �ل��ع��ر�ق  خارجية  وزي��ر 
بمعاهد�ت نزع �ل�سلح وعدم �النت�سار

بغد�د )د ب �أ( - 
�أكد وزير �خلارجية �لعر�قي فوؤ�د ح�سني 
باّتفاقيات  �لعر�ق  حكومة  ك  مت�ُسّ على 
�لنت�سار،  �ل�سالح وعدم  وُمعاهد�ت نزع 
م�سدد�ً على دعم �لعر�ق لإن�ساء مناطق 
جميع  �لنووية يف  �لأ�سلحة  من  خالية 

�أنحاء �لعامل.
خالل  �ألقاها  كلمة  يف   ، ح�سني  وق��ال 
�إفرت��سيًا  عقد  �لتي  �ل�سالح  نزع  ُموؤمَتر 
ون�رشتها وز�رة �خلارجية  على �سفتها 
مبوقع "في�سبوك"  �لأربعاء ، �إن "�لعر�ق 
�إىل  �لعاملي  �لن�سمام  ب��اأن  م��وؤم��ن  
�لتفاقيات �لدولّية ذ�ت �ل�سلة با�سلحة 
لها  �لعاملي  و�لمتثال  �ل�سامل  �لدمار 
دون متييز، و�لق�ساء على هذه �لأ�سلحة، 
ُتعزّز  �لتي  �لأ�سا�سية  �لركائز  من  ُتعد 

�ل�سالم و�ل�ستقر�ر �لعاملي".
كورونا  جائحة  "�نت�سار  �أن  و�أ���س��اف 
�ملجالت،  خمتلف  على  وتد�عياتها 
�جُلُهود  ت�سافر  �أهمية  جديد  من  يوؤّكد 
و�لتهديد�ت  �لتحديات  مو�جهة  يف 
�مل�سرتكة". و�أ�سار �إىل "موقف �لعر�ق من 
جدول  على  �ملطروحة  �لأربع  �لق�سايا 
�أعمال �مُلوؤمَتر وهي )نزع �ل�سالح �لنووي، 
�لن�سطارية،  �مل���و�د  حظر  ومعاهدة 
ومنع حدوث  �ل�سلبية،  �لأمن  و�سمانات 
�خلارجي("،  �لف�ساء  يف  ت�سُلّح  �سباق 
�إىل  �لأع�����س��اء  �ل���دول  "جميع  د�ع��ي��ًا 
و�مُلُرونة  �ل�سيا�سَيّة،  بالإر�دة  �لتحلِ�ّي 
لإخر�ج �مُلوؤمَتر من �جُلُمود �لذي ميُرّ به 

منذ �أكرث من عقدين من �لزمن".
"�لإتفاق  ب�  �خلارجية  وزي��ر  ورح��ب   
�لذي جرى موؤخر�ً بني رو�سيا و�لوليات 
)�ستارت  معاهدة  متديد  ب�ساأن  �ملتحدة 
�إ�سافية"، عاّد�ً  �جلديدة( خلم�ض �سنو�ت 
من  مزيد  نحو  "د�فعًا  �خل��ط��وة  ه��ذه 
�لتهدئة و�لإ�ستقر�ر �لإقليمي و�لعاملي".

و�سدد  على �أن "هذه �خلطوة لي�ست بدياًل 
و�مُلتمثل  للُموؤمَتر،  �لأ�سا�ض  �لهدف  عن 

بنزع �ل�سالح �لنووي ب�سكل عام".
مناطق  لإن�ساء  �لعر�ق  "دعم  على  و�أّكد 
جميع  �لنووية يف  �لأ�سلحة  من  خالية 
�لدويل  �مُلجتمع  �لعامل"، مطالبا  �أنحاء 
�لأو�سط  �ل�رشق  قر�ر  تنفيذ  ب�"�رشورة 

لعام 1995".
و�أعرب عن "خيبة �لأمل �إز�ء ف�سل موؤمتر 
�مُلر�جعة �لأخري ملعاهدة منع �لإنت�سار 
لعام 2015"، د�عيا "�لدول �لر�عية لقر�ر 
�لتعُهّد�ت  تنفيذ  �إىل  �لأو���س��ط  �ل�رشق 
نف�سها  على  قطعتها  �لتي  و�لإلتز�مات 

يف �إن�ساء �ملنطقة �خلالية".
وذكر �أن "�مُل�سي ُقدمًا لعقد �مُلوؤمَتر يف 
عام 2019، �سّكل خطوة ُمهمة تهدف �إىل 
على  �لق�سية  لهذه  �ل�سلبي  �لأثر  جتُنّب 
�لإنت�سار  ُموؤمَتر �مُلر�جعة ملعاهدة عدم 
"خُمرجات  ب�  مرحبا   ،"2020 �لعام  يف 
من  �خلالية  �ملنطقة  �إن�ساء  ُم��وؤمَت��ر 
�أ�سلحة  من  وغريها  �لنووّية  �لأ�سلحة 
�لدمار �ل�سامل يف �ل�رشق �لأو�سط، �لذي 
ُعِقَد يف مقرّ �لأمم �ملتحدة يف نيويورك 

يف ت�رشين ثان/نوفمرب من عام 2019".
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�أخبار وتقارير
 »ال�سحة العالمية« توا�سل  

دعمها للمت�سررين من النزاع 
في نينوى بالعراق 

املو�سل - )العراق( )د ب اأ(
 وزعت منظمة ال�صحة العاملية، بالتعاون 
مع مديرية ال�صحة يف نينوى، 150 كر�صيا 
الإعاقة،  ذوي  من  اأ�صخا�ص  على  متحركا 

مبن فيهم اأطفال دون �صن 14 عاما.

العاملية  ال�صحة  ملنظمة  بيان  يف  وجاء 
الكرا�صي  مثل  امل�صاعدة  التقنيات  اأن  منه: 
اأداء  لتح�صني  �رضورية  تعترب  املتحركة 
ومتكني  ورفاههم،  وا�صتقالليتهم  الأف��راد 
الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من تنفيذ اأن�صطتهم 

اليومية وامل�صاركة بن�صاط يف جمتمعهم.
ومنذ حترير املو�صل، عملت منظمة ال�صحة 
العاملية جنبا اإىل جنب مع وزارة ال�صحة 
العراقية لدعم ثالث وحدات للتاأهيل البدين 
يف مناطق غرب املو�صل وتلعفر و�صنجار. 
ومن خالل هذه ال�رضاكة، يتم تقدمي خدمات 
من  �صخ�ص   2000 من  لأكرث  اجلودة  عالية 
خمتلف  من  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي 

الفئات العمرية يف املحافظة،وفقا للبيان.
منظمة  ممثل  زوي��ن،  اأحمد  الدكتور  وقال 
ال�صحة العاملية ورئي�ص بعثتها يف العراق: 
"اإن الو�صول اإىل الأجهزة امل�صاعدة �رضوري 
التاأكيد  مت  وقد  الإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�ص 
متزايد يف  ب�صكل  الأجهزة  هذه  فوائد  على 
جميع اأنحاء العامل. فبدون هذه الأجهزة، قد 
على  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  يح�صل  ل 
قادرين  يكونون  ل  قد  اأو  الكايف  التعليم 

على العمل".
العاملية  ال�صحة  منظمة  "جتدد  واأ�صاف:   
التزامها بالعمل مع وزارة ال�صحة وال�رضكاء 
اإع��ادة  خدمات  على  للحفاظ  واملانحني 
ذلك  يف  مب��ا  ال�صاملة،  ال��ب��دين  التاأهيل 
والرجال  للن�صاء  امل�صاعدة  الأجهزة  توفري 
والأطفال الذين يعانون من اإعاقات ج�صدية 
يف حمافظة نينوى الأكرث ت�رضراً من النزاع 

ويف جميع اأنحاء العراق".
و�صعت  املا�صيني،  العامني  م��دار  وعلى   
مع  بالتعاون  العاملية  ال�صحة  منظمة 
ال�صلطات ال�صحية الوطنية نطاق اخلدمات 
ذوي  لالأ�صخا�ص  املتخ�ص�صة  ال�صحية 
املي�رض  الو�صول  ل�صمان  اجل�صدية،  الإعاقة 
اإىل برامج العالج الطبيعي والدعم النف�صي 
الجتماعي، ل �صيما تلك اخلا�صة بالنازحني 

داخليًا.

 

 م�ضيرة ال�ضبت �ضد دعوات حل البرلمان..

الق�ساءالتون�سي ي�سدر قراراً بالإفراج عن زعيم حزب»قلب 
تون�س«مقابل كفالة باأكثر من 3 ماليين دولر

تون�س  )د ب اأ( 
تون�ص  ق�صائي يف  م�صدر  اأعلن   
الأربعاء الإفراج عن رجل الأعمال 
يف  للرئا�صة  ال�صابق  واملر�صح 
مالية  بكفالة  القروي  نبيل   2019
)7ر3  تون�صي  دينار  ماليني  ب�10 

ماليني دولر(.
حمكمة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
الدايل  حم�صن  العا�صمة  تون�ص 
الق�صائي  القطب  يف  القا�صي  اإن 
ق��رارا  اأ�صدر  امل��ايل  القت�صادي 
املوقوف  القروي  عن  ب��الإف��راج 
ثان/دي�صمرب  كانون   24 يوم  منذ 
مبلغ  يوؤمن  اأن  مقابل  املا�صي، 
اخلزينة  لدى  املطلوب  الكفالة 
العامة مع ا�صتمرار التحقيق معه.

اأعمال  رجل  عامًا(   57( والقروي   
والإع��الم،  الت�صالت  قطاع  يف 
وكان مر�صح حزب "قلب تون�ص"، 
الثاين يف  املركز  حل يف  والذي 
النتخابات الت�رضيعية 2019، يف 
ال�صباق الرئا�صي الذي ناف�ص فيه 
يف  �صعيد  قي�ص  احلايل  الرئي�ص 

الدور الثاين.
تهم  يف  التحقيقات  وب����داأت   
اأموال  وغ�صل  ال�رضيبي  التهرب 
غازي  و�صقيقه  للقروي  املوجهة 
يف عام 2019، اإثر دعوى ق�صائية 
يقظ"  "اأنا  منظمة  بها  تقدمت 
مكافحة  جم��ال  يف  النا�صطة 

الف�صاد منذ 2016. 
اأوقفت  ق��د  ال�صلطات  وك��ان��ت   
القروي على �صبيل التحفظ خالل 
حملته لالنتخابات الرئا�صية يف 
 2019 اأيلول/�صبتمرب  من  الثالث 
التا�صع  يوم  عنه  يفرج  اأن  قبل 
اأول/اأكتوبر من نف�ص  من ت�رضين 
العام، وذلك قبل اأيام من القرتاع 
لالنتخابات  ال��ث��اين  ال���دور  يف 

الرئا�صية.
القيادي  ق��ال  اخ��رى  جهة  م��ن   
با�صم  الر�صمي  واملتحدث  البارز 
العيادي   فتحي  النه�صة   حركة 

املقررة  امل�صرية  اإن  الأرب��ع��اء 
�صد  �صتكون  املقبل  ال�صبت  يوم 
الدميقراطية  التجربة  "ا�صتهداف 
يف تون�ص ودعوات حل الربملان"، 
النظام  لتعديل  م�صاع  اإىل  م�صريا 
حد  و�صع  اأج��ل  من  النتخابي 
ال�صتقرار  وعدم  الت�صتت  حلالة 

ال�صيا�صي.
الربملان  الأول يف  احلزب  ودعا   
م�صرية  يف  اخل��روج  اإىل  اأن�صاره 
"م�صرية  �صعار  ال�صبت حتت  يوم 
املوؤ�ص�صات"،  ودع���م  ال��ث��ب��ات 
من  اأ�صابيع  بعد  ت��اأت��ي  وه��ي 
�صبت  يوم  كل  متتالية  م�صريات 
املجتمع  من  ومنظمات  لن�صطاء 
و�صط  املعار�صة  واأن�صار  املدين 
والف�صاد  احلكومة  �صد  العا�صمة 
والأزمة  والبطالة  ال�رضطة  وقمع 

القت�صادية.
امل�����ص��ريات  ت��ل��ك   ورف��ع��ت يف 
���ص��ع��ارات ت��ط��ال��ب ب��اإ���ص��ق��اط 
وهي  النظام،  واإ�صقاط  احلكومة، 
تاأتي يف اأعقاب ا�صطرابات ليلية 
عنيفة �صهدتها عدة مدن تون�صية 
املا�صي  ثان/يناير  كانون  يف 
الأمنية  الأجهزة  خاللها  اأوقفت 

رابطة  نحو 1500 حمتج، بح�صب 
حقوق الن�صان.

 ومبوازاة ذلك تعي�ص تون�ص منذ 
اأ�صابيع اأزمة �صيا�صية ود�صتورية 
الرئي�ص  رف�ص  ب�صبب  معقدة 
جدد  وزراء  ا�صتقبال  �صعيد  قي�ص 
ه�صام  احلكومة  رئي�ص  اختارهم 
حكومة  يقود  ال��ذي  امل�صي�صي 
اأيلول/�صبتمرب  منذ  تكنوقراط 
خروقات  وجود  بدعوى  املا�صي، 
حول  ف�صاد  و�صبهات  للد�صتور 

بع�ص الوزراء املقرتحني.
باملكتب  والع�صو  القيادي  لكن   
التنفيذي حلركة النه�صة الداعمة 
يف  ق���ال  امل�صي�صي  حل��ك��وم��ة 
املقررة  امل�صرية  اإن  ت�رضيحاته 
الد�صتورية  بالأزمة  لها  عالقة  ل 

احلالية.
ترتبط   ": قائال  العيادي  واأو�صح 
يف  ال��ع��ام  بالو�صع  امل�����ص��رية 
للتجربة  ا�صتهداف  هناك  البالد، 
الربملان  داخل  من  الدميقراطية 
الد�صتوري  احلزب  من  وخارجه، 
احلر )معار�ص( ومن اأطراف اأخرى 

تدعو حلل الربملان".
 وتابع العيادي :"اإ�صقاط الربملان 

الربملان  لل�صيا�صة،  اإ�صقاط  هو 
وامل�صار  ال�صيا�صة  عنوان  هو 
يريد  من  م�صتمر،  الدميقراطي 
الثقة  �صحب  اأو  ال��ربمل��ان  ح��ل 
اإىل  العودة  عليه  احلكومة  من 

الد�صتور".
بحل  علنية  دع���وات  وت��ك��ررت   
الرئي�ص  اأن�صار  اأطلقها  الربملان 
ج��ولت��ه  خ���الل  �صعيد  ق��ي�����ص 
امليدانية، و�رضح الرئي�ص �صابقا 
"ال�رضعية"  مراجعة  برغبته يف 
بالأغلبية  يق�صد  وهو  القائمة، 
ال�صاحقة لعدد الأ�صوات التي فاز 
بها يف ال�صباق الرئا�صي مقارنة 
باأ�صوات جميع الأحزاب جمتمعة 

يف النتخابات الربملانية.
التي  امل��ق��رتح��ات  ب��ني  وم���ن   
حملته  يف  �صعيد  ناق�صها  كان 
مراجعة   2019 يف  النتخابية 
اأج��ل  م��ن  ال�صيا�صي  ال��ن��ظ��ام 
ومنح  رئا�صي  نظام  اإىل  الذهاب 
�صالحيات اأو�صع للحكم املحلي، 
ما �صيمكنه من تعزيز �صالحيات 
ت�صتت  م��ن  واحل����د  ال��رئ��ي�����ص 
ال�صلطات بني الربملان واحلكومة 
�صبه  النظام  داخ��ل  والرئا�صة 

الربملاين احلايل.
 17 م��رور  وبعد  الرئي�ص  ولكن   
متتد  ال��ت��ي  عهدته  م��ن  �صهرا 
خم�ص �صنوات، مل يعلن عن هذا 
حتى  ر�صمي  ب�صكل  امل�����رضوع 

اليوم.
 وقال فتحي العيادي  :"نحن مع 
النتخابي  النظام  فكرة مراجعة 
لأنه املت�صبب يف حالة الت�صتت، 
ا�صتكمال  على  حري�صون  نحن 
بينها  ومن  الد�صتورية  الهيئات 
واإن��ه��اء  الد�صتورية  املحكمة 
البناء املوؤ�ص�صاتي ومن ثم ميكن 

تقييم النظام ال�صيا�صي".
 وتابع القيادي يف احلركة :"بداأت 
جلنة يف )الربملان( يف ال�صتغال 
على تنقيح القانون النتخابي ، 
و�صتكون هناك مبادرة ت�رضيعية 
 ،2024 لن��ت��خ��اب��ات  حت�����ص��ريا 
الهدف هو منح ا�صتقرار �صيا�صي 
واأغلبية مريحة للحزب الفائز اأو 
مترير  من  يتمكنا  حتى  حزبني 
توفرت  ما  اإذا  الإ�صالح،  برامج 

اإرادة �صيا�صية يف ذلك".
 وياأخذ النظام النتخابي احلايل 
الن�صبي  بالتمثيل  تون�ص  يف 
من  البقايا  اأك��رب  احت�صاب  مع 
قبل  اأحزاب  واقرتحت  الأ�صوات، 
انتخابات 2019 ومن بينها حركة 
النه�صة، �رضط احل�صول على احلد 
يقل  الذي ل  الأ�صوات  الأدنى من 
ملنع  الربملان  لدخول   %  5 عن 
مت  لكن  ال��ربمل��ان،  يف  الت�صتت 

ا�صتبعاد هذا املقرتح.
ال��ق��ان��ون  مع�صلة  وب��ج��ان��ب   
الن��ت��خ��اب��ي، ف�����ص��ل ال��ربمل��ان 
املحكمة  اأع�صاء  انتخاب  يف 
م���رور �صبع  ال��د���ص��ت��وري��ة رغ��م 
الد�صتور  و���ص��ع  على  �صنوات 
اجلديد للبالد، اإذ يتعني على كل 
مر�صح من بني الأربعة املقرتحني 
يف الربملان احل�صول على اأغلبية 
الثلثني،  وجنح مر�صح وحيد يف 

نيل الأغلبية املطلوبة يف 2018.

وزيرا خارجية عمان وال�سعودية يوؤكدان اأهمية العمل 
الخليجي ومتابعة نتائج قمة الُعال

م�سقط )د ب اأ( -
بن  بدر  العماين  اخلارجية  وزير  اأجرى   
م�صاورات  البو�صعيدي  حمود  بن  حمد 
ثنائية مع  نظريه ال�صعودي الأمري في�صل  
اإىل  و�صل  ال��ذي  عبداهلل  بن  فرحان  بن 
م�صقط   الأربعاء يف زيارة ت�صتغرق يوًما 

واحًدا.
اأن  العمانية   الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
العميق  اعتزازهما  عن  اأعربا  اجلانبني 
 ، البلدين  بني  التاريخية  بالعالقات 
وحر�ص قيادتيهما احلكيمتني على تعميق 
خمتلف  يف  الثنائي  التعاون  وتعزيز 
املنافع  من  مبزيد  تعود  التي  املجالت 
املتبادلة، وتعزز من امل�صالح امل�صرتكة 
داعمة  ومتنوعة  جديدة  اآف��اًق��ا  وتفتح 
وال�صياحة  وال�صتثمار  التجارة  لفر�ص 
ويف  العلمي،  التعاون  تطوير  جانب  اإىل 
والنقل  والتكنولوجيا  الطاقة  قطاعات 
وال��رثوة  وال�صحة  ال�صيرباين  والأم���ن 
الزراعية وال�صمكية والبيئة وغري ذلك من 
املجالت. ووفق الوكالة ، تبادل اجلانبان 
وال�صيا�صي،  الدبلوما�صي  ال�صعيد  على 

الق�صايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات 
اأهمية  على  واأك��دا  والدولية،  الإقليمية 
العمل اخلليجي امل�صرتك يف اإطار جمل�ص 
العربية، ومتابعة  التعاون لدول اخلليج 
نتائج قمة الُعال التي ا�صت�صافتها اململكة 

العربية ال�صعودية يف اخلام�ص من كانون 
العمل  عن  ف�صاًل   ، املا�صي  يناير  ثان/ 
الرامية  اجلهود  كافة  ودعم  موؤازرة  على 
وال�صتقرار  الأم��ن  دعائم  تر�صيخ  اإىل 

وال�صالم يف املنطقة والعامل اأجمع.

وزير خارجية اإ�سرائيل: اإيران تدمر ما تبقى 
من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تل اأبيب  )د ب اأ(-
 ات��ه��م وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
اأ�صكينازي   الإ�رضائيلي جابي 
مبوا�صلة  اإي���ران  الأرب��ع��اء 
رقابة"  من  تبقى  ما  "تدمري 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 

الذرية.
ون��ق��ل ب��ي��ان ����ص���ادر عن 
اأ�صكينازي القول  الوزارة عن 
من  تبقى  ما  تدمر  :"اإيران 
رق��اب��ة ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة 
وتوا�صل  ال��ذري��ة،  للطاقة 
ال�صتقرار  وتهديد  حت��دي 

الإقليمي".
"قيام  اأن  البيان  واأ���ص��اف 
اإيران باإحلاق ال�رضر باآليات 
من�صاآتها  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 
/ تنفيذ  وتعليق  النووية 
يعد  الإ�صايف/  الربوتوكول 
تتخطى  متطرفة  خ��ط��وات 
جميع اخلطوط احلمراء التي 

الدويل". املجتمع  و�صعها 

ما  اإن  اأ���ص��ك��ي��ن��ازي  وق���ال 
تهديدا  ميثل  اإيران  به  تقوم 

"ويجب األ مير دون رد".
وك�����ان رئ��ي�����ص ال�����وزراء 
الإ����رضائ���ي���ل���ي ب��ن��ي��ام��ني 
التاأكيد  اأم�ص  جدد  نتنياهو 
ت�صمح  لن  اإ�رضائيل  اأن  على 
اأ�صلحة  ب��ام��ت��الك  لإي����ران 

نووية.
للذين  :"اأقول  نتنياهو  وقال 
علينا،  الق�صاء  يلتم�صون 
واأت��ب��اع��ه��ا  اإي����ران  مبعنى 
لن   ... الأو���ص��ط  ال�رضق  يف 
املتطرف  لنظامكم  ن�صمح 
الأ�صلحة  بامتالك  والعدواين 
م�صوارا  نقطع  ... مل  النووية 
عرب  ال�صنني  اآلف  ا�صتغرق 
للعودة  املتعاقبة  الأجيال 
لن�صمح  اإ�رضائيل  اأر���ص  اإىل 
باأن  الواهم  امل��اليل  لنظام 
نه�صة  ق�صة  على  يق�صي 
واأ�صاف  اليهودي".  ال�صعب 

:"ل نعّول على اأي اتفاق مع 
نظام متطرف كنظامكم، وقد 
�صاهدنا بالفعل مدى جدوى 
مع  اأبرمت  التي  التفاقيات 
اأمثال  املتطرفة  الأن��ظ��م��ة 
القرن  م��دار  على  نظامكم، 

اأي�صا". واحلايل  املا�صي 
عما  النظر  :"وبغ�ص  وق��ال 
من  ات��ف��اق  هناك  ك��ان  اإذا 
كل  �صنبذل  فاإننا  ع��دم��ه، 
يف  جهود  من  بو�صعنا  ما 
باأ�صلحة  تزودكم  منع  �صبيل 

نووية".
نتنياهو  حت��ذي��ر  وت��زام��ن 
لإيران مع تعليق اإيران وقف 
التنفيذ الطوعي للربوتوكول 
يتيح  كان  والذي  الإ�صايف، 
الدولية  الوكالة  ملفت�صي 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة زي���ارة 
الإيرانية  النووية  املن�صاآت 
م�صبق  لإخطار  احلاجة  دون 

طويلة. بفرتة 

اإثيوبيا  توؤكد اأن الحوار يظل الحل الأن�سب لق�سية 
الحدود مع ال�سودان

ادي�س اببا -وكالت 
الثالثاء،  الإثيوبية،  اخلارجية  وزارة  قالت 
احلدود  لق�صية  الأن�صب  احلل  يظل  احلوار  اإن 
مع ال�صودان، ودعت اإىل �رضورة عودة القوات 
قبل  الو�صع  عليه  ك��ان  ما  اإىل  ال�صودانية 

ال�صاد�ص من نوفمرب.
واأكد املتحدث با�صم اخلارجية الإثيوبية، دينا 
عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  الثالثاء،  مفتي، 
�رضورة  من  بالده  موقف  على  اأبابا،  باأدي�ص 
عليه  كان  ما  اإىل  ال�صودانية  القوات  عودة 
الو�صع قبل ال�صاد�ص من نوفمرب، حتى يت�صنى 

لالأطراف كافة الدخول يف احلوار.
ال�صبت  اإثيوبيا،  طالب  قد  ال�صودان  ووك��ان 
ل  ب�"ادعاءات  و�صفه  عما  بالكف  املا�صي، 
ي�صندها حق ول حقائق"، يف ظل اأزمة احلدود 

املت�صاعدة بني البلدين.
اإن  بيان،  يف  ال�صودانية،  اخلارجية  وقالت 
ال�صودان "ل ميكنه اأن ياأمتن اإثيوبيا والقوات 
ال�صالم،  ب�صط  يف  امل�صاعدة  على  الأثيوبية 
وتاأتي القوات الأثيوبية معتدية عرب احلدود".
واأ�صافت الوزارة يف بيانها اأن "وزارة اخلارجية 
اأ�صدرت بيانا موؤ�صفا يخّون تاريخ  الإثيوبية 
عالقات اإثيوبيا بال�صودان وينحط يف و�صفه 

لل�صودان اإىل الإهانة التي ل تغتفر".
اأن اخلرطوم توؤكد على  الوزارة على  و�صددت 
ال�صعبني  بني  التاريخية  والروابط  العالقات 
على  ال�صديد  وحر�صها  والإثيوبي  ال�صوداين 
وت�صخريها  العالقات  هذه  وتنمية  ا�صتمرار 
يف  وال��دخ��ول  البلدين  مواطني  مل�صلحة 
الأمن  حتقيق  يف  ت�صهم  م�صتقبلية  �رضاكات 
البيان  وتابع  القت�صادي.  والنمو  وال�صتقرار 

قائال: "تود وزارة خارجية ال�صودان اأن توؤكد، 
خالفا ملا ورد يف بيان اخلارجية الإثيوبية، اأن 
كل فئات ال�صعب ال�صوداين وقيادته ع�صكريني 
الكامل  ودعمها  موقفها  موحدة يف  ومدنيني 
كامل  على  و�صيادته  ال�صودان  �صيطرة  لب�صط 
والتي  بها  املعرتف  احل��دود  وف��ق  اأرا�صيه 
لكن  الدولية،  واملواثيق  التفاقيات  ت�صندها 
اأن  الإثيوبية  اخلارجية  وزارة  ت�صتطيع  ل  ما 
قواته  دخلت  الذي  الثالث  الطرف  هو  تنكره 
الأر�ص  اىل  املعتدية  الأثيوبية  القوات  مع 

ال�صودانية".
ي�صار اإىل اأن حدود البلدين �صهدت مناو�صات 
عدة خالل الأ�صابيع املا�صية، بعد اأن تقدمت 
على  �صيطرتها  وب�صطت  ال�صودانية  القوات 

غالب منطقة الف�صقة.
"القوات  دي�صمرب  مطلع  منذ  ال�صودان  ويتهم 
وامليلي�صيات الإثيوبية" بن�صب كمني للقوات 
تتهم  احلدود، يف حني  على طول  ال�صودانية 
اإثيوبيا ال�صودان بقتل "العديد من املدنيني" 

يف هجمات با�صتخدام "الر�صا�صات الثقيلة".
نهاية  حدودية  حمادثات  اجلانبان  واأج��رى 
العام املا�صي، وقال ال�صودان يف 31 دي�صمرب 
جميع  على  ال�صيطرة  ا�صتعادت  قواته  اإن 
عليها  ي�صيطر  كان  التي  احلدودية  الأرا�صي 

مزارعون اإثيوبيون.
اإبرام  مت   ،1902 عام  يف  اأنه  بالذكر  اجلدير 
القوة  بريطانيا،  بني  احلدود  لرت�صيم  اتفاق 

ال�صتعمارية يف ال�صودان يف ذلك الوقت،

في  الدولي  بالقب�ض  اأمراً  ي�ضدر  الجزائري  الق�ضاء 
ق�ضية �ضراء م�ضفاة للنفط باإيطاليا

اجلزائر )د ب اأ(-
عبد  اجلزائري،  ال��وزراء  رئي�ص  ك�صف 
اأمر  �صدور  عن  الأربعاء  جراد   العزيز 
بالقب�ص الدويل �صد املت�صبب الرئي�صي 
يف ق�صية الف�صاد املتعلقة ب�رضاء �رضكة 
للدولة  اململوكة  "�صوناطراك"  الطاقة 
اجلزائرية مل�صفاة النفط "اأوغ�صتا" يف 

اإيطاليا.
وقال جراد، يف خطاب له خالل زيارة 
الرمل  حا�صي  الغازية  القاعدة  اإىل 
اجل��زائ��ر،اإن  جنوبي  الأغ���واط  بولية 
واملايل  القت�صادي  الق�صائي  "القطب 
م�صفاة  ق�صية  يف  حتقيقا  فتح  ق��د 
التحقيق  قا�صي  اأ�صدر  حيث  اأوغ�صتا، 

املت�صبب  �صد  ال��دويل  بالقب�ص  اأم��را 
الرئي�صي يف الوقائع".

متابعة  العدالة  :"�صتوا�صل  واأ�صاف 
هذه  يف  ت�صببوا  الذين  امل�صوؤولني 
هوية  عن  جراد  يك�صف  ومل  الق�صية". 
الوقائع  هذه  يف  الرئي�صي  املت�صبب 
ول امل�صوؤولني الآخرين، رغم اأن تقارير 
اإعالمية جزائرية كانت اأبرزت يف متوز/
باحلب�ص  الق�صاء  قرار  املا�صي  يوليو 
نائب  مازيجي،  اأحمد  بحق  املوؤقت 
الرئي�ص التنفيذي ل�رضكة " �صوناطراك"، 
ال�صابق  التنفيذي  الرئي�ص  وم�صت�صار 
لل�رضكة، عبد املومن ولد قدور، بتهمة 
تبديد الأموال العمومية و�صوء ا�صتغالل 

الوظيفة.

زورق حربي اإ�سرائيلي يخرق المياه الإقليمية 
اللبنانية

بريوت )د ب اأ( – 
خرق  الأربعاء   اللبناين  اجلي�ص  اأعلن 
زورق حربي اإ�رضائيلي املياه القليمية 

قبالة الناقورة جنوب البالد.
مديرية   – اجلي�ص  ق��ي��ادة  وق��ال��ت  
اأوردته  �صحفي   بيان  ، يف  التوجيه  
زورقا  اإن  لالعالم"  الوطنية  "الوكالة 
الإ�رضائيلي  خرق  حربيا تابعا للعدو 
راأ�ص  قبالة  اللبنانية  الإقليمية  املياه 
 " مرتا   314 حواىل  مل�صافة  الناقورة، 
يوم  يوم  وقع  ذلك  اأن  اإىل  م�صريا   ،
"تتم   ، البيان  ووفق   . املا�صي  الأحد 

بالتن�صيق  اخل��رق  مو�صوع  متابعة 
يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  مع 
اأفادت   ، نف�صه  ال�صعيد  على  لبنان". 
للطريان  حتليق  بت�صجيل  الوكالة 
احلربي ال�رضائيلي على علو متو�صط 
منطقتي  اأج����واء  يف  ال��ي��وم   ظ��ه��ر 
�صيدا  مدينة  التفاح  واإقليم  النبطية 
تخرق  اإ�رضائيل  اأن  يذكر   . وجوارها 
لبنان  اأج���واء  ي��وم��ي  �صبه  ب�صكل 
لبنان  ويطالب  الإقليمية،  ومياهه 
الأمم املتحدة  بال�صغط على اإ�رضائيل 

لوقف خروقاتها.
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محمد بن ز�يد 

والتق���ى �سم���وه خالل اجلولة ع���دداً من 

م�سوؤويل الأجنحة امل�ساركة يف املعر�ض 

.. وا�ستم���ع منه���م اإىل �رشح ب�س���اأن اأهم 

املنتج���ات املتط���ورة الت���ي يعر�سونها 

ومميزاتها املبتكرة واآليات عملها والأفكار 

الإبداعية التي طبقت يف تنفيذها اإ�سافة 

اإىل اأب���رز م�ساريعه���م امل�ستقبلي���ة التي 

تخدم جمالت الدف���اع والأمن والتعاون 

امل�سرتك .

