
القاهرة-وام:

الرئي����س امل����ري   ج���دد 

عبدالفت�ح ال�سي�س���ي ت�أكيده 

اأم���ن اخلليج  ارتب�ط  عل���ى 

ب�لأمن القومي امل�رصي.

واأعرب الرئي����س امل�رصي - 

خالل ا�ستقب�له ام�س لل�سيخ 

اأحمد ن��رص املحمد ال�سب�ح 

الكويت،  وزير خ�رجية دولة 

بح�سور �س����مح �سكري وزير 

اخل�رجي���ة امل����رصي - عن 

خ�ل����س التقدي���ر للجه���ود 

الكويتي���ة ال�س����دقة فيم���� 

يتعل���ق بجهود امل�س����حلة، 

الث�بت  م����رص  موقف  موؤكدا 

جت�ه دعم الت�س�من العربي، 

مب���� يكف���ل التك�ت���ف لدرء 

الأمة  �س����ئر  ع���ن  املخ�طر 

اأمنه����  و�س���ون  العربي���ة 

القومي.

�صنعاء-)د ب اأ(:

دعت وزارة اخل�رجية يف احلكومة اليمنية املعرتف 

به� دولي�،ام�س ال�س���بت، املنظم�ت الإن�س����نية اىل 

التدخل الع�جل لإنق����ذ حي�ة املدنيني والن�زحني 

مبح�فظة م�أرب، �رصقي البالد. 

وق�لت الوزارة يف بي�ن �سحفي،: "اإن م�أرب تتعر�س 

ومنذ مطلع ال�س���هر اجل�ري لأكرب واأ�رص�س هجم�ت 

حوثي���ة ا�س���تخدمت فيه���� امللي�س���ي�ت كل اأنواع 

الأ�س���لحة مب� فيه� الط�ئرات امل�س���رة وال�سواريخ 

الب�ل�ستية". 

الرباط -وكاالت:

 ق����ل رئي����س الربمل����ن يف 

�رصق ليبي� عقيلة �س�لح يوم 

اجلمعة اإن املجل�س يتطلع اإىل 

ت�سكيل حكومة موؤقتة م�سغرة 

ت�س���م كف����ءات متثل خمتلف 

املن�طق الليبية.

واأو�س���ح �س����لح يف ن���دوة 

�س���حفية م�س���رتكة مع وزير 

ال�س���وؤون اخل�رجية والتع�ون 

املقيمني  واملغ�ربة  الإفريقي 

ب�خل����رج ن�����رص بوريطة اأن 

"جمل�س النواب �سيعقد جل�سة 
ملنح الثقة للحكومة املوؤقتة، 

�س���يقرر الربمل�ن خالله� بكل 

حرية م� �س���راه يف م�سلحة 

البالد. ف�إن منح الثقة للحكومة 

من  معتمدة  حكومة  �ست�سبح 

املنتخبة  الت�رصيعية  ال�سلطة 

يف البالد".

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�صــد بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

فتح 105 مقابر جماعية من اأ�صل 210 

في العراق

خالد بن محمد بن زايد يحيي دراجي 

طواف االإمارات 
بغداد-)د ب اأ(:  �رصح م�س���وؤول عراق���ي اأن اجم�يل عدد مواقع 

املق�بر اجلم�عية الت���ي مت فتحه� يف العراق حتى الآن بلغت 

105 مق�بر من اأ�س���ل 210 تعود حلقبة الرئي�س الأ�سبق �سدام 

ح�سني و�سفحة الإره�ب وجرائم تنظيم داع�س.

وق�ل ك�ظم عويد رئي�س موؤ�س�س���ة ال�سهداء يف العراق ل�سحيفة 

»ال�سب�ح« احلكومية ال�س�درة  ال�سبت اإن »هن�ك ثالثة اأنواع 

من املق�بر اجلم�عية التي تعمل عليه� دائرة �س���وؤون وحم�ية 

املق�ب���ر اجلم�عية وه���ي املق�بر التي خلفه���� النظ�م املقبور 

والأخرى الت���ي خلفه� الإره�ب بعد الع�م 2003 واملق�بر التي 

خلفه� تنظيم داع�س بعد الع�م 2014«.

اأبوظبي-وام : ق�م �س���مو ال�س���يخ خ�لد بن حممد بن زايد اآل 

نهي�ن ع�س���و املجل�س التنفيذي لإم�رة اأبوظبي رئي�س مكتب 

اأبوظب���ي التنفيذي بتحي���ة الدراجني امل�س����ركني يف طواف 

الإم�رات لدى مرورهم بق�رص احل�سن يف اأبوظبي.

ويعد طواف الإم�رات، الذي اأ�رصف على تنظيمه جمل�س اأبوظبي 

الري��سي ال�س���ب�ق الع�ملي الوحيد امل�سنف يف �سل�سة "ورلد 

تور" يف ال�رصق الأو�سط، ومر الدراجون خالل املرحلة ال�س�بعة 
والأخرة من الطواف على مع�مل رئي�س���ة متعددة يف الإم�رة 

�س���ملت ج�مع ال�سيخ زايد الكبر وع�مل فراري وحلبة مر�سى 

ي��س م�رين�.

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

 الإمـارات ت�ؤيـد
بيـان وزارة 

الخارجية ال�سـع�دية

رف�ض خليجي وعربي 
و�إ�سالمي للم�سا�ض 
ب�سيادة ال�سع�دية

محمد بن ر��سد يعلن عن تعيينات جديدة 
في حكومة �لإمار�ت

تون�ص-)د ب اأ(:

 حت���دى الع�رصات من املعت�س���مني من جرح���ى الثورة 

التون�س���ية واأه�ليهم امل�سرة ال�س���خمة حلركة النه�سة 

الإ�سالمية ام�س ال�سبت ونزلوا اىل ال�س�رع الرئي�سي و�سط 

الع��س���مة للمط�لبة بن�رص الق�ئمة الر�س���مية املت�أخرة 

للمت�رصرين وال�س���ح�ي� الذين �س���قطوا بر�س��س الأمن، 

خالل الحتج�ج����ت التي اأط�حت بحكم الرئي�س الراحل 

زين الع�بدين بن علي قبل ع�رص �سنوات.

 ووقف جرحى الثورة على بعد نحو 200 مرت من جتمع 

ح��سد لأن�س�ر حركة النه�سة 

الع�سرات من جرحى الثورة التون�سية 
يتحدون م�سيرة حركة النه�سة

عقيلة �سالح: البرلمان الليبي يتطلع اإلى 
حكومة تمثل مختلف المناطق

ال�سي�سي يجدد تاأكيده على ارتباط اأمن 

الخليج بالأمن القومي الم�سري

الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الإن�سانية 
لإنقاذ حياة المدنيين في ماأرب

اأبوظبي-وام:

 اأعلن �س����حب ال�س���مو ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب 

رئي����س الدول���ة رئي�س جمل�س 

ال���وزراء ح�كم دبي "رع�ه اهلل" 

عن تعيين�ت جديدة يف حكومة 

من  بتوجيه�ت  وذلك  الإم�رات، 

�س�حب ال�س���مو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 

"حفظه اهلل" وبعد الت�س�ور مع 
�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 

ن�ئ���ب الق�ئد الأعل���ى للقوات 

امل�سلحة.

وتف�س���ياًل اأعلن �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

عن تعي���ني مع�يل حمد مب�رك 

ال�س�م�سي الأمني الع�م ال�س�بق 

وزير  للبرتول  الأعلى  للمجل�س 

دولة يف حكومة دولة الإم�رات، 

�س���عيد  وتعيني مع�يل خليفة 

�سليم�ن رئي�س���ً� ملرا�سم ن�ئب 

رئي����س الدول���ة رئي�س جمل�س 

الوزراء بدرجة وزير.

دوام  لهم����  �س���موه  ومتن���ى 

اأداء  يف  والنج����ح  التوفي���ق 

مه�مه�، وموا�سلة م�سرة اخلر 

والعط�ء يف خدمة الوطن.

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

درجات الحرارةمواقيت ال�صالة

»تتمة  �ص8«
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اأبوظبي-وام:

 اأي���دت دولة الإم�رات بي�ن وزارة اخل�رجية يف اململكة 

العربية ال�سعودية ال�س���قيقة بخ�سو�س جرمية اغتي�ل 

ال�سحفي ال�سعودي جم�ل خ��سقجي.

واأعرب���ت وزارة اخل�رجية والتع����ون الدويل عن ثقته� 

وت�أييده� لأحك�م الق�س����ء ال�سعودي والتي توؤكد التزام 

اململكة بتنفيذ الق�نون ب�سف�فية وبكل نزاهة، وحم��سبة 

كل املتورطني يف هذه الق�سية.

واأكدت الوزارة وقوف الإم����رات العربية املتحدة الت�م 

مع اململكة العربية ال�س���عودية ال�س���قيقة يف جهوده� 

الرامية ل�س���تقرار واأمن املنطقة، ودوره� الرئي�سي يف 

حمور العت���دال العربي ولأمن املنطقة، م�س���ددة على 

رف�س اأي حم�ولت ل�س���تغالل هذه الق�سية اأو التدخل 

يف �سوؤون اململكة الداخلية.

الريا�ص-وام:

ق�لت وزارة اخل�رجية ال�س���عودية ان حكومة اململكة ترف�س 

رف�سً� ق�طعً� م� ورد يف التقرير الذي مت تزويد الكوجنر�س به 

ب�س����أن جرمية مقتل املواطن جم�ل خ��س���قجي رحمه اهلل من 

ا�ستنت�ج�ت م�سيئة وغر �سحيحة عن قي�دة اململكة ولميكن 

قبوله� ب�أي ح�ل من الأحوال، كم� اأن التقرير ت�سمن جملة من 

املعلوم�ت وال�ستنت�ج�ت الأخرى غر ال�سحيحة

اأعرب���ت وزارة اخل�رجية الكويتية عن ت�أييد دولة الكويت مل� 

ورد يف بي����ن وزارة اخل�رجية ب�ململكة العربية ال�س���عودية 

ب�س����أن التقرير الذي مت تزوي���د الكونغر�س الأمريكي به حول 

جرمية مقتل املواطن ال�سعودي جم�ل خ��سقجي.

و�س���ددت ال���وزارة يف بي�ن له���� ام�س بثت���ه »كون�« على 

اأهمية الدور املح���وري واله�م الذي تقوم به اململكة العربية 

ال�سعودية 

بتوجيهات رئي�ص الدولة وبعد الت�صاور مع محمد بن زايد: 

»طالع �ص2«
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Ωƒ«dG kÉ«FõL ºFÉZ ¢ù≤£dG  

:ΩGh-»ÑXƒHG

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

 áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  QOÉf  »HG  ¢ùjƒd  áeÉîa  ¤EG

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh ¿Éµ«æ«ehódG

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

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

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

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

QOÉf »HG ¢ùjƒd ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

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

 á°UÉN kÉfÉ«MCG ºFÉZ ¤EG kÉ«FõL ÉªFÉZ óM’G Ωƒ«dG

 ™e ÚæK’G ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,Qõ÷Gh ôëÑdG ≈∏Y

 ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG

 ìÉjôdGh  ,á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG  ¢†©H

 ≈∏Y kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

 ,¢S/ºc 25 – 15 / á«HôZ á«dÉª°T ¿ƒµJh ôëÑdG

.ôëÑdG ≈∏Y ¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ

 ‘ êƒŸG ¿EG `` »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ `` õcôŸG ∫Ébh

 çóëjh §°Sƒàe ¤G ÉØ«ØN ¿ƒµ«°S »Hô©dG è«∏ÿG

 óæY ÊÉãdG óŸGh 13:33 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG

 Qõ÷Gh 20:31 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 02:58

 ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h.. 08:01 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 óŸGh 10:21 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ÉØ«ØN êƒŸG

 óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  23:04  áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdG

.05:13 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 16:36 áYÉ°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ó°TGQ  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ø∏YCG  

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

 äÉæ««©J øY  "ˆG √ÉYQ"  »HO  ºcÉM AGQRƒdG

 äÉ¡«LƒàH ∂dPh ,äGQÉeE’G áeƒµM ‘ IójóL

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

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

 øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ™e QhÉ°ûàdG

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

.áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø∏YCG kÓ«°üØJh

 ∑QÉÑe óªM ‹É©e Ú«©J øY Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ¢ù∏éª∏d  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »°ùeÉ°ûdG

 ádhO  áeƒµM  ‘ ádhO  ôjRh  ∫hÎÑ∏d  ≈∏YC’G

 ¿Éª«∏°S ó«©°S áØ«∏N ‹É©e Ú«©Jh ,äGQÉeE’G

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  º°SGôŸ  kÉ°ù«FQ

.ôjRh áLQóH AGQRƒdG ¢ù∏›

 ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO Éª¡d √ƒª°S ≈æ“h

 AÉ£©dGh ÒÿG IÒ°ùe á∏°UGƒeh ,É¡eÉ¡e AGOCG

.øWƒdG áeóN ‘

 Ö°üæe  »°ùeÉ°ûdG  ∑QÉÑe  óªM  ‹É©e  π¨°Th

 ∫hÎÑ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ‘  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 ó«©°S  áØ«∏N  ‹É©e  π¨°T  ÚM  ‘  ,2014

 äÉØjöûàdG  IôFGO  ΩÉY  ôjóe  Ö°üæe  ¿Éª«∏°S

.»HO ‘ áaÉ«°†dGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e πÑ≤à°SG 

 ‹É©e âÑ°ùdG ¢ùeG ádhO ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe

 á«LQÉÿG ôjRh ∑QÉÑe øH ¢VƒY óªMCG QƒàcódG

.á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G ‘ ÚHÎ¨ŸG ¿hDƒ°Th

 ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 ™«°VGƒŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG

 ≈∏Y ´É°VhC’G äGQƒ£Jh ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

.á«æª«dG áMÉ°ùdG

 ∫BG  ¿É«¡f  øH  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  ‹É©e  ócCGh

 âHÉãdG äGQÉeE’G ádhO è¡f AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿É«¡f

 πµd É¡JófÉ°ùeh øª«dG QGô≤à°SGh øeCG ºYO ‘

 ≥«≤°ûdG  »æª«dG  Ö©°ûdG  áë∏°üe  ≥≤ëj  Ée

 QGô≤à°S’Gh  á«ªæàdG  ‘  ¬JÉ©∏£J  ≥≤ëjh

.QÉgOR’Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ∫ÓN  "19  ó«aƒc"  ìÉ≤d  øe  áYôL  81,790

 ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG

 âÑ°ùdG ¢ùeCG Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G

 60^82 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ∫ó©eh áYôL 6,015,089

 ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj .¢üî°T 100 πµd áYôL

 kÉ«©°Sh  19ó«aƒc#  ìÉ≤d  Òaƒàd  IQGRƒdG  á£N

 øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG

 ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG

.19ó«aƒc ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 "πÑ≤à°ùŸG ∫É«LC’ ójGR øH óªfi ¢ù∏›" ìô£j 

 ¿hDƒ°T  Öàµe  É¡ª¶æj  »àdG  áãdÉãdG  ¬JQhO  ‘

 ájÉYôH  »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿GƒjO  ‘  º«∏©àdG

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

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

 ¢Uôa"h ,"Ò¨àe ⁄ÉY" »gh ,á«°ù«FQ QhÉfi 3

 ∂dPh  ,"áeOÉ≤dG  kÉeÉY  ¿ƒ°ùªÿG"h  ,"IójóL

 IOÉb øe π«L äÉLÉ«àMG áÑcGƒŸ »©°ùdG øª°V

 õ«Øëàd á«∏YÉØJ á«°VGÎaG ÜQÉŒ ÈY ,πÑ≤à°ùŸG

 ±É°ûµà°SGh ,QÉµaC’G ìô£H ºgQhO π«©ØJh ÜÉÑ°ûdG

 íeÓe º°SQ ‘ áª¡e Iõ«cQ πµ°ûJ IójóL ¢Uôa

.äGQÉeE’G ádhO πÑ≤à°ùe

 äGQÉeE’G  ádhO äGOGó©à°SG  ™e èeÉfÈdG  øeGõàjh

 Qƒfi ±ó¡j  å«M ,»ÑgòdG  É¡∏«Hƒ«H  ∫ÉØàMÓd

 ™e  ÜÉÑ°ûdG  ∞«µJ  ¿Éª°†d  "Ò¨àe  ⁄ÉY"
 ,⁄É©dG  Égó¡°ûj  »àdG  ábƒÑ°ùŸG  ÒZ  äGÒ¨àŸG

 …QGô◊G  ¢SÉÑàM’Gh  á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdG  øe  kGAóH

 º¡HÉ°ùcEG ∫ÓN øe ∂dPh ,íFGƒ÷G »°ûØàd k’ƒ°Uh

 Éª«a  ,áÄ°TÉædG  äÉ«æ≤àdG  »æÑJh  IójóL  äGQÉ¡e

 Iójó÷G ¢UôØdG ≈∏Y Aƒ°†dG ÊÉãdG QƒëŸG §∏°ùj

 á°UôØdG í«àJ »àdGh äGÒ¨àŸG √òg øY áªLÉædG

 øe  ∫ÉªYC’G  OGhQh  ,ÚYóÑŸGh  øjôµàÑŸG  ΩÉeCG

 ,πÑ≤à°ùŸG íeÓe π«µ°ûJ ‘ á∏YÉØdG áªgÉ°ùŸG

 IOÉ«≤H ÜÉÑ°ûdG Qhód ådÉãdG QƒëŸG ¥ô£àj Éªæ«H

 »àdG äGQÉeE’G ádhO ƒ‰ πMGôe øe á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG

 á«ŸÉY áfÉµe É¡°ù«°SCÉJ òæe CGƒÑàJ ¿CG âYÉ£à°SG

 ÉgQƒ°†M Rõ©Jh ,á«°ùaÉæàdG äGöTDƒe ≈∏Y IóFGQ

 ,á«fÉ°ùfE’G É¡ª«≤H áeƒYóe á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y

.‘É≤ãdG É¡MÉàØfGh

 ¿hDƒ°T Öàµe ôjóe ,»ª«©ædG áØ«∏N óªfi ∫Ébh

 âàÑKCG  "  :»ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿GƒjO  ‘  º«∏©àdG

 Égó¡°T »àdG ábƒÑ°ùŸG ÒZh ,áYQÉ°ùàŸG äGÒ¨àŸG

 öüæ©dG ºg ÜÉÑ°ûdG ¿CG 2020 ΩÉ©dG ∫ÓN ⁄É©dG

 IQób ÌcC’Gh ,πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°Uh á«ªæàdG ‘ ºgC’G

 á«dÉ◊G  äÉjóëà∏d  áeGóà°ùe  ∫ƒ∏M  OÉéjEG  ≈∏Y

 Gò¡d ¢ù∏éŸG èeÉfôH »JCÉj ∂dòdh ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 ádhód  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ΩÉªàgG  ó°ùé«d  ΩÉ©dG

 ï°SGôdG  É¡fÉÁEG  ¢ùµ©jh  ÜÉÑ°ûdÉH  äGQÉeE’G

 º¡JÉbÉ£d ¿Éæ©dG ¥ÓWEG ≈∏Y É¡°UôMh ,º¡JQó≤H

 áªgÉ°ùª∏d º¡JÉfÉµeEGh º¡JÉYGóHEG øe IOÉØà°S’Gh

 äGQÉeE’G ádhód á«æWƒdG §£ÿG ±GógCG ≥«≤– ‘

 iƒà°ùe  ≈∏Y  π°†aC’G  ¿ƒµJ  ¿CG  ‘ É¡JÉMƒªWh

 kÉeÉY Ú°ùªÿG ∫ÓN áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ⁄É©dG

 »Ñ©µdG áØ«∏N Oƒæ©dG âdÉb ,É¡à¡L øe ".á∏Ñ≤ŸG

 ó¡Y  ‹h  ¿GƒjO  ‘  á«ª«∏©àdG  èeGÈdG  ôjóe

 ∫É«LC’  ójGR  øH  óªfi ¢ù∏› ôaƒj  "  :»ÑXƒHCG

 á«dÉãe  á°üæe  ΩÉ©dG  Gòg  ¬JQhO  ‘  πÑ≤à°ùŸG

 º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG åëHh äGÈÿGh AGQB’G ∫OÉÑàd

 ™e kÓYÉØJ ÌcC’Gh kÉª∏©J π°†aC’G º¡fƒc ÜÉÑ°ûdG

 äÉYƒ°Vƒe  ≈∏Y  õcôjh  ,IQƒ£àŸG  É«LƒdƒæµàdG

 ¤EG á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG πjƒ– á«Ø«c É¡«a ÉÃ IóY

 º∏©J IÒ°ùe πµ°T ±Göûà°SGh ,óeC’G á∏jƒW á∏MQ

 ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG OGóYEGh ,πÑ≤à°ùŸG ‘ ÜÉÑ°ûdG

 kÉ°†jCG ¢ûbÉæj Éªc ,á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ¡LƒàdG ÖcGƒàd

 kÉ°Uôa ÜÉÑ°û∏d ôaƒJ »àdG á«ŸÉ©dG äÉ¡LƒàdG RôHCG

 á«ªæàdG ≥«≤– ‘ á«∏YÉa ÌcCG πµ°ûH ácQÉ°ûª∏d

 ≥∏£æjh  ".äGQÉe’G  ádhód  á∏eÉ°ûdGh  áeGóà°ùŸG

 2021 πÑ≤à°ùŸG  ∫É«LC’ ójGR  øH óªfi ¢ù∏›

 QÉ©°T â– πÑ≤ŸG ¢SQÉe 14 ‘ áãdÉãdG ¬JhQóH

 áÑîf  ácQÉ°ûÃ  ,"IójóL  ¥ÉaBG  ,ójóL  ™bGh"
 ∫hO ∞∏àfl øe QGô≤dG  ´Éæ°Uh IOÉ≤dG  QÉÑc  øe

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH AGÈÿG øe IRQÉH áYƒª›h ,⁄É©dG

 ádhO AÉëfCG ∞∏àfl øe äÉHÉ°ûdGh ÜÉÑ°ûdG ±’BG

 ΩÉ©dG  Gòg  IQhO  ‘  ¢ù∏éŸG  ≈æÑàjh  ,äGQÉeE’G

 ºFGódG π°UGƒàdG ¿Éª°†d kÉeGóà°ùeh kGôµàÑe kÉLPƒ‰

 πLCG  øe  Ió«°TôdG  º¡JOÉ«bh  øWƒdG  ÜÉÑ°T  ÚH

.º¡∏«gCÉJh º¡ªYód áaÉc äÉæµªŸGh πÑ°ùdG ∞«XƒJ

 πÑ≤à°ùŸG ∫É«LC’ ójGR øH óªfi ¢ù∏› ∫ƒëàjh

 ádhO IOÉ«b §HôJ á«∏YÉØJ á«fhÎµdEG á°üæe ¤EG

.πÑ≤à°ùŸG íeÓe á°ûbÉæŸ É¡HÉÑ°T ™e äGQÉeE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 âæH  áªWÉa  áî«°ûdG  ƒª°S  âcQÉH

 »FÉ°ùædG  OÉ–’G  á°ù«FQ  ,∑QÉÑe

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ  ,ΩÉ©dG

 ≈∏YC’G á°ù«FôdG ,ádƒØ£dGh áeƒeCÓd

 ΩCG{  ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ

 äGQÉeE’G  ádhO  ≥«≤–  ,zäGQÉeE’G

 ¥öûdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ∫hC’G  õcôŸG

 ôjô≤J ‘ É«≤jôaCG  ∫Éª°Th §°ShC’G

 ¿ƒfÉ≤dGh ∫ÉªYC’G á£°ûfCGh ICGôŸG{

.‹hódG ∂æÑdG øY QOÉ°üdG ,z2021

 πªY  ≥jôa  Oƒ¡L  Égƒª°S  âæªKh

 ÚH  ¿RGƒà∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏›

 ï«°ûdG ƒª°S ΩôM IOÉ«≤H Ú°ùæ÷G

 ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe

 ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 âæH ∫Éæe áî«°ûdG ƒª°S ,á°SÉFôdG

 …òdG  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ≈£N Éeó©H ,¬d ó¡°ûj kGRÉ‚EG ≥≤M

 á°†¡f  ≥jôW  ≈∏Y  IójóL  Iƒ£N

.kÉ«ŸÉY á«JGQÉeE’G ICGôŸG IOÉjQh

 äÉ°ù°SDƒŸG  QhóH  Égƒª°S  äOÉ°TCGh

 äÉ°ù°SDƒeh  á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G

 ,¢UÉÿG ´É£≤dGh ÊóŸG ™ªàéŸG

 äGƒ£îH  É¡©«ªL  â∏ªY  »àdG

 »bôdG  ≥«≤ëàd  á≤KGhh  áfhRƒe

 ICGôŸG  IÒ°ùe  ‘  Ωó≤àdGh

 áª«µ◊G IOÉ«≤dG πX ‘ ,á«JGQÉeE’G

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

 ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

.,zˆG ¬¶ØM{

 πjõL  øY  Égƒª°S  âHôYCGh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Égôîah  É¡fÉæàeG

 ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ,zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  ,AGQRƒdG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üdh

 ,»ÑXƒHCG  ó¡Y ‹h ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 ¥OÉ°üdG  Éª¡ªYód  ,áë∏°ùŸG

 á«ªæàdG  IÒ°ùŸ  ¢ü∏îŸGh

 øY ôªKCG  …òdGh ,ICGôª∏d áeGóà°ùŸG

 á«JGQÉeEG  á«FÉ°ùf  QOGƒc  áYÉæ°U

 kÉ«≤«≤M  kGóæ°S  ¿ƒµJ  ¿CG  IQOÉb

.πLôdG É¡«NCG ™e ó«H kGój øWƒ∏d

 ¬à≤≤M ÉÃ õà©f{ :Égƒª°S âaÉ°VCGh

 äGRÉ‚EG  øe  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG

 ä’ÉéŸG  ™«ªL  ‘  á«dÉààe

 êƒààd  ,kÉ«dhOh  kÉ«ª«∏bEGh  kÉ«∏fi

 AÉæÑdGh  AÉ£©dG  øe  ¿ôb  ∞°üf

 Ió©°UC’G  ∞∏àfl  ≈∏Y  á«ªæàdGh

 ,¿B’G  ≈àMh  ádhódG  ¢ù«°SCÉJ  òæe

 »àdG  IÒæà°ùŸG  ájDhôdG  π°†ØH

 øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ÉgÉ°SQCG

 ,√GôK  ˆG  Ö«W ,¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S

 É¡àfÉµe  äGQÉeEÓd  â∏Øc  »àdGh

 ∫É› ‘ á°UÉN ábƒeôŸG á«dhódG

 ,Ú°ùæ÷G  ÚH  ¿RGƒàdG  ≥«≤–

 Gòg  ájƒdhCG  ¢ùµY  …òdG  ôeC’G

 »àdG á«æWƒdG IóæLC’G øª°V ∞∏ŸG

 IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJh  ájDhQ  ºLÎJ

 »YÉªàL’G QhódG õjõ©àH Ió«°TôdG

 ,ICGôª∏d  »°SÉ«°ùdGh  …OÉ°üàb’Gh

 äÓjó©àdG  É¡æª°V  øe  π©dh

 5  ‘ É¡FGôLEG  ”  »àdG  á«fƒfÉ≤dG

 ,Ú«°VÉŸG  ÚeÉ©dG  ∫ÓN  ÚfGƒb

 ,πª©dG  äÉbÓY  º«¶æJ  â∏ª°T

 ¿Éª°†dG  ,á«°üî°ûdG  ∫GƒMC’G

 ÊÉµ°ùdG πé°ùdG ΩÉ¶f ,»YÉªàL’G

 …õcôŸG  ±öüŸGh  ,ájƒ¡dGh

 ΩóYh Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒàdG ¿CÉ°ûH

 á«aöüŸG  äÓeÉ©ŸG  ‘  õ««ªàdG

 ” Éªæ«H ,¿ÉªàF’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh

 äÓjó©J  6  AGôLEG  2020  ΩÉY  ‘

 äÉbÓY º«¶æJ ÊƒfÉb ‘ á«fƒfÉb

 ∂dPh  ,á«°üî°ûdG  ∫GƒMC’Gh  πª©dG

 õ«ªàdG  áLQO  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ±ó¡H

 ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¿CÉ°ûdG Gòg ‘

.záeGóà°ùeh áàHÉK ∫ƒ°UCÉH

 ≈∏Y  øëfh{  :Égƒª°S  âªààNGh

 øe  áeOÉ≤dG  áæ°S  50  `dG  ÜÉàYCG

 ≥∏£æj  ..á«dÉ¨dG  ÉæàdhO  ôªY

 Éæà≤Kh  IÒÑµdG  äÉMƒª£d  ¿Éæ©dG

 äÉæHh  AÉæHCG  äGQób  ‘  ÈcC’G

 π°†aCG  móZ  ≥∏ÿ  ,AÉ«ahC’G  øWƒdG

 kGQÉgORGh  kGQƒ£J  ÌcCG  πÑ≤à°ùeh

.z‹É¨dG ÉææWƒd

:ΩGh-»ÑXƒHG

 áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“  

 IOÉjRh  ™«°Sƒàd  ™ªàéŸG  ájÉbhh

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f

 ä’É◊G  öüMh  ôµÑŸG  ±É°ûàc’G

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG

 º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19  -  ó«aƒc"
 AGôLEG  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG..  º¡dõYh

 ∫ÓN  GójóL  É°üëa  185,599

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG

 ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

 ¢üëØdG  äÉ«æ≤J  çóMCGh  π°†aCG

.»Ñ£dG

 »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh  

 ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG ‘ ¢üëØdGh

 ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG

 áHÉ°UEG ádÉM 3,434 øY ∞°ûµdG ‘

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  IójóL

 É¡©«ªLh  ,áØ∏àfl  äÉ«°ùæL  øe

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM

 ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

 388,594 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª›

.ádÉM

 15  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 äÉ«YGóJ  øe  ∂dPh  áHÉ°üe  ádÉM

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G

 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

.ádÉM 1,213

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh  

 ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG  øY  ™ªàéŸG

 ,ÚaƒàŸG …hòd É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J

 ™«ª÷ πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æ“h

 ™ªàéŸG  OGôaCÉH  áÑ«¡e  ,ÚHÉ°üŸG

 á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG

 ΩGõàd’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdGh

 áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH

.™«ª÷G áeÓ°Sh

 2,171 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL  ádÉM

 "19  -  ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 ¢VôŸG ¢VGôYCG øe ΩÉàdG º¡«aÉ©Jh

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  º¡«≤∏J  ó©H

 ,≈Ø°ûà°ùŸG  º¡dƒNO  òæe  áeRÓdG

 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh

.ádÉM 379,708

:ΩGh-»HO

 »HO  √É«eh  AÉHô¡c  áÄ«g  âª¶f

 É¡FÉcöT  Ëôµàd  É«°VGÎaG  ÓØM

 äÉ°ù°SDƒŸG  øe  Ú«é«JGÎ°S’G

 ‹É©e Qƒ°†ëH á°UÉÿGh á«eƒµ◊G

 ÜóàæŸG ƒ°†©dG ôjÉ£dG óªfi ó«©°S

 AÉHô¡c  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 Újò«ØæàdG  ÜGƒædGh  »HO  √É«eh

 áÄ«¡dG  ‘  ¢ù«FôdG  ÜGƒfh  ¢ù«Fô∏d

 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G »∏ã‡h

 ‹É©e ∫Ébh .á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸGh

 πØ◊G ∫ÓN áª∏c ‘ ôjÉ£dG ó«©°S

 kÉjƒæ°S áÄ«¡dG ¬ª¶æJ …òdG AÉ≤∏dG ¿EG

 Ú«é«JGÎ°S’G  É¡FÉcöT  Ëôµàd

 ΩÉ©dG  Gòg  á°UÉN  á«ªgCG  Ö°ùàµj

 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  ‘

 "  ±É°VCGh  .™ªLCG  ⁄É©dG  É¡H  ôÁ

 ájDhôdG π°†ØH äGQÉeE’G ádhO âë‚

 πjƒ– ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d áÑbÉãdG

 ‘  IóYGh  ¢Uôa  ¤EG  äÉjóëàdG

 kÉLPƒ‰  âeóbh  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl

 ‘  ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  iòàëj

 .QGóàbGh IAÉØµH äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG

 …óà≤f »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g ‘h

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJh  ájDhôH

 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 ‘  ¬H  …óà¡f  kÉ°SGÈf  πµ°ûJ  »àdG

 »àdG  ÉæJÉYhöûeh  ÉæJGQOÉÑe  ™«ªL

 á«°VÉŸG  áæ°ùdG  ∫ÓN  ∞bƒàJ  ⁄

 áª¡e  äGRÉ‚EG  ≥«≤–  ‘  Éæë‚h

 ÚYÉ£≤dG øe ÉæFÉcöT ™e ¿hÉ©àdÉH

 ¢üæJ  "  ∫Ébh  ."¢UÉÿGh  »eƒµ◊G

 É¡æ∏YCG »àdG »Hód á«fÉªãdG ÇOÉÑŸG

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ƒ‰ " ¿CG ≈∏Y "ˆG √ÉYQ" Ωƒàµe ∫BG

 áeƒµM ;äÉcôfi áKÓK √Oƒ≤J »HO

 ´É£bh õ«“h áfhôeh á«bGó°üe äGP

 ™«ªé∏d ìƒàØeh ∫OÉYh §°ûf ¢UÉN

 kÉ«ŸÉY ¢ùaÉæj »eƒµM ¬Ñ°T ´É£bh

 í°VhCGh  ." kÉ«∏fi  OÉ°üàb’G  ∑ôëjh

 »HO  √É«eh  AÉHô¡c  áÄ«g  iód  ¬fCG

 øe ójó©dG ™e á«é«JGÎ°SG äÉcGöT

 øe  á«ŸÉ©dGh  á«∏ëŸG  äÉ°ù°SDƒŸG

 óbh  ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG

 hõjC’G  IOÉ¡°T  ≈∏Y  áÄ«¡dG  â∏°üM

 ∫ÉªYC’G  äÉbÓY  IQGOEG  ‘  44001

 ÊÉ£jÈdG  ó¡©ŸG  øe  ácÎ°ûŸG

 á≤£æe  ‘ á°ù°SDƒe  ∫hCÉc  ÒjÉ©ª∏d

 π°ü–  É«≤jôaEGh  §°ShC’G  ¥öûdG

 ‘  Égõ«ªàd  IOÉ¡°ûdG  √òg  ≈∏Y

 ádÉ©a  á«é«JGÎ°SG  äÉbÓY  IQGOEG

 ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  ≥ah  É¡FÉcöT  ™e

.á«ŸÉ©dG

:ójGR øH óªëe ™e QhÉ°ûàdG ó©Hh ádhódG ¢ù«FQ äÉ¡«LƒàH

»æª«dG á«LQÉîdG ôjRh πÑ≤à°ùj ¿É«¡f øH •ƒÑî°T

»æª«dG á«LQÉÿG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¿É«¡f øH •ƒÑî°T