رافق �سموه خ���الل اجلولة .. �سمو ال�سيخ 

حم���دان ب���ن حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان 

وال�سي���خ حممد ب���ن حمد ب���ن طحنون 

اآل نهي���ان رئي�ض جمل����ض اإدارة مطارات 

اأبوظبي و�سعادة حممد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

»�ل�صحة«: �صفاء

 و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�ض 

يف الدول���ة وتو�سيع نط���اق الفحو�سات 

على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 3,102 

اإ�ساب���ة جديدة بفريو����ض كورونا  حالة 

امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها 

حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 

الالزم���ة، وبذلك يبلغ جمم���وع احلالت 

امل�سجلة 378,637 حالة.

 كما اأعلن���ت الوزارة عن وف���اة 19 حالة 

الإ�سابة  م�ساب���ة وذلك م���ن تداعي���ات 

بفريو�ض كورونا امل�ستج���د، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 1,164 حالة.

 واأعربت وزارة ال�سح���ة ووقاية املجتمع 

عن اأ�سفها وخال����ض تعازيها وموا�ساتها 

بال�سفاء  ومتنياته���ا  املتوف���ن،  ل���ذوي 

العاجل جلمي���ع امل�سابن، مهيبة باأفراد 

ال�سحية  التعاون م���ع اجلهات  املجتمع 

والتقيد بالتعليم���ات واللتزام بالتباعد 

الجتماع���ي �سمان���ًا ل�سح���ة و�سالم���ة 

اجلميع.

 كم���ا اأعلنت ال���وزارة عن �سف���اء 3,814 

حالة جديدة مل�ساب���ن بفريو�ض كورونا 

امل�ستجد »كوفيد - 19« وتعافيهم التام 

من اأعرا�ض املر�ض بع���د تلقيهم الرعاية 

ال�سحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�سفى، 

وبذل���ك يكون جمم���وع ح���الت ال�سفاء 

370,381 حالة.  

عبدالـله بن زايد 

وعرب �سموه عن متنياته حلكومة الكفاءات 

اليمني���ة بالتوفي���ق وال�س���داد يف ظ���ل 

امل�سوؤوليات الكبرية امللقاة على عاتقها 

نحو توحي���د اجلهود الوطني���ة من اأجل 

بلوغ احل���ل ال�سيا�س���ي يف اليمن واإنهاء 

الزمة اليمنية.

واأكد �سم���وه اأن دولة الإمارات تقدر عاليا 

الدور املحوري وامله���م للمملكة العربية 

ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة يف تنفي���ذ اتفاق 

الريا����ض وم�ساندته���ا الدائم���ة لل�سعب 

اليمني ال�سقيق.

وجدد �سم���و ال�سيخ عبداهلل ب���ن زايد اآل 

نهي���ان تاأكي���ده على اأن دول���ة الإمارات 

تتطلع اإىل مين اآمن م�ستقر ومزدهر ينعم 

�سعبه بال�ستقرار واحلياة الكرمية.

ح����رش اللقاء مع���ايل رمي بن���ت اإبراهيم 

الها�سمي وزيرة الدول���ة ل�سوؤون التعاون 

الدويل.

�الإمار�ت تن�صئ

وقال الزعابي - يف كلمه له عقب �سدور 

قرار تعيينه - : » يف ظل الروؤية احلكيمة 

للقيادة العليا، وتوجيه���ات �سمو رئي�ض 

اللجنة العليا لالإ�رشاف على ال�سرتاتيجية 

الوطنية ملواجهة غ�س���ل الأموال ومتويل 

الإره���اب، تاأخ���ذ دولة الإم���ارات دورها 

الرئي�سي يف حماية �سالمة النظام املايل 

العاملي مبنتهى اجلدي���ة واملهنية. فمع 

زيادة حج���م اجلرائم املالية وتعقيداتها، 

ازداد وعي دول���ة الإمارات به���ا وفهمها 

حليثياته���ا واأبعادها. ولهذا تلتزم الدولة 

باتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�سدد، 

حي���ث �سيعم���ل املكتب التنفي���ذي على 

تعزيز اتخ���اذ هذه الإج���راءات للت�سدي 

جلرائم غ�س���ل الأموال ومتوي���ل الإرهاب، 

ومتكن املوؤ�س�سات املعنية من اإنفاذ هذه 

الإجراءات ب�سكل فاعل«.

واأ�س���اف : » ي�س���كل املكت���ب التنفيذي 

انعكا�س���ا لاللتزام رفيع امل�ستوى باإن�ساء 

وت�سغيل نظام متط���ور لالمتثال، واتخاذ 

جمي���ع التدابري الت���ي ت�سهم يف احلد من 

اجلرائ���م املالية من قب���ل جميع اجلهات 

املعنية يف دولة الإمارات ».

يذكر اأن املكتب التنفيذي �سيعمل ب�سفته 

هيئ���ة التن�سيق الوطنية الرئي�سية جلهود 

مكافح���ة غ�سل الأم���وال ومتويل الإرهاب 

داخل دولة الإمارات، حيث ميتلك املكتب 

النط���اق مل�ساعدة جميع  وا�سع  تفوي�سا 

اجله���ات املعني���ة على تعزي���ز كفاءتها 

وفعاليتها يف تنفيذ خطة العمل الوطنية 

وحتقي���ق م�ستهدفاتها، م���ن خالل متكن 

الدول���ة والتح�س���ري ب�س���كل اأف�سل لبناء 

هيكل ق���وي وم�ست���دام ملكافح���ة غ�سل 

الأموال ومتويل الإرهاب.

اأبوظبي ـ علي داوود:

ت�سكل فعالية معر�سي »اآيدك�ض 

2021، واللذين مت  ونافدك�ض« 

افتتاحهم���ا يف 21 من فرباير/ 

اليوم  فعالياتهما  ويختتمان   ،

اأبوظبي  مرك���ز  اخلمي����ض يف 

"اأدنيك",  للمعار����ض  الوطني 

اأك���رب حدث دويل يد�سن مرحلة 

التع���ايف من جائح���ة كوفيد 

ـ 19 وتعت���رب ه���ذه التظاهرة  

الكب���رية جتمع���ا عامليا بارزا  

يه���دف اإىل م�ستقبل م�ستقر يف 

الأمل  اأجواء ي�سودها كثريا من 

والتفاوؤل جلميع الب�رشية. 

بينما يعد "اآيدك�ض" من اأف�سل 

واأكرب املعار����ض الدفاعية يف 

العامل كونه حدثا مميزا تتواجد 

فيه جميع ال����رشكات املحلية 

ذات  والعاملي���ة  والإقليمي���ة 

ال�سناعية  التقنية   املوا�سفات 

العالية واملتطورة. 

الدويل  الدفاع  و ي�سكل معر�ض 

"اآيدك�ض" قاعدة ارتكاز اأ�سا�سية 
كبرية لكثري من ال�رشكات ل�سيما 

الوطني���ة امل�سنعة واملخت�سة 

يف جم���ال املعدات واملنتجات 

الع�سكرية. كما اأنه يعترب مكانا 

منا�سب���ا للتوا�سل ب���ن الدول 

لكل  وملتق���ى  �سفق���ات  وعقد 

املهتمن يف املج���ال وق�سايا 

الدفاع يف العامل.  

كم���ا اأن احلدث يع���زز القدرات 

مهمة  من�سة  ويعترب  الن�سانية 

لطلبة موؤ�س�سات التعليم العايل 

الذين يقومون من خالله بابراز 

ابتكاراتهم التي تتمثل يف جمال 

قطاع ال�سناعات الدفاعية وذلك 

بغر�ض �سقل مهاراتهم املعرفية 

وتنمية قدراتهم العلمية.

يف وق���ت �سجلت في���ه العديد 

من ال����رشكات الوطنية ح�سورا 

ب���ارزا خ���الل م�ساركته���ا يف 

ا�ستعر�ست  حي���ث  املعر����ض، 

اأح���دث املنتج���ات واملع���دات 

الدفاع  والبتكارات يف جم���ال 

التكنولوجيا  با�ستخدام  والأمن 

املتط���ورة والتقنيات املتقدمة 

واحلديثة.

كما ت�س���كل البتكارات الوطنية 

امل�سارك���ة يف املعر�ض عالمة 

ال�سناعات  قط���اع  فارق���ة يف 

الدفاعي���ة والأمني���ة مبعاي���ري 

عاملي���ة ذات ج���ودة عالي���ة، 

مايوؤك���د قدرتها عل���ى مناف�سة 

مثيلتها م���ن كربيات ال�رشكات 

وتعك�ض  والعاملي���ة  الإقليمية 

قوة وريادة ال�سناعات الدفاعية 

الإماراتية.

فيما �سهدت الفعالية على مدار 

خم�سة اأي���ام ح�سورا مكثفا من 

كب���ار ال�سخ�سيات من خمتلف 

دول الع���امل، بجان���ب زيارات 

اجلمه���ور للتع���رف ع���ن قرب 

اإجراءات  للحدث العاملي و�سط 

تنظيمي���ة و�سحي���ة �ساحبتها 

الكث���ري من املعاي���ري والتدابري 

الحرتازي���ة والوقائي���ة الت���ي 

اأعجب بها اجلمهور الزوار.

وبذلت دول���ة الإمارات العربية 

املتحدة جه���ودا كبرية ومقدرة 

على عقد وتنظي���م هذا احلدث 

"اآيدك����ض  الكب���ري  العامل���ي 

الظ���روف  رغ���م  ونافكد����ض" 

ال�ستثنائية التي مير بها جميع 

العامل من جائحة كوفيد � 19 .   

املخت�سة  اجلهات  بينما عملت 

عل���ى جمموعة م���ن الإجراءات 

ال�سحية الوا�سعة وكل ذلك ياأتي 

اأم���ن و�سالمة  بغر����ض �سمان 

والزوار، حيث  امل�ساركة  الوفود 

بروتوك���ولت �سحية  مت و�سع 

�سامل���ة خا�سة باحلدث الدويل 

متا�سيا مع الظروف ال�ستثنائية 

الراهن���ة الت���ي ي�سهدها العامل 

كورونا   جلائح���ة  وال�ستجابة 

كوفيد ـ 19

الطبي���ة  اللجن���ة  واتخ���ذت 

للمعر�سن الكثري من الإجراءات 

والتي  ال�ستباقي���ة  الوقائي���ة 

تتمث���ل يف عم���ل فحو�س���ات 

خمربية قب���ل ال�سفر اإىل الدولة 

وعن���د الو�سول، اإ�سافة اإىل ذلك 

كل 48 �ساع���ة ك�رشط للدخول 

اإىل  املعر�سن.

النظافة  عملي���ات  كانت  بينما 

والتطهري تتم ب�سورة  والتعقيم 

متوا�سلة من قبل فرق متخ�س�سة 

لت�سمل جميع مرافق املعر�سن 

قبل دخ���ول امل�ساركن والزوار 

وبعد خروجهم، عالوة على ذلك 

وج���ودد فرق طبي���ة يف فنادق 

اإقامة الزوار والتي يبلغ عددها 

19 فندقا يف العا�سمة اأبوظبي، 

حيث مت تزويدها مبراكز فح�ض 

"ب���ي �س���ي اآر" لت�سهيل عملية 
اإجراء الفحو�سات املخربية.

الدفاع  وميثل كل م���ن معر�ض 

 2021 "اآيدك����ض"   � ال���دويل 

البح���ري  الدف���اع  معر����ض  و 

اأب���رز    2021 "نافدك����ض"  ـ 

املن�س���ات العاملي���ة لعر����ض 

الع�سكري���ة  املع���دات  اأح���دث 

والتقنيات  املتطورة  والأ�سلحة 

احلربي���ة ، وي�سكالن املعر�سان 

مرجع���ا اإقليميا ودوليا جلميع 

ال���دول وكربى ال�رشكات يف هذا 

الذي لفت  ال�سرتاتيجي  املجال 

اأنظار اجلميع.

م���ا يوؤكد ذل���ك ق���درة الدولة 

الإمارات عل���ى اإدارة الفعاليات 

الدولي���ة يف ظل تل���ك الظروف 

ال�ستثنائي���ة الت���ي ي�سهده���ا 

انت�سار جائحة  ب�سب���ب  العامل 

كورون���ا كوفي���د � 19، واجلهود  

الكبرية التي بذلت والتوجيهات 

ال�ساأن  اأ�سحاب  التي ت�سدر من 

ع���الوة عل���ى روؤي���ة القي���ادة 

الر�سي���دة الوا�سع���ة يف جميع 

املجالت.

       �ل�صناعات �لمتطورة و�لمنتجات �لوطنية �لع�صكرية �أبهرت �لجمهور 
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 اأبوظبي التجاري
عجمانـ  وام: 

 وقعت دائرة التنمية االقت�صادية في عجمان، 
اآف��اق  ت��ع��اون م��ع  اتفاقية  االأرب��ع��اء،  ي��وم 
حر�ص  اإط��ار  في  وذلك  للتمويل،  االإ�صالمية 
الدائرة على تحقيق روؤيتها و ر�صالتها الرامية 
قائم  م�صتدام  تناف�صي  اقت�صاد  تحقيق  اإلى 

على المعرفة واالبتكار.
الطرفين على بناء  اأكدت االتفاقية حر�ص  و 
ب�صكل  بينهما  التعاون  عالقات  وتعزيز 
فعال لخلق �صراكة متميزة وتحقيق التكامل 
يخدم  بما  الم�صتركة  العمل  مجاالت  في 
اأن  وخا�صة  واالتحادية،  المحلية  التوجهات 
اقت�صادية عجمان ت�صعى اإلى تحقيق التنمية 
االقت�صادية ال�صاملة والم�صتدامة في االإمارة، 
االإ�صالمية  اآف��اق  توجه  مع  تتناغم  والتي 
حلول  بتوفير  تعنى  وال��ت��ي  للتمويل 
المن�صاآت  ودع��م  وائتمانية  تمويلية 

المختلفة. االقت�صادية 
عام  مدير  الحمراني،  اأحمد  عبداهلل  وقال 
اإن  بعجمان،  االقت�صادية  التنمية  دائرة 
بجل  يحظون  والم�صتثمرين  االأعمال  رّواد 
والحكومة،  الر�صيدة  القيادة  اهتمام 
تقديم  اإلى  دومًا  الدائرة  ت�صعى  وعليه 
والم�صتثمرين،  االأع��م��ال  ل��رواد  الدعم 
واال�صتثماري  االقت�صادي  المناخ  وتوفير 
�صرائح  لمختلف  وال��م��الئ��م  ال��ج��اذب 
ل��ى  اإ ت��ه��دف  ن��ه��ا  اأ كما  الم�صتثمرين، 
العام  القطاعين  بين  التعاون  تعزيز 
رواد  دعم  �صاأنه  من  وال��ذي  والخا�ص، 
قدرتهم  لزيادة  والم�صتثمرين  االعمال 
والمعوقات  التحديات  مواجهة  على 
القدرة  على  توؤثر  قد  التي  والمخاطر 
اال�صتثمار  ���ص��وق  ف��ي  اال���ص��ت��م��راري��ة 
في  الم�صتثمر  ثقة  يعزز  وبما  باالإمارة، 

االإمارة. اقت�صاد 
االأولى  المرحلة  باأن  الحمراني  واأو�صح 
للتمويل  االإ�صالمية  اآفاق  مع  ال�صراكة  من 
المتعثرة  المن�صاآت  تمويل  تت�صمن 
وت��ق��دي��م ال��دع��م ال��م��ال��ي واالئ��ت��م��ان��ي 
�صوق  في  البقاء  من  �صيمكنها  وال��ذي 
ال�صراكة  تطوير  يتم  اأن  على  اال�صتثمار، 
لت�صمل  ال�����ص��رك��ة  م��ع  اال�صتراتيجية 
لكافة  و�صمولية  عمقًا  اأك��ث��ر  خ��دم��ات 
دائرة  تقدمها  التي  والخدمات  القطاع 

عجمان. في  االقت�صادية  التنمية 
القبي�صي،  محبوب  را�صد  قال  جانبه،  من 
االإ�صالمية  ف���اق  الآ التنفيذي  الرئي�ص 
بال�صراكة  ترحب  ال�صركة  اإن  للتمويل، 
التنمية  دائ����رة  م��ع  اال���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
بالتعاون  ترحب  اأنها  كما  االقت�صادية، 
محلية  حكومية  ج��ه��ة  ك��ون��ه��ا  معها 
التنمية  لدعم  ا�صتراتيجي  توجه  ذات 
وهو  عجمان،  ام��ارة  ف��ي  االقت�صادية 
اآفاق  توجهات  مع  يتوافق  ال��ذي  االأم��ر 
تعتبر  وال��ت��ي  للتمويل،  ���ص��الم��ي��ة  االإ
الجهات  من  للعديد  ا�صتراتيجيًا  �صريكًا 

والمحلية. االتحادية 
دعم  ل��ى  اإ اآف��اق  �صعي  القبي�صي  واأك��د 
االم���ارات  ل��دول��ة  المحلي  االق��ت�����ص��اد 
تقديم  خ��الل  م��ن  ال��م��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
مختلف  على  وائتمانية  مالية  حلول 
المتو�صطة  ال�صركات  لم�صاريع  االأ�صعدة 

والموؤ�ص�صات. ولالأفراد  وال�صغيرة 

  

 توقيع اتفاقية تعاون 
بين»اقت�سادية عجمان« 

واآفاق»الإ�سالمية 
للتمويل«

»الطاقة والبنية التحتية« تن�سم اإلى»ائتالف اأبوظبي للهيدروجين«
اأبوظبي  ـ وام: 

محمد  بن  �صهيل  معالي  اأك��د   
ف��رج ف��ار���ص ال��م��زروع��ي وزي��ر 
اأن  التحتية  والبنية  الطاقة 
للهيدروجين"  اأبوظبي  "ائتالف 
مكانة  تر�صيخ  في  بقوة  ي�صهم 
المتحدة  العربية  االإمارات  دولة 
ب�صكل عام واإمارة اأبوظبي ب�صكل 
موثوقا  عالميا  م�صدرا  خا�ص 
للهيدروجين، واأن الوزارة ت�صعى 
من خالل دخول االئتالف اإلى َمدِّ 
والوطني  الدولي  الحوار  ج�صر 
ذلك  ج��اء  الهيدروجين.  ح��ول 
الطاقة  وزارة  ان�صمام  بمنا�صبة 
"ائتالف  اإل��ى  التحتية  والبنية 
ال��ذي  للهيدروجين"،  اأبوظبي 
اأ�ص�صته �صركة مبادلة لال�صتثمار 
»مبادلة« و�صركة بترول اأبوظبي 
و�صركة  »اأدن�����وك«  ال��وط��ن��ي��ة 
في   ،ADQ القاب�صة  اأبوظبي 
الجاري،  العام  من  �صابق  وقت 
اأبوظبي  مكانة  تر�صيخ  بهدف 
للهيدروجين  موثوقا  م�صدرا 
من  اإنتاجه  يتم  ال��ذي  االأخ�صر، 
خالل توظيف تكنولوجيا الطاقة 
االأزرق  والهيدروجين  النظيفة، 
الذي يتم اإنتاجه من خالل الغاز 
الدولية،  االأ�صواق  اإلى  الطبيعي، 
الجهود  توحيد  اإل��ى  باالإ�صافة 
اأخ�صر  هيدروجين  اقت�صاد  لبناء 

متين في دولة االإمارات.
التوجه  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
قائم  االإمارات  لدولة  الم�صتقبلي 
على ا�صتغالل م�صادر الهيدروجين 
وتلبية  الطاقة،  على  للح�صول 
و�صمان  عليها،  المتنامي  الطلب 
موثوقة  طاقة  على  الح�صول 
ب�صمة  وذات  التكلفة،  ومي�صورة 

الوزارة  واأن  منخف�صة،  كربونية 
منذ  الهيدروجين  ح��وار  تتابع 
لمن�صات  كمراقب   ،2017 �صنة 
الهيدروجين  مجل�ص  مثل  دولية 
للهيدروجين  الدولية  وال�صراكة 
 ،/IPHE/ ال���وق���ود  وخ��الي��ا 
وت�صارك اأي�صًا في تبادل المعرفة 
مع  ثنائية  �صراكات  خ��الل  من 
دول عالمية متقدمة، وكذلك مع 
الوطنيين"،  الم�صلحة  اأ�صحاب 
اإلى �صياغة  موؤكدا �صعي الوزارة 
االأمد  طويلة  طاقة  ا�صتراتيجية 

رئي�صي  دور  للهيدروجين  يكون 
في مختلف محاورها.

االإمارات  دولة  "تعتبر  واأ�صاف: 
للهيدروجين،  تقليديًا  منتجًا 
هذا  ف��ي  كبيرة  خبرة  وتمتلك 
ال��دول  من  يجعلها  ما  المجال 
ف��ي مجال  ع��ال��م��ي��ًا  ال���رائ���دة 
ائتالف  ويكت�صب  الهيدروجين، 
اأهمية  للهيدروجين  اأب��وظ��ب��ي 
كبيرة في هذا الوقت بالذات، واأن 
والبحث  الخا�ص  القطاع  اإدراج 
والتطوير والحكومة في االئتالف 

بمثابة خطوة متقدمة في تعميم 
كم�صدر  الهيدروجين  ا�صتخدام 
اأن  اإلى  م�صيراً  النظيفة"،  للطاقة 
االإمارات تمتلك الموارد الطبيعية 
التكنولوجية  الخبرة  تدعم  التي 
المطلوب  ال�صيا�صي  واال�صتقرار 
لت�صبح العبًا رئي�صيًا في ال�صل�صلة 

العالمية لتوريد الهيدروجين.
وتابع معالي وزير الطاقة والبنية 
اال�صتراتيجية  "ت�صكل  التحتية: 
داعما   ،2050 للطاقة  الوطنية 
الإنتاج  االإم��ارات  لتوجه  رئي�صيا 

ظل  في  النظيف،  الهيدروجين 
 ?50 اإلى  للو�صول  الم�صتهدفات 
عام  بحلول  النظيفة  الطاقة  من 
2050"، واأن دولة االإمارات اتخذت 
متنوعة  وم�صاريع  ا�صتراتيجيات 
على الم�صتوى الوطني واالإقليمي 
تحديات  ل��م��واج��ه��ة  وال���دول���ي 
تواجه  التي  المناخية  التغيرات 
مدى  مبكراً  اأدركت  حيث  العالم، 
االقت�صادية  العواقب  خ��ط��ورة 
المترتبة  والبيئية  واالجتماعية 

على هذه التغيرات.

"المالية" : حوالي 38.8 مليار درهم حجم التبادل التجاري 
بين الإمارات والكويت خالل 2019

اأبوظبي  ـ وام: 
حر�ص  المالية  وزارة  اأكدت   
تعزيز  على  االإم���ارات  دول��ة 
دولة  مع  الم�صترك  التعاون 
جميع  في  ال�صقيقة  الكويت 
من  يظهر  وال��ذي  المجاالت 
والبيانات  االأرق����ام  خ��الل 
اإذ   2019 لعام  االح�صائية 
الدائم  دعمها  االإم��ارات  توؤكد 
البلدين  بين  العالقة  لتعزيز 
ال�صقيقين.. فيما هناأت الوزارة 
دولة الكويت و�صعبها الكريم 
بمنا�صبة اليوم الوطني ال� 60.
وكالة  المالية  وزارة  واأفادت 
 - "وام"  االإم�����ارات  اأن��ب��اء 
الوطني  ال��ي��وم  بمنا�صبة 
باأن حجم   -  60 ال�  الكويتي 
التبادل التجاري غير النفطي 
خالل  والكويت  االإمارات  بين 
 38.8 نحو  �صجل   2019 عام 
نمو  يج�صد  ما  دره��م  مليار 
االقت�صادية  ال�صراكة  وتطور 
يعود  وب��م��ا  البلدين  بين 
بالفائدة على �صعبي البلدين 
م�صيرة  وي��ع��زز  ال�صقيقين 

التنمية والم�صتدامة بينهما.
واأ�صافت اأن �صفقات العقارات 
ت�صجيل  وا�صلت  الدولة  في 
اأداء جيدة م�صتقطبة  معدالت 
الم�صتثمرين  م��ن  ال��م��زي��د 
بدخول  الراغبين  الكويتيين 
االإم��ارات��ي  العقاري  ال�صوق 
العقارات  قيمة  بلغت  حيث 
في  الكويتيين  من  المملوكة 
االإمارات 181.02 مليار درهم 
وت��وزع��ت   2019 ع��ام  خ��الل 
ال�صفقات العقارية للكويتيين 
بح�صب  ع��دة  م��ج��االت  ف��ي 
ليتركز  اال���ص��ت��خ��دام  ن���وع 
القيمة  من   %55 ن�صبته  ما 
االإجمالية لل�صفقات العقارية 
ال��ق��ط��اع  ف��ي  للكويتيين 

تليها   2019 عام  في  ال�صكني 
التجارية  العقارية  ال�صفقات 

وذلك بن�صبة %42.
واأ���ص��ارت ال����وزارة اإل���ى اأن 
المتملكين  الكويتيين  اأع��داد 
 20،600 بلغت  ل��ل��ع��ق��ارات 
تملك  حيث   2019 عام  خالل 
ع��ق��ارات  الكويتيين  اأغ��ل��ب 
متملكا   8،988 بواقع  �صكنية 
وبن�صبة 44% من اإجمالي عدد 
الكويتيين المتملكين ومن ثم 
تجاري  لعقار  متملكا   7،092
اإجمالي  من   %34 بن�صبة  اأي 
المتملكين  الكويتيين  ع��دد 

للعقارات في الدولة.
وذكرت وزارة المالية اأن بيئة 
االإم��ارات  دول��ة  في  االأعمال 
ورواد  للم�صتثمرين  مثالية 
مرافق  خ��الل  م��ن  االأع��م��ال 
بنية تحتية ممتازة مدعومة 
بالخبرات المهنية والخدمات 
ال�صخ�صية التي تعطي الدولة 

الكثير  على  تناف�صية  ميزة 
هذه  انعك�صت  وقد  الدول  من 
المثالية  اال�صتثمارية  البيئة 
ع��ل��ى اأع�����داد ال��ت��راخ��ي�����ص 
والتي  للكويتيين  الممنوحة 
رخ�صة   5،068 اإل��ى  و�صلت 
الرخ�ص  لتوزيع  وبالن�صبة 
ح�صب الن�صاط االقت�صادي فقد 
التجارية  الرخ�ص  ت�صدرت 
من   %70 بن�صبة  القائمة 
الممنوحة  الرخ�ص  اإجمالي 
بح�صب  والموزعة  للكويتيين 

الن�صاط االقت�صادي.
ك��م��ا ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة راأ����ص 
�صركات  في  الكويتي  المال 
الم�صجلة  العامة  الم�صاهمة 
المالية  االأوراق  هيئة  ل��دى 
وال�صلع 24.3 مليار درهم، اأما 
الكويتيين  الم�صتثمرين  عدد 
و�صل  فقد  ال�صركات  هذه  في 

اإلى 31،000 م�صتثمر.
وتج�صد الروابط الرا�صخة بين 

دولة االإمارات ودولة الكويت 
ا�صتثنائيا  نموذجا  ال�صقيقة 
بين  العالقات  م�صتوى  على 
قيادتي  يربط  لما  االأ�صقاء 
البلدين ال�صقيقين و�صعبيهما 
والتالحم  االأخ��وة  اأوا�صر  من 
التاريخ  ثوابت  وتجمعهما 

والقيم االأ�صيلة الم�صتركة.
وت��ظ��ه��ر ق����وة ال�����ص��راك��ة 
ات�صاق  ف��ي  اال�صتراتيجية 
الروؤى بين البلدين ال�صقيقين 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ج��االت 
على  �صيما  ال  ال��ت��ن��م��وي��ة 
ال�صعيد االقت�صادي والتجاري 
واال���ص��ت��ث��م��اري م��دف��وع��ة 
ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ص��دي��دة 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
واأخيه  اهلل"  "حفظه  الدولة 
نواف  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأمير  ال�صباح  الجابر  االأحمد 

دولة الكويت ال�صقيقة.

هيئات  مع  جديدة  تعاون  اتفاقيات  يوقع  لال�ستثمار«  »اأبوظبي 
حكومية اإ�سرائيلية في مجال اال�ستثمار واالبتكار

اأبوظبي  ـ وام: 
وقع مكتب اأبوظبي لال�صتثمار اتفاقيات تعاون 
الحكومية  الهيئات  من  اثنتين  مع  جديدة 
التعاون  وت�صريع  تعزيز  بهدف  االإ�صرائيلية، 
مجال  ف��ي  الخا�ص  القطاع  �صركات  بين 
اال�صتثمار واالبتكار. وتمثل اتفاقيات التعاون 
التي وقعها المكتب مع كل من "ا�صتثمر في 
اإ�صرائيل" و"هيئة االبتكار االإ�صرائيلية" جزءاً 
اعتمدها  التي  اال�صتراتيجية  المبادرات  من 
اآفاق الفر�ص  اأبوظبي لال�صتثمار لفتح  مكتب 
اال�صتثمارية اأمام القطاع الخا�ص في كل من 
في  "ا�صتثمر  وتعد  اأبيب.  وتل  اأبوظبي  اإمارة 
الترويج  عن  الم�صوؤولة  الموؤ�ص�صة  اإ�صرائيل" 
لال�صتثمار في اإ�صرائيل، والتي تاأ�ص�صت تحت 
اإ�صراف وزارة االقت�صاد وال�صناعة االإ�صرائيلية، 
االإ�صرائيلية"  في حين تعتبر "هيئة االبتكار 
على  تعمل  التي  الم�صتقلة  الهيئات  من 
االقت�صادي  النمو  ودع��م  لالبتكار  الترويج 
االتفاقيات،  هذه  من  وكجزء   .. اإ�صرائيل  في 
مع  لال�صتثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  �صيعمل 
الهيئتين لتعزيز فر�ص التعاون لدعم �صركات 
القطاع الخا�ص في البلدين. وبهذه المنا�صبة، 
قال معالي محمد علي ال�صرفاء رئي�ص دائرة 
التنمية االقت�صادية - اأبوظبي : تعتبر كل من 
المنطقة  في  ال��رواد  من  اأبيب  تل  و  اأبوظبي 
في مجاالت التكنولوجيا واالأبحاث والتطوير، 
مختلف  عبر  للتعاون  كبيرة  فر�ص  وهناك 

في  بما  االبتكار؛  على  تركز  التي  القطاعات 
الحيوي،  والطب  الزراعية  التكنولوجيا  ذلك 
والت�صنيع المتقدم .. وتمثل اتفاقيات التعاون 
هذه اإنجازات هامة في م�صيرة العمل لتعزيز 
تعود  حلول  الإيجاد  �صوقينا  بين  التعاون 

بالفائدة على المنطقة ب�صكل اأو�صع.
من جانبه، قال عمير بيرت�ص، وزير االقت�صاد 
وزارة  في  ي�صعدنا  اإ�صرائيل:  في  وال�صناعة 
التعاون  اتفاقيات  دعم  وال�صناعة  االقت�صاد 
اإ�صرائيل"  في  "ا�صتثمر  من  كل  وقعتها  التي 
"مكتب  مع  االإ�صرائيلية"  االبتكار  و"هيئة 
اأبوظبي لال�صتثمار" ..و واثقون اأن هذه الجهود 
الم�صتركة �صتعزز من التعاون االقت�صادي بين 
كل من اإ�صرائيل واالإمارات، و�صترتقي بم�صتوى 

التعاون بين البلدين.
ا�صتكمااًل  الجديدة  التعاون  اتفاقيات  وتاأتي 
من  كل  اأر�صاها  التي  المبادرات  من  ل�صل�صلة 
في  و"ا�صتثمر  لال�صتثمار"  اأبوظبي  "مكتب 
التعريف  لقاءات  ذل��ك  في  بما  اإ�صرائيل"؛ 
الر�صمية بين ال�صركات و�صل�صلة من الندوات 
االفترا�صية التعريفية حول م�صهد االأعمال في 
ال�صوقين .. كما يعمل كل من "مكتب اأبوظبي 
لال�صتثمار" و"هيئة االبتكار االإ�صرائيلية" في 
مراحل متقدمة من برنامج م�صترك لت�صجيع 
تطوير  على  النا�صئة  االإ�صرائيلية  ال�صركات 
الم�صاريع االبتكارية في اإمارة اأبوظبي، بهدف 
اإثبات قابلية تطبيق عدد كبير من االبتكارات 

التكنولوجية �صمن عدة قطاعات حيوية.

ال�سارقة ـ  وام: 
في  بالحمرية  الحرة  المنطقة  هيئة  نجحت   
الن�صخة  فعاليات  في  م�صاركتها  خالل  ال�صارقة 
ال� 26 لمعر�ص جلفود 2021 في ا�صتقطاب �صركة 
"األيو هيدروفارمز" المتخ�ص�صة في اإنتاج االأعالف 
لتكون  لالأغذية"  ال�صارقة  "مجمع  في  لال�صتثمار 
اأول �صركة في الدولة تطبق مفهوم مبتكر با�صتخدام 
الع�صوي  العلف  وزراعة  الإنتاج  التقنيات  اأحدث 

المخ�ص�ص للما�صية في المزارع المائية.
جاء االإعالن عن ان�صمام �صركة "األيو هيدروفارمز" 
اإلى حمرية ال�صارقة عبر توقيع اتفاقية ا�صتثمارية 
بين الجانبين على هام�ص معر�ص جلفود 2021 من 
جانب �صعادة �صعود �صالم المزروعي مدير هيئة 

المنطقة الحرة بالحمرية و تارانوم مالك الرئي�ص 
وبموجب  هيدروفارمرز".  "األيو  ل�صركة  التنفيذي 
االتفاقية ت�صتاأجر ال�صركة م�صتودعين في المنطقة 
مربع  قدم   12،000 اإلى  ت�صل  اإجمالية  بم�صاحة 
�صهر  واأعمالها في  ن�صاطها  بدء ممار�صة  ويتوقع 
مايو القادم لتكون ال�صارقة اأول مركز لل�صركة في 
اأ�صواق المنطقة. وتتميز �صركة "األيو هيدروفارمز" 
بتطبيق تقنيات متطورة للزراعة المائية ال تعتمد 
على درجات الحرارة والظروف المناخية في حين 
االإنتاج ع�صوية 100 بالمائة بدون  تعتبر عملية 
ا�صتخدام للمبيدات اأو االأ�صمدة الكيمائية ومن دون 
مخلفات اأو نفايات مما يجعل ال�صركة اإ�صافة نوعية 
وجه  على  االإم��ارات  دولة  في  االأعمال  لمجتمع 
العموم واإمارة ال�صارقة على وجه الخ�صو�ص. وقال 

ال�صارقة  اإمارة  اإن  المزروعي  �صعادة �صعود �صالم 
بت�صويق  الراغبة  لل�صركات  اأ�صا�صية  وجهة  غدت 
االقت�صادية  القطاعات  مختلف  في  ابتكاراتها 
..موؤكداً اأن المزايا التناف�صية التي تتيحها ال�صارقة 
تحفزهم  للم�صتثمرين  باالإمارة  الحرة  والمناطق 
مركزاً  واتخاذها  االإمارة  اأ�صواق  في  التو�صع  على 
 : واأ�صاف  االأو�صط.  ال�صرق  منطقة  في  لعملياتهم 
ن�صعد دومًا بجذب �صركات مبتكرة تطبق مفاهيم 
ومنتجاتها  �صناعاتها  في  تقليدية  وغير  حديثة 
ونحن على ا�صتعداد لتوفير كافة الت�صهيالت التي 
عملياتهم  و�صال�صة  الم�صتثمرين  تناف�صية  تعزز 
الت�صغيلية وكفاءتها في �صوق العمل ونرحب اليوم 
اإلى  ان�صمامها  هيدروفارمز"  "األيو  �صركة  باإعالن 

قائمة الم�صتثمرين في حرة الحمرية.

"حرة الحمرية" 
ت�ستقطب اأول 
�سركة اأعالف 

تخت�ص بالزراعة 
المائية على 

م�ستوى الدولة
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 "اأرا�سي دبي" تنجز 1.4 مليون 
خدمة رقمية خالل 2020

 

دبي  ـ وام: 
ما  بدبي  والأمللاك  الأرا�ضي  دائرة  اأنجزت   
رقمية  خدمة  األف   400 و  مليون  عن  يزيد 
قنواتها  عبر   2020 العام  خال  لمتعامليها 
الذكية المتمثلة بالموقع الإلكتروني للدائرة 
م�ضيرة  �ضمن  وذلك  ري�ضت"  "دبي  وتطبيق 
الدائرة  تنتهجها  التي  الرقمي  التحول 
ملمو�ضة  ب�ضورة  الذكية  دبي  روؤيللة  لدعم 
دبي  ا�ضتراتيجية  اأهللداف  مع  والمتوائمة 
م�ضاعيها  جانب  اإلى  الاورقية  للمعامات 
الإبداع والبتكار  اإلى تر�ضيخ ثقافة  الرامية 
في الدائرة وتقديم خدمات اإبداعية مبتكرة.

مدير  مجرن  بن  بطي  �ضلطان  �ضعادة  وقال 
: ت�ضعى  الأرا�ضي والأماك بدبي  عام دائرة 
الدائرة اإلى اأن تجعل من اإمارة دبي الوجهة 
والثقة  البتكار  الأولى عالميا في  العقارية 
وال�ضعادة.. وانطاقا من هذه الروؤية نوا�ضل 
والذكية  المبتكرة  خدماتنا  وتعزيز  توفير 
المواكبة لأحدث النظم العالمية ذات ال�ضلة 
الأمر الذي ي�ضاهم في تر�ضيخ ثقافة البتكار 
والتحول الرقمي والذي بدوره ينعك�س على 
للمتعاملين  المقدمة  الإجلللراءات  �ضفافية 
لتطوير  اأ�ضا�ضي  مرتكز  بمثابة  تعّد  والتي 
اآمنة و�ضحية  القطاع العقاري وتوفير بيئة 
وداعمة لمختلف نواحي القطاع العقاري في 

الإمارة .
الرئي�س  ال�ضويدي  الزريم  قال خليفة  بدوره 
للحلول  "الإمارات  ل�ضركة  التنفيذي 
العقارية" – الذراع التقنية لل "اأرا�ضي دبي" 
الرقمية  الخدمات  عدد  حول  البيانات  اإن 
الذي  الكبير  الدور  الفائت تعك�س  العام  في 
التقني  ذراعللهللا  عبر  دبللي  اأرا�للضللي  تبذله 
-"الإمارات للحلول العقارية" - في تطوير 
الدائرة  وقطاعات  موؤ�ض�ضات  جميع  خدمات 
متقدمة  اإلكترونية  قوالب  �ضمن  وتقديمها 
بمختلف  المعامات  كافة  تنفيذ  في  ت�ضهم 
الأمر  اأكبر  ودقة  و�ضرعة  بفعالية  اأنواعها 
المتعاملين  على  والجهد  الوقت  يوفر  الذي 
.. موؤكدا موا�ضلة العمل خال العام الجاري 
على تعزيز منظومة خدمات دائرة الأرا�ضي 
والأماك وتعزيز توظيف الذكاء ال�ضطناعي 
كاأحد اأبرز التجاهات في دعم م�ضيرة الدائرة 

نحو التحول الرقمي الكامل.

مركزاً  مكانتها  لتر�سيخ  الإمارات  جهود  »م�سدر«تدعم 
عالمياً لالبتكار

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
المدينة  م�ضدر،  مدينة  تعتبر 
اأبوظبي،  في  الرائدة  الم�ضتدامة 
التي  ال�ضّباقة  المبادرات  اإحدى 
البتكار  دور  تعزيز  على  تركز 
في دعم م�ضيرة التنمية الوطنية 
كمركز  الدولة  مكانة  وتر�ضيخ 

عالمي لابتكار.
وتهدف المدينة التي تاأ�ض�ضت في 
منهجية  تكري�س  اإلى   2008 عام 
الللبللحللث والبللتللكللار والإبللللداع 
التحتية  البنية  وتوفير  العلمي، 
التي  الازمة  والبيئة  المتطورة 
تمكن ال�ضركات من بناء �ضبكات 
الم�ضتويين  على  فاعلة  عاقات 
وا�ضتك�ضاف  والعالمي،  المحلي 
المتاحة،  ال�ضتثمارية  الفر�س 
وتطوير الأفكار اإلى حلول مجدية 
م�ضدر  مدينة  لتمثل  وملمو�ضة، 
لتطوير  فللريللدة  وجللهللة  اللليللوم 
وتطوير  واخللتللبللار  الللمللعللارف 
التي  الجديدة  التقنية  الحلول 
اأكثر  م�ضتقبل  بناء  من  تمكننا 

ا�ضتدامة. 
اأكثر  حاليًا  م�ضدر  مدينة  وت�ضم 
من 900 �ضركة، تدير اأعمالها من 
هذه  وتتنوع  الللحللرة.  المنطقة 
عالمية  �ضركات  بين  ال�ضركات 
ومتو�ضطة  �ضغيرة  واأخرى  كبرى 

وال�ضركات النا�ضئة.
وتعمل هذه ال�ضركات من مقراتها 
تطوير  على  م�ضدر  مدينة  في 
العديد  تخدم  مبتكرة  تقنيات 
كالطاقة  الحيوية  المجالت  من 
ال�ضطناعي  والذكاء  والف�ضاء 
من  وغيرها  والتنقل  والمياه 
اأجل مواجهة تحديات ال�ضتدامة 

العالمية الأكثر اإلحاحًا.
بدعم  ال�ضركات  هذه  تحظى  كما 
المنطقة الحرة في مدينة م�ضدر 
الإمكانيات  كافة  لها  توفر  التي 
تلتزم  حلليللث  والللتلل�للضللهلليللات، 
بالم�ضاهمة  الللحللرة  المنطقة 
من  الللقللادم  الجيل  اإعلللداد  فللي 
ورواد  والمبتكرين  الأعمال  رواد 
التكنولوجيا الذين ي�ضاهمون في 
تحقيق اأجندة ال�ضتدامة وتطوير 
في  المجتمعات  تمكن  ابتكارات 

تبني  من  العالم  اأنحاء  مختلف 
اأ�ضلوب حياة اأكثر ا�ضتدامة. 

وت�ضكل مدينة م�ضدر مقراً للعديد 
البارزة  والهيئات  ال�ضركات  من 
في  ريادية  جهوداً  تبذل  التي 
والتكنولوجيا  البتكار  مجال 
في  وفاعل  حيوي  بدور  لت�ضهم 
اأ�ض�س  وفللق  التقدم  عجلة  دفللع 

م�ضتدامة.
من  تتخذ  التي  ال�ضركات  ومللن 
�ضركة  لها  مقراً  م�ضدر  مدينة 
ال�ضحية«  للللللرعللايللة   G42«
 )G42( مجموعة  اأطلقتها  التي 
الإماراتية المتخ�ض�ضة في مجال 
والحو�ضبة،  ال�ضطناعي  الذكاء 
وتنفيذ  تطوير  على  تركز  والتي 
وقابلة  �ضاملة  تقنية  حلللللول 

للتطبيق على نطاق وا�ضع.
لقائمة  اإ�للضللافللة  اأحللللدث  وفلللي 

اأطلقت  الللطللويلللللة،  مللبللادراتللهللا 
اأخيراً  ال�ضحية«  للرعاية   G42«
والذي  للتميز«  اأوميك�س  »مركز 
الم�ضاريع  من  �ضل�ضلة  �ضي�ضم 
الإماراتي  الجينوم  برنامج  مثل 
خارطة  و�ضع  اإلللى  يهدف  الللذي 
لمواطني  المرجعية  الجينوم 
نتائج  بناء على  الإمللارات  دولة 
ومن  الجيني  الت�ضل�ضل  فح�س 
الذكاء  تقنيات  توظيف  خللال 
ال�ضطناعي التي تمكن من توفير 
الجودة  عالية  جينية  بيانات 

واأكثر �ضموًل.
وتعمل �ضركة »اأزيليو« ال�ضويدية 
�ضياغة  على  ال�ضم�ضية  للطاقة 
الطاقة  لم�ضتقبل  جديدة  روؤيللة 
التمكن من  ال�ضم�ضية، وذلك عبر 
التقاط الطاقة الحرارية لل�ضم�س 
ا�ضتخدمها  اأجللل  من  وتخزينها 

لحقًا في توليد الكهرباء.
تزويد  اإللللى  ال�ضركة  وتللهللدف 
والمجتمعات  القطاعات  مختلف 
حول العالم بحلول جديدة واأكثر 
من  »اأزيليو«  وتعتبر  ا�ضتدامة. 
ال�ضركات الرائدة في توفير حلول 
على  بالعتماد  متجددة  طاقة 
ب�ضكل  وتركز  حرارية،  محركات 
طاقة  توفير  على  حاليًا  اأكبر 
كهربائية قابلة للتوزيع والتوفير 

عند الطلب. 
البتكار  دعللم  »وحلللدة  وتللعللد 
لدعم  مركز  اأول  التكنولوجي« 
نمو ال�ضركات النا�ضئة في مجال 
بالمنطقة،  النظيفة  التكنولوجيا 
وت�ضاعد هذه المبادرة الم�ضتركة 
النفط  و�ضركة  »م�ضدر«  بين 
بي«  »بللي  العالمية  والللغللاز 
تحتاج  التي  النا�ضئة  ال�ضركات 
من عام اإلى ثاثة اأعوام لإدخال 
منتجاتها حيز التداول التجاري، 
بما  تزويدها  خللال  مللن  وذلللك 
والتدريب  التمويل  من  تحتاجه 
والتوجيه، واإتاحة المجال اأمامها 
لا�ضتفادة من خدمات وت�ضهيات 
المنطقة الحرة في مدينة م�ضدر، 
والمرافق  جوائز،  على  الحائزة 
المتوفرة  المتطورة  البحثية 

�ضمن مدينة م�ضدر.
وا�ضتقبلت جامعة محمد بن زايد 
جامعة  اأول  ال�ضطناعي،  للذكاء 
للدرا�ضات  العالم  م�ضتوى  على 
ببحوث  المتخ�ض�ضة  العليا 
الذكاء ال�ضطناعي، الدفعة الأولى 
من طلبتها في يناير 2021. وتوفر 
متطوراً  جامعيًا  حرمًا  الجامعة 
ويت�ضمن  للبيئة،  و�ضديقًا  تقنيًا 

ومختبرات  درا�للضلليللة  قللاعللات 
معارف  ومركز  متطورة،  بحثية 
ال�ضطناعي،  بالذكاء  متخ�ض�ضًا 
على  وت�ضرف  ترفيهية.  ومرافق 
الدرا�ضية  الجامعة  برامج  جميع 
ت�ضم  مرموقة  تدري�ضية  هيئة 
نخبة من الخبراء من �ضتى اأرجاء 

العالم.
وتعمل �ضركة »دي اإل اآرتا« على 
الموارد  وا�ضتخدام  تجديد  اإعادة 
نهج  اعتماد  الطبيعية من خال 
اأطلقت  وقد  الللدائللري،  القت�ضاد 
الحيوي  مختبرها  اللل�للضللركللة 
اإنتاج  يركز على  الذي  الخارجي 
لمنتجات  اأ�ضا�ضية  عنا�ضر 
خال  مللن  بالب�ضرة  العناية 
ال�ضحراء  مللوارد  من  ال�ضتفادة 

وفق اأ�ضاليب م�ضتدامة.
الأول  برنامجها  اأطلقت  كما 
من  تقوم  والتي  التربة،  لتجديد 
القهوة  نفايات  بتحويل  خاله 
م�ضاكل  لمعالجة  �ضماد  اإلللى 
التربة التي تحد من القدرة على 
ما  الجافة،  المناطق  في  الزراعة 
يعني تحويل النفايات اإلى حلول 

ت�ضهم في تعزيز اأمن الغذاء.
غوبان«  »�ضان  مجموعة  تح�ضد 
للمباني  وتوفر  �ضركاتها  خبرة 
المريحة  الحلول  من  مجموعة 
ا�ضتخدام  فللي  كللفللاءة  والأكللثللر 
ممار�ضة  في  متعة  واأكثر  الطاقة 
ا�ضتخدام  يتم  اليومية.  الحياة 
المواد عالية الأداء التي تنتجها 
المجموعة في الأ�ضواق ال�ضناعية 
قطاعات  مثل  وال�ضتهاكية 
والطيران  ال�ضيارات  �ضناعات 

وال�ضحة والطاقة.

ال�سارقة توؤكد حر�سها على تعزيز العالقات القت�سادية 
مع م�سر

 ال�سارقة ـ )الوحدة(:
حر�ضها  ال�ضارقة  و�ضناعة  تجارة  غرفة  اأكدت 
القت�ضادية  العاقات  وتعزيز  توطيد  على 
وجمهورية  ال�ضارقة  اإمارة  بين  اأ�ضكالها  بكافة 
تحفيز  نحو  الللدوؤوب  وال�ضعي  العربية،  م�ضر 
الفعاليات القت�ضادية في الإمارة لتنفيذ مزيد 
من الم�ضاريع ال�ضتثمارية ورفع حجم المبادلت 

التجارية اإلى م�ضتويات تلبي طموح البلدين.
جاء ذلك خال ا�ضتقبال عبداهلل �ضلطان العوي�س 
و�ضناعة  تجارة  غرفة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
مدير  العو�ضي  اأمين  اأحمد  ومحمد  ال�ضارقة، 
رفيع  لوفد  اأخيراً،  الغرفة  مقر  في  الغرفة  عام 
الم�ضتوى من القن�ضلية العامة لجمهورية م�ضر 
الديب قن�ضل  اأ�ضرف  برئا�ضة  العربية في دبي، 
يرافقه  دبي،  في  العربية  م�ضر  جمهورية  عام 
الم�ضت�ضار وائل فتحي قن�ضل جمهورية م�ضر في 
دبي واأ�ضرف حمدي وزير مفو�س تجاري رئي�س 

المكتب القت�ضادي والتجاري في القن�ضلية.
وبحث الجانبان �ضبل تعزيز التعاون القت�ضادي 
الم�ضترك، بالإ�ضافة اإلى تطوير التبادل التجاري 
على  والعمل  م�ضر  وجمهورية  ال�ضارقة  بين 
الأعمال  قطاع  تخدم  م�ضتركة  فعاليات  اإيجاد 
يعزز  بما  القريب،  بالم�ضتقبل  البلدين  في 
العاقات الم�ضتركة بين الإمارات وم�ضر، حيث 
عربيًا  الثاني  التجاري  ال�ضريك  الإمللارات  تعد 
جمهورية  ت�ضكل  كما  لم�ضر،  عالميًا  والتا�ضع 
م�ضر �ضاد�س اأكبر �ضريك تجاري عربي لاإمارات.
ال�ضارقة  غرفة  التزام  اإلللى  العوي�س،  واأ�للضللار 
الأعللمللال  لللرجللال  الللدعللم  �ضبل  كافة  بتقديم 

وال�ضركات الم�ضرية العاملة في الإمارة، داعيًا 
مجتمع الأعمال والجهات ذات ال�ضلة في م�ضر 
اإلى تعزيز الم�ضاركة في المعار�س المتخ�ض�ضة 
مدار  ال�ضارقة على  اإك�ضبو  تقام في مركز  التي 
العام، للتعرف من قرب على الواقع القت�ضادي 
نظرائهم  مع  العاقات  واإقللامللة  الإملللارة  في 
ال�ضتثمارية  الفر�س  وال�ضتفادة من  المحليين، 
الواعدة والُمجزية المتاحة في ال�ضارقة، موؤكداً 
اإمكاناتها  ال�ضارقة على ت�ضخير  ا�ضتعداد غرفة 
وتوفير كافة الت�ضهيات لتلبية تطلعات رجال 

الأعمال في ال�ضارقة وم�ضر.
من جهته اأعرب اأ�ضرف الديب، عن تطلع حكومة 

باده اإلى ا�ضتقطاب ال�ضركات العاملة في اإمارة 
من  العديد  في  م�ضر  في  لا�ضتثمار  ال�ضارقة 
اإلى جانب تبادل الخبرات  القطاعات الحيوية، 
والتعرف اإلى اأف�ضل الممار�ضات لدى الجانبين، 
في  ودورهللا  ال�ضارقة  غرفة  جهود  على  مثنيًا 
اإمارة  تقدمها  التي  المتميزة  الت�ضهيات  توفير 
الراغبين  الم�ضريين  الأعمال  لرجال  ال�ضارقة 
ال�ضارقة تعد  اأن  في ال�ضتثمار بالإمارة، موؤكداً 
المنطقة  م�ضتوى  على  رائدة  ا�ضتثمارية  وجهة 
وموقع  اقت�ضادي،  تنوع  من  به  تتمتع  لما 
منظمة،  وقوانين  وت�ضريعات  مميز،  جغرافي 

وت�ضهيات حكومية ل مثيل لها.

�سندوق تنمية القطاعات اال�ستراتيجية ينجح في تمويل 
درهم مليون   200 بقيمة  م�سروعاً   11

اأبوظبي  ـ وام: 
القطاعات  تنمية  �ضندوق  اأعلن   
ال�ضتثمارية  الذراع  ال�ضتراتيجية، 
القللتلل�للضللادي  اللللتلللوازن  لمجل�س 
"توازن" عن تو�ضيع نطاق برنامجه 
الواعدة  ال�ضركات  لي�ضمل  التمويلي 
وذلك  الطيران  قطاع  في  العاملة 
بهدف الم�ضاهمة في تنمية وتمكين 

القطاعات ال�ضتراتيجية.
كما اأعلن ال�ضندوق عن دعم 5 �ضركات 
وطنية من خال تمويل 11 م�ضروعا 
 200 نحو  بلغت  اإجمالية  بقيمة 
اإذ ت�ضمنت 8 م�ضاريع  مليون درهم، 
و3  الإمللداد  و�ضا�ضل  التوريد  لدعم 
الراأ�ضمالية.  النفقات  لدعم  م�ضاريع 
الذي  التمويلي  البرنامج  ويوفر 
 2019 العام  في  ال�ضندوق  اطلقه 
بالتعاون  تحفيزية  مالية  حلول 
دعم  بهدف  الإماراتية  البنوك  مع 
الوطنية  ال�ضركات  نمو  وتمكين 
في  العاملة  والمتو�ضطة  ال�ضغيرة 
حيث  ال�ضتراتيجية  القطاعات 
مليون   700 تبلغ  ميزانية  خ�ض�س 
درهم للبرنامج. وقال �ضعادة طارق 
عبدالرحيم الحو�ضني رئي�س مجل�س 
القطاعات  تنمية  �ضندوق  اإدارة 
التنفيذي  والرئي�س  ال�ضتراتيجية 
القللتلل�للضللادي:  اللللتلللوازن  لمجل�س 
القطاعات  تنمية  �ضندوق  "حقق 
ال�ضتراتيجية تقدما رائعا في مجال 
ال�ضتراتيجية  ال�ضتثمارات  تطوير 

مجال  فللي  الفكرية  والملكيات 
البتكار  وتعزيز  التكنولوجيا، 
وتطوير  ال�ضناعية،  واللللقلللدرات 
والمتو�ضطة  ال�ضغيرة  الم�ضاريع 
بفعالية  المحلية  واللل�للضللركللات 
�ضمول  قللرار  اأن  ..واأكلللد  ملحوظة" 
قطاع الطيران �ضمن القطاعات التي 
ناجحة  ال�ضندوق خطوة  ي�ضتهدفها 
قطاع  وتطوير  دعم  في  و�ضت�ضاهم 

الطيران في دولة الإمارات.
نا�ضر  اهلل  عبد  قللال  جانبه  ومللن 
الجعبري، الرئي�س التنفيذي ل�ضندوق 
ال�ضتراتيجية:  القطاعات  تنمية 
دوري  ب�ضكل  ال�ضندوق  "يراجع 
دولة  في  والقطاع  ال�ضوق  تغيرات 

الإمارات العربية المتحدة.

»الطيران المدني« : مطارات الدولة تخلو من»بوينغ 
777»بمحرك«بي دبليو 400 

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
المدني،  العامة للطيران  الهيئة  اأكدت 
اإدارة  مع  وثيقة  ب�ضورة  تعمل  اأنها 
الطيران الفيدرالية الأميركية، لمراقبة 
اأية  باإدخال  الخا�س  الحالي  الو�ضع 
 »777 »بوينغ  طائرة  على  تحديثات 

المجهزة بمحرك »بي دبليو 400«.
الهيئة، في بيان �ضدر عنها  واأ�ضافت 
اأم�س، اأن ال�ضركات الإماراتية ل ت�ضغل 
تعمل  م�ضجلة  طللائللرة  اأيللة  حالّيًا 
ل  كما   ،»400 دبليو  »بي  بمحركات 
توجد اأية طائرة اأجنبية بهذا المحرك 
ومجالها  الإمارات  مطارات  في  تعمل 

الجوي.
واأ�للضللافللت »الللطلليللران الللمللدنللي« اأن 
دولة  طرف  من  الُمتخذة  الإجلللراءات 
هذه  ت�ضغل  التي  والللدول  الت�ضميم، 
حاجة  توجد  ول  كافية،  الطائرات 
لتخاذ اأية اإجراءات اإ�ضافية في دولة 
موؤكدة  المرحلة،  هذه  في  الإملللارات 
لتخاذ  با�ضتمرار  الو�ضع  مراقبة 

الإجراءات الازمة.

ارتفاع اأ�سعار النفط وزيادة مفاجئة لمخزونات 
الخام الأمريكية تحد من المكا�سب

نيويورك ـ )وكالت(:
في  الأربعاء  يوم  النفط  اأ�ضعار  ارتفعت 
الكهرباء  انقطاع  حللالت  ا�ضتمرار  ظل 
الللدولر  و�ضعف  المتحدة  الوليات  في 
الخام  زيادة مفاجئة في مخزونات  لكن 
من  حدت  الما�ضي  الأ�ضبوع  الأمريكية 
لخام  الآجلة  العقود  و�ضعدت  المكا�ضب. 
اأو ما يعادل 0.8 بالمئة  برنت 52 �ضنتا 
اإلى 65.89 دولر للبرميل بحلول ال�ضاعة 
1109 بتوقيت جرينت�س، بعد اأن تراجعت 
عند  الجل�ضة  خال  م�ضتوى  اأدنللى  اإلللى 
الآجلة  العقود  وارتفعت  دولر.   64.80
لخام غرب تك�ضا�س الو�ضيط الأمريكي 37 
�ضنتا اأو ما يعادل 0.6 بالمئة اإلى 62.04 
دولر للبرميل، بعد تداولها عند م�ضتوى 
وقت  في  دولر   60.97 اإلى  و�ضل  متدني 
�ضابق اليوم الأربعاء. وذكر معهد البترول 
مخزونات  اأن  الثاثاء  يللوم  الأمريكي 
الأ�ضبوع  في  برميل  مليون  زادت  الخام 
المنتهي في 19 فبراير �ضباط، مقارنة مع 
تقديرات بانخفا�س 5.2 مليون برميل في 
البيانات  لكن  رويترز.  اأجرته  ا�ضتطاع 
لنواتج  المتوقع  اأكبر من  تراجعا  اأظهرت 

التقطير بواقع 4.5 مليون برميل.

الر�ضمية  البيانات  ت�ضدر  اأن  المقرر  ومن 
في وقت لحق يوم الأربعاء.

وقال كيفن �ضولومون المحلل لدى �ضتون 
اإك�س "�ضهدنا هذا ال�ضباح تاأرجح النفط 
تعزز  لكنه  والخ�ضائر،  الأربللاح  بين  ما 
الدولر  �ضعف  ب�ضبب  الأخيرة  الآونة  في 
الدولر  موؤ�ضر  تداول  وجرى  الأمريكي". 
قرب  رئي�ضية  عمات  �ضت  من  �ضلة  اأمام 
يوم  اأ�ضابيع  �ضتة  في  م�ضتوى  اأدنللى 
الفني  المحلل  تاو  وانغ  وقال  الأربعاء. 
اإلى  يرتفع  ربما  برنت  اإن  رويترز  لدى 
للبرميل  دولر   66.97-66.45 بين  نطاق 
موجته  نللمللط  ي�ضير  مثلما  مللجللددا، 

وتحليات للتوقعات.
هدنة  بمثابة  الأ�ضعار  تراجع  ويعتبر 
للتقاط الأنفا�س بعد ارتفاع خامي برنت 
باأكثر  الأمريكي  الو�ضيط  تك�ضا�س  وغرب 
من 26 بالمئة لأعلى م�ضتوى في 13 �ضهرا.
الإمللدادات  تعطل  ب�ضبب  الأ�ضعار  وقفزت 
الأمريكية وامتثال على �ضعيد المعرو�س 
الم�ضدرة  البلدان  منظمة  جانب  مللن 
المجموعة  وحلفائها،  )اأوبللك(  للبترول 
اإ�ضافي  خف�س  بقيادة  باأوبك+،  الم�ضماة 
ال�ضعودية بمقدار مليون برميل  تقوم به 

يوميا.
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دبي ـ )الوحدة(:
اأكد م�سوؤولو �رشكات عاملة يف قطاع التعبئة 
يف  م�ساركتهم  خالل  الدولة  يف  والتغليف 
معر�ض جلفود 2021 الذي يختتم اأعماله يوم 
الأربعاء يف مركز دبي التجاري العاملي، اأن 
طفرة التجارة الإلكرتونية تقود الطلب على 
قطاع تعبئة وتغليف الأغذية، لفتني اإىل اأن 
منذ  الطلب  يف  ملحوظًا  منواً  �سهد  القطاع 
بداية جائحة »كوفيد-19«، مدفوعًا بحلول 
الطلب  ارتفاع  جانب  اإىل  املنزيل  التو�سيل 
على الغذاء ب�سكل عام، ول �سيما مع توجه 
امل�ستهلكني نحو خيارات اأكرث ا�ستدامة واآمنة 
يف ال�ستخدام واأكرث قدرة على حفظ الطعام 

والبتعاد عن التالم�ض قدر الإمكان.
�سلوكيات  يف  التغري  اأن  ه��وؤلء  واأ���س��اف 
وتغليف  تعبئة  �رشكات  دف��ع  امل�ستهلك 
والتعبئة  التغليف  تغيري مناذج  اإىل  الغذاء 
جديدة  تقنيات  نحو  والتوجه  كلي  ب�سكل 
تغليف  �سناعة  يف  النانو  تكنولوجيا  مثل 
القابل  البال�ستيكي  والتغليف  الأغ��ذي��ة، 
عمليات  يف  والتو�سع  التدوير،  لإع���ادة 
التغليف لت�سمل اأغذية كانت تباع مك�سوفة 

�سابقًا.
باك«  املنتدب ل�رشكة »هوت  الع�سو  وقال 
منتجات  ت�سنيع  يف  املتخ�س�سة  الدولية، 
الإمارات،  ومقرها  الأغذية،  وتغليف  تعبئة 
عبداجلبار بي بي، »�سهدت �سناعة تغليف 
م�سبوقة  غري  فر�سًا  الإم��ارات  يف  الطعام 
للنمو يف اأعقاب جائحة وباء »كوفيد-19«، 
التعبئة  خيارات  على  الطلب  ارتفاع  مع 
للمواد  وامل�ستدامة  الآم��ن��ة  والتغليف 
للتجارة  امللحوظ  النمو  واأدى  الغذائية، 
اإىل تطورات  اأي�سًا  الوباء  الإلكرتونية خالل 
اإعطاء  مع  ال�سناعة  م�ستوى  على  جديدة 

الأولوية ملواد التغليف الآمنة والنظيفة«.
ولفت اإىل اأن توجه الإمارات نحو ال�ستدامة، 
الأغذية  تعبئة  منتجات  على  الطلب  عزز 
ابتكارات  متثل  فيما  للبيئة،  ال�سديقة 
ا�ستخدام  تت�سمن  التي  الذكية  التغليف 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ان��و ل�����س��م��ان مت��دي��د 
وتعزيز  الغذائية  املنتجات  �سالحية 
�سمن  احلديثة  الجتاهات  اأبرز  �سالمتها 
التنفيذي  املدير  قال  وب��دوره،  القطاع. 
ليميتد«  باكيجينغ  اإ�ض  ر  اأ »اإم  ل�رشكة 
متطورة  حلوًل  »نقدم  �سوين:  مانو�ض 
وامل�رشوبات  الأغذية  لتعبئة  لتغليف 
من  ون�ستفيد  وامل��ن��ط��ق��ة،  ال��دول��ة  يف 
تقدمها  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  امل��ي��زات 
نحو  لالنطالق  املحلية  لل�رشكات  دبي 

والعاملية«. الإقليمية  الأ�سواق 

 »جلفود« يعزز قطاع تعبئة 
وتغليف الأغذية بتقنيات 

تكنولوجيا »النانو«

»اأدنوك« ت�ستعد لإطالق»بور�سة اأبوظبي اإنتركونتيننتال للعقود 
الآجلة«وبدء تداول عقود خام مربان الآجلة

اأبوظبي  ـ وام: 
وبور�سة  "اأدنوك"  الوطنية  اأبوظبي  برتول  �رشكة  اأعلنت   
اإنرتكونتيننتال /ICE/ يوم الأربعاء عن عزمهما البدء يف 
الأدوات  الآجلة خلام مربان، وجمموعة من  العقود  تداول 
املالية امل�ستقة التي يتم ت�سويتها نقداً مقابل فرق ال�سعار 
تك�سا�ض  وغرب  برنت  خامات  من  وكل  مربان  خام  بني 
الو�سيط، وذلك يف 29 مار�ض 2021، املوعد املحدد لنطالق 