 Oó©dGh .. z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 81^790 ºjó≤J

áYôL 6^015^089 »dÉªLE’G

 QhÉëe 3 ìô£j πÑ≤à°ùªdG ∫É«LC’ ójGR øH óªëe ¢ù∏ée

IójóédG ƒªædG ¥ÉaBG ±É°ûµà°S’ á°ù«FQ

 ICGôªdG ôjô≤J »a kÉ«ª«∏bEG ∫hC’G õcôªdG ádhódG ≥«≤ëJ ∑QÉÑJ áªWÉa áî«°ûdG

 ¿ƒfÉ≤dGh ∫ÉªYC’G á£°ûfCGh

 IÉah ádÉM 15h áHÉ°UEG 3^434 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2171 AÉØ°T: záë°üdG{

  ø««é«JGôà°S’G ÉgAÉcô°T ΩôµJ z»HO √É«eh AÉHô¡c{ 

äGQÉeE’G áeƒµM »a IójóL äÉæ««©J øY ø∏©j ó°TGQ øH óªëe

 ø««©Jh ádhO ôjRh »°ùeÉ°ûdG ∑QÉÑe óªM ø««©J 

 ¢ù«FQ ÖFÉf º°SGôªd k É°ù«FQ ¿Éª«∏°S ó«©°S áØ«∏N

 ôjRh áLQóH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ádhódG

 øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ
 ¿Éµ«æ«ehódG ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j ójGR

»æWƒdG Ωƒ«dÉH



:ΩGh-»HO

 øe  ¤hC’G  á«FÉ°ûfE’G  á∏MôŸG  â∏ªàcG  

 »ŸÉ©dG  Üƒ≤©j  …ó›  õcôe"  ´höûe

 ,IôgÉ≤dG ájöüŸG áª°UÉ©dG ‘  "Ö∏≤∏d

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø∏YCG …òdGh

 ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 πØ◊G  ™jQ  ó°UQ  2020  ôjGÈa  ‘  ,ˆG

 »àdGh  "πeC’G  ´Éqæ°U"  IQOÉÑŸ »eÉàÿG

 …öüe  á«æL  ¿ƒ«∏e  360  ‹GƒM  ≠∏H

 êÓ©dG  ÒaƒJ  πLCG  øe  ¬FÉæH  ídÉ°üd

 ⁄É©dGh öüe ‘ Ö∏≤dG ≈°VôŸ ÊÉéŸG

.∫ÉØWC’G kGójó–h »Hô©dG

 øe  %60  ójó÷G  ≈Ø°ûà°ùŸG  ¢ü°üîjh

 RhÉéàà°S  »àdG  ,á«MGô÷G  ¬JÉ«∏ªY

 ,kÉfÉ› ∫ÉØWCÓd ,kÉjƒæ°S á«∏ªY 12,000

 äÉ°ù°SDƒŸG  ÈcCG  ¬dÉªàcG  iód  ¿ƒµ«d

 çÉëHCGh ¢VGôeCG ‘ á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG

.»Hô©dG ⁄É©dG ‘ Ö∏≤dG äÉMGôLh

 õcôe  øe  ¤hC’G  á∏MôŸG  RÉ‚EG  ”h

 áª°UÉ©dÉH Ö∏≤∏d »ŸÉ©dG Üƒ≤©j …ó›

 äÉ°SÉ°SC’G ∫ÉªàcG ó©H ,IôgÉ≤dG ájöüŸG

 22,000 áMÉ°ùe ≈∏Y õcôª∏d á«fÉ°SôÿG

 á≤MÓdG πMGôª∏d ó¡Á Ée ƒgh ,™Hôe Îe

 iód  Ωó≤«°S  …òdG  ´höûŸG  RÉ‚EG  øe

 ¬JÉeóN  2023  ΩÉY  ¬H  πª©dG  ∫ÉªàcG

 ≈°Vôe øe kÉØdCG 120 êÓ©d kÉfÉ› á«Ñ£dG

 ∫É› ‘ áeó≤àŸG çÉëHC’G ôaƒjh ,Ö∏≤dG

 øe 1500 øe ÌcCG ÜqQójh ,Ö∏≤dG ¢VGôeCG

.¢ü°üîàe ìGqôLh Ö«ÑW

 ´Éqæ°U  IQOÉÑŸ  »eÉàÿG  πØ◊G  ¿Éch

 óªfi äGQOÉÑe á°ù°SDƒŸ á©HÉàdG  ,πeC’G

 º«bCG …òdGh ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ó°UQ 12,000 øe ÌcCG √ö†Mh »HO ‘

.…ÒÿG ≈Ø°ûà°ùŸG ´höûŸ √ôcGòJ ™jQ

 ºYO  "πeC’G  ´Éæ°U"  IQOÉÑe  äQÉàNGh

 ‘ Ö∏≤∏d »ŸÉ©dG Üƒ≤©j …ó› õcôe

 Üƒ≤©j …ó› á°ù°SDƒŸ ™HÉàdGh IôgÉ≤dG

 »Hô©dG ÊÉ°ùfE’G ΩÉ©dG ´höûe √QÉÑàYÉH

 º¡∏jh ácÎ°ûe á«fÉ°ùfEG º«≤H »Øàëj …òdG

 á∏°UGƒŸ ¬dÉ£HCGh πeC’G ´Éqæ°U øe ójõŸG

.º¡JGQOÉÑeh ºgOƒ¡L

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  óq∏bh

 äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQh IóëàŸG á«Hô©dG

 ,Üƒ≤©j  …ó› Qƒ°ù«ahÈdG  ,»HO  ºcÉM

 ∂∏e"  `H  ±hô©ŸG  Ö∏≤dG  ìGqôLh  Ö«ÑW

 πª©∏d  ó°TGQ  øH óªfi ìÉ°Th ,"Üƒ∏≤dG

 IQOÉÑŸ »eÉàÿG  πØ◊G  ∫ÓN ÊÉ°ùfE’G

 øY  2020  ôjGÈa  ‘  "πeC’G  ´Éqæ°U"
 kÉeÉY 50 øe ÌcCG ióe ≈∏Y ¬JÉªgÉ°ùe

 »ª∏©dGh  »Ñ£dG  åëÑdG  øjOÉ«e  ‘

 πeC’G  kÉëfÉe  ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG  πª©dGh

.⁄É©dG ∫ƒM ≈°VôŸG øe ÚjÓª∏d

 ‘  ™ªàLG  ó°TÉM  Qƒ¡ªL  ΩÉeCG  ∂dPh

 ,»Hô©dG  ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl øe »HO

 Ú«eÓYE’Gh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY Qƒ°†ëHh

 ≈∏Y  øjôKDƒŸGh  ÚØ≤ãŸGh  ÚfÉæØdGh

 øe AÉ°†YCGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe

 ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘  »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdG

 πª©dG  ∫É›  ‘  IRQÉH  äÉ«°üî°Th

 ¬à∏≤f  ó¡°ûe  ‘  ,ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG

 IöTÉÑe ¬ãH ”h á«HôY äGƒæb äÉ°TÉ°T

.á«ªbôdG äÉ°üæŸG ÈY

 á«FÉ°ûfE’G  á∏MôŸG  ∫ÉªàcG  áÑ°SÉæÃh

 »ŸÉ©dG Üƒ≤©j …ó› õcôe øe ¤hC’G

 ˆGóÑY  øH  óªfi  ‹É©e  ∫Éb  ,Ö∏≤∏d

 äGQOÉÑe á°ù°SDƒŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ,…hÉbô≤dG

 »àdG ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 "πeC’G  ´Éqæ°U"  IQOÉÑe  É¡à–  êQóæJ

 øe áeÉg á∏Môe RÉ‚EG" :õcôª∏d áªYGódG

 »ŸÉ©dG  Üƒ≤©j  …ó›  õcôe  ´höûe

 ≈°VôŸ  IóYGh  πeCG  ábQÉH  ƒg  Ö∏≤∏d

 çÉëHC’G ™ªàéŸh ∫ÉØWC’G á°UÉNh Ö∏≤dG

 √qƒfh ".»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«Ñ£dG á«ª∏©dG

 á°ù°SCÉe  ≈∏Y  ¢Uô◊G  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e

 äGP  ™jQÉ°ûŸG  ºYOh  …ÒÿG  πª©dG

 ≈∏Y  ΩGóà°ùŸGh  ™°SGƒdG  »HÉéjE’G  ôKC’G

 äGQOÉÑŸG ‘ áî°SGQ áª«b ¬d äÉ©ªàéŸG

.äGQÉeE’G ádhód á«fÉ°ùfE’G

 »YGƒdG  QÉªãà°S’G"  :…hÉbô≤dG  ∫Ébh

 ¿É°ùfE’G Úµ“ ‘ π°UGƒàŸGh ¢ShQóŸGh

 »g  ¬àeGôc  ¿ƒ°Uh  ¬JÉ«M  ßØMh

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

 ÉgÉYôj  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ

 çó–h ÉgôKCG ºXÉ©àjh ƒªæàd É¡©HÉàjh

 OGôaC’G  IÉ«M  ‘  kÉ«Yƒf  kÉ«HÉéjEG  kÉbQÉa

 IQOÉÑe â°ü°üN óbh Gòg ".äÉ©ªàéŸGh

 kÉ«HôY  É¡Yƒf  øe  ÈcC’G  ,πeC’G  ´Éqæ°U

 É¡∏ØM  ™jQ  ,AÉ£©dG  ÜÉë°UCG  Ëôµàd

 ídÉ°üd  áãdÉãdG  ¬JQhO  ‘  »eÉàÿG

 Üƒ≤©j  …ó›  ≈Ø°ûà°ùe  AÉæH  ´höûe

 ´höûŸG  ¬JQÉàNG  …òdG  ,Ö∏≤dG  ¢VGôeC’

 ‘  º¡°ùJ  Iƒ£N  ‘  ,»Hô©dG  ÊÉ°ùfE’G

 ájÉYQ ¤EG áLÉàëŸG Üƒ∏≤dG ÚjÓe êÓY

.»Hô©dG øWƒdG ‘

 ´höûe ≈∏Y "πeC’G ´Éæ°U" QÉ«àNG ™bhh

 Ö∏≤dG ¢VGôeC’ Üƒ≤©j …ó› ≈Ø°ûà°ùe

 Üƒ≤©j …ó› á°ù°SDƒŸ ™HÉàdGh öüe ‘

 èdÉ©«d IôgÉ≤dG  ‘ √DhÉæH  ºà«°S  …òdGh

.¿ÉéŸÉH ≈°VôŸG

 ´Éqæ°U  IQOÉÑŸ  »eÉàÿG  πØ◊G  õq«“h

 2020 ôjGÈa ‘ áãdÉãdG É¡JQhO ‘ πeC’G

 ∫ÉªYC’G  äÉYÉ£b  øe  ójó©dG  Ëó≤àH

 ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG äÉ°ù°SDƒeh

 .¬«fƒ«∏e  äÉªgÉ°ùe  äGQÉeE’G  ádhóH

 øe  ÈcC’G  ´ÈàdG  á∏ªM  πØ◊G  ó¡°Th

 ó¡©J  å«M IöTÉÑe  AGƒ¡dG  ≈∏Y  É¡Yƒf

 ‘ äÉ°ù°SDƒŸGh ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ øe OóY

 ΩÉ©dG  ´höûŸ  ´ÈàdÉH  äGQÉeE’G  ádhO

 Üƒ≤©j  …ó›  õcôÃ  kÓã‡  ÊÉ°ùfE’G

 ájöüŸG  áª°UÉ©dÉH  Ö∏≤∏d  »ŸÉ©dG

 ±’B’G  äGöûY  èdÉ©«°S  …òdGh  ,IôgÉ≤dG

 ≠∏Hh  .kÉfÉ›  kÉjƒæ°S  Ö∏≤dG  ≈°Vôe  øe

 ¿ƒ«∏e  44  πØ◊G  ‘  äÉYÈàdG  ºéM

 Ée  …CG/  πeC’G  OGhQ  øe  »JGQÉeEG  ºgQO

 44h /…öüe á«æL ¿ƒ«∏e 188 ∫OÉ©j

 óªfi äGQOÉÑe øe »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

 íÑ°ü«d  á«ŸÉ©dG  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 360/ »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 88 ´ƒªéŸG