اأعمال "بور�سة اأبوظبي اإنرتكونتيننتال للعقود الآجلة".
و�سيتم ت�سعري العقود الآجلة خلام مربان قبل �سهرين من 
الت�سليم، وعليه فاإن عقود مربان الآجلة ل�سهر يونيو 2021 
اأبوظبي  "بور�سة  التي �سيتم تداولها يف  العقود  اأول  هي 
اإنرتكونتيننتال للعقود الآجلة"، وذلك يف �سهر اأبريل 2021.
وكانت اأدنوك قد طبقت يف �سهر مار�ض 2020 اآلية الت�سعري 
الآجل لنفطها اخلام، وت�ستخدم حاليًا اآلية "بالت�ض دبي" 
لتحديد �سعر البيع ال�سهري ..وتعتزم ال�رشكة بحلول الأول 
اإىل  مربان  خام  لت�سعري  احلالية  الآلية  تغيري  اأبريل  من 
للعقود  اإنرتكونتيننتال  اأبوظبي  "بور�سة  ت�سعري  نظام 

الآجلة"، وذلك لعقود �سهر يونيو 2021.
واأم لولو  العلوي ودا�ض  زاكوم  اأن خامات  اأدنوك  واأ�سارت 
مربان،  خام  �سعر  على  تعتمد  ت�سعري  باآلية  �ستحظى 
بالن�سبة  اخلامات  لهذه  ال�سعر  فرق  عن  اأدنوك  و�ستعلن 

ل�سعر خام مربان ب�سهر قبل موعد التحميل واملعروف ب� 
./ 1-M/

التكرير  لدائرة  التنفيذي  الرئي�ض  �ساملني،  خالد  وقال 
والت�سنيع والت�سويق يف اأدنوك: "نالحظ اإقباًل قويًا من 
التداول  على  بالأ�سواق  املعنيني  من  وغريهم  عمالئنا 
الآجلة"  للعقود  اإنرتكونتيننتال  اأبوظبي  "بور�سة  يف 
اليوم  اإعالن  وياأتي  مربان"،  خلام  الآجلة  و"العقود 
لإطالق  ا�ستعداداً  الأهمية  بالغة  جديدة  خطوة  مبثابة 
مع  بال�رشاكة  للتداول  واملميزة  اجلديدة  املن�سة  هذه 

و�رشكائنا". وعمالئنا  اإنرتكونتيننتال  بور�سة 
للعقود  اإنرتكونتيننتال  اأبوظبي  "بور�سة  تاأ�سي�ض  ومت 
املايل  املركز  العاملي"،  اأبوظبي  "�سوق  يف  الآجلة" 
الإجنليزي  العام  القانون  يطبق  الذي  املرموق  الدويل 
امل�سغل   /ICE/ اإنرتكونتيننتال  بور�سة  ..وتعترب 
للعقود  اإنرتكونتيننتال  اأبوظبي  لبور�سة  الرئي�سي 
اأدنوك  ..وتتعاون  فيها  الرئي�سي  وامل�ساهم  الآجلة 
 "INPEX"و  "GS Caltex"و  "BP" من  كل  مع 
 /JXTG با�سم  �سابقاآ  /امل��ع��روف��ة   "ENEOS"و
 "Shell"و  "PTT"و  "PetroChina"و
و"بور�سة   "Vitol"و  /TOTAL" /TOTSA"و
"اأبوظبي  بور�سة  لإط��الق   "/ICE/ اإنرتكونتيننتال 

الآجلة". للعقود  اإنرتكونتيننتال 

دبــي  عـــقـــارات  تــ�ــســرفــات  درهــــم  مــلــيــون   550
دبي  ـ وام: 

 بلغت قيمة الت�رشفات العقارية يف دائرة 
الأربعاءاأكرث  يوم  بدبي  والأمالك  الرا�سي 
من 550 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة 
ت�سجيل 181 مبايعة بقيمة 337.32 مليون 
بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   26 منها  دره��م 
91.78 مليون درهم و 155 مبايعة لل�سقق 

والفلل بقيمة 245.54 مليون درهم.
 9 بقيمة  الأرا�سي  مبايعات  اأهم  وجاءت 
جنوب  الرب�ساء  منطقة  يف  درهم  ماليني 
ماليني   7 بقيمة  مبايعة  تليها  الثالثة 
تليها  الثالثة  احلبية  منطقة  يف  دره��م 
مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة 
احلبية  منطقة  وت�سدرت  الأوىل.  ال�سبا  ند 
الرابعة املناطق من حيث عدد املبايعات 
اإذ �سجلت 13 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم 
وتلتها منطقة ند ال�سبا الأوىل بت�سجيلها 3 
وثالثة  درهم  مليون   15 بقيمة  مبايعات 
يف احلبية ال�ساد�سة بت�سجيلها مبايعتني 
بقيمة 3 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم 
مبايعات ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة 

بقيمة 10 مالينب درهم مبنطقة جممع دبي 
تلتها  املبايعات  كاأهم  الثاين  لال�ستثمار 
مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة 
5 ماليني  بقيمة  مبايعة  واأخرياً   2 جزيرة 

درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة.
املناطق  جمريا  نخلة  منطقة  وت�سدرت 
والفلل  ال�سقق  مبايعات  عدد  حيث  من 
مليون   40 بقيمة  مبايعة   26 �سجلت  اإذ 

بت�سجيلها  املركا�ض  منطقة  وتلتها  درهم 
18 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة 
يف اخلليج التجاري بت�سجيلها 16 مبايعة 

بقيمة 21 مليون درهم .

275 مليار درهم قيمة الت�سرفات العقارية في 
الإمارات خالل 2020

اأبوظبي  ـ وام: 
يف  العقاري  ال�سوق  حافظ   
ن�ساطه  على  الإم��ارات  دول��ة 
رغ��م   2020 ال���ع���ام  خ���الل 
التي  امل�ستجدة  ال��ظ��روف 
على  كورنا  جائحة  فر�ستها 
اقت�ساديات العامل، مما يوؤ�رش 
على قدرة القطاع يف مواجهة 
النمو  وموا�سلة  التحديات 

بن�سب تفوق التوقعات .
النتعا�ض  م��وؤ���رشات  وتظهر 
العقاري  ال�سوق  �سهدها  التي 
الإماراتي يف قيمة الت�رشفات 
امل�سجلة خالل العام املا�سي 
مليار   275 نحو  بلغت  والتي 
ال��ب��ي��ان��ات  بح�سب  دره����م 
املجمعة ال�سادرة عن اجلهات 
���س��وؤون  بتنظيم  املخت�سة 
اإم���ارات  جميع  يف  القطاع 
الت�رشفات  وت�سمل  ال��دول��ة. 
ال��ع��ق��اري��ة ب��الإ���س��اف��ة اىل 
لالأرا�سي  العقارية  املبيعات 
والوحدات ال�سكنية والتجارية 
وال�سناعية كال من الرهونات 
توثيقها  جرى  التي  والهبات 
يف دولة الإمارات خالل العام 
املحفزات  و�ساهمت   .  2020
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة 
الحت����ادي����ة واحل���ك���وم���ات 
املا�سي  العام  املحلية خالل 
القطاع  ن�ساط  ا�ستدامة  يف 
هذه  اأن  خا�سة  ال��ع��ق��اري��ة 
ت�سهيالت  ت�سمنت  املحفزات 
املحليني  للم�ستثمرين  كبرية 

فقد   ، وتف�سيال  والأج��ان��ب.  
العقارية  املبيعات  بلغت 
110.4 مليار درهم م�ستحوذة 
من   %  40 نحو  على  ب��ذل��ك 
العقارية  الت�رشفات  اإجمايل 
خالل  الدولة  �سهدتها  التي 
يعك�ض  مما  املا�سي  العام 
يف  الن�ساط  حركة  ا�ستمرار 
خالل  من  ويت�سح   . القطاع 
ان  الر�سمية  الح�سائيات 
العقارية يف  الت�رشفات  قيمة 
بلغت  وابوظبي  دبي  اماراتي 

م�ستحوذة  دره��م،  مليار   249
من   %90.5 ع��ل��ى  ب���ذل���ك 
امل�سجلة  الت�رشفات  اإجمايل 
العام  خ��الل  الإم�����ارات  يف 
الت�رشفات  وك��ان��ت   .  2020
بلغت  دب���ي  يف  ال��ع��ق��اري��ة 
خالل  دره��م  مليار   175 نحو 
 72.5 منها  املا�سي  ال��ع��ام 
عقارية،  مبيعات  درهم  مليار 
وو����س���ل ع����دد امل��ع��ام��الت 
املنفذة 51414 معاملة ، و�سط 
املزيد  ا�ستقطاب  ا�ستمرار 

املحليني  امل�ستثمرين  م��ن 
وعلى   .. للقطاع  والج��ان��ب 
يف  العقاري  ال�سوق  م�ستوى 
قيمة  بلغت  ف��ق��د  اب��وظ��ب��ي 
 .. درهم  مليار   74 الت�رشفات 
فيما و�سل عدد املعامالت 19 
بلغت  حني  يف  معاملة،  األف 
ال�سارقة  يف  الت�رشفات  قيمة 
وع��دد  دره���م  م��ل��ي��ار   15.9
معاملة   64459 امل��ع��ام��الت 
،وتوزع باقي مبلغ الت�رشفات 

على الإمارات الأخرى.

تراجع الدولر و�سعود الذهب اإلى اأعلى 
م�ستوى له في اأ�سبوع

نيويورك ـ )وكالت(:
 ، الربعاء  يوم  الذهب  ربح 
م�ستوى  اأعلى  قرب  ليحوم 
يف  بلغه  ال��ذي  اأ�سبوع  يف 
اإذ تعززت  ال�سابقة،  اجلل�سة 
الأ�سفر  امل��ع��دن  جاذبية 
بها  اأدىل  ت�رشيحات  بفعل 
رئي�ض جمل�ض  باول  جريوم 
قال  الحت��ادي  الحتياطي 
الأمريكي  القت�ساد  اإن  فيها 

ما زال بحاجة للدعم.
الربعاء  يوم  الذهب  و�سعد 
 0.2 الفورية  املعامالت  يف 
دولر   1808.15 اإىل  %ة 
بحلول  )الأون�سة(  لالأوقية 
بتوقيت   0552 ال�����س��اع��ة 
جرينت�ض، بعد اأن بلغ اأعلى 
فرباير   16 منذ  م�ستوياته 
يوم  دولر   1815.63 عند 
العقود  وارتفعت  الثالثاء. 
للذهب  الآج��ل��ة  الأمريكية 
0.1 يف املائة اإىل 1808.40 

دولر.
كبري  اإين�ض  �ستيفن  وق��ال 
اإ�سرتاتيجي ال�سوق العاملية 
اأك�سي للخدمات  لدى �رشكة 
مقنعا  كان  "باول  املالية 
اإىل  ميله  ب�ساأن  يكفي  مبا 
اأمام  لذا  النقدي...  التي�سري 
ال���ذه���ب جم���ال لل��ت��ق��اط 
�سعف  اأن  م�سيفا  الأنفا�ض" 
الدولر يدعم الأ�سعار اأي�سا.

واأب���ل���غ ب�����اول ال��ل��ج��ن��ة 
ال�سيوخ  مبجل�ض  امل�رشفية 
ال�سيا�سة  اأن  الأم��ري��ك��ي 

بحاجة  زال��ت  ما  النقدية 
لأن تظل تي�سريية مع تعاف 
وبعيد  "متفاوت  اقت�سادي 
عن الكتمال". وتلقى الذهب 
تراجع  اإذ  الدعم  من  املزيد 
مناف�سيه،  مقابل  ال���دولر 
بينما انخف�ست اأي�سا عوائد 
الأمريكية  اخلزانة  �سندات 
القيا�سية لأجل ع�رش �سنوات.
الأم��د  اإن��ه يف  اإين�ض  وق��ال 
الذهب  �سيوا�سل  القريب، 
يف  التحركات  مع  التفاعل 

�سوق ال�سندات.
النقدية  ال�سيا�سة  ومتيل 
املي�رشة لل�سغط على عوائد 
مما  احلكومية،  ال�سندات 

يزيد جاذبية املعدن الأ�سفر 
الذي ل يدر عائدا.

وما زال امل�ستثمرون يركزون 
 1.9 بقيمة  ح��زم��ة  ع��ل��ى 
للتخفيف  دولر  تريليون 
من تداعيات فريو�ض كورونا 
هذا  متريرها  املتوقع  من 

الأ�سبوع.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة 
الف�سة  تراجعت  الأخ���رى، 
 27.59 اإىل  املائة  يف   0.1
وارت��ف��ع  ل��الأوق��ي��ة.  دولر 
اإىل  البالتني 0.6 يف املائة 
1244.97 دولر بينما اأ�ساف 
البالديوم 0.2 يف املائة اإىل 

2356.29 دولر.

�سباق مع الزمن لإنجاز»مر�سى العرب«ال�سياحي
دبي ـ )الوحدة(:

واآل��ي��ات  عمل  ف��رق  خطى  تت�سارع 
لالإن�ساءات  اإ�ض جي �سي"  "اإيه  �رشكة 
العرب"  "مر�سى  م�رشوع  تنفيذ  يف 
القاب�سة  دبي  تطوره  الذي  ال�سياحي، 

على �سفاف دبي.
ويغطي امل�رشوع م�ساحة 5.2 ماليني 
قدم مربعة، ويتكون من جزيرتني على 
اإحداهما  ال��ع��رب،  ب��رج  فندق  ط��ريف 
ومر�سى  العائلية  وال�سياحة  للرتفيه 
من  ف��ري��داً  فندقًا  وت�سم  لل�سكان، 
اخلليج،  �سقة مطلة على  و300  نوعه، 
والأخرى  مقعد،   1700 ي�سم  وم�رشحًا 
فيال   14 ي�سم  فاخر  ح�رشي  ملنتجع 

فاخرة.
 2.2 اجلديد  العرب"  "مر�سى  وي�سيف 
كيلو مرت اإىل الواجهة البحرية لالإمارة، 
قطاع  اإىل  جديدة  اإ�سافة  يعد  كما 
اإ�ض  "اإيه  وتتوىل  دبي،  يف  ال�سياحة 
جي �سي" لالإن�ساءات عمليات الت�سييد، 
اإطالق امل�رشوع يف 2017، وتوّقع  منذ 

اإجنازه يف العامل املقبل.

  اعتباراً من 28 فبراير

 %10 بن�سبة  للعمل  تعود  الإماراتية  المال  اأ�سواق 
لنخفا�ض ال�سهم خالل الجل�سة الواحدة 

اأبوظبي  ـ وام: 
اأ����س���واق امل��ال   اأع��ل��ن��ت 
من  ك��ل  يف  الإم��ارات��ي��ة 
اأب���وظ���ب���ي ودب�����ي ع��ن 
بن�سبة  للعمل  ال��ع��ودة 
الأق�سى  لالنخفا�ض   %10
ال�سهم  لقيمة  ال��ي��وم��ي 
الأ���س��واق  يف  امل���ت���داول 
امل��ال��ي��ة وذل���ك اع��ت��ب��اراً 
 28 املقبل  الأحد  يوم  من 

اجلاري. فرباير 
وج����اء ق����رار الأ����س���واق 
تنفيذا  اخل�سو�ض  ب��ه��ذا 
ل��ل��ق��رار ال����ذي اأ����س���دره 
وواف��ق  ال����وزراء  جمل�ض 
مب��وج��ب��ه ع��ل��ى اإع����ادة 
املقررة  بالن�سبة  العمل 
ال�سهم  قيمة  لنخفا�ض 

الأ�سواق  خالل اجلل�سة يف 
هيئة  وك��ان��ت  امل��ال��ي��ة. 
وال�سلع  املالية  الأوراق 
قد اتخذت قراراً يف مار�ض 
تقلي�ض  مبوجبه  مت   ،2020
لنخفا�ض  الأق�سى  احل��د 
ي��وم  ال�����س��ه��م يف  ���س��ع��ر 
التداول الواحد اإىل /5 %/ 
ال�سابق،  الإقفال  �سعر  من 
ل�����س��ب��ط ت�����وازن ح��رك��ة 
الأ�����س����واق ب��ع��د ظ���روف 

. جائحة كورونا 
وبح�سب هذا القرار فقد مت 
يف  التحرك  مقدار  حتديد 
 /%5/ بن�سبة  ال�سهم  �سعر 
ال�سابق  الإقفال  �سعر  من 
انخفا�سًا  اأق�����س��ى  ك��ح��د 
الواحد،  التداول  يوم  يف 

وي���ج���وز ل��ل�����س��وق رف��ع 
لعدد   /%7/ اإىل  الن�سبة 
حمدود من اأ�سهم ال�رشكات 
وفقًا  اختيارها  يتم  التي 
ال�سوق  يحددها  ملعايري 

الهيئة. عليها  وتوافق 
اجلديد  القرار  �سدور  وبعد 
م���ن جم��ل�����ض ال������وزراء 
بالنظام  للعمل  والعودة 
انخفا�ض  حلركة  ال�سابق 
اجلل�سة  خ���الل  ال�����س��ه��م 
طلبت  ف��ق��د  ال����واح����دة 
من  امل��ال��ي��ة  الأ����س���واق 
فيها  املخت�سة  اجل��ه��ات 
ال��ربام��ج  �سبط  ب��اإع��ادة 
واأنظمة تلقي  العالقة  ذات 
لتطبيق  لديها  الأوام����ر 

القرار.



دبي ـ وام:

اأطلقت الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي جائزة 

/الإمارات لبتكارات ال�سالمة من احلريق /، تزامنًا 

مع فعاليات اأ�سبوع الإمارات تبتكر.

واأكد �س���عادة العميد خبري علي ح�س���ن املطوع 

م�س���اعد املدير العام ل�س���وؤون الإطفاء والإنقاذ ، 

اأن اجلائ���زة تواك���ب التوجه احلكوم���ي لقيادتنا 

الر�سيدة ، يف خلق جيل واعي وقادر على البتكار 

والبداع من اأج���ل حياة اأف�سل لالإن�سان، كما اأنها 

ته���دف لتحقيق الأه���داف ال�سرتاتيجي���ة لوزارة 

الداخلية، وتوفري اأعلى موؤ�رشات الأمن وال�سالمة، 

و�سمان ال�ستعداد واجلاهزية التامة للتعامل مع 

خمتلف احل���الت، واملحافظة على ثقة اجلمهور، 

وا�ستثم���ار املوارد الب�رشي���ة وال�ستخدام الفعال 

للم���وارد املالية والتكنولوجي���ة، وتفعيل قنوات 

التوا�سل مع ال�رشكاء ال�سرتاتيجيني .

وق���ال اإن الفرتة الزمني���ة للم�ساركة يف اجلائزة 

م���ن 21 فرباير اإىل 6 مار����س 2021 ، على اأن يتم 

الإعالن عن الفائزين يف 9 مار�س 2021، موؤكداً اأن 

جلنة التحكيم �ستخ�سع جميع الأفكار واملبادرات 

البتكارية املقدمة عل���ى املوقع الر�سمي للدفاع 

املدين بدبي، لل�رشوط و�سوابط القيا�س العاملية 

املعتمدة .

واأ�سار اإىل اأن اجلائزة ت�سهم يف تعزيز روح البتكار 

لدى الطلبة يف الدرا�سات اجلامعية والعليا ودعم 

املبتكرين، وت�سجيعهم على امل�ساهمة الفعالة يف 

املحافظة على اأمن و�سالمة جمتمعاتهم، وترجمة 

البحوث والأفكار العلمي���ة اإىل م�ساريع ابتكارية 

قابلة للتطبيق، وال�ستفادة من اخلربات والتجارب 

املحلي���ة والدولية يف رفع كفاءة منظومة الدفاع 

املدين ب�سورة اإبداعية وخالقة.
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ال�سارقة ـ وام:

اختتمت يف جامع���ة ال�سارقة فعاليات 

الأول  ال���دويل  الفرتا�س���ي  املوؤمت���ر 

»مكافحة املخ���درات وتاأهيل املدمنني: 

جتارب عملي���ة مقاربات علمية« والذي 

، ونظمته كلية  ا�ستمرت فعالياته ليومنينّ

والجتماعية،  الإن�سانية  والعلوم  الآداب 

ع���رب من�سة زووم من خ���الل عر�س 50 

ورقة علمي���ة موزعة على �سبع جل�سات 

عمل.

وخالل اجلل�سة اخلتامي���ة للموؤمتر، قدم 

�سع���ادة الأ�ستاذ الدكت���ور حميد جمول 

النعيمي مدي���ر اجلامعة ال�سكر والتقدير 

لكاف���ة اجلهات واملوؤ�س�س���ات امل�ساركة 

�سم���ن فعاليات املوؤمتر، موؤك���داً اأهمية 

املو�سوع الذي طرحه املوؤمتر يف دورته 

احلالية واأن جامع���ة ال�سارقة مبا لديها 

من مراك���ز ومعاه���د بحثي���ة متطورة 

ت�ستطي���ع اأن يك���ون لها ال���دور احليوي 

يف متابعة وتنفي���ذ التو�سيات العلمية 

التي خرج به���ا املوؤمتر، واأن ت�سبح تلك 

التو�سيات جماًل خ�سبًا للبحث العلمي 

باجلامعة  العلي���ا  الدرا�س���ات  وطلب���ة 

يف تناوله���ا م���ن الناحي���ة البحثي���ة 

والأكادميية بالتعاون والإ�رشاف امل�سرتك 

م���ع املخت�س���ني واخلرباء م���ن اجلهات 

املختلفة.

واأ�س���ار اإىل ����رشورة اأن يت���م ت�سكي���ل 

جلان خمت�سة تعم���ل على متابعة تلك 

الزمنية  اخلط���ط  وو�س���ع  التو�سي���ات 

والتنفيذي���ة لها على اأر�س الواقع، وذلك 

ملا لها من اأهمية للمجتمع ب�سفة عامة، 

وكذلك فت���ح املج���ال اإىل التخ�س�سات 

العلمي���ة املختلف���ة باجلامع���ة ومنها 

والعلوم واحلو�سبة  الهند�سة  تخ�س�سات 

واملعلوماتية والطب وامل�ساهمة بفاعلية 

يف تنفيذ تل���ك التو�سيات وبلورتها يف 

�سورة خطة عمل حمددة.

من جانبه قال الأ�ست���اذ الدكتور ح�سني 

العثمان عميد الكلية اإنه يف �سوء نتائج 

الأوراق العلمية يف املوؤمتر واملناق�سات 

التي جرت يف اجلل�سات العلمية، وور�سة 

العمل التي انعقدت على هام�س املوؤمتر 

مت التو�سل اإىل عدد من التو�سيات.

وا�س���ار اإىل اأن ه���ذه التو�سي���ات ت�سمل 

اإدم���اج الت�رشيعات اخلا�س���ة بالإدمان 

والتاأهي���ل �سم���ن �سيا�سة  والتعاط���ي 

اجتماعي���ة متكامل���ة تراع���ي جمي���ع 

املراحل التي مي���ر بها املدمن يف رحلة 

التع���ايف بدءاً م���ن دخول���ه اإىل مراكز 

التاأهيل وو�سوًل اإىل تفاعله مع املجتمع 

والعمل عل���ى �سياغة ت�رشيعات �سامنة 

حل���ق املدم���ن با�ستكم���ال التعايف يف 

البيئ���ة املجتمعية بحي���ث ت�سمل اأ�رشة 

بالإ�سافة  املجتمع���ي  وال�سياق  املدمن 

ال�سابط���ة  الت�رشيع���ات  �سياغ���ة  اىل 

ملتابعة املدم���ن يف بيئة التعايف وفق 

اإجراءات حم���ددة ووا�سح���ة و �سياغة 

الت�رشيع���ات التحفيزي���ة الت���ي تكر�س 

ا�ستقطاب املدمنني طوعًا وحتفز الأ�رشة 

الفعالة يف  واملجتمع على امل�ساهم���ة 

تعافيهم و�سياغة الت�رشيعات التحفيزية 

الوقائي���ة جلعل املجتمع يعمل بفاعلية 

عالي���ة للت�س���دي لآفة املخ���درات اىل 

جانب تفعيل ت�رشيعات تطبيقات الذكاء 

ال�سطناع���ي وا�ستخدامه���ا يف مكافحة 

املخدرات من خ���الل متابعة املتعاطي 

بع���د التعايف، و�سب���ط عمليات الجتار 

له���ا، ومراقبة  باملخ���درات والرتوي���ج 

احلدود لتجفيف مناب���ع ومنافذ الإجتار 

والرتويج والتهريب.

وا�ساف اأن من التو�سيات اأي�سا يف جمال 

البح���ث العلمي العمل عل���ى ا�ستخدام 

مناه���ج جديدة يف درا�سة املدمنني مثل 

منهجية النظرية املتجذرة يف البيانات 

واملناه���ج الكيفي���ة كوجه ع���ام حيث 

ت�ساعد هذه املناهج على تقدمي تف�سريات 

معمقة ح���ول اأ�سباب الإدم���ان وتطوره 

وماآلته املختلفة و�رشورة تركيز البحث 

العلمي يف العامل العربي على حمفزات 

النتكا�سة لدى املدمنني بوا�سطة مناهج 

جديدة مث���ل منهجية م�سار احلياة التي 

تق���دم تف�سرياً �سمولي���ًا لعودة املتعايف 

لالإدمان من خالل تتبع تاريخه الإدماين 

الكلي وتكثيف اجلهود البحثية املتعلقة 

مبرحل���ة ما بع���د الإدمان مب���ا يف ذلك 

عملية الدمج واملتابعة والبيئة احلا�سنة 

للمتعايف واإج���راء الدرا�سات حول طرق 

ا�ستجابة املتع���ايف لنظرة املجتمع من 

اأجل بناء با�سرتاتيجيات متكن املتعايف 

م���ن موجهة نظرة املجتمع والعمل على 

تاأ�سي�س قاع���دة بيانات عربية م�سرتكة 

مبنية عل���ى بحوث وا�ستطالعات علمية 

حول تعاطي املخدرات وتاأهيل املدمنني 

واعتماد جامع���ة ال�سارقة مركزا للبحث 

العلمي لدرا�سة ظاهرة املخدرات واإعادة 

تاأهي���ل املدمنني، لتقدمي ط���رق وقائية 

ودم���ج جمتمعي  وتاأهي���ل  وعالجي���ة 

متكامل بالتعاون مع اجلهات املخت�سة 

وذات العالقة لدى الدولة.

ويف جم���ال الدور الأمن���ي يف مكافحة 

املخدرات اأو�سى املوؤمتر بتاأ�سي�س �سبكة 

اأمنية قطري���ة من اأج���ل تكري�س العمل 

امل�س���رتك الفعلي يف الت�س���دي لتهريب 

املخ���درات وترويجها وتب���ادل اخلربات 

ب���ني املوؤ�س�س���ات الأمني���ة العربية يف 

مكافح���ة املخدرات من حي���ث ا�ستخدام 

الكوادر  وتدريب  احلديث���ة  التكنولوجيا 

الأمنية ومواكب���ة اأحدث الطرق وحتديث 

الأجه���زة اخلا�سة مبكافح���ة املخدرات 

املوؤ�س�س���ات  جمي���ع  م���ع  وال�رشاك���ة 

احلكومي���ة واخلريي���ة وال�ستف���ادة من 

التجارب واخل���ربات الإقليمية والعاملية 

وا�ستخ���دام  املخ���درات  مكافح���ة  يف 

الذكاء ال�سطناعي يف مراقبة  تطبيقات 

التجار و�سغ���ار املروجني بعد اخلروج 

م���ن املوؤ�س�سات العقابي���ة ل�سمان عدم 

عودتهم اإىل الرتوي���ج وتعميم ا�ستخدام 

العملية  واخلربات  احلديثة  التكنولوجيا 

يف مراقبة احلدود من اأجل ال�سيطرة على 

منافذ التهريب والرتويج.

ويف جمال التاأهي���ل والدمج املجتمعي 

للمتعاف���ني مت���ت التو�سي���ة بالرتكيز 

عل���ى مرحلة ما بعد اخل���روج من مركز 

التاأهي���ل وتدري���ب الكوادر عل���ى اإدارة 

هذه املرحلة م���ع املتعافني و العتماد 

على كوادر موؤهلة ومدربة وذات دافعية 

عالية للعمل يف جمال تاأهيل املدمنني 

ودجمهم يف املجتمع و�رشورة اأن تعتمد 

املوؤ�س�س���ات التاأهيلية على مبداأ الفريق 

املتكامل يف تاأهيل املدمنني بحيث ي�سم 

الفريق خمت�سني من تخ�س�سات خمتلفة 

وال�ستف���ادة من التج���ارب العاملية يف 

عملية التاأهي���ل وتزويد الكوادر العاملة 

بالطرق املحدثة يف عملي���ة التاأهيل و 

ت�سجي���ع املر�سى على تطوي���ر اأهدافهم 

وقدراتهم، واأهميتها يف حياتهم؛ لأن هذا 

ميكن اأن ي�ساعد يف تقليل م�ساعرهم جتاه 

الياأ����س والأف���كار النتحارية و �رشورة 

اإن�س���اء برامج تدريبي���ة تخ�س�سية يتم 

فيها الرتكيز على املهارات التي يفتقدها 

وتنفيذها  واملنتك�س���ني  املدمنني  اأغلب 

يف الأماك���ن التي تتواجد بها هذه الفئة 

و توف���ري الرعاية الالحق���ة للمتعافني، 

وتدعيم مكانتهم يف املجتمع من خالل 

م�ساعدتهم يف احل�سول على عمل ورفع 

تقدير ال���ذات ومواجهة املجتمع لتخطي 

م�ساكله ل�سمان عدم عودته لالإدمان.

ومن التو�سي���ات التي خرج بها املوؤمتر 

اإن�ساء من�سات توعوية دائمة متثل اإطاراً 

مرجعيا معرفيا حول خماطر هذه الآفة 

وط���رق الوقاية منها �سم���ات املتعاطي 

بحيث ت�سكل دلي���اًل علميا موثوقا لدى 

فئات املجتمع املختلفة و ر�سم �سيا�سة 

اجتماعي���ة توعوية تعتم���د على اإعداد 

خطط مدرو�سة وذات طابع علمي وعملي 

للتوعي���ة مبخاط���ر املخ���درات بحيث 

ت�سه���م يف بنائها املوؤ�س�س���ات الرتبوية 

الديني���ة  واملوؤ�س�س���ات  واجلامع���ات 

وموؤ�س�سات املجتم���ع املدين بوجه عام 

و موؤ�س�س���ة الربام���ج الإعالمية اخلا�سة 

بتوعية اجلمهور بكل ما يتعلق بتعاطي 

املخ���درات والوقاي���ة منه���ا وا�ستثمار 

����رشكات الت�سالت لو�سائ���ل التوا�سل 

الجتماع���ي الأك���ر تاأث���رياً بالن�سب���ة 

للمجتم���ع وبث الر�سائ���ل التوعوية من 

خاللها.

اختتام موؤتمر »مكافحة المخدرات وتاأهيل المدمنين« 
بجامعة ال�سارقة

اأبوظبي � وام:

قالت الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية 

اإن املعا�س���ات التقاعدية ل�سه���ر فرباير اجلاري �سيتم 

�رشفها اليوم اخلمي�س.

وتبل���غ املعا�سات امل�رشوف���ة لهذا ال�سه���ر /593/ 

مليونًا و/865/ األف���ًا و/496/ درهمًا، مقارنة بنحو 

/502/ ملي���ون و/396/ األف���ًا و/268/ درهم���ًا يف 

فرباي���ر املا�سي، بزيادة قدرها /91/ مليونًا و/469/ 

األف���ًا و/228/ درهم���ًا، م�س���رية اإىل اأن اإجمايل عدد 

امل�ستفيدي���ن من ال�رشف يبل���غ /41،494/ م�ستفيدا، 

مقارنة بنح���و /40،048/ يف فرباير املا�سي، بزيادة 

قدرها /1،446/ م�ستفيدا.

»المعا�سات«: �سرف المعا�سات 
التقاعدية ل�سهر فبراير اليوم 

�سعار »الإمارات تبتكر« ي�سيء البوابات الذكية 

لطرق اأبوظبي
اأبوظبيـ  وام:

بثت �رشطة اأبوظبي ها�ستاق #الإمارات_تبتكر على 

�سا�سات البوابات الذكية يف اإم���ارة اأبوظبي تزامنًا 

مع انطالق اأ�سبوع البت���كار يف الدولة حتت �سعار 

"الإم���ارات تبتكر 2021". واأ�س���ادت �رشطة اأبوظبي 
بتوجيه���ات القيادة الر�سي���دة ودعمها وت�سجيعها 

عل���ى البتكار باعتب���اره ثروة م�ستدام���ة واأ�سا�س 

لتطور ال�سعوب وتقدم الدول اإىل امل�ستقبل من خالل 

مبادرات تقدم حلوًل للتحديات باأ�ساليب مبتكرة.