 ¬dÓN  ¢ùaÉæJ  ,/…öüe  ¬«æL  ¿ƒ«∏e

 äÉ°ù°SDƒŸGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe πeC’G OGhQ

 á«dhDƒ°ùŸG ÇOÉÑe áªLôJ ≈∏Y äÉcöûdGh

 ºYO  ∫ÓN  øe  á«°ù°SDƒŸGh  á«©ªàéŸG

.Ö≤JôŸG ÊÉ°ùfE’G »Ñ£dG ìöüdG

 ≈∏Y  ôKC’G  ≠dÉH  É¡d  ¿Éc  Iƒ£N  ‘h

 IQOÉÑŸ ÚªYGódGh ÚcQÉ°ûŸGh Qƒ°†◊G

 kGÒÑc kÉ«eÓYEG ió°U âKóMCGh πeC’G ´Éqæ°U

 ΩÉb  ,»Hô©dGh  »∏ëŸG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG

 πKÉ‡ ≠∏ÑÃ ´ÈàdÉH ,IQÉeEÓd …ò«ØæàdG

 AÉæÑd É¡Áó≤J ” »àdG äÉªgÉ°ùŸG πªéŸ

 »ŸÉ©dG  Üƒ≤©j  …ó›  õcôe  ´höûe

 Oƒ°UôŸG ≠∏ÑŸG ´ƒª› íÑ°ü«d Ö∏≤∏d

 »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 88 ´höûŸG ºYód

.…öüe á«æL ¿ƒ«∏e 360 ∫OÉ©j Ée …CG

 Ëó≤J  äÉ°ù°SDƒeh  ∫ÉªYCG  ∫ÉLQ  ø∏YCGh

 ™bGƒH ´höûŸG AÉ°ûfEG ºYód º¡JÉªgÉ°ùe

 ¿GÒW  áYƒª›  øe  ºgQO  ÚjÓe  3

 AÉHô¡c áÄ«g øe ºgQO ÚjÓe 5h ,äGQÉeE’G

 áÄ«g øe ºgQO  ÚjÓe 6h ,»HO  √É«eh

 ºgQO  ÚjÓe5h  ,»HO  äÓ°UGƒeh  ¥ôW

 ÚjÓe  6h  ,»eÓ°SE’G  äGQÉeE’G  ∂æH  øe

 ÚjÓe 3h ,…QÉ°üfC’G áYƒª› øe ºgQO

 3h ,ƒfÉc π©°ûe ∫ÉªYC’G πLQ øe ºgQO

 ÊGƒé°S Ú°ùM á°ù°SDƒe øe ºgQO ÚjÓe

 øe ºgQO  ÚjÓe 6h ,ájÒÿG ∑ÉeGO  –

 ,á«YÉªàL’G á«ªæà∏d ¢SôjhÉ°S á°ù°SDƒe

 ƒdƒ∏dG  áYƒª›  øe  ºgQO  ÚjÓe  3h

 áYƒª› øe ºgQO ÚjÓe 3h ,á«ŸÉ©dG

 ÒN  πYÉa  ø∏YCG  Éªc  .º«∏©à∏d  ¢ùª«L

 ºgQO ¿ƒ«∏e É¡àª«b áªgÉ°ùe Ëó≤J øY

 ´ÈJ Éªc ,≈Ø°ûà°ùŸG õ«¡Œh AÉ°ûfEG ºYód

 IQOÉÑe ¬àæ«Y …òdG ,»ª∏M óªMCG ¿ÉæØdG

 ¿ƒ«∏e ≠∏ÑÃ ,πeCÓd kGÒØ°S πeC’G ´Éqæ°U

.…öüe ¬«æL

 Qƒ°ùahÈdG  ËôµJ  πØ◊G  á°üæe  äó¡°Th

 óªMCG ™e ÖæL ¤EG kÉÑæL Üƒ≤©j …ó›

 ‘  πeC’G  ´Éqæ°U  IQOÉÑe  π£H  ,»°SÓØdG

 ¬dÉeh ¬àbh Ögh …òdGh ,áãdÉãdG É¡JQhO

 Qƒ°ü≤dÉH ÚHÉ°üŸG IóYÉ°ùŸ ¬à∏FÉY ™e

 ájÉYôdG äGõ«¡Œ ÒaƒJh …ƒ∏µdG π°ûØdGh

 øjòdG Úë°TôŸGh ,AGô≤ØdG êÓ©d á«ë°üdG

 QƒàcódG  ºgh  Ö≤∏dG  ≈∏Y  ¬©e  Gƒ°ùaÉæJ

 ,öüe øe …hÓ£dG »∏Y ≈Ø£°üe ógÉ›

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  øe  …óeÉ¨dG  »∏Yh

 ,É«Ñ«d  øe  ∂jõH  óªfih  ,ájOƒ©°ùdG

 ,»æ«£°ù∏ØdG  »µjôeC’G  »Ñ°Sƒ°S  ∞«à°Sh

 ÌcCG  ÚH  øe  º¡JGAÉ£©H  GƒbƒØJ  øjòdGh

 IQhódG ‘ GƒcQÉ°T πeCG ™fÉ°U ∞dCG 92 øe

."πeC’G ´Éæ°U" IQOÉÑe øe áãdÉãdG

 ,Üƒ≤©j …ó› Qƒ°ùahÈdG ±GöTEG â–h

 ‘  Ö∏≤dG  AÉÑWCG  ô¡°TCG  óMCG  ó©j  …òdG

 Ö∏≤dG áYGQR äÉ«∏ªY AGÈN RôHCGh ⁄É©dG

 1980 ΩÉY ¢ù«æ«L áYƒ°Sƒe πNO …òdGh

 ΩÉY ‘ Ö∏b á«∏ªY 100 AGôLEÉH ¬eÉ«≤d

 »ª∏©dGh »Ñ£dG QOÉµdG πª©«°S ,§≤a óMGh

 ™°Vh  ≈∏Y  ≈Ø°ûà°ùŸG  ‘  »ãëÑdGh

 Ö∏≤dG ¢VGôeC’ á«∏«°üØJ á«æ«L áWQÉN

 äÓé°S  ¤EG  kGOÉæà°SG  »Hô©dG  ⁄É©dG  ‘

 á∏«°üMh  çÉëHC’G  èFÉàfh  ä’É◊G

 ôjƒ£àd  á«ª∏©dG  äGógÉ°ûŸGh  äGÈÿG

 »LÓ©dG  πNóàdGh  ¢ü«î°ûàdG  äÉ«dBG

 á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ Ö∏≤dG ¢VGôeC’ ôµÑŸG

 äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  kÉHÉéjEG  ¢ùµ©æj  ÉÃ

.kÉ«FÉbhh kÉ«LÓY É¡«a áeÉ©dG áë°üdG

 π°UÉ◊G ,Üƒ≤©j …ó› Qƒ°ùahÈdG π≤æjh

 áæ°ùd ÊÉ£jÈdG ¥É≤ëà°S’G ΩÉ°Sh ≈∏Y

 2011 ΩÉY ≈ª¶©dG π«ædG IOÓbh , 2014

 ∫É›  ‘  á°ü∏îŸGh  IôaGƒdG  √Oƒ¡÷

 ΩÉY É«fÉ£jôH ôîa IõFÉLh ,Ö∏≤dG áMGôL

 á«µ∏ŸG  ÚMGô÷G  á«∏c  ádÉeRh  ,2007

 ájôîah á«aöT äÉLQOh ÜÉ≤dCGh ,¿óæ∏`H

 ¬JGÈN  ,á«ŸÉ©dG  äÉ©eÉ÷G  ¥ôYCG  øe

 ¬JGQÉ¡eh  á«ª∏©dG  ¬aQÉ©eh  á«Ñ£dG

 ÚMGô÷G  øe  ójóL  π«L  ¤EG  á«ãëÑdG

 Ö∏≤dG äÉMGôLh ¢VGôeCG ‘ Ú°ü°üîàŸG

 èeÉfÈdG  ∫ÓN  øe  »Hô©dG  øWƒdG  ‘

 …ó› õcôe ôaƒj …òdG Ωó≤àŸG »ÑjQóàdG

.Ö∏≤∏d »ŸÉ©dG Üƒ≤©j

 iód  Ö∏≤∏d  »ŸÉ©dG  õcôŸG  ±É°†«°Sh

 ájöüŸG áª°UÉ©dG ‘ ¬FÉæH ∫ÉªYCG ∫ÉªàcG

 á«Ñ£dG  ájÉYôdG  äÉ°ù°SDƒe  áYƒª› ¤EG

 Üƒ≤©j  …ó› á°ù°SDƒe  â– áLQóæŸG

 ΩÉY â°ù°SCÉJ »àdG Ö∏≤dG çÉëHCGh ¢VGôeC’

 …ó›  ìGô÷G  QƒàcódG  ój  ≈∏Y  2008

 á«fÉ›  á«ÑW  äÉeóN  Ëó≤àd  Üƒ≤©j

 ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  êÓ©d

 ¢üNC’ÉHh É¡«dEG áLÉ◊G ¢ùeCG ‘ ºg øŸ

 ÖjQóJ  øY  Ó°†a  ,É¶M  πbC’G  ∫ÉØWC’G

 áHÉ°T  á«°†jô“h  á«ÑWh  á«ª∏Y  QOGƒc

 ,á«dhódG  á«Ñ£dG  äÉjƒà°ùŸG  ≈∏YCG  ≈∏Y

 ∫É› ‘ çÉëHC’G ôjƒ£J ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 Ωƒ∏©dGh  á«≤«Ñ£àdGh  á«°SÉ°SC’G  Ωƒ∏©dG

 ™e Qƒ£àŸG êÓ©dG èeód ájƒ«◊G á«Ñ£dG

.ôªà°ùŸGh Ωó≤àŸG »ª∏©dG åëÑdG

 ÒjÉ©e áaÉc ≈Ø°ûà°ùŸG ´höûe ≥≤ëjh

 òæe øjõFÉØdG πeC’G ´Éæ°U QÉ«àNG •höTh

 ôKC’G ∂dP ‘ ÉÃ ,IQOÉÑª∏d ¤hC’G ábÓ£f’G

 ≈∏Y  ¬JQóbh  ™ªàéŸG  ‘ ¬Kóëj  …òdG

 ;áaó¡à°ùŸG  áëjöû∏d  á«dÉ©ØH  ∫ƒ°UƒdG

 äÉHQÉ≤ŸGh  ∫ƒ∏◊G  ÒaƒJ  ‘  QÉµàH’Gh

 ‘  á«°ù«FQ  á«ë°U  äÉjóëàd  ábÓÿG

 IQOÉÑŸG  ÖMÉ°U  ΩGõàdG  ™e  ;™ªàéŸG

 QÉªãà°SGh  É¡MÉ‚EG  ≈∏Y  ¬°UôMh  É¡H

 ióeh ;∂dP ≥«≤ëàd áæµªŸG Oƒ¡÷G áaÉc

 ≈∏Y É¡JQóbh  IQOÉÑŸG  QGôªà°SG  á«fÉµeEG

 kÓÑ≤à°ùe ÉgÒKCÉJ ¥É£f ™«°SƒJh Qƒ£àdG

 ;øjó«Øà°ùŸG øe øµ‡ OóY ÈcCG πª°ûàd

 IQOÉÑŸG ñÉ°ùæà°SG á«fÉµeEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 äÉjó– ¬LGƒJ äÉ©ªà› ‘ É¡≤«Ñ£J hCG

 õcôŸG  πµ°ûj  å«ëH á¡HÉ°ûe  ÉjÉ°†b  hCG

 π≤fh  kÉ«aGô¨L  ™°Sƒà∏d  kÓHÉb  kÉLPƒ‰

.iôNCG äÉ©ªà› ¤EG ¬àHôŒ

 õcôŸG  π°UGƒj  ¿CG  ∫ƒeCÉŸG  øeh

 äÉLÓY  ‘  QÉµàH’G  IÒ°ùe  »ŸÉ©dG

 É¡ªFÉYO  ≈°SQCG  »àdGh  Ö∏≤dG  äÉMGôLh

 ójó©dG  ‘  Üƒ≤©j  …ó›  Qƒ°ù«ahÈdG

 á∏°ù∏°S  ¤EG  ±É°†àd  ,äÉ°ü°üîàdG  øe

 QƒàcódG  É¡≤≤M »àdG  ájOÉjôdG  äGRÉ‚E’G

 πÑ°Sh º«gÉØe ÒaƒJ ‘ ¬≤jôa ™e Üƒ≤©j

 πãe á«≤∏ÿG Ö∏≤dG ¢VGôeCG êÓ©d IójóL

 ∫hCG  ôjƒ£Jh  ,åjó◊G  ÊÉjöûdG  πjóÑàdG

 áahô©ŸGh ΩÉª°üdG QòL ∫GóÑà°S’ á«æ≤J

 äÉ«æ≤J QÉµàHGh ,"π«µ°ûàdG IOÉYEG" º°SÉH

 §«°ûæJ  IOÉYEGh  ôjÉ¨àŸG  Ö∏≤dG  áYGQõc

.»Ñ°ü≤dG ¿ÉjöûdG

 Üƒ≤©j …ó› õcôe ôaƒj ¿CG ™bƒàŸG øeh

 áeÉ©d  IôµàÑe  äGQÉ«N  Ö∏≤∏d  »ŸÉ©dG

 áªgÉ°ùŸÉH ÚÑZGôdG øe Qƒ¡ª÷Gh ¢SÉædG

 ™bƒàŸG ¬FÉæH RÉ‚E’ ¬JÉfÉµeEG Ö°ùM lπc

 õcôŸG äÉ«∏ªY ºYOh 2023 ΩÉY ∫ƒ∏ëH

 πØµàdGh  á≤«bódG  ¬JÉMGôLh  ¬KÉëHCGh

 ∂dPh  ,¬«a  Úª«≤ŸG  ≈°VôŸG  äÉ≤ØæH

 πØµàdG ÚÑZGô∏d øµÁ º¡°SCG ΩõM ÒaƒàH

 ‘ ácQÉ°ûŸG hCG πØ£d á«∏ªY AGôLE’ É¡H

 ó««°ûJ ‘ áªgÉ°ùŸG hCG »ÑW RÉ¡L AGöT

.¬≤aGôeh õcôŸG ≈æÑe

 áªgÉ°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaCÓd øµÁ Éªc

 hCG  ,IõcôŸG  ájÉæ©dG  äGóMh  õ«¡Œ  ‘

 á«LQÉÿG äGOÉ«©dG hCG ,≈Ø°ûà°ùŸG áëæLCG

 äÉªgÉ°ùŸG  áeõM ≥ah  õcôª∏d  á©HÉàdG

 ¿ƒ«∏e É¡æe IóMGƒdG  ≠∏ÑJ  »àdG  iÈµdG

.…öüe ¬«æL

 â–  áLQóæŸG  "πeC’G  ´Éqæ°U"  ó©Jh

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe á°ù°SDƒe

 ⁄É©dG ‘ É¡Yƒf øe IQOÉÑe ÈcCG á«ŸÉ©dG

 ,AÉ£©dG ÜÉë°UCG ËôµJ ¤EG ±ó¡J »Hô©dG

 øjòdG  ,Údƒ¡éŸG  á«fÉ°ùfE’G  OƒæL

 º¡©jQÉ°ûeh º¡JGQOÉÑe ∫ÓN øe ¿ƒ©°ùj

 »àdG  ,á«Yƒ£àdG  á«©ªàéŸGh  á«fÉ°ùfE’G

 øe  ∞«Øîà∏d  ,πHÉ≤e  ¿hO  É¡H  ¿ƒeƒ≤j

 ,ÚehôëŸG IóYÉ°ùeh ÚLÉàëŸG IÉfÉ©e

 º«b  ¢ùjôµJh  ,πeC’G  áaÉ≤K  ï«°SôJh

 öûfh ,¢SCÉ«dG áHQÉfih ,∫DhÉØàdGh AÉ£©dG

 IOƒL Ú°ù– πLCG øe πª©dGh ,á«HÉéjE’G

 º¡fÉWhCG ‘ ∫É◊G ™bGƒH AÉ≤JQ’Gh IÉ«◊G

.º¡JÉ©ªà›h

 ¥ôØdGh  OGôaC’G  "πeC’G  ´Éæ°U"  ΩqôµJh

 º¡jód  øjòdG  á«ëHôdG  ÒZ  äÉ°ù°SDƒŸGh

 hCG á«ë°U hCG á«ª«∏©J èeGôH hCG äGQOÉÑe

 ,á«Ø«≤ãJ hCG  ájƒªæJ hCG  á«eóN hCG  á«Ä«H

 á«©ªà›  áëjöT  hCG  áÄa  ¤EG  á¡ qLƒe

 ‘ »HÉéjEG  ¥ôa  çGóMEG  ±ó¡H  ,É¡æ«©H

 π°†aCG ™bGh AÉæH ‘ áªgÉ°ùŸGh É¡JÉ«M

 QGô≤à°SG  ≈∏Y  ¢ùµ©æj  …òdG  ôeC’G  ,É¡d

 ó°VÉ©àdG  öUGhCG  õjõ©Jh  ™ªàéŸG

.πµc »©ªàéŸGh ÊÉ°ùfE’G πaÉµàdGh

 øe  ÈcC’G  πeC’G  ´Éæ°U  IQOÉÑe  äó°UQh

 AÉ£©dG  ÜÉë°UCG  Ëôµàd  kÉ«HôY  É¡Yƒf

 ídÉ°üd 2020 ΩÉY »eÉàÿG É¡∏ØM ™jQ

 »ŸÉ©dG Üƒ≤©j …ó› õcôe AÉæH ´höûe

 ,IôgÉ≤dG  ájöüŸG  áª°UÉ©dG  ‘  Ö∏≤∏d

 ÈcCG  ¬H  πª©dG  ∫ÉªàcG  óæY  íÑ°ü«d

 á°ü°üîàŸG á«Hô©dG á«Ñ£dG äÉ°ù°SDƒŸG

.Ö∏≤dG çÉëHCGh äÉMGôLh ¢VGôeCG ‘

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 `  äÉjÉØædG  IQGOE’  »ÑXƒHCG  õcôe  ø∏YCG

 á«∏ª©dG §£N Ú°ù–h ôjƒ£J øY ôjhóJ

 Gƒ«d  ´ôa  OÉª°ùdG  ™æ°üe  ‘ á«LÉàfE’G

 π°üJ á«HÉ©«à°SG ábÉ£H ¬∏«¨°ûJ IOÉYEGh

 áaÉc  πª°ûJ  kÉjƒæ°S  øW  20,000  ¤EG

 á«YGQõdG äÉØ∏îŸG ôjhóJ IOÉYEG äÉ«∏ªY

 ´QGõŸGh Üõ©dG øe äÉfGƒ«◊G äÉØ∏flh

 »ÑXƒHG  IQÉeEG  øe  IôØ¶dG  á≤£æe  ‘

 á«∏fi ájƒ°†Y Ióª°SCG êÉàfEG ±ó¡H ∂dPh

 á≤HÉ£eh  IOƒ÷G  á«dÉY  äÉØ°UGƒÃ

 »NÉæŸG  Ò«¨àdG  IQGRh  äÉÑ∏£àŸ

.áÄ«ÑdGh

 á°Uôa  OÉª°ù∏d  »ÑXƒHCG  ™æ°üe  πµ°ûjh

 áHƒ∏£ŸG Ióª°SC’G äÉ«ªc Òaƒàd á«dÉãe

 ™jQÉ°ûe äÉLÉ«àMG á«£¨àd »eƒj πµ°ûH

 ‘ π«îædG  äÉMGhh  ´QGõŸGh  äÉjó∏ÑdG

 óªà©J  ™jQÉ°ûe  É¡fƒc  IôØ¶dG  á≤£æe

 ø°ù–  »àdG  ájƒ°†©dG  Ióª°SC’G  ≈∏Y

 ∑Ó¡à°SG  áÑ°ùf  π∏≤Jh  áHÎdG  áHƒ°üN

 áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ºgÉ°ùJh √É«ŸG

 øY  π°UGƒàŸG  ±hõ©dG  á«∏ª©d  kGô¶f

 πª› ‘ á«FÉ«ª«µdG Ióª°SC’G ΩGóîà°SG

.™jQÉ°ûŸG

 á«∏ª©dG ôjƒ£J IOÉYEG ¤EG õcôŸG ô¶æjh

 Gƒ«d  ‘  OÉª°ùdG  ™æ°üe  ‘  á«LÉàfE’G

 πYÉØdGh º¡ŸG Qhó∏d kGô¶f á¨dÉH á«ªgCÉH

 ≈∏Y á¶aÉëŸG §£N õjõ©J ‘ …ƒ«◊Gh

 ábÉ£dG  πªéÃ  ¢Vƒ¡ædGh  IQÉeE’G  áÄ«H

 πX ‘ …ƒ°†©dG  OÉª°ùdG  øe á«LÉàfE’G

 ácöT  ™e  π°UGƒàŸGh  ∑Î°ûŸG  πª©dG

 ™fÉ°üe  IQGOE’  á«©«Ñ£dG  OQGƒª∏d  …QGôH

 ¬©ÑàJ Ée çóMC’ kÉ≤ah Égôjƒ£Jh OÉª°ùdG

 á∏YÉa  Ö«dÉ°SCG  øe  á«ŸÉ©dG  ™fÉ°üŸG

 ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  IQƒ£àe  á«æa  äGó©eh

 π°UGƒàŸG  õcôŸG  ¢UôM  øe  kÉbÓ£fGh

 ™fÉ°üŸÉH á≤∏©àŸG ¬aGógCG áªLôJ ≈∏Y

 É¡LÉàfG  á«dB’  √Qƒ°üJh  äBÉ°ûæŸGh

.∫ÉªYC’G ∂∏J πc øe IƒLôŸG óFGƒØdGh

 IQGOE’G  ï«°SôJ  ‘  ™æ°üŸG  ºgÉ°ùjh

 äÉjÉØæ∏d  á∏eÉµàŸGh  áª«∏°ùdG  á«Ä«ÑdG

 πµ°ûH  á«fGƒ«◊Gh  á«JÉÑædG  á«YGQõdG

 ΩGóà°ùŸG  »Ä«ÑdG  ¿RGƒàdG  õjõ©J  øª°†j

 áYGQõdG  ∫É›  ‘  á«ªæàdG  á∏°UGƒeh

 kÉ«HÉéjG √ôKDƒj Éeh áeGóà°ùŸG ájƒ°†©dG

.ΩÉY πµ°ûH »FGò¨dG øeC’G ≈∏Y

 äÉjÉØædG ™e ‹ÉãŸG πeÉ©àdG óYÉ°ùj Éªc

 ≈∏YCG  ÚeCÉJ  ‘  á«fGƒ«◊Gh  á«YGQõdG

 ≥WÉæŸG  ‘  áÄ«Ñ∏d  ájÉªM  áÑ°ùf

 ≈∏Y  ßaÉëjh  áaó¡à°ùŸGh  á£«ëŸG

 ‘  äÉÑædGh  ¿Gƒ«◊Gh  ¿É°ùfE’G  IÉ«M

 ≥«≤–  øY  IhÓY  IQÉeE’G  AÉLQCG  áaÉc

 IOÉjR  ‘  á∏ãªàŸG  á«YGQõdG  ±GógC’G

 É¡°UGƒN  Ú°ù–h  áHÎdG  áHƒ°üN

 ájƒ°†Y  OGƒÃ  á«FÉ«ª«µdGh  á«FÉjõ«ØdG

 iô¨°üdG  á«FGò¨dG  öUÉæ©dÉH  á«æZ

 ájƒ°†Y  äÉÑcôeh  OGƒe  øe  iÈµdGh

 ÖFGƒ°ûdGh ¢VGôeC’G äÉÑÑ°ùe øe á«dÉN

.á«FÉ«ª«µdG äÉÑcôŸGh

 »Ñ©µdG ¿ÉØ∏N ⁄É°S QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 äÉjÉØædG IQGOE’ »ÑXƒHCG õcôe ΩÉY ôjóe