واأكدت حر�سها على مواكبة التطور وتر�سيخ منهجية 

وممار�سات البتكار ل�ستك�ساف اآفاق م�ستقبلية واعدة 

تعزز الريادة والتميز للعمل ال�رشطي والأمني.

واأو�سح���ت ان اأ�سب���وع البتكار يحف���ز ذوي الأفكار 

اخلالقة، مع م�ساعي الدولة وب�سكل حثيث وم�ستمر 

اإىل تعزي���ز قدراتها يف جمال التنمي���ة امل�ستدامة 

املدعومة بالإبداع والبتكار لتخريج اأجيال جديدة 

م���ن املواهب املواكبة للتطلعات الطموحة ومواكبة 

املتغريات ال�رشيع���ة يف العامل، مع �سباق المارات 

يف م�سرية التطور نحو امل�ستقبل.

اأبوظبي ـ وام:

بحثت وزارة الداخلية م���ع عدد من �سيوف 

املعر����س ال���دويل »اآيدك����س 2021« �سبل 

التع���اون يف املجالت الأمني���ة وال�رشطية 

وذلك يف �سل�سلة من اللقاءات التي مت عقدها 

على هام�س املعر�س املق���ام حاليًا باأر�س 

املعار�س »اأدنيك« يف العا�سمة اأبوظبي.

والتقى اللواء خليفة حارب اخلييلي، رئي�س 

جمل�س التطوي���ر املوؤ�س�سي بوزارة الداخلية 

مع مع���ايل يانكوبا �سونك���و وزير الداخلية 

يف جمهوري���ة غامبيا وجرى خ���الل اللقاء 

بحث �سبل تعزيز التع���اون بني البلدين يف 

املجالت ال�رشطية.

كما التقى اللواء الدكتور اأحمد نا�رش الري�سي 

مفت����س عام وزارة الداخلية مع اللواء ماركو 

موكي رئي�س الإدارة الثالث يف القيادة العامة 

ل�س���الح الكارابين���ريي يف اإيطاليا بح�سور 

�سعادة نيكول لينري، �سفري جمهورية اإيطاليا 

لدى الدولة والوفد املرافق، ومع اللواء الركن 

ح�سني احلوامتة مدير الأمن العام يف اململكة 

الأردنية الها�سمية والوفد املرافق له.

وج���رى خ���الل اللقاءين بحث �سب���ل تعزيز 

عالق���ات التعاون القائمة بني دولة الإمارات 

العربية املتحدة والبلدين يف جمالت العمل 

ال�رشطي والأمني.

بحث �سبل التعاون الأمني بين الإمارات 

وعدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة  

»دفاع مدني 

دبي« يطلق 

جائزة الإمارات 

لبتكارات ال�سالمة 

من الحريق

ح�سين الج�سمي: »يا نور الأر�ض« اإح�سا�سي للكويت 

واأهلها حباً وفخراً
اأبوظبيـ  الوحدة:

بالتعاون م���ع وزارة الإعالم الكويتية، 

ومبنا�سب���ة الأعي���اد الوطني���ة لدولة 

الكوي���ت، اأطلق �سع���ادة الفنان ح�سني 

اجل�سمي "ال�سفري املفونّ�س فوق العادة" 

اأغني���ة وطنية حملت عن���وان "يا نور 

الأر�س" تعاون يف كلماتها مع ال�ساعر 

اأحم���د ال�رشقاوي، وامللحن نا�رش غنام 

 Bayanبتوزيعه���ا وق���ام  الديكان، 

group ومك�س���اج وما�سرت م.جا�سم 
حممد.

واأعرب اجل�سمي عن �سعادته بهذا العمل 

الوطن���ي الذي يحمل كل معاين املحبة 

والإح���رتام للكوي���ت و�سعبه���ا، موؤكداً 

حر�س���ه دائمًا على م�ساركة اإخوانه يف 

يعر�ضها تلفزيون الكويت بالتعاون مع وزارة الإعالم الكويتية

كل عام بالحتفالت ال�سنوية الوطنية 

يف �سهر فرباير، داعي���ًا اإ�ستمرار الأمن 

والأم���ان لهذا الوط���ن ال�سقيق الغايل 

على قلبه ه���و و�سعبه الكرمي املحب، 

وق���ال: "اأت����رشف بتقدمي ه���ذا العمل 

اإح�سا�سًا  الوطني "يا ن���ور الأر����س" 

وحب���ًا وفخ���راً به���ذه املنا�سبة التي 

نعترب ذكراها ذكرى فرحة وطن وفرحة 

�سعب ُنكننّ له كل الإحرتام والتقدير".

ه���ذا و�سيت���م عر����س الأغني���ة عرب 

الإذاعات  تلفزي���ون الكويت وجمي���ع 

واخلليجي���ة  الكويتي���ة  املحلي���ة 

والعربية، اىل جانب عر�سها عرب قناة 

ح�س���ني اجل�سم���ي الر�سمية يف موقع  

YouTube �سمن فيدو كليب خا�س 
بالأغنية.
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اخلمي�س 25 فرباير 2021-العـدد 14679 
�إعالنات

 اسم الرشكة : اكلري باسرتي ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 9 ملك مراس العقارية، بر ديب، الوصل

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1204031 رقم الرخصة     748089   

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون ، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  24-2-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-2-24

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 11 ملك شامل العقارية، ش.ذ.م.م ، بر ديب، القوز االوىل، هاتف 3215355  04 فاكس: 
3215356 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون  
 العنوان:  مكتب رقم 11 ملك شامل العقارية، ش.ذ.م.م ، بر ديب، القوز االوىل

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / اكلري باسرتي   

ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  24-2-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-2-24

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 3215355  04 فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اخلمي�س 25 فرباير 2021-العـدد 14679 اخلمي�س 25 فرباير 2021-العـدد 14679

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 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

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / الربد لتصليح املكيفات واملثالجات/ 
قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة  ذ.م.م- 
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات 
االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )91631( وقرر الرشكاء حلها 

وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  حق  أي  له  من  كل  فعىل  للرشكة  قانوين  مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :الربد لت�سليح املكيفات واملثالجات  / ذ.م.م
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديدنموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكيةنموذج اإعالن الن�صر
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 اسم الرشكة : كاتاليا للصناعات الغذائية  ش. ذ.م.م
العنوان : مستودع رقم 12 - 14 ملك خالد جامل ماجد الغرير، جبل عيل صناعية االوىل 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1306218 رقم الرخصة  790988       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : االيويب ملراجعة وتدقيق الحسابات، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 12-11-2020    تاريخ تصديق القرار : 2020-11-12 

الكائن يف محل  التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة 
فاكـــس:   04  3367200 هاتف  الكرامة،  ديب،  بر  الجافلة،  خلفان  خميس  محمد  ملك   2
3367300 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: االيويب ملراجعة وتدقيق الحسابات
 العنوان:  محل 2 ملك محمد خميس خلفان الجافلة، بر ديب، الكرامة 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  املذكور أعاله  الغذائية ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي  للصناعات  كاتاليا   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 12-11-2020    تاريخ تصديق القرار : 2020-11-12 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 3367200 04 فاكس: 3367300 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 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

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه 

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 342997تاريخ: 2021/1/12

 بيانات األولوية: 
 االسم: بنك أبوظبي األول ش.م.ع وعنوانه: ص.ب. 6316 ، أبوظبي ، 

اإلمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:35 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعامل، توجيه األعامل، تفعيل النشاط 
املكتبي، محاسبة، إعداد تقارير الحسابات، تحليل أسعار التكلفة، تدقيق 

املعلومات  املهنية،  األعامل  استشارات  األعامل،  تقييم  الدفاتر،  مسك  اإلعالنات،  لصق  الحسابات، 
واألخبار عن األعامل، التحريات عن األعامل، إستشارات يف إدارة وتنظيم األعامل، املساعدة يف إدارة 
األعامل، استشارات إدارة األعامل، أبحاث األعامل، تقديم املعلومات التجارية والنصح للمستهلكني 
تجميع  بالتجزئة،  بيعها  لغايات  االتصال  وسائل  عىل  السلع  عرض  املستهلكني[،  إرشاد  ]مؤسسة 
التنبؤات  املبارش،  بالربيد  اإلعالن  التكلفة،  أسعار  تحليل  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
االقتصادية، تحرير الفواتري، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات التسويق، الدعاية واإلعالن الخارجي، 
الرواتب، خدمات مقارنة األسعار،  الخارجي ]مساعدة يف األعامل[، إعداد كشوف  التعاقد  خدمات 
الحسابات،  تقارير  إعداد  الكفاالت،  بحث  السكرتارية،  البيع، خدمات  آالت  تأجري  األفراد،  توظيف 
لرتويج  الدعاية واإلعالن  األعامل،  الهاتف، خدمات سمرسة  التسويق عرب  الرضائب، خدمات  إعداد 

سمرسة األسهم وغريها من األوراق املالية.
 وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Super  تحتها كلمة surprises  بخط وطريقة مميزة حيث 

أن حرف ال I  عىل شكل عالمة استعجاب والعالمة بأكملها باللغة اإلنجليزية.
   االشرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه 

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 342996تاريخ: 2021/01/12 

بيانات األولوية: 
 االسم: بنك أبوظبي األول ش.م.ع وعنوانه: ص.ب. 6316 ، أبوظبي ، 

اإلمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:36 

الشؤون والخدمات املرصفية، الخدمات املرصفية باإلنرتنت، الخدمات 
األعامل  املتحركة،  بالهواتف  املرصفية  الخدمات  بالهاتف،  املرصفية 
املرصفية،  األعامل  معلومات  املنزلية،  املرصفية  الخدمات  املرصفية، 

من  التحقق  األموال،  رؤوس  استثامر  املالية،  األعامل  تصفية  خدمات 
الشيكات، املقاصة املالية، غرف املقاصة املالية، االستشارات املالية،  مكاتب االئتامن، خدمات بطاقات 
االئتامن، إصدار بطاقات االئتامن، خدمات بطاقات الدين، حفظ األشياء الثمينة كوديعة، التقييم املايل 
املالية،  الكفاالت  املالية،  املالية، اإلدارة  املعلومات  )التأمني واألعامل املرصفية والعقارات(، الرصافة، 
التأمني  سندات  ضامن  الضامنات،  الكرتونياً،  األموال  تحويل  األموال،  استثامر  التمويلية،  الخدمات 
الصحي، متويل البيع بالتقسيط، إصدار بطاقات رشاء ذات قيمة، إصدار الشيكات السياحية، متويل 
الرشاء واإليجار، القروض بضامن، إبرام سندات التأمني عىل الحياة، القروض املالية، خدمات حفظ 
الودائع، بنوك التوفري، الصكوك الرشعية، خدمات السمرسة، السمرسة الخاصة بالرهانات، السمرسة 
يف البضائع، السمرسة يف االستثامر، سمرسة بورصة األوراق املالية، سمرسة السندات، السمرسة املالية، 
سمرة األوراق املالية، خدمات السمرسة يف السبائك، السمرسة يف استثامر رؤوس األموال، السمرسة 
يف االستثامر املايل، السمرسة يف العقارات، خدمات السمرسة املتعلقة بالتمويل التباديل، السمرسة يف 

رصف العمالت، الرصافة، أسواق رصافة العمالت األجنبية.
مميزة  وطريقة  بخط    surprises كلمة  تحتها    Super كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:   وصف 
حيث أن حرف ال I  عىل شكل عالمة استعجاب باللون األصفر و العالمة بأكملها باللغة اإلنجليزية 

باللون األسود .
   االشرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه 

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 342993تاريخ: 2021/01/12 

بيانات األولوية:   
 ، أبوظبي   ، أبوظبي األول ش.م.ع وعنوانه: ص.ب. 6316  االسم: بنك 

اإلمارات العربية املتحدة.
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:35

تفعيل  األعــامل،  توجيه  األعــامل،  إدارة  واإلعــالن،  الدعاية  خدمات   
أسعار  تحليل  الحسابات،  تقارير  إعداد  محاسبة،  املكتبي،  النشاط 

التكلفة، تدقيق الحسابات، لصق اإلعالنات، مسك الدفاتر، تقييم األعامل، استشارات األعامل املهنية، 
املعلومات واألخبار عن األعامل، التحريات عن األعامل، إستشارات يف إدارة وتنظيم األعامل، املساعدة 
والنصح  التجارية  املعلومات  تقديم  األعامل،  أبحاث  األعامل،  إدارة  استشارات  األعامل،  إدارة  يف 
للمستهلكني ]مؤسسة إرشاد املستهلكني[، عرض السلع عىل وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، 
تجميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، تحليل أسعار التكلفة، اإلعالن بالربيد املبارش، التنبؤات 
االقتصادية، تحرير الفواتري، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات التسويق، الدعاية واإلعالن الخارجي، 
الرواتب، خدمات مقارنة األسعار،  الخارجي ]مساعدة يف األعامل[، إعداد كشوف  التعاقد  خدمات 
الحسابات،  تقارير  إعداد  الكفاالت،  بحث  السكرتارية،  البيع، خدمات  آالت  تأجري  األفراد،  توظيف 
لرتويج  الدعاية واإلعالن  األعامل،  الهاتف، خدمات سمرسة  التسويق عرب  الرضائب، خدمات  إعداد 

سمرسة األسهم وغريها من األوراق املالية. 
مميزة  وطريقة  بخط    surprises كلمة  تحتها    Super كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  وصف 
حيث أن حرف ال I  عىل شكل عالمة استعجاب باللون األصفر و العالمة بأكملها باللغة اإلنجليزية 

باللون األسود . 
  االشرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 343005تاريخ: 2021/1/12

 بيانات األولوية: 
 االسم: بنك أبوظبي األول ش.م.ع وعنوانه: ص.ب. 6316 ، أبوظبي ، 

اإلمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:36

 الشؤون والخدمات املرصفية، الخدمات املرصفية باإلنرتنت، الخدمات 
األعامل  املتحركة،  بالهواتف  املرصفية  الخدمات  بالهاتف،  املرصفية 

املرصفية،  األعــامل  معلومات  املنزلية،  املرصفية  الخدمات  املرصفية، 
خدمات تصفية األعامل املالية، استثامر رؤوس األموال، التحقق من الشيكات، املقاصة املالية، غرف 
بطاقات  إصدار  االئتامن،  بطاقات  خدمات  االئتامن،  مكاتب  املالية،   االستشارات  املالية،  املقاصة 
واألعامل  )التأمني  املايل  التقييم  كوديعة،  الثمينة  األشياء  حفظ  الدين،  بطاقات  خدمات  االئتامن، 
املرصفية والعقارات(، الرصافة، املعلومات املالية، اإلدارة املالية، الكفاالت املالية، الخدمات التمويلية، 
البيع  متويل  الصحي،  التأمني  سندات  ضامن  الضامنات،  الكرتونياً،  األموال  تحويل  األموال،  استثامر 
واإليجار،  الرشاء  متويل  السياحية،  الشيكات  إصدار  قيمة،  ذات  رشاء  بطاقات  إصدار  بالتقسيط، 
بنوك  الودائع،  حفظ  خدمات  املالية،  القروض  الحياة،  عىل  التأمني  سندات  إبرام  بضامن،  القروض 
البضائع،  يف  السمرسة  بالرهانات،  الخاصة  السمرسة  السمرسة،  خدمات  الرشعية،  الصكوك  التوفري، 
سمرة  املالية،  السمرسة  السندات،  سمرسة  املالية،  األوراق  بورصة  سمرسة  االستثامر،  يف  السمرسة 
يف  السمرسة  األموال،  رؤوس  استثامر  يف  السمرسة  السبائك،  يف  السمرسة  خدمات  املالية،  األوراق 
السمرسة يف  التباديل،  بالتمويل  املتعلقة  السمرسة  العقارات، خدمات  السمرسة يف  املايل،  االستثامر 

رصف العمالت، الرصافة، أسواق رصافة العمالت األجنبية.
 وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Super  تحتها كلمة surprises  بخط وطريقة مميزة حيث 

أن حرف ال I  عىل شكل عالمة استعجاب والعالمة بأكملها باللغة اإلنجليزية.
   االشرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.
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 اإلغاء اعالن �سابق

اإعالن ت�سفية �سركة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مركز اميس للتدريب

رخصة رقم :   CN - 1279833 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة خليل الرحمن كوناكادان محمد ابراهيم 49% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة نوره عيل محمد سامل الفاريس 51%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد محفوظ احمد بالفقيه 

1x1 0.20 إىلx0.45 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 تعديل اسم تجاري من/ AIMS TRAINING CENTER  مركز اميس للتدريب اىل 

AIMS TRAINING CENTER LLC مركز اميس للتدريب ذ.م.م

تعديل عنوان/ من ابوظبي ابوظبي ، شارع حمدان ، ق 28 - ش 13 - ط 1  مكتب 104 

املالك/ عبدالله عبدالجليل محمد ال فهيم اىل ابوظبي، جزيرة أبوظبي رشق 10 458338 

458338 السيد محمد درويش بن كرم

  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بقالة بروبار ذ.م.م
رخصة رقم : CN -  3688716 قد تقدموا إلينا بطلب:

محمد  الرحمن  انيس  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
ميزان 39%    

اضافة عبدالله حارب خلفان محمد  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 
النيادي 51%   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد اسامعيل عبدالرشيد 
احمد  صالح  حيدر  يوسف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املصعبي
 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.

ستار  باور  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للصيانة العامة ذ.م.م   

رخصة رقم :   CN - 2123998 قد تقدموا إلينا بطلب:
 تعديل نسب الرشكاء/ الخفري سينغ هرباجان سينغ من 49% 

اىل 24.5% 
شينجارا  كاور  بارميندر  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سينغ 24.5%
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/ حلم غيايث  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتصليح املكيفات  

رخصة رقم : CN -  1945897 قد تقدموا إلينا بطلب:
بو  راشد خليفة  اضافة خليفة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

مقربعة املنصوري 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خلفان سامل بطي محمد 

املنصوري
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

مؤسسة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
البناء العايل للبالسرت

رخصة رقم : CN -  2302273 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم  عبدالله  اضافة حسن  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد البلويش 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف منصور محمد اسالم كريم 

بخش البلويش
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الطابوق  العامل  الذاهبه  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
والبالسرت

رخصة رقم : CN -  1139013 قد تقدموا إلينا بطلب:
 AL DAHIBA BLOCK & PLASTER WORKS /تعديل اسم تجاري من  
 AL DAHIBA CLEANING اىل  والبالسرت  الطابوق  العــامل  الذاهبه 

EQUIPMENT TRADING الذاهبة لتجارة معدات نظافة 
تعديل نشاط/ إضافة تجارة املعقامت واملطهرات بالجملة 4669207 

تعديل نشاط/ اضافة تجارة معدات تنظيف املباين بالجملة 4659918  
تعديل   تعديل نشاط/ اضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001 

نشاط/ حذف اعامل الطابوق 4330001 
تعديل نشاط/ حذف اعامل التطيني للمباين )البالسرت( 4330009 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / مؤسسة 
محمد اخرت العامل النجارة     

رخصة رقم : CN -  1108978 قد تقدموا إلينا بطلب:
حارب  كنني  عتيق  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

جاسم الظاهري 100%   
تنازل وبيع/  حذف مبارك عمر مبارك   تعديل الرشكاء 

عون الصيعري
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.

ايجل  ناشيونال  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

إلدارة املرافق 

رخصة رقم : CN -  2119366 قد تقدموا إلينا بطلب:

 NATIONAL EAGLE FACILITIES /تعديل اسم تجاري من  

اىل  املــرافــق  إلدارة  ايجل  ناشيونال   MANAGEMENT

 NATIONAL EAGLE FACILITIES MANAGEMENT

LLC ناشيونال ايجل إلدارة املرافق ذ.م.م

 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/ كتارا للنقليات 
العامة  

رخصة رقم : CN -  1501780 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك  عتيق  عبدالله  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

خميس الرميثي 100%   
سامل موىس  بطي  وبيع/  حذف عيل  تنازل  الرشكاء  تعديل   

القبييس 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  ميان  

للنقليات العامة  

رخصة رقم :CN - 1144685 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/  فرينش فلور 
رخصة رقم : CN -  2443940 قد تقدموا إلينا بطلب:

مبارك  محمد  عبدالله  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 
عبدالله 100%    

تنازل وبيع/  حذف محسن مبخوت صالح   تعديل الرشكاء 
معروف الربييك

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
رقم CN - 2133578 باالسم التجاري وايت روز للتجارة 
الوضع كام  الرخصة وإعادة  بإلغاء طلب تعديل  العامة 

كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  2133578 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  2953440 : رقم الخطاب

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  املاس القابضة ذ.م.م 

عنوان الرشكة: ابوظبي، مدينة خليفة أ ، بناية دائرة البلديات والزراعة

  CN-1142290 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،  محاسبون  ورشكاه،   الهاميل  السادة/    تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ  15-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2156002993         

 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.

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400   فاك�ص: 024488201

�إعالنات
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

  اسم الرشكة : ذا يارد للحفالت   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 28-705 ملك فالريي باباك ، برج خليفة، بر ديب  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1061893   رقم الرخصة   539649      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  14-2-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-2-14

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  تانجنت لخدمات املعلومات التجارية  ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب 208 ملك رشكة شعفار القابضة ، بر ديب، البدع   . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1093373 رقم الرخصة 510205        

 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  :11-2-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-2-11   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «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 : ستاش كافيه ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 6 ملك حسني نارص احمد لوتاه، القرهود 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1331401 رقم الرخصة  801387        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : مشعل الزرعوين للمحاسبة القانونية، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 15-2-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-2-7

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 110 ملك خاص، بر ديب، الخليج التجاري، هاتف 5821333 04 فاكس: 5705733 04 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام بتصفية  املذكور أعاله  يارد للحفالت  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي  / ذا  لتصفية رشكة 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  14-2-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-2-14

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

املذكور  املصفي  وبتعيني  التجارية  ش.ذ.م.م  املعلومات  لخدمات  تانجنت  لتصفية رشكة/ 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :11-2-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-2-11   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: مشعل الزرعوين للمحاسبة القانونية
  العنوان:  مكتب رقم 110 ملك خاص، بر ديب، الخليج التجاري. 

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / ستاش كافيه   ش.ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 15-2-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-2-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

معه كافة  العنوان أعاله هاتف 5821333 04 فاكس: 5705733 04 مصطحباً  يف 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 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�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

  اإعالن فقدان جو�ز �شفر 

بالل  عبداملوىل   / املدعو  فقد 

جواز  سوريا  ،الجنسية  خليل 

سفره رقم )012906920( الرجاء 

إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

سفارة  سوريا  أو إىل أقرب مركز 

رشطة مشكوراً.    

  اإعالن فقدان جواز �صفر 

جاويد  محمد   / املدعو  فقد 

باكستان  ،الجنسية  باشايا  الله 

 )EZ8673611( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة باكستان  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير الخميس 25 فرباير2021ـ العـدد 14679                 

 رئي�س الوزراء  
الباك�ستاني يدعو 

لتح�سين العالقات 
التجارية بين دول 

جنوب اآ�سيا

كولومبو ـ )د ب ا( :
خان،  عمران  باك�ستان  وزراء  رئي�س  دعا   
لتح�سني  حاليًا،  �رسيالنكا  ي��زور  ال��ذي 
عالقات التجارة بني دول جنوب اآ�سيا بهدف 

تقلي�س معدالت الفقر يف املنطقة.
منتدى  اأمام  م�سرتك  خان يف خطاب  وقال 
يف  الباك�ستاين-ال�رسيالنكي  اال�ستثمار 
كولومبو"اأنا متفائل باأن ي�سود هذا ال�سعور، 
القارة  �سبه  يف  الوحيدة  الو�سيلة  اأن  اإذ 
هى  الفقر  من  املواطنني  الإخ��راج  الهندية 

حت�سني العالقات التجارية".
واأجرى خان خالل زيارته ل�رسيالنكا، التي 
ت�ستغرق يومني، لقاءات بالرئي�س جوتابايا 
ماهيندا  الوزراء  رئي�س  و�سقيقه  راجباك�سا 

راجاباك�سا.
امل�سلمني  ال�سا�سة  من  جمموعة  والتقى 
بخان، وطلبت منه دعوة حكومة �رسيالنكا 
توفوا  ال��ذي��ن  امل�سلمني  بدفن  لل�سماح 

بفريو�س كورونا.
اأقرت  قد  �رسيالنكا  يف  احلكومة   وكانت 
�سحايا  دفن  يحظر  للجدل  مثرياً  ت�رسيعًا 
تتعلق  خم��اوف  ب�سبب  ك��ورون��ا،  فريو�س 

بالعدوى.

المجر اأول دولة في التحاد الأوروبي ت�ستخدم لقاح �سينوفارم 
ال�سيني
بوداب�ست ـ )د ب اأ( :

اأول دولة يف االحتاد   اأ�سبحت املجر اأم�س 
االأوروبي تبداأ توزيع اللقاح امل�ساد لفريو�س 
"�سينوفارم"  �رسكة  طورته  ال��ذي  كورونا 

ال�سينية.
ووفقا لكبرية امل�سوؤولني الطبيني �سي�سيليا 
مولر فاإنه �سيتم خالل االأيام ال�سبعة املقبلة 
مل  الذي  باللقاح،  �سخ�س  األف   275 تطعيم 

تتم املوافقة عليه يف االحتاد االأوروبي.
حلماية  مهمة  خطوة  ناأخذ  :"اإننا  وقالت 

ال�سكان من فريو�س كورونا".
بيونتيك/ لقاحات  حاليًا  املجر  وت�ستخدم 
فايزر وموديرنا واأ�سرتازينيكا و�سبوتنيك يف.

فيكتور  اليميني  ال���وزراء  رئي�س  ويعتمد 
املنتجات  على  متزايدة  ب�سورة  اأورب���ان 
تراخي�س  منح  مت  وقد  وال�سينية.  الرو�سية 
يف  �سبوتنيك  للقاحي  الطارئ  لال�ستخدام 
و�سينوفارم يف املجر، رغم اأن تقارير ت�سري 
مو�سوعية  مراجعة  دون  حدث  هذا  اأن  اإىل 

م�ستقلة.
وبداأ املمار�سون العامون اأم�س يف ا�ستخدام 

لقاح �سينوفارم، وعلى اأ�سا�س تطوعي.
من  لقاح  جرعة  مليوين  املجر  وطلبت 
ماليني  وخم�سة  رو�سيا  من  يف  �سبوتنيك 
جرعة من لقاح �سينوفارم من ال�سني. ويبلغ 
ماليني  ع�رسة  من  اأق��ل  املجر  �سكان  عدد 

ن�سمة.

جمارك هامبورج ت�سبط اأكثر من 16 طناً 
من الكوكايين

هامبورج ـ )د ب اأ( :
هامبورج  مدينة  جمارك  �سبطت   
اأك���ر م��ن 16 ط��ن��ًا من  االأمل��ان��ي��ة 
الكوكايني يف خم�س حاويات قادمة 

من باراجواي.
واأعلن مكتب حتقيقات اجلمارك اأم�س 
اأنه مت العثور على املخدرات يف 12 
عبوات  اأ�سفل  املا�سي  �سباط/فرباير 
من ال�سفيح اململوءة بعجينة ح�سو.

اأكرب  هذه  ف��اإن  البيانات،  وبح�سب 
على  �سبطها  يتم  كوكايني  كمية 
اأك��رب  تعترب  كما  اأوروب����ا،  م�ستوى 
�سبطية منفردة على م�ستوى العامل.

�سبطت  التحقيقات،  اإط���ار  ويف 
اأن��ت��وي��رب  ال�����س��ل��ط��ات يف م��ي��ن��اء 
البلجيكي مرة اأخرى اأكر من 2ر7 طن 
املا�سي.  االأح��د  يوم  الكوكايني  من 
رجل  اعتقال  مت  البيانات،  وبح�سب 
من  بالقرب  فالردينجن  منطقة  من 
اأم�س.  �سباح  هولندا  يف  روت���ردام 
من  البالغ  الرجل  اأن  يف  وُي�ستبه 
ا�سترياد  عن  م�سوؤول  عاما   28 العمر 
الكوكايني.  م��ن  طنا   23 م��ن  اأك��ر 
وبح�سب مكتب التحقيقات اجلمركي، 

الكوكايني  من  الهائلة  الكمية  فاإن 
من  مبليارات  ال�سوقية  قيمتها  تقدر 

اليورو.
وق��ال وزي��ر ال��دول��ة امل�����س��وؤول عن 
االأملانية،  املالية  وزارة  اجلمارك يف 
�سد  ال�رسبة  "بهذه  بوزينجر:  رولف 
اجلرمية املنظمة املتعلقة باملخدرات 
- اأي�سا بف�سل التعاون النموذجي مع 

ال�سلطات ال�رسيكة االأوروبية - اأظهرت 
قوتها  اأخرى  مرة  االأملانية  اجلمارك 
اأنه  م�سيفا  لالإعجاب"،  مثري  ب�سكل 
التحقيق  اأن يجري مكتب  املقرر  من 
من  املزيد  هامبورج  يف  اجلمركي 
التحقيقات بتكليف من املدعي العام 
يف هامبورج وبالتن�سيق الوثيق مع 

النظراء الهولنديني.

مجموعة قر�سنة 
فيتنامية ت�ستهدف 

نا�سطين حقوقيين في 
األمانيا والفلبين

هانوي ـ )د ب اأ( :
اأو�سن  الفيتنامية  القر�سنة  جمموعة  نفذت   
لوت�س، املتهمة منذ فرتة طويلة باأنها مدعومة 
من احلزب ال�سيوعي احلاكم يف فيتنام، "حملة 
على  التج�س�س  برامج  هجمات  من  م�ستمرة 
ن�سطاء حلقوق االإن�سان يف البالد"، وفقًا لتقرير 

�سادر عن منظمة العفو الدولية اأم�س .
اأو�سن لوت�س،  اإن  الدولية  العفو  وقالت منظمة 
امل�ستمر  "التهديد  با�سم  اأي�سا  املعروفة 
املتقدم"، كانت م�سوؤوال عن اإر�سال ر�سائل بريد 
اإلكرتوين احتيالية حتتوي على روابط لربامج 
اأملانيا  يف  يتمركزون  نا�سطني  اإىل  جت�س�س 
وحتى   2018 عام  من  بدءاً  وفيتنام  والفلبني 

ت�رسين ثان/نوفمرب املا�سي.
ق�سم  يف  الباحثة  بانريجي،  ليخيتا  وكتبت 
"هذه  اأن  الدولية،  العفو  مبنظمة  التكنولوجيا 
لوت�س  اأو�سن  جانب  من  االأخ��رية  الهجمات 
ت�سلط ال�سوء على القمع الذي يواجهه الن�سطاء 
الفيتناميون يف الداخل واخلارج ب�سبب دفاعهم 
االإن�سان. وتنتهك هذه املراقبة غري  عن حقوق 
القانونية احلق يف اخل�سو�سية وتخنق حرية 

التعبري".

المفو�سية الأوروبية تكثف ال�ستعدادات لمواجهة 
تغير المناخ

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
االأوروب��ي��ة  املفو�سية  اقرتحت   
تغري  ملواجهة  ا�سرتاتيجية  اأم�س 
التكيف  زيادة  على  تركز  املناخ 
من  متزايد  عدد  و�سط  واملرونة، 
وال��ظ��روف  الطبيعية  ال��ك��وارث 

اجلوية القا�سية.
الكوارث  تاأثري  من  وللتخفيف 
ا�سرتاتيجية  تركز  الطبيعية، 
وتبادل  جمع  على  املفو�سية 
االحت���اد  دول  ب���ني  امل��ع��رف��ة 
التي  االأ�ساليب  ب�ساأن  االأوروب��ي 

تعمل ب�سكل اأف�سل.
كل  "وقف  اإن  املفو�سية  وقالت 
االحتبا�س  غ���ازات  انبعاثات 
احلراري اليوم لن مينع اآثار تغري 

املناخ التي حتدث بالفعل".
االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  وتتمثل 
لال�سرتاتيجية يف تو�سيع التكيف 
مبادرة  وهي  املناخ،  تغري  مع 
االأوروبية  املفو�سية  جانب  من 
التي  االأوروب��ي��ة  البيئة  ووكالة 
تغري  ح��ول  البيانات  ت�����س��ارك 
اإنه  املفو�سية  وذك��رت  املناخ. 

يتعني ا�ستثمار املزيد من االأموال 
م�ستخدميها  قاعدة  تطوير  يف 
وم�ساهميها. ووفقا لال�سرتاتيجية، 
التنفيذية  ال��ذراع  تن�سئ  �سوف 
مر�سداً  اأي�سا  االأوروب��ي  لالحتاد 
يف  وال�سحة  للمناخ  اأوروب��ي��ًا 
املناخ.  تغري  مع  التكيف  اإط��ار 

املناخ  اأمناط  على  هذا  و�سريكز 
التي ت�سكل اأي�سا خماطر �سحية، 
وتهديدات  احلراري  االإجهاد  مثل 
وامل��ي��اه.  ال��غ��ذاء  واأم���ن  �سالمة 
و�سيتم تد�سني املر�سد اجلديد يف 
العمل  �سبكة  لكن  اأذار/مار�س.   4
املناخي التي تتخذ من بروك�سل 

اال�سرتاتيجية  اإن  قالت  لها  مقرا 
لديها  ولي�س  للغاية  غام�سة 
للتكيف  كافية  ملمو�سة  خطط 
اإىل  داع��ي��ة  امل��ن��اخ،  تغري  م��ع 
"اإجراءات اأكر قوة ب�ساأن التكيف 
من  مزيد  عن  ف�سال  الداخل"  يف 

الدعم من الدول النامية.

اأثينا ـ )د ب اأ( :
"اإيه. اليونانية  االأنباء  وكالة  ذكرت   
�سنوات/   7/ طفاًل  اأن  اأم�س  اإن.اإيه" 
خميم  يف  ن�سب  حريق  بعد  ت��ويف، 
و�سط  طيبة  مدينة   يف  لالجئني، 

اليونان.
اليونانية  ال�سلطات  اإن  التقرير  وقال 
ب��داأ  احل��ري��ق  ي��ك��ون  اأن  يف  ت�ستبه 
اأ���رسة  تقطنه  خميم،  يف  مطبخ  يف 
وذكرت  ف��رداً.   11 من  مكونة  اإيرانية 
الالجئني عرقلوا يف  اأن  االإطفاء  فرقة 
بادئ االأمر عمل رجال االإطفاء باإلقاء 
ومنعوا  االإنقاذ  عمال  على  احلجارة 

الو�سول اإىل الطريق.
رجال  اإن  قولهم  ال�سكان  عن  ونقل 
االإطفاء و�سلوا يف وقت متاأخر للغاية 

اإىل املوقع.
وب��ع��د ت��دخ��ل ال�����رسط��ة، مت اإخ��م��اد  

احلريق.
الجئ   800 حوايل  اأن  تقارير  وذك��رت 
مبدينة  الواقع  املخيم  يف  يعي�سون 
طيبة، الذي يت�سع حلوايل 900 �سخ�س.
انتقد خبري  اأن  بعد  االأنباء  تلك  تاأتي 
حدود"  بال  "اأطباء  منظمة  من  نف�سي 
الالجئني  الق�سور يف خميمات  اأوجه 

اليونانيني، قائال اإن احلاجة اإىل تدفئة 
النا�س  ا�ستخدام  اإىل  اأدى  اخليام،  يف 
الفحم، مما  واإ�سعال  �سغرية  لدفايات 

يت�سبب يف خماطر ن�سوب حريق.  

وفاة طفل بعد حريق بمخيم لجئين 
و�سط اليونان

الت�سيك تتجه لت�ســــديد الإغالق لتجــنب حدوث 
»كارثة« بالم�ست�سفيات ب�سبب كورونا

براغ ـ )د ب اأ( :
عن  الت�سيك  جمهورية  اأعلنت   
ت�سديد االإغالق ب�سكل كبري، يف 
حماولة لل�سيطرة على حاالت 
يف  كورونا،  بفريو�س  االإ�سابة 
مواجهة احتمال حدوث "كارثة 

كاملة" يف امل�ست�سفيات.
عن  الك�سف  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
االإج����راءات  ب�ساأن  تفا�سيل 
اأن  بعد  اأم�س،  خالل  اجلديدة، 
اأندريه  الوزراء،  رئي�س  يناق�س 
اأع�ساء  مع  املقرتحات  بابي�س 
اإىل  باالإ�سافة  املعار�سة  من 

منظمات عمالية.
يكن  مل  "اإذا  بابي�س  واأ�ساف 
ج��دد،  خم��ال��ط��ني  اأي  ه��ن��اك 
اأي  هناك  يكون  اأن  ميكن  ال 
بدون تقدمي املزيد من  عدوى" 
"هذا  اأن  اإىل  م�سريا  التفا�سيل 
وال�سباب  قاتل  حقا  الفريو�س 

من بني هوؤالء الذين يتوفون".
واأ����س���اف رئ��ي�����س ال�����وزراء 
تكافح  ال��ب��الد  اأن  الت�سيكي 
االإ�سابة  ح��االت  يف  ارتفاعا 
الربيطانية  بال�ساللة  املتعلقة 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  من 
وحيدة  حالة  اإىل  باالإ�سافة 

مت  اإفريقيا،  جنوب  �ساللة  من 
ت�سم  جمموعة  لدى  اكت�سافها 
من  عائدين  اأ�سخا�س،  ثالثة 

اإفريقيا.
قيود  رفع  يتم  اأن  املقرر  ومن 
االإثنني  يوم  احلالية  االإغ��الق 
يف  بابي�س  وي��اأم��ل  امل��ق��ب��ل. 
متديدها. لكن من غري الوا�سح 
االأقلية  حكومة  كانت  اإذا  ما 

جتد  اأن  ميكنها  يرتاأ�سها  التي 
التاأييد للقيام بذلك.

وا�ستبعد بابي�س فتح املدار�س 
قريبًا،  وقت  اأي  يف  البالد  يف 
اإج���راء  ب��خ��ي��ار  �سمح  لكنه 
يف  منتظم  ب�سكل  اختبارات 

ال�رسكات.
و�سجلت وزارة ال�سحة اأم�س 15 
اإ�سابة جديدة  األفًا و672 حالة 

خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية. 
�سخ�س   6800 من  اأكر  ويتلقى 
العالج يف امل�ست�سفيات و1300 

يف مراكز العناية املركزة.
ومنذ بدء اجلائحة، مت ت�سجيل 
يف  موؤكدة  حالة  مليون  1ر1 
حالة  و682  األفًا  و19  البالد، 
يبلغ  �سكان  ع��دد  ب��ني  وف��اة 

حوايل 7ر10 مليون ن�سمة.

رو�سيا تعزز الغرامات المفرو�سة على المتظاهرين 
الذين يتجاهلون تعليمات ال�سرطة

مو�سكو ـ )د ب ا( :
�سوف ي�سطر املتظاهرون الذين  يتجاهلون 
اأكر،  غرامات  دفع  اإىل  ال�رسطة  تعليمات 
وفقا لقانون جديد وقعه الرئي�س الرو�سي 

فالدمري بوتني وٌن�رس يوم اأم�س .
ويبلغ اأق�سى حد للغرامة حاليًا 4000 روبل 
للغرامة يف  االأدين  احلد  وكان  دوالر(.   54(

ال�سابق يبلغ 1000 روبل.
منتهكي  عقوبة  ت�سل  لذلك،  وباالإ�سافة 
قواعد ال�رسطة لق�ساء نحو 120 �ساعة يف 
عقوبة  ت�سل  اأن  وميكن  الق�رسية،  اخلدمة 

 20 بقيمة  لغرامة  القواعد  انتهاك  مكرري 
األف روبل.

يف  مظاهرات  �سهدت  قد  رو�سيا  وكانت 
اأنحاء البالد ال�سهر املا�سي عقب احتجاز 
عودته  بعد  نافالني  اليك�سي  املعار�س 
من  العالج  يتلقى  كان  حيث  اأملانيا،  من 
اإن  يقول  اأع�ساب،  بغاز  لهجوم  تعر�سه 

احلكومة كانت وراءه.
من  تغرمي  اجل��دي��دة  العقوبات  وت�سمل 
غري  منظمات  ب�ساأن  معلومات  بن�رس  يدان 
و�سفها  مت   - بها  م�رسح  غري  حكومية 

باأنها " عمالء اأجانب" .. 

جنيف ـ )د ب اأ( :
 اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكني اأم�س اأن الواليات 
حقوق  جمل�س  داخل  انتخابات  الإج��راء  ت�سعى  �سوف  املتحدة 
 ، باملجل�س  ع�سويتها  ال�ستعادة  املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سان 
بعد ما يقرب من ثالث �سنوات من الغياب االأمريكي عن اأعلى هيئة 

حقوقية يف االأمم املتحدة.
الذي  االإنرتنت للمجل�س  و�سارك بلينكني كمراقب يف جل�سة عرب 
يتخذ من جنيف مقراً له. وغادرت الواليات املتحدة املجل�س يف 

ظل اإدارة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
وحقوق  الدميقراطية  املتحدة  الواليات  "ت�سع  بلينكني:  وقال 
االإن�سان يف �سميم �سيا�ستنا اخلارجية، الأنهما �رسوريان لتحقيق 
الدول  جميع  دعم  توا�سع  بكل  نطلب  اإننا   ... واال�ستقرار  ال�سالم 
يف  مقعد  اإىل  للعودة  حماولة  يف  املتحدة  االأمم  يف  االأع�ساء 
هذه الهيئة". واعرتف وزير اخلارجية باأن بالده تواجه حتدياتها 

اخلا�سة فيما يتعلق بالدميقراطية واحلقوق.

اأمريكا تعلن 
عن م�ساٍع 
ل�ستعادة 
مقعدها 

في مجل�س 
حقوق 

الإن�سان 



17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14679 Oó`©dG-2021 ôjGÈa 25 ¢ù«ªÿG á°VÉjôdG

ájOƒ©°ùdGôFGõédG

øjôëÑdG

ô°üeô£b

 á°VÉjôdG ≈∏Y º«îj ¿õëdG

¢ù«FQ ˆG óÑY IÉaƒH á«æjôëÑdG

 ó©H ,»æjôëÑdG »°VÉjôdG ´QÉ°ûdG ≈∏Y ¿õ◊G º«N

 ‘ AÉª°SC’G  RôHCG  óMCG  ,¢ù«FQ  ˆG  óÑY  IÉah  CÉÑf

.øjôëÑdG ‘ èæ«dƒÑdG á°VÉjQ

 ¢Vôe ™e ´GöU ó©H IÉ«◊G ¢ù«FQ ˆG óÑY ¥QÉah

 kÉÑFÉf  ¿Éc  å«M  ,á«°VÉŸG  IÎØdG  ‘  ¿ÉWöùdG

 OÉ–’G ¢ù«Fôd ÉÑFÉfh »æjôëÑdG OÉ–’G ¢ù«Fôd

.áÑ©∏d »Hô©dG

 èæ«dƒÑdG á°VÉjQ RhôH ‘ ¢ù«FQ ˆG óÑY ºgÉ°Sh

 äGRÉ‚E’G  øe ójó©dG  â≤≤M ¿CG  ó©H ,á«æjôëÑdG

.»Hô©dGh »é«∏ÿG iƒà°ùŸG ≈∏Y

 OÉ–’G  ¢ù«°SCÉJ  ‘  RQÉÑdG  QhódG  ,¢ù«Fôd  ¿Éch

 äGRÉ‚E’G øe ójó©dG ≥≤Mh èæ«dƒÑ∏d »æjôëÑdG

 øjôëÑdG  Öîàæe  ™e  ÖYÓc  áÑ©∏d  á«LQÉÿG

.´ÉaôdG …OÉfh

 ,¢ù«FQ ˆG óÑY ¬Ñ©d …òdG RQÉÑdG AÉ£©∏d Gôjó≤Jh

 èæ«dƒÑ∏d »Hô©dG OÉ–’G ¢ù«Fôd ÉÑFÉf √QÉ«àNG ”

.áÑ©∏dG ôjƒ£J ‘ IÒÑµdG ¬JÈÿ Gô¶f ,2017

âjƒµdG

¿GOƒ°ùdG

 ..áª≤dG πgCG ø«H øjó«Øà°ùªdG ôÑcCG ÜÉÑ°ûdG

OÉëJ’G OQÉ£J á«îjQÉJ Ió≤Yh áÑ«Ñ°T

 πFÉÑ≤dG

 Ióe ø∏©j

 øH ÜÉ«Z

Iô«©°T

É«°SBG äÉ«Ø°üJ áaÉ°†à°SG Ö∏W ≈∏Y ô≤à°ùj »àjƒµdG OÉëJ’G

√QGO ô≤Y »a á«YÉHôH ïjôªdG ô¡≤j Üƒ∏c Éà«a

∫óé∏d ô«ãªdG √QGôb ô°ùØj »fÉª«°Sƒe :ô£b ÖY’

 ΩÉeCG ∫OÉ©àdG

 áé«àf IôcƒdG

ádƒÑ≤e

 ≈∏Y ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe QÉà°ùdG ∫ó°SCG

 ÒeC’G ¢SCÉc …QhO øe 20`dG ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe

.ÚaÎëª∏d ¿Éª∏°S øH óªfi

 Éeóàfi ÉYGöU ádƒ÷G √òg äÉjQÉÑe äó¡°Th

 ¢VÉjôdG »HôjO Ö∏b å«M ,IQGó°üdG ájófCG ÚH

 ∫Ó¡dG ≈∏Y öüædG Rƒa ó©H ™«ª÷G äÉHÉ°ùM

.AÉKÓãdG  ∫hC’G ¢ùeCG ,(0-1)

 ,ádƒ÷G √òg øe øjó«Øà°ùŸG RôHCG ÜÉÑ°ûdG ¿Éch

 õcôŸG  ÖMÉ°U  »∏gC’G  ≈∏Y  Ö∏¨J  ÉeóæY

 øe ∫Ó¡dG ∞«°UƒdG IQÉ°ùN ∫Ó¨à°ùe ,ådÉãdG

 41 ó«°UôH IGQó°üdÉH çƒ«∏dG  OôØà«d ,öüædG

 .¬«°ùaÉæe ÜôbCG øY •É≤f 5 ¥QÉØH ,á£≤f

 ΩôcCGh  áàaÓdG  ¬éFÉàf  ÜÉÑ°ûdG  …OÉf  π°UGh

 ócDƒ«d  ,áØ«¶f  á«KÓãH  IóL  »∏gCG  áaÉ«°V

.…QhódG IGQó°U AÓàYÉH ¬à«≤MCG

 ïjQÉJ ‘ »∏gC’G ≈∏Y ¥ƒØàj ÜÉÑ°ûdG äÉHh

 ,ÚaÎëŸG …QhO ‘ Ú≤jôØdG ÚH äÉ¡LGƒŸG

 8  πHÉ≤e  ™°SÉàdG  √Rƒa  ÜÉÑ°ûdG  ≥≤M  å«M

.»∏gCÓd äGQÉ°üàfG

 Gòg  IQÉ°ùN  …QhódG  ¥ôa  πbCG  ÜÉÑ°ûdG  ó©jh

 ,§≤a äÉjQÉÑe 3 ‘ ¬JQÉ°ùîH ∂dPh ,º°SƒŸG

 ¿B’G ≈àM …QhódG ‘ É«eƒég iƒbC’G ¬fCG Éªc

.Éaóg 42`H

 ådÉãdG Ì©àdÉH ¬£ÑîJ IóL »∏gCG π°UGh Éªæ«H

 ,á£≤f 32 óæY √ó«°UQ óªéà«d ,‹GƒàdG ≈∏Y

 .…QhódG Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæŸG ‘ ¬Xƒ¶M π≤Jh

 á∏µ°ûe  ÜÉÑ°ûdG  ΩÉeCG  ≥jôØdG  áÁõg äôéah

 åjóM ó©H  ∂dPh  ,≥jôØdG  IGQOEÉH  ∞°ü©J  ób

 ¢ùjƒ©dG óªfih áeƒ°ùdG ôªY ≥jôØdG »ª‚

 ÚÑYÓdG  ÚH  ΩÉé°ùf’G  ΩóYh  πcÉ°ûŸG  øY

 öüædG  ÚH »HôjódG  IGQÉÑe äó¡°T  .IQGOE’Gh

 ,IÒãŸG  çGóMC’G  øe  ójó©dG  ,∫Ó¡dG  ¬ÁôZh

 …òdG ,∫Ó¡dG ≈∏Y É«°SÉb áÁõ¡dG ÒKCÉJ ¿ƒµ«°Sh

 5 ¥QÉØH ÉØ∏îàe ,á£≤f 36 óæY √ó«°UQ óªŒ

 .ÜÉÑ°ûdG Qó°üàŸG øY •É≤f

 ≈∏Y GQÉ°üàfG ¥ôØdG ÌcCÉc ¬∏é°S öüædG RõYh

 ΩÉ¶f  QGôbEG  òæe  …Oƒ©°ùdG  …QhódG  ‘ ∫Ó¡dG

 ¬≤«≤ëàH ∂dPh ,2009-2008 º°Sƒe ±GÎM’G

 .º«YõdG ≈∏Y äGQÉ°üàfG 8`d

 •ÉÑ°†f’G  áæ÷  Qó°üJ  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh

 Gô¶f ,Ú≤jôØdG ≥ëH á«dÉe äÉeGôZ ,¥ÓNC’Gh

 äÉbÉ£H ≈∏Y ≥jôa πc øe ÚÑY’ 6 ∫ƒ°ü◊

 .AGôØ°U

 ôjóe áKOÉM ó©H GÒÑc ÉbRCÉe ∫Ó¡dG ¬LGƒj Éªc

 öüædG ÖY’ ™e …ôjôc Oƒ©°S …OÉædÉH IôµdG

 .¢Sƒ«KÉe ¢ShÎ«H

 ¥ôa  øe ÜGÎb’G  á°UôØH  OÉ–’G  …OÉf  •ôa

 áeOÉ°U  áÁõg  ≈≤∏J  Éeó©H  ∂dPh  ,IGQó°üdG

 óªéà«d ,(1-3) »∏°ü«ØdG ¬Ø«°V øe √ÒgÉª÷

 .™HGôdG õcôŸG ‘ á£≤f 32 óæY √ó«°UQ

 ,OÉ–’G ΩÉeCG ¬∏é°S πjó©J ‘ »∏°ü«ØdG í‚h

 ïjQÉJ  ‘  Ú≤jôØdG  »àØc  ähÉ°ùJ  å«M

 äGQÉ°üàfG  7`H  ÚaÎëŸG  …QhóH  äÉ¡LGƒŸG

 .≥jôa πµd

 å«M ,»∏°ü«ØdG ΩÉeCG OÉ–’G Ió≤Y â∏°UGƒJh

 »∏°ü«ØdG ≈∏Y Ö∏¨àdG øe OÉ–’G øµªàj ⁄

 Oƒ©jh  ,Ú≤jôØdG  ÚH  äÉ¡LGƒe  7  ôNBG  ‘

 º°Sƒe ‘ »∏°ü«ØdG ≈∏Y OÉ–Ód QÉ°üàfG ôNBG

 .2016

 Ì©J øe øjó«Øà°ùŸG RôHCG ¥ÉØJ’G …OÉf Î©jh

 ¬Ø«°V ≈∏Y RƒØdG ¬≤«≤– ó©H ∂dPh ,OÉ–’G

 30  ó«°UôH  ¢ùeÉÿG  õcôª∏d  ó©°ü«d  ,íàØdG

 ÖMÉ°U ó«ª©dG øY §≤a Úà£≤f ¥QÉØH ,á£≤f

.™HGôdG õcôŸG

 º‚ ¿CG ,AÉ©HQC’G ¢ùeCG ,πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ø∏YCG

 IóŸ Ö«¨«°S IÒ©°T øH óªfi §°SƒdG §N

.áHÉ°UE’G »YGóH óMGh ´ƒÑ°SCG

 "∑ƒÑ°ù«a" ≈∏Y ¬àëØ°U ÈY …OÉædG í°VhCGh

 ÊÉ©j ÖYÓdG ¿CG âØ°ûc á«Ñ£dG ¢UƒëØdG ¿CG

 ™aO Ée ƒgh ,áeÉ°†dG á∏°†©dG ‘ ÜÉ¡àdG øe

 πÑb ´ƒÑ°SCG  IóŸ áMGQ ¬ëæŸ »æØdG  RÉ¡÷G

.äÉÑjQóà∏d IOƒ©dG

 ájOƒdƒe á¡LGƒe øY ∂dòH IÒ©°T øH Ö«¨«°Sh

 äÉjQÉÑe áªb ‘ πÑ≤ŸG âÑ°ùdG Ωƒj ôFGõ÷G

.…QhódG øe 15``dG á∏MôŸG

 áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH êhôî∏d ô£°VG IÒ©°T øH ¿Éch

 É¡«a Ö∏¨J »àdG IGQÉÑŸG øe 29 á≤«bódG ‘

 / 1 ‹ÉŸG Ö©∏ŸG ¬Ø«°V ≈∏Y πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T

 øe 32`dG QhO ÜÉjEG ‘ »°VÉŸG óMC’G Ωƒj ôØ°U

.á«dGQóØfƒµdG ¢SCÉc

 Iôµd  »àjƒµdG  OÉ–’G  IQGOEG  ¢ù∏›  ô≤à°SG

 äÉjQÉÑe áaÉ°†à°S’ Ö∏£H Ωó≤àdG ≈∏Y ,Ωó≤dG

 ájƒ«°SB’G  äÉ«Ø°üàdÉH  á«fÉãdG  áYƒªéŸG

 ¢SCÉch ,2022 ô£b ∫ÉjófƒŸ á∏gDƒŸG ácÎ°ûŸG

 .2023 Ú°üdÉH É«°SBG

 ∫ÉÑ«fh  É«dGÎ°SCG  ¤EG  âjƒµdG  ∂dòH  º°†æJh

 äÉ°ùaÉæe áaÉ°†à°S’ πKÉ‡ Ö∏£H Éeó≤J øjò∏dG

 ÖfÉL ¤EG âjƒµdG º°†J »àdG á«fÉãdG áYƒªéŸG

.¬«ÑjÉJ Ú°üdGh ∫ÉÑ«f ,¿OQC’G ,É«dGÎ°SCG

 ô¨æµdG ÚH á°SöT á°ùaÉæe áYƒªéŸG ó¡°ûJh

 Öîàæe ÖfÉL ¤EG ,∞«°UƒdG ¥QRC’Gh Qó°üàŸG

 .QƒÑ©dG IôcòJ ≈∏Y Ö«JÎdG ådÉK ¿OQC’G

 ™e ≥«°ùæàdG CGóH »àjƒµdG OÉ–’G ¿CG Éæª∏Yh

 ºYódG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áØ∏àîŸG  äGQGRƒdG

 OÉ–’G  äÉÑ∏£àe  ÒaƒJ  πLCG  øe  Üƒ∏£ŸG

 ™e áYƒªéŸG äÉ°ùaÉæe áaÉ°†à°S’ …ƒ«°SB’G

 áHƒ∏£ŸG  á«ë°üdG  ÒHGóàdGh  §HGƒ°†dG  ÒaƒJ

.ÉfhQƒc ¢SÒa QÉ°ûàfG øe óë∏d

 ó©H Éª¡e ÉÑ∏£e áYƒªéŸG áaÉ°†à°SG πã“h

 øe IOÉØà°SÓd OÉ–’ÉH á«æØdG áæé∏dG á«°UƒJ

 Rõ©j É‡ ,âjƒµdÉH áª°SÉ◊G äÉjQÉÑŸG áeÉbEG

.πgCÉàdG ¥ÉÑ°S ‘ ¥QRC’G ®ƒ¶M øe

 áÁõg  ,‹ƒ¨fƒµdG  Éà«a  ≥jôa  ≥◊CG

 ÊGOƒ°ùdG  ïjôŸG  ¬Ø«°†Ã  á«îjQÉJ

 AÉKÓãdG  ∫hC’G  ¢ùeCG  ,(1-4)  áé«àæH

 áæjóe  ‘  AÉbQõdG  Iôgƒ÷G  OÉà°ùH

 á«fÉãdG  ádƒ÷G  øª°V  ,¿ÉeQO  ΩCG

 ∫É£HCG  …QhóH  ¤hC’G  áYƒªéŸG  øe

.É«≤jôaEG

 ≥jôW øY ≥Ñ°ùdG ±ó¡H ïjôŸG Ωó≤J

 ¿CG  πÑb  ,7  á≤«bódG  ‘  …ÒJ  ∞«°S

 ≥jôW øY á«°SÉb á«YÉHQ Éà«a Rôëj

 ≥FÉbódG ‘ "∂jôJÉg" ÉÑeÉ«e ó«HhCG

.(35) ÊÉÑ©°T á©ªLh ,(68h 75h 29)

 3 ∫hCG Üƒ∏c Éà«a ó°üëj RƒØdG Gò¡Hh

 ,áYƒªéŸG áaÉ°Uh πàëjh ¬d •É≤f

 øe ¤hC’G  ádƒ÷G  ‘ ¬JQÉ°ùN ó©H

 6`H  É k«dÉM Qó°üàŸG  ÊGõæàdG  ÉÑª«°S

.•É≤f

 πjP  ‘  ïjôŸG  ™Ñ≤j  ,πHÉ≤ŸG  ‘

 øe ¬JQÉ°ùN ó©H •É≤f ¿hóH Ö«JÎdG

 …öüŸG »∏gC’G øe É¡∏Ñbh Üƒ∏c Éà«a

.•É≤f 3`H ådÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U

 ¬àÑZQ  øY  GôµÑe  ïjôŸG  öûc

 ∞«°S  á°Uôa  ∫ÓN  øe  ,á«eƒé¡dG

 πNGO πZƒJ ÚM ,2 á≤«bódG ‘ …ÒJ

 Iôc  §¨°†dG  â–  Oó°Sh  ¥hóæ°üdG

 ºFÉ≤dG  QGƒéH  IÒ£N  äôe  á«Ñdƒd

.øÁC’G

 öùjC’G  Ò¡¶dG  Ωó≤J  ,πHÉ≤ŸG  ‘

 ,ƒdhRƒd â°ù«fôjEG Üƒ∏c Éà«Ød §«°ûædG

 ¥hóæ°üdG  áaÉM ≈∏Y  ÚÑY’ ÆhGQh

 ÚÁ  äôe  áØMGR  ájƒb  Iôc  Oó°Sh

 .π«ædG óéæ oe ¢SQÉ◊G

 íààaG ≈àM GkÒãc ïjôŸG ô¶àæj ⁄h

 ó¡e  ÉeóæY  7 á≤«bódG  ‘ ,áé«àædG

 ¤EG  á«°SCGQ  Iôc  …ÒJ  øjódG  ∞«°S

 ‘ á©FGQ Iôc Oó°ù«d …hÉ°üdG ¿Éª°ùdG

.±ƒ«°†dG ∑ÉÑ°T

 øY ,É©jöS AÉ≤∏dG Üƒ∏c Éà«a πNOh

 …Rƒ°S  É‚ÉÁR  §°SƒdG  ÖY’ ≥jôW

 ‘ ,ƒdhRƒd â°ù«fôjEG öùjC’G Ò¡¶dGh

 AÉ«°V ïjôŸG Qƒfi »FÉæK ™LGôJ πX

 ≈∏Y  ∂dP  ôKCÉa  ,ÊƒjƒjÉc  ó«©°Sh

.πeÉµdÉH ÊGOƒ°ùdG ´ÉaódG

 ¿CG Éà«a OÉc AGOC’G ‘ ¬bƒØàd áé«àfh

 êQÉN øe ájƒb Iôc øe ∫OÉ©àdG ∑Qój

 ,É‚ÉjÉe  ó«HhCG  ÉgOó°S  ¥hóæ°üdG

.20 á≤«bódG ‘ á°VQÉ©dG øe äóJQG

 ,∫OÉ©àdG Éà«a ∑QOCG 29 á≤«bódG ‘h

 …Rƒ°S É‚ÉÁR É¡æe Oó°S ,áØdÉfl øe

 óéæ oe ¢SQÉ◊G Égó°U ájƒb áØMGR Iôc

 ´ÉaO CÉWÉÑJ ,äGOQÉj â°ùdG πNGO π«ædG

 ÉÑeÉ«e É¡∏ªµ«d É¡à«à°ûJ ‘ ïjôŸG

.≈eôŸG ‘ ÊÉ«cƒcƒe

 áeó°U øe ïjôŸG ≥«Øà°ùj ¿CG πÑbh

 ÊÉãdG  ¬aóg  Éà«a  ±É°VCG  ∫OÉ©àdG

 Ò¡¶dG  É¡H  ÖÑ°ùJ  ,AGõL  á∏cQ  øe

 â°ùe’ ájƒb Iôc Oó°S ÚM ,â°ù«fôjEG

 ,ƒ≤fôc øªMôdG óÑY øÁC’G Ò¡¶dG ój

 ≈Ø£°üe …ôFGõ÷G ºµ◊G É¡Ñ°ùàMGh

 á©ªL  ìÉéæH  ÉgOó°Sh  ,∫ÉHôZ

.35 á≤«bódG ‘ ÊÉÑ©°T

 …ÒJ  ∞«°S  QógCG  ,38  á≤«bódG  ‘h

 §≤°SCG  ÚM  ,≥≤fi  ±óg  á°Uôa

 πNGO  Iôc  ¬°SCGôH  ÊƒJ  …Òé«ædG

 ¿Éc  …òdG  ∞«°S  øµd  ,äGOQÉj  â°ùdG

 áØ«©°V Iôc Oó°S  áÑbGôŸG øe É«dÉN

.±ƒ°ûµŸG ≈eôŸG ‘

 ∑ÉÑJQG Éà«a π¨à°SG 40 á≤«bódG ‘h

 Éaóg ∞«°†j  ¿CG  OÉch  ,ïjôŸG  ´ÉaO

 π«HÉchO ÉgOó°S »àdG IôµdG øe ÉãdÉK

 óéæe ¢SQÉ◊Gh ≈eôŸG ‘ ƒcƒdƒe

 QGƒéH á«dÉY äôe IôµdG øµd ,Ωó≤àe

.øÁ’G ºFÉ≤dG

 øjódG öüf iôLCG ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘

 ÓjóÑJ ,ïjôª∏d »æØdG ôjóŸG ,»HÉædG

 …óæZhC’G  ó«©°S  êhôîH ájGóÑdG  ™e

.¢VƒY …óLh ÜÉ©dC’G ™fÉ°U ∫ƒNOh

 ¬Hƒ∏°SCG ≈∏Y Üƒ∏c Éà«a ≥jôa ßaÉMh

 äÉªé¡H  ¥Ó£f’Gh  ó«÷G  ´ÉaódÉH

 ƒÑY’ äÉªà°SG Éª«a ,IÒ£Nh áª¶æe

.Ö©∏ŸG ‘ º¡eGóbCG â«Ñãàd ïjôŸG

 ‘ ådÉãdG ±ó¡dÉH ïjôŸG Éà«a CÉLÉah

 ,ÉÑeÉ«e ó«HhCG ≥jôW øY 54 á≤«bódG

 ´ÉaO  Ö∏b  ‘  Iôjô“  øe  Gó«Øà°ùe

 Oó°ùa  ,ƒcƒdƒe  π«HÉchO  øe  ïjôŸG

.≈eôŸG ‘ ìÉ«JQÉH ÉÑeÉ«e

 äÓjó©J IóY »HƒædG ÜQóŸG iôLCGh

 ¢ùcƒJÉeh ÊƒJ øe πc êhôîH ÉYÉÑJ

 øe  πc  ∫ƒNOh  …hÉ°üdG  ÊÉª°ùdGh

 É‚ÉH óæjh »æ«cQƒÑdGh áæjóŸG …Èc

 øµd ,Ú°ùM ‹hõ÷G ÜÉ°ûdG ÖYÓdGh

.Ò¨àj ⁄ ïjôŸG ∫ÉM

 ôjóŸG ,ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H »≤jôaEG Üƒæ÷G öùa

 ‘ ∫óé∏d ÒãŸG √QGôb , …öüŸG »∏gCÓd »æØdG

 õcôe ‘ ÚÑY’ 3 ∑GöTEÉH ÊGõæàdG ÉÑª«°S AÉ≤d

.™aGóŸG §°SƒdG

 ÒNC’G  áaÉ«°V ‘ ÉÑª«°S  ΩÉeCG  »∏gC’G  öùNh

 ¤hC’G áYƒªéª∏d á«fÉãdG ádƒ÷ÉH OQ ¿hO ±ó¡H

.É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhóH

 ÖÑ°ùH  IOÉM  äGOÉ≤àf’  ÊÉª«°Sƒe  ¢Vô©Jh

 ™aGóŸG  §°SƒdG  §N  ‘  ÚÑY’  3  ¬cGöTEG

.ÊGõæàdG ≥jôØdG ΩÉeCG óFGõdG ßØëàdGh

 AÉL QGô≤dG Gòg" :¬jOÉf ™bƒŸ ÊÉª«°Sƒe ∫Ébh

 ±hôX kÉ°†jCGh ÉÑª«°S Ö©d á≤jôW á°SGQO áé«àf

 ,áHƒWôdGh IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQÉH Å«°ùdG ¢ù≤£dG

 ‘ ÚÑY’ áKÓãH IGQÉÑŸG CGóÑf ¿CG kÉ«©«ÑW ¿Éµa

."á«eƒégh á«YÉaO ΩÉ¡Ã §°SƒdG §N

 IQÉ°ùî∏d  »∏gC’G  OÉb  ß◊G  Aƒ°S  ¿CG  í°VhCGh

 ≥jôØdG øµdh IÒÑc IGQÉÑe Ωób ÉÑª«°S ¿CG kGócDƒe

 âëæ°S Éeó©H á°UÉN áÁõ¡dG ≥ëà°ùj ’ ôªMC’G

 ¢Uôa  IóYh  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  ‘  ¢Uôa  3  ¬d

 ¤EG  QÉ°TCGh  .Gó«L  π¨à°ùJ  ⁄  ÊÉãdG  •ƒ°ûdÉH

 á¡LGƒe ‘ ÒÑc ßM Aƒ°S ¬aOÉ°U »∏gC’G ¿CG

 »∏gC’G  ¿CG  ÊÉª«°Sƒe  ócCGh  .ÊGõæàdG  ÉÑª«°S

 ‘ äÉjQÉÑe 6 π°UCG øe §≤a ÚJGQÉÑe ¢VÉN

 ,áª¡e äÉjQÉÑe ∑Éæg ∫GõJ’h ,äÉYƒªéŸG QhO

. πgCÉàdGh RƒØdG ≥«≤ëàd É¡«a πJÉ≤j ¿CG ¬«∏Y

 ΩÉeCG IQÉ°ùÿG áëØ°U ≥∏¨«°S ≥jôØdG ¿CG í°VhCGh

 óMC’G Ωƒj ¢û«÷G ™FÓW AÉ≤d ‘ õ«cÎ∏d ÉÑª«°S

.…öüŸG …QhódÉH πÑ≤ŸG

 ∫OÉ©àdG ¿CG ,ô£b ÖY’ ,ó«dh ódÉN ÈàYG

 πX ‘ ,ádƒÑ≤e  áé«àf  ,IôcƒdG  ΩÉeCG

.IGQÉÑŸG É¡Jó¡°T »àdG ±hô¶dG

 ≈∏Y  ¬°ùØf  »Ñ∏°ùdG  ∫OÉ©àdG  ¢Vôah

 âª«bCG  »àdG  ,ô£bh  IôcƒdG  IGQÉÑe

 OÉà°S ≈∏Y ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe

 QÉWEG ‘ ,»Hô©dG …OÉædÉH ÒÑµdG óªM

.…ô£≤dG …QhódG øe 17 ádƒ÷G äÉjQÉÑe

 á«eÓYEG  äÉëjöüJ  ‘  ódÉN  ∫Ébh

 ¢ù«dh  RƒØdG  πLCG  øe  AÉ≤∏dG  Éæ∏NO"
 ⁄ øµd  ,IóMGh  á£≤f  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

."≥«aƒàdG ÉæØdÉëj

 ,¢UôØdG  øe  ójó©dG  ÉfQógCG"  ±É°VCGh

 á°UÉN ,áÄ«°S áé«àf ¢ù«d ∫OÉ©àdG øµd

."Ió«÷G ¥ôØdG øe Éæ°ùaÉæe ¿CG

 …ƒb »YÉaO πµ°ûH Ö©d IôcƒdG" ™HÉJh

 É¡Jó¡°T »àdG Oô£dG ádÉM ó©H á°UÉN

."IGQÉÑŸG

 ,íéæf ⁄ øµd πé°ùf ¿CG ÉædhÉM" ”CGh

 ‘ RƒØdG øY åëÑdGh ¢†jƒ©àdG Éæ«∏Y

."áeOÉ≤dG äÉjQÉÑŸG



 �شدد الربتغايل بي���درو اإميانويل، املدير الفني 

للعني، عل���ى اأهمية مباراة فريقه اأمام م�شيفه 

الظف���رة الي���وم اخلمي�س، يف اجلول���ة 18 من 

دوري اخلليج العربي، موؤكداً اأن املناف�س اأظهر 

اإمكاني���ات جي���دة يف املواجه���ة الأخرية مع 

ال�شارقة.