 ‘  πª©dG  §£N  ôjƒ£J  ¿EG"  :ôjhóJ  –
 »JCÉj  Gƒ«d  ‘  OÉª°ù∏d  »ÑXƒHCG  ™æ°üe

 áaOÉ¡dGh õcôª∏d á∏eÉ°ûdG ájDhô∏d áªLôJ

 ÉgöUÉæY πµH áÄ«ÑdG  ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤EG

 øe ó– áª«∏°S äÉ°SQÉ‡ »æÑJ ∫ÓN øe

 Rõ©Jh  áÄ«ÑdÉH  Iö†ŸG  Ö«dÉ°SC’G  áaÉc

 ‘  á«ŸÉ©dG  Ö«dÉ°SC’G  OÉªàYGh  ´ÉÑJG

 á«æWƒdG ájƒ°†©dG Ióª°SC’G áYÉæ°U ∫É›

 á«FÉ«ª«µdG  Ióª°SC’G  OGÒà°SG  øe  óë∏d

 IóFGQ á«∏jƒ– äÉYÉæ°U AÉ°ûfEGh iôNC’G

."áÄ«Ñ∏d á≤jó°Uh

 Gƒ«d ™æ°üŸ á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ¿CG ócCGh

 π°UGƒàŸGõcôŸG  ¢UôM  ¢ùµ©J  OÉª°ù∏d

 á∏≤f  çGóMC’ √Oƒ¡L iQÉ°üb ∫òH ≈∏Y

 á∏eÉµàŸG  IQGOE’G  ∫É›  ‘  á«Yƒf

 áeƒµM ájDhQ ™e kÉ«°TÉ“ äÉjÉØædG ´É£≤d

 áaÉc  õjõ©J  ¤EG  á«eGôdG  2030 »ÑXƒHCG

.IQÉeE’G ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ôgÉ¶e

 OÉª°ù∏d »ÑXƒHCG ™æ°üe ¿CG ôcòdÉH ôjóL

 ‘  á«Ä«ÑdG  ™jQÉ°ûŸG  ΩóbCG  øe  ó©j

 ádhódG  ¢ù°SDƒe  √ó«°T  å«M  ,ádhódG

 ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG

 ¿ƒµ«d 1977 ‘ "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f

 ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ºgÉ°ùj kGõ«‡ kÉYhöûe

 ´É£b ôjƒ£Jh π«©ØJ ‘ óYÉ°ùjh áÄ«ÑdG

.ádhódG AÉLQCG áaÉc ‘ óYGƒdG áYGQõdG

Gƒ«d »a OÉª°ù∏d »ÑXƒHCG ™æ°üe π«¨°ûJh ôjƒ£J ó«©J zôjhóJ{

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14681 Oó`©dG-2021 ôjGÈa28 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 …ô°üe ¬«æL ¿ƒ«∏e 360 `H zπeC’G OG qhQ{ äÉªgÉ°ùeh á«ªdÉ©dG ó°TGQ øH óªëe äGQOÉÑe øe ºYóH

 »YÉªàL’G ™Øæ∏d »JQƒ°T øe õFGƒL 5 h á«ªdÉ©dG Éà°ùjôc  øe õFGƒL 6 äó°üM áÑLh ø«jÓe 10
k Éjƒæ°S áMGôL 12^000 RhÉéàà°S »àdG ¬JÉ«∏ªY øe % 60 k ÉfÉée ∫ÉØWCÓd ¢ü°üîj »ªdÉ©dG õcôªdG

IôgÉ≤dÉH Ö∏≤∏d »ªdÉ©dG Üƒ≤©j …óée õcôªd ≈dhC’G á«FÉ°ûfE’G á∏MôªdG ∫ÉªàcG

 Ö«ÑW 1500 øe ôãcCG ÖjQóJh ∫ÉéªdG Gòg »a áeó≤àªdG çÉëHC’G ô«aƒJ

¢ü°üîàe ìGqôLh

 äQÉàNG AÉ£©dG ÜÉë°UCG ºjôµàd k É«HôY É¡Yƒf øe ôÑcC’G πeC’G ´Éæ°U IQOÉÑe 

  ≈Ø°ûà°ùªdG AÉæH

 ´qô°ùj ™Hôe ôàe ∞dCG 22 áMÉ°ùe ≈∏Y õcôª∏d á«fÉ°SôîdG äÉ°SÉ°SC’G ∫ÉªàcG

 2023 »a ¬dÉªàcG ≈àM ´hô°ûªdG øe á≤MÓdG πMGôªdG ¥Ó£fG

 øH óªëe ájDhQ »g ¿É°ùfE’G IÉ«M ßØM »a »YGƒdG QÉªãà°S’G:…hÉbô≤dG óªëe

 á«fÉ°ùfE’G ó°TGQ
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اأخبار الوطن

» تايجر �لعقارية« تبد�أ ت�سليم 
وحد�ت م�سروع برج ذ� �سكوير 
في دبي مطلع �أبريل �لقادم

دبي-�لوحدة:
ال�رشكة   – العقارية  تايجر  �رشكة  ك�شفت 
العربية  الإمارات  الرائدة يف دولة  العقارية 
تنفيذ  م��ن  النتهاء  ق��رب  ع��ن  املتحدة- 
م�رشوع برج ذا �شكوير الواقع يف قرية جمريا 
الدائرية يف اإمارة دبي، حيث جتاوزت ن�شبة 
املتوقع  من  و  95%منه،  الإن�شائية  الأعمال 
للم�شرتين  ال�شكنية  الوحدات  بت�شليم  البدء 
�شهر  مطلع  يف  النهائيني  وامل�شتخدمني 
ابريل القادم. ويتكون برج ذا �شكوير من 37 
طابقًا ، وي�شم عدد 346 وحدة �شكنية تتنوع 
بني �شتيديو، غرفة و�شالة، 2 غرفة و�شالة، 
اىل جانب مرافق مثل م�شبح و �شالة األعاب 
ريا�شية، و �شالة األعاب متخ�ش�شة للأطفال.
ال�رشكة  اأن  وليد  عامر  املهند�س  واأو�شح 
تنفيذ  املا�شية  ال��ف��رتة  ط���وال  وا���ش��ل��ت 
بالظروف  تاأثر  اأو  توقف  بدون  م�شاريعها 
الحرتازية  الإج���راءات  تطبيق  مع  الراهنة 
له  كان  ال��ذي  الأم��ر  امل�شاريع،  مواقع  يف 
و احلر�س  الأعمال  موا�شلة  الكبري يف  الأثر 
على الت�شليم بالوقت املحدد ح�شب اجلدول 
الزمني. وذكر املهند�س عامر وليد اأن تايجر 
م�شاريعها  تنفيذ  يف  ما�شية  العقارية 
الثقة  ظ��ل  يف  دب��ي،  اإم���ارة  يف  املتعددة 
بالقطاع العقاري الذي ما يزال يحافظ على 
ال�شتثمارية  القطاع  من  ويعترب   ، جاذبيته 
ذا �شكوير قد  اأن م�رشوع  واأفاد  اأمانا.  الأكرث 
لقى اإقباًل كبرياً من قبل اجلمهور وامل�شرتين 
 ، الأ�شتثماري  و  النهائي  ال�شتخدام  بغر�س 
على  حر�شت  العقارية  تايجر  اأن  مو�شحًا 
تناف�شية  باأ�شعار  ال�شكنية  الوحدات  طرح 
الأمر  ومي�رشة  مرنة  تق�شيط  حلول  وتوفري 

الذي �شجعل على بيع كامل وحدات الربج.
م��ب��ادرات وح��واف��ز واأو���ش��ح اأن امل��ب��ادرات 
الر�شيدة  احلكومة  اأقرتها  التي  واحلوافز 
موؤخراً كان لها اأثرها البالغ على تعزيز ثقة 
العقارية،  للوحدات  وامل�شرتين  امل�شتثمرين 
اأن ت�شهد حركة املبيعات منواً  مع توقعات 
املبادرات  هذه  بف�شل  املقبلة  الفرتة  خلل 
التي �شت�شهم يف قدوم مزيد من امل�شتثمرين 
اإىل  واأ�شحاب املواهب والطباء و عائلتهم 

الدولة بغر�س الإقامة.

  

�لإمار�ت و�أوكر�نيا تر�سمان خريطة طريق ل�سر�كة ��ستر�تيجية 
جديدة وتعزيز �لتجارة و�ل�ستثمار

دبي-و�م:
التن�شيق امل�شرتكة   عقدت جلنة 
اأول  الأوك��ران��ي��ة  الإم��ارات��ي��ة 
برئا�شة  بعد  عن  اجتماعاتها 
بنت  م��رمي  معايل  من  م�شرتكة 
املهريي  ح���ارب  �شعيد  حممد 
الغذائي  ل��لأم��ن  دول���ة  وزي���رة 
يرماك،  اأندريه  ومعايل  واملائي 
اأوك��ران��ي��ا  رئي�س  مكتب  م��دي��ر 
ال�رشاكة  تعزيز  خطة  ملناق�شة 
العمل  واآل��ي��ات  ال�شرتاتيجية 
م�شالح  لتحقيق  امل�����ش��رتك 

البلدين.
و�شهد الجتماع - الذي عقد يوم 
الزيارة  عقب  وياأتي  اخلمي�س 
للرئي�س  الأوىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
دولة  اإىل  زيلين�شكي  فلودميري 
من  وا�شعة  م�شاركة   - الإم��ارات 
�شارك  حيث  امل�شوؤولني  كبار 
فيه من اجلانب الإماراتي معايل 
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
اخلارجية  للتجارة  دول��ة  وزي��ر 
ومعايل عمر بن �شلطان العلماء 
ال�شطناعي  للذكاء  دولة  وزير 
وتطبيقات  الرقمي  والقت�شاد 
ركن  وال��ل��واء  بعد  ع��ن  العمل 
القحطاين  حممد  ف��لح  ط��ي��ار 
لل�شيا�شات  امل�شاعد  الوكيل 
بوزارة  ال�شرتاتيجية  وال�شوؤون 
اأحمد  �شامل  و���ش��ع��ادة  ال��دف��اع 
لدى  الدولة  �شفري  الكعبي  �شامل 

جمهورية اأوكرانيا.
و�شارك يف الجتماع من اجلانب 
جوفكفا  اإيهور  ال�شيد  الأوك��راين 
الرئي�س  مكتب  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ال�شوؤون  يف  الرئي�شي  امل�شت�شار 
فيدوروف  وميخايلو  اخلارجية 
ووزي��ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب 
اآفاكوف  واأر�شني  الرقمي  التحول 

وزير الداخلية الأوكراين.
وقالت معايل مرمي املهريي: "لقد 

للرئي�س  الأوىل  الزيارة  اأثمرت 
زيلين�شكي اإىل الإمارات عن و�شع 
العلقات  لتعزيز  وا�شحة  روؤية 
بني  والوثيقة  ال�شرتاتيجية 
فتح  اإىل  بدوره  اأدى  ما  البلدين 
تعاون  فر�س  لكت�شاف  الأب��واب 
الزيارة  ه��ذه  اأن  ..كما  جديدة 
جلنة  لت�شكيل  الطريق  مهدت 
الأوك���راين  الإم��ارات��ي  التن�شيق 
اأهدافًا  ت�شع  والتي  امل�شرتكة، 
عليها  متفقًا  زمنية  وج���داول 
ال�شرتاتيجية  ب�رشاكتنا  للرتقاء 

اإىل م�شتوى جديد".
واأ�شافت معاليها: "ي�شكل تعزيز 
واأوكرانيا  الإم��ارات  دولة  علقة 

ال�شيا�شة  اأهداف  من  مهًما  جزًءا 
اخل��ارج��ي��ة حل��ك��وم��ة ال��دول��ة 
زي��ادة  يف  هدفنا  يتمثل  حيث 
النفطية  غري  الثنائية  التجارة 
 806 حاليا  ت�شاوي  والتي  لدينا 
وذل��ك  اأم��ري��ك��ي،  دولر  م��لي��ني 
..ولدعم  وم�شتدام  ممنهج  ب�شكل 
على  العمل  �شيتم  التوجه  هذا 
ت�شتند  جديدة  اتفاقيات  توقيع 
حماية  اتفاقية  اإىل  جوهرها  يف 
التي  ال���ش��ت��ث��م��ار  وت�شجيع 
وقعناها يف يناير 2003 واتفاقية 
التي  ال�رشيبي  الزدواج  جتنب 
 2021 ف��رباي��ر   14 يف  وقعناها 
خلل زيارة الرئي�س الأوكراين اإىل 

الإمارات".
املهريي  مرمي  معايل  واختتمت 
اأق��ود  اأن  "ي�رشفني  ب��ال��ق��ول: 
امل�شرتكة  التن�شيق  جلنة  اأعمال 
واأوكرانيا  الإم���ارات  دول��ة  بني 
وزراء  زملئي  مع  اأتعاون  واأن 
ال��دول��ة وك��ذل��ك احل�����ش��ور من 
لتعزيز وحت�شني  الأوكراين  الوفد 
ال�رشاكة ال�شرتاتيجية بني بلدينا 
..و�شنعمل معًا يف الأ�شهر املقبلة 
لإيجاد مبادرات من �شاأنها زيادة 
حجم جتارتنا وحت�شني اقت�شادنا 
وال�شتثمار  التجارة  اأ�شا�س  على 

وامل�شالح امل�شرتكة".
و�شع  الج��ت��م��اع  خ���لل  ومت 

التجارة  لتعزيز  طريق  خريطة 
اأربعة  اق��رتاح  مع  وال�شتثمار 
منها  كل  يدير  للتعاون  جمالت 
وهم  خم�ش�شة  عمل  جمموعة 
الغذاء والزراعة والبنية التحتية 
والطريان  الثقيلة  وال�شناعات 
والف�شاء وتكنولوجيا املعلومات 
ال�شلكية والل�شلكية  والت�شالت 
والدفاعية  الع�شكرية  والتقنيات 
من  جم��ال  كل  حتديد  مت  حيث 
امل��ج��الت الأرب��ع��ة ب��ن��اًء على 
احلالية  واللوائح  الت�رشيعات 
امل���وارد  وطبيعة  وامل��ق��رتح��ة 
الإم��ارات  واحتياجات  وتوافرها 

واأوكرانيا.