واأ�شاف م���درب الع���ني، يف املوؤمتر ال�شحفي 

التقدميي: "اأظهر الظف���رة قوة هجومية كبرية، 

وب���دا الفريق اأك���ر تنظيما عل���ى م�شتوى كل 

اخلط���وط بالك���رة وبدونها، واأدرك جي���داً باأن 

ملواجهة لن تكون �شهلة".

واأكمل: "اأ�شعر بالثقة هذه املرة، لأننا قدمنا اأداًء 

جيداً اأمام الفجرية على اأر�شنا وحققنا النقاط 

الثالث، وهدفنا القريب حاليا اأن نكون اأحد فرق 

املقدمة الثالث، وبفوزنا على الظفرة ميكننا اأن 

نقرتب اأكر من هدفنا".

وح���ول اإ�شابة �شانع األعاب���ه الياباين، �شويا 

ناكاجيما، قال: "بالطبع نعاين الآن من اأوقات 

�شعب���ة، لأننا �شنفقد اأح���د الالعبني املهمني، 

ب�شبب تعر�شه لالإ�شابة خالل احل�شة التدريبية 

الأخرية الأمر الذي يعترب �شعبا علينا".

واأ�ش���اف: "راأينا ما باإمكان فعله ناكاجيما من 

اأجل الفريق، ون�شعر بالأ�شف لتعر�شه لالإ�شابة، 

ولكننا ناأمل اأن يتعافى من الإ�شابة ب�شكل جيد، 

وينبغ���ي اأن جند احللول، لأن���ه من ال�شعب اأن 

جند بديال لالعب الياباين بنف�س قدراته".

وزاد م���درب العني: "يف هذا الوقت من املو�شم، 

عادة ما نواجه حلظات �شعبة نتيجة لتعر�س 

الالعب���ني لالإ�شابات والغياب���ات وغريها من 

الأمور املختلفة، ولك���ن الفريق دائما ما يظهر 

�شخ�شيته احلقيقة".

ووا�ش���ل: "طموحاتنا كبرية ونرغب يف حتقيق 

املزي���د من الإجنازات، وعلين���ا دائما اأن نحلل 

اأدائنا احلقيقي كل اأ�شبوع ونبذل اأق�شى طاقاتنا، 

ويف الوقت احلايل مقارن���ة مع اجلهد املبذول 

لي�س كافيا".

وتابع: "كل ما علينا الرتكيز عليه مباراتنا مع 

الظفرة، واختيار الت�شكيلة الرئي�شية املناف�شة 

والقوي���ة والالعب���ني الذي���ن يوؤمن���ون باأنهم 

ي�شتطيعون اأن يقدموا اأداًء م�شابهًا لأداء الفريق 

يف مباراتنا الأخرية، وح�شد النقاط الثالث".

واأمت: "ر�شالتي للجماه���ري ال�شتمرار يف الثقة 

بقدرات الفريق، وحتى يف تلك الأوقات ال�شعبة 

التي مررنا بها، علينا اأن نقاتل واأن نبقى معا 

ي���دا بيد وهذا هو هدفنا له���ذا الأ�شبوع وعلينا 

اإظهار الحرتام للظفرة".

ومن جانبه، قال التوجويل لبا كودجو، مهاجم 

العني، اأن اأه���داف فريقه لن تتغري و�شيقاتلون 

من اأجل حتقيقها مهم���ا كان حجم التحديات، 

واأنه���م يدخلون كل مباراة بهدف الفوز، وح�شد 

النقاط الثالث.

اأكد ال�رصبي ف���وك رازوفيت�س، مدرب الوح���دة، اأنه ل يتوقع 

مب���اراة �شهلة اأمام الو�شل اليوم اخلمي�س، يف اجلولة 18 من 

دوري اخللي���ج العربي، على �شوء امل�شتويات والنتائج التي 

يحققها مناف�شه يف الفرتة الأخرية.

وقال مدرب الوحدة، يف املوؤمتر ال�شحفي التقدميي: "مواجهتنا 

اأم���ام الو�شل مهمة جدا ومف�شلي���ة لنا يف دوري املحرتفني، 

خا�شة واأن الو�شل تطور كثريا موؤخرا". واأ�شاف: "اأعرف كيف 

يلع���ب املناف�س، ول اأتوقع مواجه���ة مفتوحة بني الفريقني، 

ونح���ن نثق بقدراتن���ا على حتقيق الفوز والع���ودة بالنقاط 

الثالثة من دبي، و�شنخو�س املباراة بدون اأي غيابات".

ومن جانبه، قال يل مي���وجن لعب الوحدة: "ن�شعى لتحقيق 

الفوز عل���ى الو�شل ويف جميع مبارياتن���ا املقبلة، ونتوقع 

مباراة �شعبة، وهو ما يتطلب منا الرتكيز الكامل، وبذل اأق�شى 

جهد لتحقيق الفوز".

دبي ــ وام:

 اأ�ش���اد الحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا " 

بجهود واحرتافية احتاد الإمارات لكرة القدم 

برئا�شة ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي يف 

ملفات تطوير اللعب���ة وو�شع ا�شرتاتيجية 

�شاملة ل���كل القطاعات الإداري���ة والفنية 

والت�شويقية والإعالمي���ة ، وكذلك التعاون 

والتن�شيق امل�شتمر مع الحتاد الدويل حول 

كل الربامج واملبادرات التي تخدم لعبة كرة 

القدم.

جاء ذلك يف خطاب تلق���اه احتاد الإمارات 

لكرة القدم م���ن الحتاد الدويل اأ�شاد خالله 

بالتعام���ل املثايل لحتاد ك���رة القدم مع 

جائحة "كورونا"، حيث يعترب من الحتادات 

الرائدة التي تعامل���ت مع اجلائحة بوعي، 

وجنحت يف احلفاظ على لعبيها ومدربيها 

وكل اأع�ش���اء اأ�رصة كرة الق���دم يف الدولة، 

يف نف�س الوقت مع توفري البيئة املنا�شبة 

ملمار�شة التدريبات، وا�شتئناف املباريات يف 

خمتلف البطولت، يف ظل تطبيق بروتوكول 

�شحي عايل اجلودة واإجراءات دقيقة ت�شمن 

�شالمة اجلميع.

واأ�شاد "الفيفا" بالتنظيم املثايل والنموذجي 
ملباراتي الدور ن�شف النهائي لبطولة كاأ�س 

�شاحب ال�شمو رئي����س الدولة، والفعاليات 

واملبادرات التي قام بها فرق العمل امل�رصفة 

على البطولة، خا�شة مبادرة و�شع ال�شا�شات 

العمالق���ة يف امللع���ب واتاح���ة الفر�شة 

للجماهري بالتفاعل مع اأحداث املباريات.

واأك���د الحت���اد الدويل وقوف���ه الدائم مع 

الحت���اد الإمارات���ي ودعمه ل���كل الأفكار 

واملب���ادرات التي ت�شج���ع على بث روح 

احلما�س بني الالعبني واجلماهري.

وا�شدل ال�شتار اأم�س على الدور ن�شف النهائي 

للبطول���ة الأغلى ، حيث تاأهل فريقا �شباب 

الأهلي والن�رص اإىل املب���اراة النهائية بعد 

فوزهما على بني يا�س وال�شارقة. 

و�شه���دت مبارات���ا الدور ن�ش���ف النهائي 

تنظيم���ا ا�شتثنائيًا يواك���ب التطور الذي 

ت�شهده الكرة الإماراتية على كافة ال�شعد، 

اإجراءات احرتازي���ة ووقائية ت�شمن  وفق 

�شالمة كل من يف امللعب.

ونال تنظيم املباراتني اعجاب وا�شتح�شان 

املراقبني من و�شائ���ل اإعالم، واأجهزة فنية 

واإدارية، ولعبي الأندية الأربعة واجلماهري 

التوا�ش���ل  من�ش���ات  ع���رب  واملتابع���ني 

الجتماعي ، الأمر ال���ذي �شاهم يف ت�شدر 

و�شم البطولة قائمة ترند الإمارات بعد اأن 

حقق اأكر من "11 مليون م�شاهدة يف وقت 

قيا�شي ، كذلك هو احلال لو�شمي �شو�شيال 

الكاأ�س والكاأ�س يف بيتنا.

وبداأ الرتويج للدور ن�شف النهائي قبل اأيام 

من موع���د املباراة من خ���الل بث مقاطع 

فيديو متنوع���ة و�شور واأخبار تربز و�شول 

الأندي���ة الأرب���ع اإىل هذا ال���دور ، وتنظيم 

ال�شحفية  واملوؤمترات  الفنية  الجتماعات 

التقدميية بح�ش���ور ممثلي و�شائل الإعالم 

اإىل جانب م�شابقة توقع نتيجة كل مباراة 

التي �شهدت م�شاركة وا�شعة من املتابعني.

و�شاهم���ت املن�شات الإخباري���ة الوطنية 

املعروفة بالدولة يف ت�شليط ال�شوء على 

مبارات���ي الدور ن�ش���ف النهائي من خالل 

متابع���ة تدريب���ات ُكل فري���ق قبل موعد 

املب���اراة، واج���راء لقاءات م���ع املدربني 

والالعب���ني واجلماه���ري وتواجده���م يف 

املناطق الإعالمية املخ�ش�شة يف املالعب 

يوم املباراة.

وتداول املتابعون لقطة مميزة جداً لالعب 

فري���ق الن����رص �شبي�شتيان تيغ���ايل الذي 

عرب ع���ن فرحته بت�شجي���ل الهدف الثالث 

يف مرمى ال�شارقة بالذه���اب اإىل ال�شا�شة 

املخ�ش�شة جلماهري الن�رص والحتفال مع 

اأفراد عائلته مبنا�شبة ت�شجيل الهدف ويوم 

ميالده يف لقطة معربة جدا .

م���ن جانب���ه تقدم حمم���د عب���داهلل هزام 

الظاه���ري الأم���ني الع���ام لحت���اد الكرة 

بال�شكر التقدير اإىل رعاة الحتاد الر�شميني 

 ADQ و  الحت���اد  وط���ريان  ات�ش���الت، 

القاب�شة، على دعمهم ورعايتهم للبطولة 

، م�شيداً بالدور الكبري الذي لعبته قنواتنا 

الريا�شية اأبوظبي ودبي وال�شارقة يف نقل 

املباراتني ب�شكل رائع وجميل. واأكد الأمني 

الع���ام حر�س احتاد الك���رة على التنظيم 

املميز لأغلى البطولت الكروية واخراجها 

بال�شورة املثالية ، م�شرياً اإىل اأن ال�شتعداد 

للمب���اراة النهائي���ة بداأ فعلي���ًا من خالل 

الجتماعات املكثفة مع اجلهات املعنية.

اأكد التون�شي نا�شيف البياوي، مدرب الفجرية، 

اأن ه���دف فريقه لي�س الفوز فق���ط على �شيفه 

احتاد كلباء اليوم اخلمي�س، يف اجلولة 18 من 

دوري اخللي���ج العربي، ولك���ن الفوز يف جميع 

املباريات املقبل���ة، وح�شد اأكرب عدد ممكن من 

النقاط.

وق���ال م���درب الفجرية، يف املوؤمت���ر ال�شحفي 

للمب���اراة: "رغم الهزمية قبل اأي���ام من العني، 

اإل اأن هناك العديد م���ن الأمور الإيجابية التي 

حر�شنا على تدعيمها، وعالج بع�س ال�شلبيات 

قبل مواجهاتنا لحتاد كلباء".

واأ�ش���اف: "من اأه���م ال�شلبيات غي���اب تركيز 

الالعب���ني يف بع�س فرتات املب���اراة، واآمل اأن 

يقدم الالعبني مباراة بطولية، وي�شتعيدوا نغمة 

النت�ش���ارات، لأن فريقي ميتلك لعبني قادرين 

على �شناعة الفارق، وثقتي بهم كبرية".

و�شدد نا�شيف البياوي ،على اأن لعبيه مطالبني 

باحلذر اأمام احتاد كلباء الذي يقدم مو�شم جيد، 

واأكد اأن احل�شول على نقاط مباراة احتاد كلباء 

حال حتقق���ه، �شيكون دافع مهم وكبري لالعبيه 

يف باقي م�شوار البطولة.

ومن جانب���ه، قال عب���د اهلل املطرو�شي، لعب 

الفجرية: "تعاهدنا كالعبني على عدم ال�شماح 

للمناف�س باقتنا�س اأي فر�شة للت�شجيل، وعدم 

التفري���ط بالنقاط الثالث على ملعبنا، لإ�شعاد 

جمهورنا بفوز مهم".
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مدرب العين: مواجهة الظفرة 

لن تكون �سهلة

مدرب الظفرة: هيبة العين 
حا�سرة.. 

قال ال�شوري حممد قوي�س، م���درب الظفرة، اأن 

التعادل مع ال�شارق���ة يف اجلولة املا�شية من 

دوري اخللي���ج العرب���ي، اأعط���ى فريقه دفعة 

معنوية عالية، قبل مواجهة العني بعد غد، يف 

اجلولة 18.

وقال قوي�س يف املوؤمت���ر ال�شحفي التقدميي: 

»مباراتن���ا وال�شارق���ة اأك���دت اأن الظفرة لديه 

م���ا يقدمه. فريقي عليه جتمي���ع النقاط خالل 

اجلولت القادمة، حتى نوؤمن موقفنا«.

واأو�ش���ح: »فريقي خ�رص عددا من النقاط خالل 

اجل���ولت ال�شابق���ة، ما كان ل���ه اأن يخ�رصها، 

واأمتنى اأن يكون فريقي يف يومه اأمام العني«.

وتابع: »املهم اأن نك���ون منظمني اأمام العني، 

و�شنلعب على الهجمات املرتدة«.

وقل���ل قوي�س من تاأث���ري غياب م�شل���م فايز، 

واإبراهيم �شعيد، واإدري�س الأمني واأحمد ي�شلم.

وا�شتط���رد قوي����س: »الع���ني يبق���ى كبريا له 

هيبته مهما كانت ظروفه، وفوزه على ال�شارقة 

والفجرية اأكد �شحوته، حيث بات مناف�شا على 

املراكز الأربعة« لكنه قلل من حظوظ العني يف 

املناف�شة على البطولة.

وم���ن جانبه، اأك���د ال�شنغ���ايل ماكيتي ديوب، 

مهاج���م الظفرة، اأن مواجهة العني »من العيار 

الثقيل«.

واأو�ش���ح: »نعلم �شعوبة املباراة، لكن حالتنا 

املعنوية اجليدة بع���د لقاء ال�شارقة«، م�شيفا 

اأن���ه �شي�شعى اإىل ت�شخ���ري كل خرباته خلدمة 

الفريق.

مدرب الفجيرة يطالب العبيه بالحذر 

اأمام اتحاد كلباء

الفيفا ُي�سيد بجهود اتحاد الكرة بالتنظيم االحترافي لن�سف 

نهائي كاأ�س رئي�س الدولة

مدرب الوحدة: مواجهة الو�سل مف�سلية

ال�سارقة يواجه الجزيرة لف�س ال�سراكة في 

دوري الخليج العربي
يتوا�شل ال�رصاع يف دوري اخلليج العربي 

لكرة القدم، و�شوًل اإىل اجلولة 18 اليوم 

اخلمي�س وغداً اجلمعة، والتي ت�شهد قمة 

ف�س ال�شتباك وخط���ف ال�شدارة، عندما 

يلتق���ي ال�شارق���ة واجلزي���رة، مت�شدري 

الدوري يف مب���اراة مفتوحة على جميع 

التوقع���ات، و�شط ترقب م���ن بني يا�س 

�شاحب املركز الثالث.

ويف الوقت نف�شه، ي�شتعل القتال وت�شتد 

املناف�شة بني فرق مراكز املقدمة والو�شط، 

وال���كل يبح���ث ع���ن هداي���ا املناف�شني 

املبا�رصي���ن، لتقارب ع���دد النقاط، فيما 

توا�شل ف���رق املراكز املتاأخ���رة �شعيها 

للخروج من نفق القاع املظلم.  و�شتكون 

�رصبة البداي���ة اليوم اخلمي�س، مبواجهة 

الفجرية و�شيفه احت���اد كلباء، ويدخلها 

الأول به���دف الفوز فقط، بعد الهزمية يف 

اجلولة ال�شابقة اأمام العني )1-3(، خوفًا 

من فوز عجم���ان، مناف�شه املبا�رص اأمام 

بن���ي يا�س، رغم اأن الفوز لن يفيده كثرياً 

يف التقدم خطوة من املركز 12.

 ولكن تبقى النق���اط الثالث، دعمًا كبرياً 

للفج���رية يف رحلته للخروج من منطقة 

اخلط���ر حيث يحتل املرك���ز الثاين ع�رص 

بر�شي���د 10 نق���اط، فيم���ا يبحث احتاد 

كلباء، عن التقدم خطوة اأكرب نحو منطقة 

الأمان، وحتقيق ف���وز غائب منذ اجلولة 

15، ويقب���ع الفريق يف املرك���ز التا�شع 

بر�شيد 23 نقطة.

ويلتق���ي الظفرة مع �شيف���ه العني، يف 

مواجه���ة يتطلع فيها الأول، لتقدمي نف�س 

الأداء الق���وي، الذي ظهر به اأمام ال�شارقة 

عندما تع���ادل مع���ه )1-1( يف اجلولة 

املا�شية، و�شعيًا لتحقيق فوز غائب منذ 

اجلولة 10، ويحتل الظفرة املركز العا�رص 

بر�شيد 17 نقطة.

 يف املقابل ين�شد العني ا�شتمرار نتائجه 

املميزة يف الف���رتة الأخرية، وعينه على 

املركز الثالث، على اأمل تعر بني يا�س، 

ويحتل العني املركز اخلام�س بر�شيد 30 

نقطة.

 ويختت���م الي���وم الأول مبواجهة قوية، 

جتمع الو�شل و�شيف���ه الوحدة، وي�شعى 

فيها كل فري���ق للو�شول اإىل النقطة 30، 

للتق���دم اأكر نح���و املناف�ش���ة مع فرق 

املقدم���ة.  وياأمل الو�ش���ل، يف تعوي�س 

خ�شارته اأمام نف����س الفريق يف اجلولة 

5، م�شتعين���ًا بالروح القتالية التي ظهر 

عليها الالعبون، يف املباراة املاراثونية 

اأمام احتاد كلباء، والتي انتهت بالتعادل 

4-4، يف اجلولة 17، فيما يطمح الوحدة 

ملوا�شلة الف���وز، للو�شول اإىل اأبعد نقطة 

يف ترتيب امل�شابقة، وتاأكيد تفوقه على 

الو�شل.

 وت�شتكم���ل مواجهات اجلول���ة 18 يوم 

غ���د اجلمعة، باإقام���ة 4 مباريات، حيث 

ي�شت�شيف الن�رص فريق حتا، يف مواجهة 

تبدو �شهلة ل�شاحب الأر�س، والذي يحتل 

املركز اخلام�س بر�شيد 30 نقطة.

 اإل اأن امل�شت���وى املمي���ز حلت���ا، القابع 

يف املرك���ز الأخري بر�شي���د 5 نقاط، يف 

مواجهت���ه الأخرية اأمام �شب���اب الأهلي، 

والذي حقق فيه���ا الأخري الفوز ب�شعوبة 

)1-0(، جتع���ل املواجه���ة �شعب���ة على 

الن�رص.

 ويواجه بني يا�س �شيفه عجمان، وين�شد 

الأول نقاط املب���اراة، بعد تعادله املثري 

يف اجلول���ة 17 اأم���ام اجلزي���رة )3-3(، 

ويحتل بن���ي يا�س املركز الثالث بر�شيد 

33 نقطة.

 فيما يوا�شل عجمان �شعيه للهروب من 

منطق���ة اخلطر، والبتعاد عن املركز قبل 

الأخري بر�شيد 9 نقاط، ولي�س اأف�شل من 

الفوز وانتظار تعر مناف�شيه لالإبقاء على 

اآماله بال�شتمرار يف دوري املحرتفني.

 ويدخ���ل �شباب الأهل���ي مواجهته اأمام 

�شيفه خورف���كان، مت�شلحًا ب�شل�شلة من 

النتائ���ج املمي���زة يف الف���رتة الأخرية، 

ويه���دف ملوا�شلة الزحف نح���و القمة، 

ويحتل الفريق املرك���ز ال�شاد�س بر�شيد 

29 نقطة.

 فيما ياأمل خورفكان وقف نزيف النقاط، 

بع���د اخل�ش���ارة يف 3 ج���ولت �شابقة، 

بتحقيق النت�ش���ار، ليبتعد عن اأ�شحاب 

املراك���ز املتاأخرة، ويحتل الفريق املركز 

ال�11 بر�شيد 15 نقطة.

 ويخو�س ال�شارق���ة مواجهة من العيار 

الثقيل، اأم���ام �شيفه اجلزي���رة، يف قمة 

اجلول���ة 18، وميل���ك كال الفريق���ني 37 

نقطة، ويعتل���ي ال�شارقة القمة باأف�شلية 

يتميز  بينم���ا  املبا����رصة،  املواجه���ات 

اجلزيرة بالهجوم الأق���وى يف امل�شابقة 

ب�45 هدفًا.

هيلمان: انفراد ليما بالتهديف ال يقلقني

�ش���دد الربازيلي اأودير هيلمان م���درب الو�شل، على اأن فريقه 

يريد ال�شتمرار يف تقدمي امل�شتويات القوية والنتائج الطيبة 

يف دوري اخللي���ج العربي، عندم���ا ي�شت�شيف الوحدة، اليوم 

اخلمي�س يف اجلولة 18.

وقال هيلمان يف املوؤمتر التقدمي���ي "املناف�س قوي ومنظم، 

وهو الأمر الذي يتطلب منا الأداء ب�شكل جيد للفوز، حت�شرياتنا 

للمواجهة جيدة، ندرك اأن الوحدة لديه فريق قوي".

وعن انفراد فابيو دي ليما بت�شجيل اأغلب اأهداف الو�شل، علق 

"اقت�شار ت�شجيل الأهداف على فابيو دي ليما فقط، ل يقلقني 
طاملا الو�شل ي�شجل ويحقق الفوز".



اأبوظبي-الوحدة:

تنطلق يف ال�ساعة 12:00 ظهر غد اجلمعة 26 

فرباير 2021 املرحلة ال�ساد�س���ة )مرحلة دبي( 

من جزر ديرة ويعرب اأبرز ال�سوارع يف دبي مروًرا 

باأ�س���هر املعامل ال�س���ياحية بالإمارة مل�سافة 

165 كيلومرًتا لي�س���ل اإىل النقطة النهائية يف 

نخلة جم���را، و�سيكون هناك اإ�سغ���اًل جزئًيا 

للطرق وال�سوارع التي مير منها موكب الطواف 

ويب���داأ الإ�سغ���ال اجلزئي للطريق م���ن �سارع 

اخلليج و�س���ارع الكورني�ش من ال�ساعة 12:30 

ظه���ًرا وي�ستمر حتى ال�ساع���ة 12:55، وينتقل 

الطواف اإىل �سارع بني يا�ش من ال�ساعة 12:50 

ويوا�س���ل اإىل �سارع ال�سي���خ را�سد ويكمل يف 

�سارع الرباط ومنه اإىل �سارع ند احلمر و�سارع 

راأ�ش اخلور يف ال�ساع���ة 1:15 ظهًرا، ثم ينتقل 

الط���واف اإىل �سارع دبي الع���ن و�سارع ميدان 

و�سارع احلديقة بج���وار حديقة ال�سفا و�سيتم 

اإ�سغال الطريق يف هذه ال�س���وارع من ال�ساعة 

1:10 اإىل ال�ساعة 1:26.

و�سيك���ون الإ�سغال اجلزئ���ي يف �سارع الو�سل 

و�س���ارع الثنية و�س���ارع جمرا م���روًرا بربج 

العرب م���ن ال�ساع���ة 1:20 اإىل ال�ساعة 1:40، 

ويبداأ الإ�سغال اجلزئي للطريق يف �سارع امللك 

�سلمان بن عب���د العزيز اآل �سعود باجتاه جبل 

عل���ي مروًرا بدبي هاربور ويف خلفيتهم عجلة 

ع���ن دبي ال�سه���رة من ال�ساع���ة 1:35 حتى 

ال�ساع���ة 2:05، و�سيتم الإ�سغ���ال اجلزئي يف 

�سوارع جرن ال�سبخ���ة، اخليل الأول، الورود 3، 

الأ�سايل، ح�سة م���روًرا مبدينة دبي الريا�سية 

وو�سوًل اإىل �س���ارع ال�سيخ زايد بن حمدان من 

ال�ساعة 2:00 حتى ال�ساعة 2:40.

ويب���داأ الإ�سغ���ال اجلزئي يف �سارع���ي القدرة 

و�سيح ال�سلم م���ن ال�ساعة 2:35 حتى ال�ساعة 

3:55، ث���م يعود الطواف م���رة اأخرى من �سارع 

الق���درة اإىل �س���ارع اأم �سقيم ومن���ه اإىل �سارع 

ح�سة ليكون الإ�سغال خ���الل ال�سوارع الثالثة 

م���ن ال�ساعة 3:50 اإىل ال�ساع���ة 4:20، وينتقل 

الطواف اإىل املحط���ة النهائية يف �سارع نخلة 

جمرا مروًرا مبنطقة ذا بوينت و�سوًل اإىل فندق 

اأتالنت����ش و�سيكون الإ�سغال اجلزئي يف جزيرة 

النخلة من ال�ساع���ة 4:15 حتى ال�ساعة 4:35 

م�ساًءا.
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طواف الإمارات يمر باأ�سهر 

المعالم ال�سياحية في مرحلة 

دبي لم�سافة 165 كلم

)دبي البحري( ينهي حملة 

التطعيم للموظفين 

والعاملين واأ�سرهم

ال�سارقة/ وام :

 ت���وج �سع���ادة اللواء حمم���د اأحمد بن 

غ���امن الكعب���ي القائ���د الع���ام ل�رشطة 

الفج���رة ام�ش يف اجلول���ة قبل الخرة 

من مناف�سات بطول���ة ال�رشطة ال�سنوية 

للرماي���ة التا�سع���ة والثالث���ن املقامة 

الرماي���ة باخل�سرة  حالي���ًا مبيادي���ن 

وينظمها احتاد ال�رشطة الريا�سي بوزارة 

الداخلي���ة وت�ست�سيفه���ا القيادة العامة 

الفائزي���ن باملراكز  ال�سارق���ة  ل�رشط���ة 

الثالثة الأوىل مب�سابقة رماية العمليات 

ال�رشطي���ة بالبندقي���ة املخ�س�سة لفئة 

الفرق والفردي "رجال - �سيدات" والتي 

اقيمت عل���ى مدى يومن.. .. بامليداليات 

والربونزي���ة"  والف�سي���ة،  "الذهبي���ة، 
والكوؤو�ش.

ح����رش التتويج العمي���د الدكتور حممد 

خمي�ش العثمني رئي�ش اللجنة املنظمة 

للبطولة والعميد دكتور �سليمان املر�سدي 

مدير عام املوارد واخلدم���ات امل�ساندة 

ب�رشط���ة الفجرة والعمي���د عارف علي 

الري����ش مدير احتاد ال�رشط���ة الريا�سي 

وعدد من ال�سباط بوزارة الداخلية.

وا�سف���رت نتائ���ج امل�سابق���ة لفئة فرق 

"رجال" عن ح�سول قي���ادة قوات الأمن 
اخلا�سة على املركز الأول وجاءت القيادة 

العامة ل�رشطة اأبوظبي يف املركز الثاين 

وحلت القي���ادة العامة ل�رشطة دبي يف 

املركز الثالث.

ح�سلت  ويف م�سابق���ة فرق "�سي���دات" 

القي���ادة العامة ل�رشط���ة اأبوظبي على 

املرك���ز الأول وحل���ت القي���ادة العامة 

ل�رشط���ة ال�سارق���ة ثانيًا فيم���ا جاءت 

القي���ادة العامة ل�رشطة دب���ي باملركز 

الثالث.

اأما يف فردي "رجال" فقد ح�سل الرقيب 

اأول عب���داهلل �سعيد الدرمك���ي من قيادة 

قوات الأمن اخلا�سة عل���ى املركز الأول 

وح���ل امل�ساعد فهد اأحم���د البلو�سي من 

القي���ادة العامة ل�رشط���ة اأبوظبي ثانيًا 

بينما جاء امل�ساعد خالد علي الظنحاين 

بقيادة قوات الأم���ن اخلا�سة يف املركز 

الثالث.