�أول دورية مبتكرة»توعية«  �أبوظبي تد�سن  �سرطة 
لتعزيز �لثقافة �ل�سحية للمجتمع

�أبوظبي-و�م:
الطبية  اخلدمات  اإدارة  اأطلقت   
يف  واخلدمات  املالية  بقطاع 
�رشطة اأبوظبي دورية " توعية 
" تعد اأول دورية تثقيف �شحي 
من نوعها على م�شتوى الدولة 
اأ�شبوع  ان��ط��لق  م��ع  ت��زام��ن��ًا 
"الإمارات  �شعار  حتت  البتكار 
تبتكر 2021" والتي تعد ابتكاراً 
التثقيف  عملية  تطوير  يف 

ال�شحي.
حممد  خليفة  ال��ل��واء  وق���ال 
املالية  قطاع  مدير  اخلييلي 
الدورية  اإط��لق  اإن  واخلدمات 
ي���دع���م حت��ق��ي��ق الأه������داف 
العامة  للقيادة  ال�شرتاتيجية 
ال�شحي  الوعي  تعزيز  بهدف 
وعائلتهم  املنت�شبني  لكافة 
وتعزيز ثقة املجتمع من خلل 
من  ال�شحية  املعلومات  تقدمي 
ت�شهم يف  كما  موثوقة  م�شادر 
رفد اجلهود بالتوعية والتثقيف 
تفاعلية  اأدوات  عرب  ال�شحي 
الأمرا�س  من  للوقاية  جديدة 

املزمنة والوبائية.
خالد  العميد  قال  جانبه  من 
ن��ائ��ب مدير  ع��ب��داهلل خ���وري 
اإن  واخل��دم��ات..  املالية  قطاع 
دورية "توعية" جمهزة باأحدث 
ال�شمعية  التقنية  الو�شائل 

مبعدات  وجمهزة  والب�رشية 
وكافة  الأويل  الطبي  الك�شف 
مثل  اللزمة  التقنية  املعدات 
جهاز حا�شوب ونظام الت�شجيل 
وجهاز  الهوية  ببطاقة  الذكي 
التثقيفية  ل��ل��م��ادة  ع��ر���س 
�شحية  مطبوعات  ومكتبة 
اإىل  اإ�شافة  رقمية  تثقيفية 
بالتثقيف  خا�شة  فنية  م��واد 
�شا�شة  و  امل��ي��داين  ال�شحي 
عر�س �شخمة ومق�شورة خلفية 
الأولية  للفحو�شات  خم�ش�شة 

وتقدمي  ال�شحية  وال�شت�شارات 
الن�شائح.

علي  ث��ري��ا  العقيد  واأ���ش��ارت 
الها�شمي مديرة اإدارة اخلدمات 
"توعية"  ال�  دورية  اأن  الطبية 
تعترب �شديقة للبيئة باإ�شتخدام 
التكنولوجيا الرقمية يف املادة 
 QR كود  م�شح  عرب  التوعوية 
وج��اه��زة  ال��ذك��ي��ة  بالهواتف 
ويف  املواقع  مبختلف  للعمل 
اإمكانية عملها  كل الأوقات مع 
وهي  اخلارجية  الطرق  على 

تثقيفية،  حافلة  ع��ن  ع��ب��ارة 
و�شت�شارك بفعالية يف التوعية 
الأمرا�س  من  والوقائية  الطبية 
واملراكز  واجلامعات  باملدار�س 

التجارية.
وحت���ر����س ���رشط��ة اأب��وظ��ب��ي 
وفًقا  اجل��ه��ود  موا�شلة  على 
البتكارية  الأ�شاليب  لأح��دث 
لتعزير  العاملية  واملمار�شات 
ون�رش ثقافة البتكار املوؤ�ش�شي 
ال�رشطي  التميز  م�شرية  لدعم 

وتعزيز اجلاهزية للم�شتقبل.

�شرطة راأ�ش الخيمة تناق�ش االبتكار التطبيقي واإ�شراك المجتمع 
في عملية الت�شميم ومتابعة االأثر

 ر�أ�س �خليمة-�لوحدة:
نظمت �رشطة راأ�س اخليمة 
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اءاً 
عبد  علي  اللواء  �شعادة 
النعيمي،  علوان  بن  اهلل 
ق��ائ��د ع��ام ���رشط��ة راأ���س 
تفاعلية  ور���ش��ة  احليمة 
من  بابتكاراتها  للحتفال 
ال�شوء على  خلل ت�شليط 
وامل��ب��دع��ني،  املبتكرين 
وا���ش��ه��ام الب��ت��ك��ار يف 
الرقمية  اخلدمات  تقدمي 
ق��درة  لإث��ب��ات  للمجتمع 
ل�رشطة  العامة  القيادة 
للتعامل  اخليمة  راأ����س 
املختلفة  التحديات  مع 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ج���ودة 
يعي�س  م��ن  لكل  احل��ي��اة 
على اأر���س الإم���ارة، وعقد 
مع  ا�شرتاتيجية  �رشاكات 
واجلمعيات  املجتمع  اأفراد 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
واملوؤ�ش�شات  واخل��ا���ش��ة 
العميد  واأ�شاد  الكادميية. 
احلميدي،  �شعيد  حممد 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر 
ح�شوره  خ��لل  املركزية، 
مبتابعة  بعد  عن  الور�شة 
�شعادة القائد العام ودعمه 
�شمن  للبتكار  املتوا�شل 
ا�شرتاتيجية و�شعي القيادة 
اأعلى  وفق  خدمات  لتقدمي 
والكفاءة،  اجل��ودة  معاير 

املتعاملني  ا�شعاد  وتعزيز 
اخلدمات  تقدمي  خلل  من 
على  والعتماد  املبتكرة 
تطبيق  يف  التكنولوجيا 
هذا  يف  املمار�شات  اأف�شل 
املجال ، حيث اأدار الور�شة 
العقيد الدكتور نا�رش حممد 
البكر، مدير مركز التدريب، 
املهند�س  فيها  وا�شت�شاف 
اأول  مدير  مكرزل،  �شيزار 
احلكومية  ال���ش��ت�����ش��ارات 
وق��ائ��د ف��ري��ق الب��ت��ك��ار، 
ركن عبد  العقيد  وبح�شور 
اإدارة  �شلمان، مدير  اهلل بن 
العامة  والعلقات  الإع��لم 
احل�شور  م��ن  كبري  وع��دد 

واملهتمني.
تناولت الور�شة اأهمية وجود 
ا�شرتاتيجية خا�شة للبتكار 
من خلل خطة عمل وتوجه 
واإثبات  للبتكار،  وا�شح 
قدرة القيادة على التعامل 

املختلفة،  التحديات  مع 
والريادة يف اتخاذ خطوات 
مع  للتعامل  ا�شتباقية 
املختلفة  الح��ت��م��الت 
الذي  واحد  للرقم  للو�شول 
الإم��ارات،  دولة  له  ت�شعي 
على  املتحدثون  ركز  كما 
الرقمي يف  التحول  اأهمية 
ال�رشطية  اخلدمات  تقدمي 
املجتمع،  ا�شعاد  اأجل  من 
والهتمام بالعن�رش الب�رشي 
وق���درت���ه ع��ل��ى الب��ت��ك��ار 
لتحقيق  اأ���ش�����س  وجعله 
الروؤية، وخلق نظام ابتكار 
منظومة  وعمل  م�شتدام 
والتاأكيد  ذلك،  اثر  ملتابعة 
راأ���س  �رشطة  حر�س  على 
اخليمة يف اإ�رشاك كافة اأفراد 
املجتمع بالت�شميم وطريقة 
خمتربات  باأن�شاء  التفكري 
البتكار يف خدمات ا�شعاد 

املتعاملني.

»�عتماد �لقاب�سة« تحقق نجاحاً كبير�ً خالل م�ساركتها 
في فعاليات»�آيدك�س«

�أبوظبي-�لوحدة:
القاب�شة  اع��ت��م��اد  جم��م��وع��ة  اأع��ل��ن��ت 
الم���ارات���ي���ة – ال�����رشك��ة ال���رائ���دة يف 
ال�شناعات الأمنية والدفاعية- عن جناح 
الذي   2021 اآيدك�س  معر�س  م�شاركتها يف 
اأختتمت فعالياته موؤخراً يف مركز اأبوظبي 
من  املجموعة  متكنت  حيث  للمعار�س، 
وال�شفقات  التفاقيات  من  ع��دد  اب��رام 
من  ع��دد  م��ع  ال��ت��ع��اون  وب��ح��ث  الهامة 
خالد  قال  امل�شاركة.  العاملية  ال�رشكات 
الرئي�س  الدارة  جمل�س  رئي�س  علي  اآل 
التنفيذي ملجموعة اعتماد القاب�شة :" قد 
اآيدك�س 2021  اأكد تنظيم فعاليات معر�س 
العربية  الم��ارات  ودول��ة  اأبوظبي  جناح 
املتحدة يف احت�شان فعاليات هذا احلدث 
الحرتازية  الج��راءات  واتخاذ   ، العاملي 
ا�شتمرار  �شمنت  التي  الوقائية  والتدابري 
و�شط  جن��اح  بكل  امل��ع��ر���س  فعاليات 
واأ�شاف  الكبريين".  واحل�شور  امل�شاركة 
اأحدث  ا�شتعرا�س  على  حر�شنا  علي:"  اآل 
ابتكرتها  التي  وال�شناعات  املنتجات 
وطورتها " اعتماد القاب�شة"، والتي ت�شكل 
اإ�شافة نوعية اإىل القطاع الدفاعي والأمني 
وقد  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف 
ال�شناعات  م��ن  جمموعة  عر�س  ج��رى 
وت�شنيعها  بانتاجها  نفخر  التي  النوعية 
ت�شتخدم  التي  طيار  بدون  طائرات  مثل 
الأه��داف،  اأو  واملراقبة  التدريب  لأغرا�س 
اأجهزة الرادار، كامريات املراقبة املتطورة 

للمن�شاآت احليوية واحلدود واملدن، اأجهزة 
اأجهزة  والإلكرتونية،  ال�شربانية  احلماية 
ت�شنيعها  يجري  حيث  امل�شفرة،  الإت�شال 
 ، املواطنة  الإماراتية  كوادرنا  با�رشاف 
ونفخر بت�شنيعها بالدولة بن�شبة %100".

فعاليات  يف  امل�شاركة  ان  علي  اآل  واأكد 
املزيد  حقق  قد   "2021 اآيدك�س   " معر�س 
الأمر   ، ال�رشكة  م�شرية  يف  النجاح  من 
تقدمي  على  العمل  ملوا�شلة  يدفعنا  الذي 
التي  واملعدات  اخلدمات  اأف�شل  وتوفري 
من �شاأنها تعزيز مكانة الدولة يف جمال 
واأو�شح  والدفاعية".  الأمنية  ال�شناعات 
التي  الماراتية  ال�رشكات  اأن  علي   اآل 

كان لها ح�شور بارز يف فعاليات معر�س 
اآيدك�س قد حر�شت على عر�س �شناعاتها 
من  العديد  يف  امل��ت��ط��ورة  ومنتجاتها 
املجالت الربية والبحرية واجلوية ، كما 
ال�شطناعي  الذكاء  بتقنيات  ا�شتعانت 
هذا  يف  التكنولوجي  التطوير  ملواكبة 
اأن هذا دليل على  الهام، مو�شحًا  املجال 
حر�س القيادة الر�شيدة على دعم ورعاية 
املجال  يف  الماراتية  الوطنية  ال�شناعة 
التي  العالية  واجلودة  والمني،  الدفاعي 
ثقة  من  يعزز  الذي  المر  عليها  حتر�س 
والأمنية  الدفاعية  �شناعاتنا  العملء يف 

الماراتية .

برئا�شة تحرير الدكتور الدناني:
�لعلمية  بحوث  مجلة  من   "39" �لعدد  �سدور 

�لمحكمة
�أبوظبي-�لوحدة:

�شدر العدد التا�شع والثلثون من 
العلمية  املجلة  بحوث،  جملة 
معامل  ذات  املحكمة  الدولية 
لندن  ملركز  والتابعة  التاأثري، 
وال�شت�شارات  والدرا�شات  للبحوث 
حتريرها  وي��رتاأ���س  الجتماعية، 
امللك  عبد  ال��دك��ت��ور/  الأ���ش��ت��اذ 
بكلية  الت�شال  اأ�شتاذ   - الدناين 
اأبو  يف  للتكنولوجيا  الإم���ارات 
التحريرية  هيئتها  وت�شم  ظبي، 
اأ�شاتذة  من  نخبة  وال�شت�شارية 
والباحثني  العربية  اجلامعات 

املنت�شبني للمركز البحثية.
مع  اجلديد  العدد  �شدور  ويتزامن 
حققتها  ال��ت��ط��ورات  م��ن  العديد 
معامل  على  احل�شول  يف  املجلة 
�شهرة  واكت�شبت  ع��رب��ي،  ت��اأث��ري 
الباحثني  اأو���ش��اط  ب��ني  وا�شعة 
العربية،  اجل��ام��ع��ات  واأ���ش��ات��ذة 
التحريرية  هيئتها  ت�شم  حيث 
اأ�شتاذاً   40 من  اأكرث  وال�شت�شارية 
ج��ام��ع��ي��ًا ي��ن��ت��م��ون جل��ام��ع��ات 
وتنهج  العربي،  الوطن  عريقة يف 
مبداأ  التحريرية  �شيا�شتها  يف 
ال��درا���ش��ات  ن�رش  يف  امل�شاهمة 
ميكن  التي  الر�شينة  العلمية 
الإن�شانية  الظواهر  تعالج  اأن 

والجتماعية املختلفة.



دبي ـ وام:

وا�صل���ت وزارة تنمية املجتمع 

بالتع���اون م���ع وزارة ال�صحة 

ووقاية املجتم���ع تنفيذ حملة 

�صد  املواطن���ن  كب���ار  تطعيم 

فريو����س "كوفي���د 19" والت���ي 

انطلق���ت مطلع يناير املا�ص���ي 

و�ص���ملت حتى اليوم 6 حمطات 

ه���ي عجمان ودب���ي والفجرية 

ودب���ا الفج���رية واأم القيوي���ن 

و�ص���وال اإىل اإمارة راأ�س اخليمة 

الت���ي �ص���هدت اإط���اق "حملة 

تطعي���م كب���ار املواطن���ن يف 

البيوت" م���ن خال زيارة فريق 

املجتمع  تنمي���ة  وزارت���ي  من 

وال�صحة ووقاية املجتمع بيوت 

كبار املواطنن رجاال ون�صاء يف 

مناطق عدة باإمارة راأ�س اخليمة 

مث���ل "دهان وجلف���ار والرم�س 

و�صعم".

وكان���ت حمل���ة تطعي���م كبار 

املواطن���ن ق���د انطلقت يف 10 

يناير املا�ص���ي حمقق���ة اإقباال 

متزاي���دا من املئات م���ن كبار 

ون�ص���اء يف  رجاال  املواطن���ن 

..وتتوا�ص���ل  حمطاتها  جمي���ع 

احلمل���ة على م�ص���توى اإمارات 

ومناط���ق الدولة للو�ص���ول اإىل 

اأكرب ن�ص���بة من كبار املواطنن 

الذي  اللق���اح  وتاأكي���د تلقيهم 

مت اإي�ص���اله لهم بجرعتن وفق 

جدول زمني منظم على م�صتوى 

االإمارات مبا يع���زز الوقاية من 

الفريو����س جتاوبًا م���ع احلملة 

الوطنية #يدا_بيد_نتعافى.

واأك���دت �ص���عادة ح�ص���ة تهلك 

الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون التنمية 

تنمي���ة  ب���وزارة  االجتماعي���ة 

اأن حملة تطعيم كبار  املجتمع 

املواطن���ن متكنت من اإي�ص���ال 

اللقاح اإىل كب���ار املواطنن يف 

مناطق عدة على م�صتوى الدولة 

من خال تواجد الفرق ال�صحية 

ميداني���ا مبراكز �ص���عادة كبار 

دبي  بعجم���ان ويف  املواطنن 

واأم  الفج���رية  والفج���رية ودبا 

القيوين و�صواًل اإىل مركز �صعادة 

املتعامل���ن يف راأ����س اخليمة 

..م�ص���يدة بجهود وزارة ال�صحة 

ووقاي���ة املجتمع الت���ي وّفرت 

الف���رق الطبي���ة لتطعي���م كبار 

�ص���كناهم  اأماكن  املواطنن يف 

حتقيقًا لروؤية اإي�ص���ال اخلدمات 

اإىل م�ص���تحقيها وتوفري اللقاح 

الأكرب ع���دد ممكن م���ن الفئات 

حاج���ة  واالأك���ر  امل�ص���تهدفة 

وت�ص���هيل ح�صولها على اللقاح 

ويف مقدمتهم كبار املواطنن.

وقال���ت تهل���ك اإن وزارة تنمية 

مع  بال�رشاكة  املجتمع حتر�س 

اجلهات املعنية على الو�ص���ول 

االأولوي���ة  ذات  الفئ���ات  اإىل 

وتقدمي لق���اح "كوفيد 19" لها 

مبا يعك�س حر����س وتوجيهات 

القيادة لتوف���ري كافة املقومات 

التي تعزز ج���ودة احلياة وذلك 

بتجاوز تداعيات اأزمة كوفيد 19 

واالنتق���ال باجتاه عودة احلياة 

ب�صكلها اجلديد اإىل طبيعتها.

باأن حملة تطعيم كبار  واأفادت 

املواطنن تتخذ خ�صو�صية اأكرب 

كونها موجهة للفئة االأكر اأهمية 

واأولوي���ة وحاج���ة للق���اح من 

و�صامتهم  �صحتهم  تعزيز  اأجل 

والوقاية من م�صاعفات املر�س 

كونه���م اأك���ر الفئات عر�ص���ة 

يف  كوفي���د-19  مل�ص���اعفات 

حال االإ�ص���ابة م���ن منطلق اأن 

اللقاح هو ال�صبيل حلماية اأفراد 

املجتمع من تداعيات االإ�ص���ابة 

بالفريو�س اإىل حد كبري.

اأبوظبي ـ وام:

يف  الق�ص���اء  دائ���رة  ع���ززت 

اأبوظب���ي، جهوده���ا يف جمال 

مكافحة االجت���ار بالب�رش، على 

مدار عام 2020 يف ظل تف�ص���ي 

جائحة كورونا، وذلك من خال 

تكثيف عق���د الدورات التدريبية 

املتخ�ص�صة يف االجتار بالب�رش، 

اأع�ص���اء  قدرات  تنمي���ة  بهدف 

ومعاونيهم  الق�صائية  الهيئات 

العملي���ة  اأط���راف  وجمي���ع 

الق�ص���ائية، ف�ص���ا عن تنظيم 

والدورات  الن���دوات  من  العديد 

التخ�ص�ص���ية يف جمال حقوق 

االإن�ص���ان والتوعي���ة القانونية 

بحقوق العمال وحماية احلقوق 

اخلا�صة باالأطفال.

واأكد �ص���عادة امل�صت�صار يو�صف 

�ص���عيد الع���ربي، وكي���ل دائرة 

الق�صاء يف اأبوظبي، التزام دائرة 

الق�ص���اء بتعزيز جهود مكافحة 

جرائم االجت���ار بالب�رش، تنفيذا 

لتوجيهات �صمو ال�صيخ من�صور 

بن زاي���د اآل نهيان، نائب رئي�س 

جمل����س الوزراء، وزير �ص���وؤون 

الرئا�ص���ة، رئي�س دائرة الق�صاء 

يف اأبوظب���ي، بدع���م توجهات 

دولة االإمارات يف جمال حماية 

حقوق االإن�صان من خال اإر�صاء 

منظومة ق�ص���ائية رائدة ت�صمن 

حتقيق العدالة الناجزة.

الق�ص���اء  اأن دائرة  اإىل  واأ�ص���ار 

اجلاهزية  بف�ص���ل  ا�ص���تطاعت 

التقني���ة العالي���ة، اأن ت�ص���تمر 

يف تقدمي خدماتها الق�ص���ائية 

والعدلي���ة والتدريبية عن ُبعد 

انت�ص���ار وب���اء كورونا،  رغ���م 

االحرتازية  االإج���راءات  واتخاذ 

للحفاظ  الوقائي���ة  والتداب���ري 

العامة،  وال�صامة  ال�صحة  على 

االأم���ر الذي غ���دا ممكن���ًا معه 

واال�ص���تمرار  التحقيقات  اإجراء 

يف نظر ق�صايا االجتار بالب�رش 

واإمتام جميع مراحل التقا�ص���ي 

احلديثة  التقنيات  با�ص���تخدام 

وف���ق ال�ص���وابط واالإج���راءات 

القانونية املقررة.

واأو�صح اأن الدورات التخ�ص�صية 

الت���ي مت تنظيمها خ���ال عام 

اإىل  عدده���ا  و�ص���ل   ،2020

31 دورة ترك���زت حول  نح���و 

بالب�رش  االجت���ار  مو�ص���وعات 

ب�ص���كل خا����س، ومو�ص���وعات 

اأخ���رى مثل حماي���ة الطفل من 

بالب�رش، وحقوق  االجتار  جرائم 

العم���ال وااللت���زام بواجباتهم 

اأثن���اء ف���رتة كورونا بح�ص���ب 

املنظمة،  والقوانن  الت�رشيعات 

اأثناء  وحماية حقوق االإن�ص���ان 

مبا�رشة مهام ال�صبط الق�صائي 

وعملية جمع اال�صتدالالت.
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�سرطة اأبوظبي: ا�ست�سراف 

الم�ستقبل خريطة طريق 

للمراقبة ال�سرطية الإلكترونية

اأبوظبي ـ وام:

اأكدت �رشطة اأبوظبي اأهمية دعم االأفكار املبتكرة 

التي تقدم حلواًل ابتكارية للتحديات امل�صتقبلية 

وتطبيقها على اأر�س الواقع وتزامنا مع اأ�ص���بوع 

االبت���كار حتت �ص���عار "االم���ارات تبتكر 2021" 

ابتكرت ادارة املتابعة ال�رشطية والرعاية الاحقة 

تذكرة ال�صتك�صاف خريطة طريق املراقبة ال�رشطية 

االإلكرتونية "ال�صوار االإلكرتوين" من خال الباركود 

يف التذكرة.

واأو�صحت اأن منهجية املراقبة االإلكرتونية تعك�س 

توجه القي���ادة العامة ل�رشط���ة اأبوظبي لتعزيز 

االرتباط اال�صرتاتيجي باأهداف التنمية امل�صتدامة 

/اله���دف 16 - ال�ص���ام والعدالة واملوؤ�ص�ص���ات 

القوية/ وا�ص���ت�رشاف امل�ص���تقبل وذلك من خال 

ا�ص���تهدافها تقلي���ل ع���دد املوؤ�ص�ص���ات العقابية 

واال�صاحية بن�صبة  % 25 من خال التحول الرقمي 

يف تنفي���ذ العقوبات ال�ص���البة للحرية، كما تعد 

اأول من ا�ص���تخدام ال�صوار االإلكرتوين على م�صتوى 

ال�رشق االأو�صط مما يعزز ريادتها املوؤ�ص�صية.

واأ�ص���ارت اإىل االأثر االإيجابي للمراقبة االلكرتونية 

يف تعزيز اال�صتدامة االجتماعية والبعد االقت�صادي 

من خال دورها يف احلفاظ على الرتابط االأ�رشي 

وا�ص���تمرارية املحكومن بها يف اأعمالهم اليومية 

كالعمل والتعلم �صمن نطاق حمدد، باالإ�صافة اىل 

احلماية من ال�ص���لوك االجرامي، وجاءت جائحة 

كوفيد 19 لتعزيز جاهزية ق�صم املتابعة ال�رشطية 

يف ا�ص���تمرارية تنفيذ االأعمال وفق���ًا لاإجراءات 

االحرتازية املعنية بالتباعد االجتماعي وااللتزام 

باالإج���راءات االحرتازية للعامل���ن واملتعاملن 

من امل�صمولن بال�ص���وار االإلكرتوين، مما كان لها 

ال���دور البارز يف تخفيف العبء الت�ص���غيلي على 

املوؤ�ص�صات العقابية واال�صاحية، اإذ ا�صتفاد 163 

نزيًا من تطبيق املراقب���ة االإلكرتونية باأبوظبي 

كبديل عن احلب�س االحتياطي عرب ا�صتخدام تقنية 

ال�ص���وار االإلكرتوين العام املا�ص���ي 2020، منهم 

119 يف اأبوظبي، و 30 يف العن و 14 يف منطقة 

الظفرة.

دائرة الق�ساء باأبوظبي تكثف جهودها في مجال 

مكافحة التجار بالب�سر  

دبي ـ وام:

روت�ص�ص���رت  جامع���ة  اأعلن���ت 

االأمريكية من مقرها يف نيويورك 

ع���ن الئحة بع���دد م���ن اجلوائز 

والتكرمي���ات التي �ص���ملت عددا 

من خريجيها عامليًا حيث ت�صدر 

�ص���باب االإمارات ه���ذا العام تلك 

الائحة .

اأبرز  وتعترب ه���ذه اجلائزة م���ن 

اجلوائ���ز العاملي���ة التي متنحها 

اجلامعة لفئة ال�صباب على مدار 

ال�صنوات املا�صية وتعترب احتفاًء 

رفيعًا لدولة االإمارات خا�صًة اأنها 

تنمح الأول مرة ل�صخ�صية ريادية 

من منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا.

ج���اء ه���ذا االإعان خ���ال حفل 

اأقامت���ه اجلامعة هذا االأ�ص���بو ع 

بح�صور عدد من روؤ�صاء اجلامعة 

وعم���داء الكلي���ات واملحا�رشين 

وجمع من اخلريجن والطلبة من 

بلدان خمتلف���ة من العامل. حيث 

متن���ح هذه اجلائ���زة للخريجن 

الذي���ن تخرجوا خال ال�ص���نوات 

الع�رش املا�ص���ية وميزوا اأنف�صهم 

عن اأقرانهم م���ن خال اجنازاتهم 

املهني���ة واملجتمعي���ة عاملي���ًا 

باالإ�ص���افة اإىل التف���اين يف دعم 

كلية كيت جلي�ص���ون للهند�ص���ة 

وجامعة روت�ص�صرت للتكنولوجيا.

املهند�س خالد  ومنحت اجلامعة 

العطار جائزة "اأبرز قائد �ص���اعد 

�ص���نوات  الع�رش  خ���ال  عاملي" 

املا�ص���ية" رافعًا بذلك اإ�صم دولة 

االإم���ارات العربية املتحدة عاليًا 

ومتفوق���ًا بذل���ك على ع���دد من 

ال�صخ�ص���يات واخلريج���ن م���ن 

خمتلف اأنحاء العامل.

�سباب الإمارات يت�سدرون جائزة »القائد ال�ساعد« من جامعة 

روت�س�ستر الأمريكية  

»الموارد الب�سرية والتوطين« تح�سل على 

�سهادة الآيزو في اإدارة البتكار
دبي ـ وام:

الب�رشي���ة  امل���وارد  وزارة  ح�ص���لت 

والتوطن على �ص���هادة االآيزو يف جمال 

اإدارة االبت���كار من قب���ل �رشكة /لويدز 

ريجي�ص���رت/ العاملية ملا تطبقه الوزارة 

من منظومة متكاملة لابتكار املوؤ�ص�صي 

ت�صتهدف االرتقاء باآليات العمل واإحداث 

تطوير فاعل وم�صتمر يف جودة اخلدمات 

املقّدمة للمتعاملن واملوظفن.

وقال اأي���وب املرزوقي الرئي�س التنفيذي 

لابت���كار ب���وزارة امل���وارد الب�رشي���ة 

ال���وزارة على  اإن ح�ص���ول  والتوط���ن 

�ص���هادة االآيزو يف جمال االبتكار ياأتي 

يف اإطار احلر�س على تعزيز املمار�صات 

االإمارات ذات  االبتكارية تنفيذا لروؤي���ة 

ال�صلة.

واأك���د اأن ال���وزارة تطب���ق املمار�ص���ات 

االبتكاري���ة م���ن خ���ال حزم���ة م���ن 

والعملي���ات  واخلدم���ات  الت�رشيع���ات 

املبتكرة التي ت�ص���هم يف دعم ا�صتقرار 

�صوق العمل ورفع �ص���عادة املتعاملن 

الدولة  وكذلك امل�ص���اهمة يف تناف�صية 

يف موؤ�رش االبتكار العاملي.

واأو�ص���ح املرزوق���ي اأن وزارة امل���وارد 

الب�رشي���ة والتوطن تتبنى جمموعة من 

املعايري وال�ص���وابط املعتم���دة عامليًا 

لنظام ادارة االبت���كار /56002:2019/، 

بهدف تر�ص���يخ مكانة الوزارة يف جمال 

التمي���ز واالبتكار ومبا يع���زز من بناء 

بيئة جاذب���ة لاأف���كار االبتكارية وهو 

االأمر الذي ي�ص���هم يف تطور وحت�ص���ن 

اخلدم���ات املقدمة وفق���ا الأحدث نظم 

اجلودة والتميز العاملية ذات ال�صلة.

"لوي���دز  ����رشكات  جمموع���ة  وتع���د 

ريجي�صرت" الربيطانية اإحدى املوؤ�ص�صات 

العاملية املتخ�ص�صة يف تقييم واإ�صدار 

وفقًا  عليه���ا  وامل�ص���ادقة  ال�ص���هادات 

الدولية ومت  "اآي���زو"  ملعايري منظم���ة 

تاأ�صي�ص���ها منذ 250 عاما ولديها 245 

فرعا يف اأكر من 75 دولة منت�رشة على 

م�صتوى العامل.

»تنمية المجتمع«: حملة تطعيم كبار المواطنين ت�سهد اإقباًل متزايداً على م�ستوى الدولة

»المنتدى الإقليمي ل�سرطان عنق الرحم« يدعو اإلى تبني ا�ستراتيجيات 

وطنية وعالمية لمكافحة فيرو�س الورم الحليمي
ال�سارقة ـ وام:

اأكد ممثلو احلكومات واالأو�ص���اط االأكادميية واملنظمات 

الدولية واملجتمع املدين التزامهم بتعزيز فر�س العاج 

م���ن فريو�س ال���ورم احلليمي الب����رشي و�رشطان عنق 

الرحم يف املنطقة العربية عرب االلتزام بتح�صن فر�س 

اإجراء الفحو�ص���ات الطبية واحل�ص���ول على اللقاحات 

وذلك بهدف حتقيق اال�ص���رتاتيجية العاملية للق�ص���اء 

على �رشطان عنق الرحم والتي اأطلقتها منظمة ال�صحة 

العاملية من خال تنفيذ االأه���داف االإمنائية العاملية 

بحلول العام 2030.

جاء ذلك يف ختام اأعم���ال الدورة الثانية من املنتدى 

االإقليمي حول �رشطان عنق الرحم الذي نظمته "جمعية 

اأ�ص���دقاء مر�ص���ى ال�رشطان" موؤخرا يف ال�صارقة � عن 

بعد حتت رعاية قرينة �ص���احب ال�صمو حاكم ال�صارقة 

�ص���مو ال�ص���يخة جواهر بنت حممد القا�صمي املوؤ�ص�س 

والرئي�س الفخري جلمعية اأ�ص���دقاء مر�ص���ى ال�رشطان 

�ص���فرية االحتاد ال���دويل ملكافحة ال�رشط���ان لاإعان 

العامل���ي لل�رشطان �ص���فرية االحتاد ال���دويل ملكافحة 

ال�رشط���ان ل�رشطانات االأطفال /UICC/ بالتعاون مع 

"�صندوق االأمم املتحدة لل�صكان" حتت عنوان /ت�رشيع 
جهود مكافحة فريو�س الورم احلليمي الب�رشي و�رشطان 

عنق الرحم/.

ومتا�ص���يًا مع الدع���وة التي اأطلقتها منظمة ال�ص���حة 

العاملي���ة للعمل من اأجل الق�ص���اء على �رشطان عنق 

الرحم اأ�ص���در امل�ص���اركون يف خت���ام املنتدى /اإعان 

ال�ص���ارقة ل�رشطان عنق الرحم - الدورة الثانية 2021 

/ واملت�صمن تعهد امل�ص���اركن بالتزامهم جتاه �صحة 

ورفاه الفتيات والن�ص���اء على م�صتوى العامل وتخفيف 

االأعب���اء املرتبط���ة بفريو�س ال���ورم احلليمي الب�رشي 

و�رشطان عنق الرحم يف املنطقة العربية واال�ص���تفادة 

من امل�صاعي اجلماعية يف العامل ملنع ت�صبب �رشطان 

عنق الرحم بالوفاة وذلك يف غ�صون جيل واحد.

وياأت���ي االإع���ان ا�ص���تناداً اإىل جناح اإعان ال�ص���ارقة 

من���ذ الدورة االأوىل ع���ام 2019 وحتى االآن وكجزء من 

االلتزام العاملي بتنفيذ اال�ص���رتاتيجية العاملية ب�صاأن 

�صحة املراأة والطفل واملراهق 2016-2030 والتزامات 

قمة نريوبي ب�ص���اأن املوؤمتر الدويل لل�ص���كان والتنمية 

.25@ICPD
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير 

  

 

 

�لقاهرة  )د ب �أ(- 
اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان امل�رصية يوم 
اإ�سابة  حالة   601 ت�سجيل  مت  اأنه  اجلمعة 

جديدة بفريو�س كورونا و49 حالة وفاة.
اإجمايل  يرتفع   ، اليومية  احل�سيلة  وبهذه 
بفريو�س  م�رص  يف  ت�سجيله  مت  الذي  العدد 
اإىل  اجلمعة  ي��وم  حتى  امل�ستجد  كورونا 
العدد  يرتفع  كما  اإ�سابة،  حالة   181241

الإجمايل للوفيات اإىل 10590 حالة وفاة.
اأعلنت الوزارة عن خروج 433 متعافيا  كما 
امل�ست�سفيات، وذلك  من فريو�س كورونا من 
ومتام  الالزمة  الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد 
من  املتعافني  اإج��م��ايل  لريتفع  �سفائهم، 

الفريو�س اإىل 139927 حالة.
واأعلنت وزارة ال�سحة اللبنانية عن ت�سجيل 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و3513  وف��اة   62

كورونا، يف ال�24 �ساعة الأخرية.
اأن  اليومي  تقريرها  يف  ال��وزارة  واأو�سحت 
يف  الفريو�س  ج��راء  الوفيات  عدد  اإجمايل 
عدد  اإجمايل  و�سل  فيما   ،4508 و�سل  البالد 

الإ�سابات اإىل 362833.
وكانت الوزارة اأعلنت يف اليوم ال�سابق عن 
بالفريو�س  اليومية  الإ�سابات  عدد  تراجع 

بعد ت�سجيل 15141 اإ�سابة.
و�سجل الأردن يوم اجلمعة، 23 وفاة جديدة 
بفريو�س كورونا، يف ارتفاع ملحوظ مقارنة 

مع 16 وفاة يوم اأم�س.
جديدة  اإ�سابة   3644 ال��وزارة  اأح�ست  كما 
الإ�سابات  اإجمايل  يرتفع  وبذلك  بكورونا، 
حالة،   383،912 اإىل  اململكة  يف  بالفريو�س 

واإجمايل الوفيات اإىل 4650 حالة.
اأن عدد احلالت  اإىل  ال�سحة  وزارة  واأ�سارت 
التي اأدخلت اليوم للعالج يف امل�ست�سفيات 

املعتمدة بلغ 270، فيما غادرت 189 حالة.
وبلغ عدد حالت ال�سفاء  يف العزل املنزيل 
اإجمايل  لي�سل  حالة،   1240 وامل�ست�سفيات 
حالت ال�سفاء يف اململكة اإىل 343،840 حالة.