اللواء الكعبي يتوج الفائزين في م�سابقة 

رماية العمليات ال�سرطية بالبندقية

اأبوظبي - معن تركاوي:

اأعلن  فوؤاد دروي�ش املدير التنفيذي لباملز 

الريا�سية رئي�ش اللجنة املنظمة لبطولة 

حماربي الإم���ارات، يف املوؤمتر ال�سحفي 

الذي عق���د اأم�ش الأول مبق���ر ال�رشكة يف 

العا�سمة ابوظب���ي بح�سور املقاتلن عن 

توقيع عق���ود احرتاف ح�رشية مع خم�سة 

من جن���وم الألعاب القتالي���ة املختطلة، 

وه���م: الأردين نور�ش اأب���زخ، والفل�سطيني 

عمر ح�سن والكام���روين وجوري�ش ديا، 

واملغربي واإكزافر علوي بطل وزن الديك، 

وال�س���وري طارق �سليمان بطل وزن خفيف 

الثقيل، بعقد متتد اإىل عامن.  

واأك���د فوؤاد دروي�ش اأن ه���ذه اخلطوة تاأتي 

يف اإط���ار حر�ش البطول���ة على احت�سان 

وتبني واإب���راز املواهب املميزة يف جمال 

وتوفر  املختلط���ة  القتالية  الريا�س���ات 

من�سة عاملية لتنميتها واإبرازها. 

وق���ال اأن الإدارة العليا ملنظمة حماربي 

المارات���ي برئا�سة عبداملنع���م الها�سمي 

رئي�ش جمل�ش اإدارة باملز الريا�سية قررت 

توقي���ع عقود احرتاف مع الأبطال اخلم�سة 

الذين قدموا م�س���اركات لمعة يف الن�سخ 

ال�سابق���ة، م�س���راً اىل ان عق���ود الرعاية 

�ستتوا�سل يف الفرتة املقبلة . 

واأك���د دروي�ش اأن البطول���ة لقت جناحًا 

ا�سمها بالمارات وابوظبي  لفتا لرتباط 

عا�سم���ة الألع���اب القتالي���ة وقال:وهذا 

�ساه���م يف  حج���ز مكان���ة فري���دة بن 

ر�سيفاتها يف الع���امل من خالل ال�سمعة 

التي اكت�سبتها خ���الل عامن منذ اإعادة 

اطالقه���ا بحلة جدي���دة، حت���ى وجدت 

الإ�سادة من م�س���وؤويل اللعبة وجمهورها 

يف العامل، مبين���ا انها نظمت 12 ن�سخة 

باحرتافية عالي���ة وجذبت اهتمام جميع 

املقاتلن يف العامل.  

واأو�س���ح دروي�ش اأن ه���ذا النجاح بف�سل 

الدعم الالحمدود الذي حتظى به البطولة 

من القيادة الر�سيدة وامل�ساندة والتعاون 

املثمر من قبل القيادات الريا�سية بالدولة 

وتوج���ه بال�سك���ر والتقدير جلن���ة اإدارة 

الطوارئ والأزم���ات والكوارث على ت�سهيل 

اإجراءات تنفيذ واإقامة جمموعة من الن�سخ 

املميزة للبطولة منذ تف�سي وباء الكورونا. 

كما ك�سف دروي�ش النقاب عن ا�ستعدادات 

ن�سخت���ن  لتنفي���ذ  املنظم���ة  اللجن���ة 

متتاليتن م���ن البطولة هما الن�سخة 17 

بتاريخ 19 مار����ش املقبل تليها مبا�رشًة 

ثاين فعاليات الن�سخة العربية يف اليوم 

التايل. 

ب���دوره اأك���د ال�س���وري ط���ارق �سليمان  

�سعادت���ه بتوقي���ع عق���د الرعاي���ة مع 

حماربي المارات معتربا ان هذه اخلطوة 

هي توطيد واإعالن للعالمة املميزة بينه 

واملقاتلن الخرين وقال : نحن جزء من 

عائل���ة املن�سة العاملي���ة التي اأ�سبحت 

رقما �سعبا يف جم���ال الألعاب القتالية 

وباتت مكان ا�س���ادة من جميع منت�سبي 

اللعبة والعالم العاملي. 

5 مقاتلين يوّقعون عقود احتراف مع »محاربي الإمارات«

اأبوظبي-الوحدة:
 

قاد فار����ش اليبهوين كابنت فريق 

ابوظب���ي فريق���ه للف���وز الثالث 

على الت���وايل ليت�سدر جمموعته 

ويتاأه���ل اىل الدور قب���ل النهائي 

ملالق���اة الفائز من مب���اراة يوم 

والمارات  بنجا����ش  بن  اجلمعه 

اأما غنتوت ف�س���وف يالقي الفائز 

من احلبتور والذئاب .

وكان ابوظب���ي قد اج���اد كعادته 

وحقق فوزا م�ستحقا على مناف�سه 

فري���ق زيدان ووحول خ�سارته يف 

ال�س���واط الربعة اىل فوز عري�ش 

وبنتيجة 8 مقابل �ستة اأهداف يف 

مباراة قوية ق���دم فيها الفريقان 

عر�سا ممتعا ومثرا .

افتت���ح جرونيم���و دي���ل كاريل 

جنم فريق زي���دان اأهداف املباراة 

ثم تعادل جونزال���و لأبوظبي ثم 

انه���ى زيدان ال�سوط الول بتقدمه 

بهدف���ن مقاب���ل ه���دف. ووا�سل 

زيدان تقدمه يف ال�سوطن الثاين 

مقابل  اأه���داف  بثالثة  والثال���ث 

بخم�سة  الرابع  وال�س���وط  هدفن 

اأه���داف مقابل اربع���ة اأهداف ال 

ان فري قابوظب���ي قلب املوازين 

واح���رز  اخلام����ش  ال�س���وط  يف 

اأهداف تباع���ا بينما احرز  اربعة 

فريق زيدان هدف���ا واحدا لتنتهي 

املكبات���راة بف���وز ابوظب���ي ب8 

اهداف مقابل �ستة اهداف و�سجل 

كل من فار�ش اليبهوين وجونزالو 

ديلتور 3 اهداف  .

 كما تخطى  فريق ذئاب دبي كافو 

عقب���ة فريق الم���ارات وبنتيجة 

قا�سية ب12 هدف���ا مقابل اربعة 

الذي مل  الم���ارات  اأهداف لفريق 

يقدم �سيئا طوال ال�سواط اخلم�سة  

وظهر ب�س���ورة مغايرة ملبارياته 

ال�سابق���ة وعليه يج���ب ان يعيد 

ترتيب اوراقة قبل يوم اجلمعه اذا 

كان يريد العودة لدائرة املناف�سة 

على الكاأ�ش الذهبية .

ب���ادر املتاأل���ق حبت���ور احلبتور 

باح���راز اول اه���داف املباراة  ثم 

ادرك فريق المارات التعادل بهدف 

احرزه لوكا����ش وتعادل الفريقان 

يف نهاية ال�س���وط الثاين بهدفن 

لكل منهما وي�سهد ال�سوط الثالث 

اأداء قوي ولفت لفريق ذئاب دبي 

كافو وي�سف���ر هذا الداء عن ثالثة 

اأهداف فيما اح���رز المارات هدفا 

واحدا .

ويوا�سل فريق ذئ���اب دبي كافو 

الراب���ع  ال�س���وط  يف  هجمات���ه 

وينج���ح يف ا�سافة اربعة اأهداف 

رافعا ر�سي���ده اىل ثمانية اأهداف 

بينما ي�سيف فريق المارات هدفه 

الرابع والخراما فريق ذئاب دبي 

كاف���ة فقد اختتم اللق���اء باربعة 

اأه���داف اأخرى لتنته���ي النتيجة 

ب12 هدفا مقاب���ل اربعة اأهداف 

واح���رز كل من حبت���ور احلبتور 

واليخاندرو موزيو خم�سة اهداف .

اأبوظبي-الوحدة:

الن�سخ���ة  فعالي���ات  انطلق���ت 

العا����رشة لبطولة كاأ�ش �ساحب 

ال�سم���و رئي����ش الدول���ة لقف���ز 

ال�سيخ  �سمو  برعاي���ة  احلواجز، 

من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب 

وزير  ال���وزراء،  رئي�ش جمل����ش 

�سوؤون الرئا�سة، اأم�ش )الأربعاء(، 

ونظمها احتاد الإمارات للفرو�سية 

وال�سب���اق، عل���ى مي���دان نادي 

باإ�رشاف  للفرو�سي���ة،  اأبوظب���ي 

للفرو�سي���ة،  ال���دويل  الحت���اد 

ورعاي���ة جمل����ش  ومب�سان���دة 

و�رشك���ة  الريا�س���ي،  اأبوظب���ي 

لوجن���ن � راعية دوري الإمارات 

لوجنن لقف���ز احلواجز، وجاءت 

بداي���ة الفعاليات باأول الأ�سواط 

من جولة واحدة لبطولة النجمة 

القفز  بخيول  واخلا�سة  الواحدة 

ال�سغ���رة عم���ر 6 �سنوات على 

حواجز )125( �سم، وللخيول عمر 

7 �سنوات على حواجز ارتفاعها 

)135( �سم، برعاية نادي اأبوظبي 

 )13( فيه  وتناف����ش  للفرو�سية، 

خياًل، جنح منه���م 9 خيول يف 

اإكمال اجلول���ة دون خطاأ، واأعاد 

غريب  �سادي  ال�س���وري  الفار�ش 

ا�ستعرا�س���ه القوي م���ع اجلواد 

"األي���ت دو بونت�ش" )7( �سنوات، 
واأ�ساف فوزاً جديداً بعد ح�سوله 

على لق���ب اخليول ال�سغرة يف 

بطول���ة اأكادميي���ة فاطمة بنت 

مب���ارك قب���ل اأقل م���ن اأ�سبوع، 

ون���ال "األي���ت" الف���وز ب�سدارة 

ال�س���وط  بعد اإكماله اجلولة يف 

زمن �رشيع بلغ )55.63( ثانية، 

وذهبت جائزة املركز الثاين اإىل 

اجلواد "اإيفن فل���و ات�ش بي اآر" 

)7 �سنوات(، بعد جناح الفار�سة 

الدمناركية تينا لوند يف قيادته 

ب�سال�س���ة نحو احلاج���ز الأخر 

منهي���ة اجلول���ة يف زم���ن بلغ 

)59.04( ثاني���ة، و�س���ف ثالثًا 

)6 �سنوات(،  اجل���واد "كووب���ر" 

بقي���ادة الفار����ش �س���امل اأحمد 

ال�سويدي، واأكمل معه اجلولة يف 

زمن بلغ )59.27( ثانية.

اأعقب مناف�سة الفتتاح، مناف�سة 

دولية للفر�سان الأ�سبال، برعاية 

الريا�س���ي،  اأبوظب���ي  جمل����ش 

ومبوا�سف���ات اجلول���ة الواحدة، 

و�سمم م�سارها وبقية مناف�سات 

البطول���ة، الدويل الأملاين فولكر 

ارتفاعها  بل���غ  بحواجز  �سميت 

)110( �س���م، وتناف����ش فيها 11 

فار�س���ًا وفار�س���ة، واأكمله���ا 5 

فر�سان دون خطاأ، وكان فار�سنا 

ال�سب���ل مبخوت عوي�سة الكربي 

على موعد مع فوز جديد بجائزة 

املرك���ز الول بعد اإكمال اجلولة 

يف زم���ن �رشيع ج���داً ب�سحبة 

بلغ  �س���ي"  "زاندوكان  اجل���واد 

)52.68( ثاني���ة، ون���ال جائزة 

املرك���ز الثاين ال�سب���ل ال�سوري  

واأكمل  الفار�ش �س���ربي بادنكي 

اجلولة مع اجل���واد "اإن �ستايل" 

يف زم���ن بل���غ )57.88( ثانية، 

ومواطن���ه ال�سب���ل لي���ث غريب 

تّوج بجائزة املركز الثالث على 

�سهوة الفر����ش "كابيتول ا�ش اآر 

زد" والزمن )59.15( ثانية.
وتتوا�سل مناف�سات البطولة يف 

يومها الأول، وتقام خالل الفرتة 

امل�سائية، اأوىل مناف�سات بطولة 

الكاأ����ش من فئ���ة الثالث جنوم، 

مبوا�سف���ات اجلول���ة الواح���دة 

عل���ى حواج���ز يبل���غ ارتفاعها 

احت���اد  برعاي���ة  �س���م،   )130(

املناف�سة  وتعقبه���ا  الفرو�سية، 

التاأهيلية للم�ساركة يف مناف�سة 

لوجنن  جائ���زة  على  اخلت���ام 

الكربى م�ساء ي���وم غد اجلمعة، 

واملناف�سة التاأهيلية مبوا�سفات 

وي�سم���م  الواح���دة،  اجلول���ة 

م�سارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 

)150( �سم.  

مبخوت الكربي يت�سدر الأ�سبال و »األيت دو بونت�س« 

اأول الخيول ال�سغيرة

»فار�س« يقود اأبوظبي  لل�سدارة و»الذئاب« 
تطوف عقبة الإمارات

تنظيم ن�سختين من البطولة في مار�س 

ك�أ�س دبي ايفزا الذهبية للبولو تختتم 5 مار�س

   دبي -الوحدة:
 

اأنهى نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية مبادرة 

حملة التطعي���م لأخذ لقاح �س���د فرو�ش كورونا 

امُل�ستج���د )كوفيد 19( تنفي���ذا لتوجيهات القيادة 

الر�سيدة بتوفر كافة ال�سمانات التي حتفظ على 

املجتمع �سحته و�سالمته ويف اطار جهود جمل�ش 

ادارة الن���ادي من اجل حماية املوظفن والعاملن 

وا�رشهم يف خمتلف ادارات النادي 

وعل���ى مدار اكرث من ثالث ا�سابيع جهز النادي يف 

مق���ره مركزا طبيًا داخلي���ًا لأخذ جرعات التطعيم 

الوىل والثانية باأ�رشاف ق�س���م ال�سحة وال�سالمة 

املهني���ة وفري���ق متخ�س�ش م���ن )في���ا ميديكا( 

امل�ست�سفى املتخ�س�ش يف الرعاية ال�سحية.

انطالقة قوية لمن�ف�س�ت ك�أ�س رئي�س الدولة لقفز الحواجز



    

ك�ش���ف خالد يا�رس ال�ش���مري، والد طفل 

البدون، علي ال�ش���مري البالغ من العمر 

11 عاما، والذي اأثار خرب انتحاره غ�شبا 

وا�شعا يف الكوي���ت، مالب�شات واأ�شباب 

احلادثة. وقال وال���د الطفل، اإن احلاجة 

هي ال�شب���ب يف فقدانه ابن���ه، م�شيفا 

يف حديث���ه ل�شحيفة "الراي" الكويتية: 

"كثريا ما كان عل���ي يراين اأتاأمل عندما 
يطلب واإخوانه ����رساء األعاب اأو مالب�س 

اأو هاتف اأو اآيب���اد. كحال اأقرانهم، فاأرد 

عليه���م واالأمل يعت�رس قلب���ي باأنني ال 

اأملك املال".

واأ�شار والد الطف���ل اإىل اأنه يعمل براتب 

150 دين���اراً )495 دوالر اأمريكي(، واأنه 

من���ذ 3 اأ�شهر مل يت�شلم منها �شيء، رغم 

اأنه يعيل زوجته واأطفاله ال�شتة.

وحول اأ�شباب االنتح���ار، قال ال�شمري: 

"قب���ل انتح���اره بيوم، طل���ب مني 12 
ديناراً )40 دوالر( ليح�رس بالي �شتي�شن 

من ور�شة الت�شليح. اإذ اإنه حمتجز منذ 

اأ�شابيع وال اأملك املبلغ لت�شلمه، وقلت 

له اأنني �شاأعطيه حني يتوفر معي".

واأ�شاف: "رد علي���ا بقوله، اأعلم يا اأبي 

اأنك تعمل وتتعب من اأجلي اأنا واإخوتي، 

ودائما ما تذكر لنا اأن العوز ك�رس ظهرك، 

لكن���ي. باإذن اهلل لن اأدعك حتتاج اأحدا". 

وا�شتطرد: "قام وقبل راأ�شي، ثم قبله مرة 

اأخ���رى وقال هذه الأم���ي حتى ال حتزن، 

وذهب للنوم يف غرفته".

ويف ال�شاعة 2:30 �شباحًا، تفاجاأ االأب 

ب�شوت جنله االآخر ي�رسخ قائاًل اإن  علي 

م���ات، فذهب االأب لغرف���ة ابنه، واإذا به 

معلق يف �شلك خا�س بوحدة التكييف، 

ومل ي�شتطع حتمل املنظر ف�شقط بجانبه.

ذك���رت منظمة ال�شح���ة العاملية اأن 

ال�شاللة الربيطانية من فريو�س كورونا 

اكت�شف���ت   ،"01/202012  VOC"
االأ�شبوع املا�شي يف �شبع دول اأخرى، 

ما رفع عددها االإجمايل اإىل مئة ودولة 

واحدة )101(. كما اأفيد باأن جغرافية 

�شالل���ة "501Y.V2" املوج���ودة يف 

جنوب اإفريقيا امت���دت اإىل 41 دولة، 

اأم���ا �شاللة "P.1" الت���ي مت اكت�شاف 

وجودها اأ�ش���ال يف الربازيل واليابان 

فقد مت و�شولها اإىل 29 دولة. 

االأ�شبوعية  الوبائي���ة  الن�رسة  وت�شري 

للمنظم���ة العاملي���ة اإىل اأنه مت ر�شد 

 "01/202012  VOC" ال�شالل���ة 

املكت�شف���ة اأول مرة يف بريطانيا "يف 

�شبعة بلدان اأخرى، وحتى 23 فرباير، 

اأبلغ���ت ما جمموعه���ا 101 دولة يف 

جميع مناطق منظمة ال�شحة العاملية 

ال�شت عن حاالت ناجمة عن هذا النوع 

من فريو�س كورونا. ويف الوقت نف�شه، 

مت ت�شجي���ل "انتقال حمل���ي" لهذه 

ال�شاللة يف 45 دولة.

 وقد زادت ن�شب���ة امل�شابني بها منذ 

يناير، وال �شيما يف اأوروبا.

اأما بالن�شبة لل�شاللة اجلنوب اإفريقية 

"501Y.V2" فق���د ظهرت يف خم�شة 
بلدان اإ�شافية منذ 16 فرباير، وبذلك 

ي�شل املجموع اإىل 51 بلدا. 

 تو�سع جغرافية ال�سالالت اجلديدة من 

كورونا خالل �أ�سبوع

�نتحار »طفل �لبدون« يثري �سجة يف �لكويت.. 

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

اأعلن جهاز اجلمارك يف هولن���دا عن �شبط نحو 1500 كيلوغرام 

م���ن مادة الهريوين املخدرة، خمفي���ة يف حاوية مبدينة روتردام 

ال�شاحلي���ة، كاأكرب كمية تهريب خمدرات يج���ري �شبطها بالبالد 

هذا ال�شه���ر. و�رسح ممثل االدعاء يف روت���ردام عن هذه العملية 

قائاًل: “عرث �شباط اجلمارك على املخدرات يف حاوية مليئة مبلح 

الهيمااليا من باك�شتان”.

واأ�شار اإىل اأنه “عمل ب�شكل وثيق مع الوكالة الوطنية الربيطانية 

ملكافحة اجلرمية”.

جدي���ر بالذكر اأن قيمة املخدرات امل�شبوطة تبلغ نحو 45 مليون 

يورو )حوايل 55 مليون دوالر(، بح�شب ال�شلطات الهولندية.

 �رسب زلزال بقوة 7ر5 درجة اأم�س جنوب غرب اأي�شلندا.

و�شعر بالزلزال والهزات االرتدادية باالأ�شا�س �شكان �شبه اجلزيرة 

جنوب العا�شمة، ريكيافيك.

وذكرت هيئة االأر�شاد اجلوية يف اي�شلندا اأن اأنظمتها �شجلت 11 

زلزااًل بقوة اأربع درجات.

ومل ت���رد اأي تقاري���ر عن حدوث اإ�شاب���ات وال اأ�رسار كبرية، لكن 

وجهت ن�شائح لل�ش���كان باأن يتوخوا احلذر ويتفادوا الت�شاري�س 

املنح���درة يف �شبه جزيرة "ريكياني����س" ب�شبب خماطر �شقوط 

حجارة  و�شخور باالإ�شافة اإىل انهيارات اأر�شية.

وذكر �شحفي بوكالة االأنباء االأملاني���ة )د.ب.اأ( يف العا�شمة اأنه 

كان���ت هناك هزات اأر�شية  وهزات ارتدادية بعد الزلزال الرئي�شي 

الذي وقع يف ال�شاعة 1005 بتوقيت جرينت�س.
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�سبط �أكرب عملية تهريب خمدر�ت 

يف هولندا

كان���ت دايان رافائي���ل  )26 عامًا(، تتج���ادل مع زوجها 

ب�ش���كل دائم ب�شبب تردده عل���ى احلانات وتناول ال�رساب 

مع اأ�شدقائه لذلك قررت الذهاب للحانة التي يوجد فيها 

زوجه���ا ب�شحبة 6 من اأ�شدقائه من �شمنهم اإمراأة وفتحت 

النريان عليهم.

وُتظه���ر كامريات املراقبة و�شول دايان للحانة وهي على 

م���ن دراجة بخاري���ة وبرفقة اأح���د االأ�شخا�س ثم دخلت 

املكان وهي مم�شكة بحقيبة بي�شاء وفتحت النريان ب�شكل 

ع�شوائي؛ ما اأ�شفر عن �شق���وط املراأة التي كانت ب�شحبة 

زوجها واأ�شدقائه واأ�شاب���ت طلقاتها -اأي�شًا- �شابًا يبلغ 

من العمر 24 عامًا مت نقله للم�شت�شفى للخ�شوع لعملية 

جراحية يف ذراعه.

وهرع���ت داي���ان للخارج وتبعه���ا زوجها حم���اواًل نزع 

امل�شد�س م���ن يدها، وبعد اإلقاء القب�س عليها قالت خالل 

التحقيقات: اإنه���ا كانت م�شتاءة من تردد زوجها امل�شتمر 

عل���ى احلانات، واأكدت اأنها اأطلقت الن���ار ب�شكل ع�شوائي 

حت���ى تف�س جل�شته���م ومل يكن يف نيتها قت���ل املراأة اأو 

اإ�شابة اأي �شخ�س ب�ش���وء، وقالت، اإنها ال تعرف حتى من 

هي املراأة التي القت حتفها متاأثرة بجراحها بعد اإطالقها 

النار عليها.

�مر�أة غا�سبة تف�ض جل�سة 

زوجها و�أ�سدقائه بالر�سا�ض
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زلز�ل بقوة 7ر5 درجة ي�سرب �ي�سلند�

االأملانية  اأعلن���ت امل�شت�ش���ارة   

اأجني���ال م���ريكل اأن اأملاني���ا متر 

باملوج���ة الثالثة م���ن جائحة 

فريو����س كورون���ا، وذل���ك خالل 

اجتماعه���ا م���ع ن���واب حزبها 

املحافظ.

وقال���ت مريكل: “نح���ن االآن يف 

ونقل م�شدران  الثالثة”،  املوجة 

ح����رسا االجتماع، وفق ما اأفادت 

وكالة “رويرتز”.

اأن  اأنه���ا حذرت م���ن  واأ�شاف���ا 

اأي تخفي���ف الإج���راءات الع���زل 

الع���ام، التي ُفر�شت اأواخر العام 

املا�شي وُمددت حتى ال�شابع من 

اآذار، يج���ب اأن يتم بحذر وب�شكل 

تدريجي.

واملتاجر  االأعمال  اإغالق  و�شاعد 

�شوابط  وفر�س  االأ�شا�شي���ة  غري 

النم�ش���ا  م���ع  احل���دود  عل���ى 

وجمهوري���ة الت�شيك، اللتني ظهر 

فيهم���ا تف�س لن�شخ���ة متحورة 

اأ����رسع انت�ش���اراً م���ن الفريو�س، 

االإ�شابات  خف����س  اأملاني���ا يف 

اليومية اجلديدة بكوفيد- 19.

هيئ���ة  اأ�ش���درت 

االأ�شرتالي���ة  الربي���د 

جدي���دة  جمموع���ة 

م���ن الطوابع تعر�س 

تو�شيحية  ر�شومات 

االأ�شا�شيني  للعم���ال 

لتك���رمي م�شاهماتهم 

امل�شتمرة والتحديات 

الت���ي  املرتبط���ة 

يف  يواجهونه���ا 

مواجه���ة الفريو����س 

العامل  ����رسب  الذي 

نهاية 2019.

ويف التفا�شي���ل، حتتفل ه���ذه الطوابع 

التذكاري���ة باملعلم���ني والعاملني يف 

جمال الرعاية ال�شحي���ة، واأفراد قوات 

الدفاع االأ�شرتالي���ة وال�رسطة وموظفي 

ال�شوبر ماركت وعمال تو�شيل الطعام، 

وعمال الربيد.

كل هوؤالء العمال ي�شتمر االأ�شرتاليون يف 

االعتم���اد عليهم لذلك مت االحتفال بهم 

مبجموعة الطوابع امللونة، قالت نيكول 

�شيفيلد، املدير الع���ام التنفيذي لربيد 

اأ�شرتالي���ا، اإن ت�شميمات الطوابع متثل 

اأبط���ااًل يوميًا يوا�شل���ون احلفاظ على 

تقدم البالد يف هذه اجلائحة، ويقدمون 

خدمات مهمة للمجتمع. واأ�شافت: “لقد 

كان هوؤالء االأفراد ال�شجعان منقذين لنا 

جميعًا خالل االأ�شه���ر ال� 12 املا�شية، 

حيث كانوا يهتم���ون باأ�شعف حاالتنا 

وي�شاعدونن���ا يف التعامل م���ع االآثار 

.19-COVID �العديدة ل

حمجبة تت�سدر طو�بع بريدية 

لتكرمي �لعاملني يف �أ�سرت�ليا

العاملية  ال�شح���ة  قالت منظمة 

اأن الدول الغنية ال ت�شمح للدول 

الفقرية والنامية باحل�شول على 

لقاح كورونا.

ال�شح���ة  منظم���ة  وانتق���دت 

العاملية الدول الغنية لي�س فقط 

ال�شتئثارها بلقاحات كوفيد-19، 

ولكن الأنها وم���ن خالل �شلوكها 

هذا تقط���ع الطريق اأم���ام الدول 

الفقرية للح�شول عليها.

وقال مدير عام املنظمة تيدرو�س 

اإبرام  اإن  اأدهانوم غيربيي�شو����س 

الغني���ة عقوداً  ال���دول  بع����س 

مبا�رسة م���ع ال�رسكات امل�شنعة 

للقاحات اأدى اإىل خف�س الكميات 

عرب  الفقرية  لل���دول  املخ�ش�شة 

من�شة كوفاك����س واملتفق عليها 

م�شبقا.

واأ�شاف اأن االأموال كانت متوافرة 

اأفقر دول  ل�رساء لقاحات لبع�س 

الع���امل بعد تاأم���ني م�شاهمات 

مادي���ة جدي���دة م���ن الواليات 

املتح���دة واالحت���اد االأوروب���ي 

واأملاني���ا، لكن ال معن���ى لتوافر 

املال يف حال مل يكن هناك �شيء 

ميكن ����رساوؤه. وح����س تيدرو�س 

الدول الغنية عل���ى التحقق اأوال 

فيما اإذا كان���ت عقودها اخلا�شة 

مع �رسكات االأدوية تقو�س عمل 

من�شة كوفاك�س التي تعتمد عليها 

ال���دول الفقرية للح�ش���ول على 

جرعاتها االأوىل من اللقاحات.

مريكل: �أملانيا متر باملوجة �لثالثة 
جلائحة كورونا

 �لدول �لغنية متنع �للقاح عن �لدول �لفقرية

 �إير�ن ت�سنق جثة �مر�أة توفيت باأزمة 

قلبية قبيل �إعد�مها!
االإيرانية جثة  ال�شلط���ات  اأعدم���ت 

امراأة اأدينت بقت���ل زوجها، اأ�شيبت 

بنوبة قلبية وماتت قبيل تنفيذ حكم 

االإع���دام، وذلك حت���ى تتمكن والدة 

ال�شحية )الزوج( من ممار�شة حقها 

يف ركل كر�شي االإعدام.

وقتلت زهرة اإ�شماعيلي زوجها، وهو 

م�شوؤول ا�شتخبارات اإيراين، بزعم اأنه 

اأ�شاء اإليها والبنتها، بح�شب �شحيفة "ديلي ميل".

وو�ش���ف حماميها، اأوميد مرادي، كيف اأجربت موكلته وهي اأم لطفلني، 

عل���ى االنتظار يف طاب���ور عند امل�شنقة خلف 16 رج���ال مدانا، وعلى 

م�شاهدتهم وهم ي�شنقون، مما ت�شبب لها بنوبة قلبية توفيت على اإثرها. 

ورغم ذلك، مت حمل جثته���ا على ال�شقالة وتعليقها يف حبل امل�شنقة 

حتى تتمكن اأم ال�شحية من ركل كر�شي االإعدام من حتت رجليها.

ومت �شنق زهرة يف "�شجن رجائي �شهر" ال�شهري يف بلدة كرج، على بعد 

حوايل 20 مياًل غرب طهران. وتاأتي اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية يف 

املرتبة الثانية، بعد ال�شني، يف ا�شتخدام عقوبة االإعدام.

قالت اإدارة الطريان الفيدرالية االأمريكية 

)FAA( اإن طائ���رة بوين���غ 200-757 

اإيرالين���ز، هبطت  تابعة ل�رسك���ة دلتا 

ا�شطراري���ًا يف مطار �شولت ليك �شيتي، 

ب�شبب م�ش���اكل يف املحرك االأي�رس. ومل 

ي�شب اأحد باأذى. وغريت الطائرة التابعة 

لدلتا ايرالينز من ط���راز بوينغ "757-

200"، م�شارها وهبطت ا�شطراريا ب�شالم 

يف مطار �شولت ليك �شيتي الدويل، بعد 

اأن كانت متجهة من اأتالنتا اإىل �شياتل، 

وال�شبب يف ذلك يعود اإىل حدوث م�شكلة 

يف املحرك االأي�رس. يذكر اأن هذا احلادث 

هو الثالث من نوعه يف غ�شون يومني، 

بعد احرتاق حمرك لطائرة بوينغ "747" 

وه���ي حتلق يف ال�شم���اء بعيد اإقالعها 

من مط���ار ما�شرتيت�س يف هولندا، اأم�س 

االثنني، وكان���ت متوجهة اإىل نيويورك، 

وحطت ا�شطراريا ب�شالم يف مطار لييج 

القريب ببلجيكا.

و�شبق ذل���ك ب�شاعات انفج���ار حمرك 

طائرة بوينغ "777" تابعة ل�رسكة 

"يونايتي���د اإيرالين���ز" يف �شماء 
دنفر بوالية كولورادو االأمريكية، 

اتخاذ  وا�شتدعى هذا احل���ادث 

وقائية،  ق���رارات  بوينغ  �رسكة 

اأو�شت �رسكات الطريان مبوجبها 

بوق���ف رحالت ه���ذا النوع من 

الطائ���رات ذات حم���ركات "بي.

دبلي���و4000" ريثما ُيعاد التحقق 

من توفرها على �رسوط ال�شالمة.

عرب �ملحيط 3 مر�ت وتويف على قمة جبل 
كيليمنغارو

  ق�ش���ى البولن���دي األك�شندر 

دوب���ا )74 عام���ا(، املعروف 

باجتي���ازه املحيط االأطل�شي 

وحيداً على من قارب جتديف 

�شغري ثالث مرات كان اآخرها 

قب���ل اأرب���ع �شن���وات، بعدما 

اجتاز جبل كيليمنغارو، وفق 

ما اأعلنت عائلته الثالثاء.

واعتاد دوبا اجتياز االأطل�شي 

قارب  م���ن  عل���ى  وحي���داً، 

جتدي���ف �شغ���ري، اإذا اجتازه 

اآخره���ا قبل  ث���الث م���رات، 

اأربع �شن���وات. وكتبت عائلة 

دوبا، عرب �شفح���ة الريا�شي 

البولن���دي عل���ى في�شب���وك: 

باأن  نعلمكم  االأ�ش���ى  "ببالغ 
راكب الكاياك الكبري األك�شندر 

دوبا تويف يف 22 من فرباير. 

لقد مات ميتة م�شافر بعدما 

اإفريقيا،  اأعلى قم���ة يف  بلغ 

كيليمنغارو، حمققا اأحالمه".

اإعالمية  معلوم���ات  واأفادت 

بع���د  ت���ويف  املغام���ر  اأن 

اإفريقيا  ت�شلقه اأعلى قمة يف 

اأغمي  وقد  م���رتا(.   5891.8(

عليه قبيل النزول ومل ي�شتعد 

وعيه رغم جهود اإنعا�شه.
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