 م�سر: ت�سجيل 
601 حالة �إ�سابة 

بفيرو�س 
كورونا و49 

حالة وفاة

 

الكاظمي يعين محافظا جديدا لذي قار جنوبي العراق

عودة �لهدوء �إلى �سو�رع �لنا�سرية �لعر�قية بعد يوم د�م
بغد�د )د ب �أ( –

وزراء  رئ��ي�����س  مكتب  اأ����س���در 
بيانا  الكاظمي،  العراق م�سطفى 
اأن  موؤكدا  قار،  ذي  اأحداث  ب�ساأن 
الإجراءات التي مت اتخاذها متثل 
كربى  لل�رصوع يف حملة  مقدمة 
راأ�سها  على  املحافظة،  لإعمار 

تعيني حمافظ جديد.
"رئي�س  اأن  البيان،  يف  وج��اء 
جمل�س الوزراء، م�سطفى الكاظمي 
يوؤكد اأن الإجراءات الأخرية التي 
حمافظة  بخ�سو�س  اتخاذها  مت 
حمافظ  تكليف  ومنها  قار،  ذي 
وت�سكيل  للمحافظة  ج��دي��د 
جمل�س ا�ست�ساري مرتبط برئي�س 
حتقيق  وفتح  ال���وزراء،  جمل�س 
امل�سوؤولني  على  للوقوف  وا�سع 
ع��ن الأح����داث الأخ����رية، متثل 
كربى  لل�رصوع يف حملة  مقدمة 

لالإعمار".
حمافظة  "اأهايل  الكاظمي  ودعا 
الكرمية،  وع�سائرها  ق��ار  ذي 
ملنح  التهدئة  يف  امل�ساهمة 
الفر�سة الكافية لالإدارة اجلديدة 
خدمة  يف  مب��ه��ام��ه��ا  ل��ل��ق��ي��ام 

املدينة".
�ستقدم  "احلكومة  اأن  واأ�ساف، 
اجلديد  للمحافظ  ال��دع��م  ك��ل 
واملجل�س  الأ�سدي  الغني  عبد 
بواقع  للنهو�س  ال�ست�ساري 
اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  املحافظة، 

ملواطنيها".
يذكر اأن املحافظة �سهدت �سقوط 
ب�سبب  الع�رصات  وجرح  قتيلني 
املتظاهرين  ب��ني  ا�ستباكات 
خلفية  على  الأمنية،  والقوات 
با�ستقالة  مطالبة  احتجاجات 
احلكومة املحلية لذي قار ب�سبب 

تدهور الأحوال املعي�سية هناك.
اإىل �سوارع مدينة  الهدوء   وعاد 
ال�سبت بعد  العراقية   النا�رصية 
خلفية  على  �سهدته  دام  ي��وم 
التي رافقت  الأمنية  ال�سطرابات 
التي  الحتجاجية  املظاهرات 
واأوقعت  اأي��ام  خلم�سة  توا�سلت 
�ستة قتلى  واأكرث من 250 م�سابا 
من املتظاهرين والقوات الأمنية.

عراقية  اأمنية  م�سادر  وقالت 
و�سهود عيان اإن احلياة الطبيعية 
عادت اإىل �سوارع النا�رصية مركز 
حمافظة ذي قار وفتحت اجل�سور 
ظل  يف  ال�سيارات  حركة  اأم��ام 
الأمنية  للقوات  كبري  انت�سار 

ل�سبط الأمن وال�ستقرار.
اأفادت م�سادر  اآخر،   من جانب 
عبد  الركن  الفريق  اأن  اأمنية 
جهاز  رئي�س  الأ���س��دي   الغني 
مهام   �سيبا�رص  الوطني  الأم��ن 
الثالثاء  يوم  من  ابتداء  عمله 

قار  ذي  املقبل مبن�سب حمافظ 
ناظم  ال�سابق  للمحافظ  خلفا 

الوائلي.
ا�ستقالته  قدم  الوائلي  وك��ان 
م�سطفى  احل��ك��وم��ة  لرئي�س 
على  املا�سية  الليلة  الكاظمي 
الحتجاجات  ت�ساعد  خلفية 
باإقالته  املطالبة  ال�سعبية 
تردي  خلفية  على  املن�سب  من 
وات�ساع  املعي�سية  اخل��دم��ات 
البطالة. وانت�سار  الف�ساد  رقعة 

م���ن ج���ان���ب اآخ������ر،  رف��ع��ت 

مركز  احل��ب��وب��ي  ���س��اح��ة  يف 
و�سط  ال�سعبية  ال��ت��ظ��اه��رات 
كبرية  ���س��ورة  ال��ن��ا���رصي��ة   
مع  فرن�سي�س  الفاتيكان  لبابا 
لزقورة  ور�سما  العراق  خارطة 
عبارة  عليها  كتب  الآثارية  اأور 
املاأمول  البابا  بزيارة  ترحيب 
ل��ه��ا  الأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل  اإىل  

حمافظة ذي قار.
بابا  ي��ب��داأ  اأن  املنتظر  وم��ن 
من  اخل��ام�����س  يف  الفاتيكان 
للعراق  زي��ارة  املقبل  ال�سهر 

ت�سمل  اأي���ام  اأرب��ع��ة  ت�ستمر 
حم��اف��ظ��ات ب��غ��داد وال��ن��ج��ف 
واإقليم  ونينوى  والنا�رصية 
ك��رد���س��ت��ان. واأج���رى وف��د من 
الفاتيكان خالل الأيام املا�سية 
ملحافظتي  ميدانية  زي���ارات 
لزيارة  متهيدا  قار  وذي  النجف 
متكامل  برنامج  وو�سع  البابا 
�سيقام  فيما  املدينتني  لزيارة 
ونينوى  بغداد  يف  كبري  قدا�س 
زيارته  خالل  كرد�ستان  واإقليم 

املرتقبة. التاريخية 

تمديد والية المحكمة الدولية الخا�ضة عامين اإ�ضافيين

وفود �سعبية ت�سارك في دعم �أطروحات �لبطريرك 
�لماروني حول حياد لبنان

بريوت )د ب �أ(-
 انطلقت وفود �سعبية لبنانية  ال�سبت اإىل 
بكركي  يف  املارونية  البطريركية  ���رصح 
�سمال �رصق بريوت دعمًا ملواقف البطريرك 
لبنان  حياد  حول  الراعي  بطر�س  ب�سارة 

وعقد موؤمتر دويل لدعمها.
وانطلقت وفود من عدد من جمموعات احلراك 
ال�سعبي )حراك 17 ت�رصين اأول/ اأكتوبر 2019 
ال�رصح  خمتلفة،اإىل  لبنانية  مناطق  من   )
جمموعات  ت�سارك  مل  بينما  البطريركي 

اأخرى من احلراك ال�سعبي .
منا�رصو  البطريركي  ال�رصح  اإىل  توافد  كما 
بينها  من  ال�سيا�سية  الأح���زاب  من  ع��دد 
"الكتائب  اللبنانية"، وحزب  "القوات  حزب 

اللبنانية" ، وحزب "الأحرار" .
وحمل امل�ساركون الأعالم اللبنانية وبع�سهم 
حمل اأعالم حزب " القوات اللبنانية" واأعالم  
�سور  واأل�سقوا  اللبناين"  الكتائب  حزب" 

البطريرك املاروين على �سياراتهم.
دعا  قد  ال��راع��ي  ب�سارة  البطريرك  وك��ان 
�سابقًا اإىل "حياد لبنان"، كما دعا يف الأيام 
بلبنان  خا�س  دويل  موؤمتر  اإىل  املا�سية 
الفراغ  املتحدة،ب�سبب  الأمم  برعاية منظمة 

وفقدان الثقة وانقطاع احلوار.
الأي��ام  يف  ال��راع��ي  البطريرك  وا�ستقبل 
�سيا�سية موؤيدة لإطروحاته  املا�سية وفوداً 
واأعلن  بلبنان  خا�س  دويل  موؤمتر  ح��ول 
الراعي اأن دعوته ملوؤمتر دويل برعاية الأمم 
املتحدة كانت ب�سبب عدم التفاهم امل�سيطر 
لبنان، حيث ل وجود  العام يف  على اجلو 

لأي حوار اأو اتفاق.
م�سوؤول  ال��دويل  املجتمع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
وعليه اأن ي�سع يده ر�سميا وجديًا، انطالقًا 
من الثوابت الثالثة  وثيقة الوفاق الوطني، 
الأمني  وكان  الوطني.  وامليثاق  والد�ستور، 

ن�رصاهلل  ح�سن  اللبناين   اهلل  حلزب  العام 
قد اأعلن رف�سه اأي �سكل من اأ�سكال التدويل 
للملف اللبناين لأنه ي�سكل خطراً على لبنان 
 16 يف  له  كلمة  اآخر  يف  وذلك  وم�ستقبله 

�سباط/ فرباير احلايل.
من جهة اخرى  مددت الأمم املتحدة، ولية 
املحكمة اخلا�سة بلبنان ل�سنتني اإ�سافيتني، 
للنظر يف ق�سيتني ل تزالن قائمتني، رغم 
اغتيال  ق�سية  يف  النهائي  القرار  �سدور 

رئي�س وزراء لبنان الأ�سبق رفيق احلريري.
واأعلنت املحكمة يف بيان، اأن "الأمني العام 
لالأمم املتحدة مدد ولية املحكمة ل�سنتني 
اعتبارا من  الأمن 1757،  عمال بقرار جمل�س 
انتهاء  اإىل حني  اأو   ،2021 مار�س  من  الأول 
ذلك  اإذا ح�سل  اأمامها  القائمتني  الق�سيتني 
اإىل حني نفاد  اأو  التمديد،  انتهاء فرتة  قبل 
الأموال املتوافرة اإذا ح�سل ذلك قبل انتهاء 

فرتة التمديد".
ولفتت اإىل اأن "الأمني العام اأعاد، يف البيان 

املتحدة  الأمم  التزام  تاأكيد  اأ�سدره،  الذي 
اإىل  الهادفة  جهودها  يف  املحكمة  بدعم 
اأجل  من  العقاب  من  لالإفالت  حد  و�سع 
املندرجة  اجلرائم  عن  امل�سوؤولني  مقا�ساة 

�سمن اخت�سا�سها".
اإيفانا  القا�سية  املحكمة  رئي�سة  وقالت 
ممتنة  "اأنا  ال�سدد:  هذا  يف  هردلي�سكوفا 
املتوا�سل  دعمه  على  ال��دويل  للمجتمع 
قوية  عاملية  ر�سالة  فهذه  املحكمة،  لعمل 
باأن اجلرائم الإرهابية لن متر بدون عقاب. 
واأنا ملتزمة ب�سدة مع زمالئي يف املحكمة 
املحدد  الوقت  يف  املحكمة  ولية  باإجناز 
خالل  من  للمت�رصرين  العدالة  وبتحقيق 

اإجراءات عادلة و�سفافة".
واأ�سار البيان اىل اأن "الرئي�سة هردلي�سكوفا 
�سنتني  الولية ملدة  قد طلبت متديد  كانت 
اأن�سطتها  تخفي�س  للمحكمة  يتاح  كي 
تدريجيا واإنهاء العمل الق�سائي القائم اأمام 

الغرف املختلفة".

�لقاهرة  )د ب �أ(-
 اأعلنت وزارة الأوقاف امل�رصية يف بيان 
ال�سبت  اللكرتونية   بوابتها  على  لها 
وفق  رم�سان،  يف  القيام  �سالة  اإقامة 
التي  امل�ساجد  الحرتازية يف  ال�سوابط 
تقام فيها �سالة اجلمعة. و�رصح وكيل 
الوزارة ل�سئون امل�ساجد،  نوح العي�سوي 
ال�سوابط  بجميع  الل��ت��زام  مع  "اأنه 
والإج������راءات الح���رتازي���ة و م��راع��اة 
م�سافات التباعد، �ستقام باإذن اهلل تعاىل 
امل�ساجد  يف  رم�سان  يف  القيام  �سالة 
لل�سالة  وذلك   ، اجلمعة  بها  تقام  التي 
فقط دون ال�سماح باأية موائد اإفطار، اأو 
ا�ستمرار  البيان"  واأكد  اعتكاف".  اإقامة 

اأو دورات  الأ�رصحة  ال�سماح بفتح  عدم 
ومبراعاة  املنا�سبات،  دور  اأو  املياه 
بكافة  واللتزام  القائمة  ال�سوابط  كافة 

الإجراءات الحرتازية والوقائية".
تكثيف   " �سيتم  اأن��ه  البيان  واأ���س��اف 
امل�ستمرين،  والتعقيم  النظافة  عمليات 
الإطالق  على  حرج  ل  اأنه  تاأكيدنا  مع 
بل  بيته،  يف  الرتاويح  �سلى  من  على 
اإن ذلك ي�ستحب يف الظروف التي نحن 
التباعد  حتقيق  يف  لالإ�سهام   ، فيها 
مكان  يف  الجتماع  اأوق��ات  وتخفيف 
واحد ، �سائلني اهلل )عز وجل( اأن يبلغنا 
البالء  ، واأن يعجل برفع  رم�سان بخري 
عن البالد والعباد وعن م�رصنا العزيزة 

و�سائر بالد العاملني"

وزارة االأوقاف الم�ضرية تعلن اإقامة �ضالة القيام في رم�ضان 
وفق �ضوابط احترازية 

»فتح« توؤكد �إ�سر�رها على تجاوز �لعقبات 
�أمام �إجر�ء �النتخابات �لفل�سطينية

ر�م �هلل )د ب �أ(-
"فتح"  ح��رك��ة  اأك����دت   
الرئي�س  يرتاأ�سها  التي 
حممود  الفل�سطيني 
اإ�رصارها  ال�سبت  عبا�س  
العقبات  جت���اوز  على 
النتخابات  اإج��راء  اأم��ام 
وق��ال��ت  الفل�سطينية. 
احلركة ، يف بيان للناطق 
با�سمها اأ�سامة القوا�سمي 
تعد  النتخابات  اإن   ،
وخطوة  اإل��زام��ي��ا  "ممرا 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة لإن��ه��اء 
الن��ق�����س��ام وال��و���س��ول 
وال�ستقالل".  للحرية 

النتخابات  اأن  واأ�سافت 
القادمة "لها اأثرا داخليا 
املوؤ�س�سات  �سعيد  على 
الفل�سطينية والت�رصيعات 
اأبعادها  ولها  والرقابة، 
�سعيد  على  ال�سيا�سية 
اإجناز الوحدة بني �سطري 
النق�سام،  واإنهاء  الوطن 
القانون  �سلطة  وب�سط 
ال���واح���د وامل��وؤ���س�����س��ة 
دللت  ولها  ال��واح��دة، 
على  ه��ام��ة  �سيا�سية 
الإقليمي  ال�سعيدين 
والدويل". ياأتي ذلك فيما 
النتخابات  اأعلنت جلنة 
الفل�سطينية  املركزية 

ال�سجل  �ستن�رص  اأن��ه��ا 
بعد  للناخبني  الأويل 
 1090 يف  الث��ن��ني،  غ��د 
مركزاً يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة.
التنفيذي  املدير  وق��ال 
 ، كحيل  ه�سام  للجنة 
مدينة  يف  لل�سحفيني 
اللجنة  اإن   ، اهلل  رام 
الأ�سبوع  خ��الل  عملت 
تنقيح  على  امل��ا���س��ي 
بعد  النتخابي  ال�سجل 
�سطب الوفيات وعمليات 
املتكررة حيث  الت�سجيل 
انخف�ست ن�سبة الت�سجيل 

من 93% اإىل %90.

بتقرير  ورد  ما  ترف�س  �لمملكة  حكومة  �ل�سعودية:  �لخارجية 
�لكونجر�س ب�ساأن  مقتل  خا�سقجي

�لقاهرة  )د ب �أ( -
 اأ�سدرت وزارة اخلارجية ال�سعودية يوم اجلمعة، 
بياًنا قالت فيه اإنها  تابعت ما مت تداوله ب�ساأن 
ب�ساأن  به  الكوجنر�س  تزويد  مت  الذي  التقرير 

جرمية مقتل املواطن/ جمال خا�سقجي. 
اململكة  "حكومة  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���س��ارت 
من  التقرير  يف  ورد  ما  قاطعًا  رف�سًا  ترف�س 
قيادة  عن  �سحيحة  وغري  م�سيئة  ا�ستنتاجات 
اململكة ولميكن قبولها باأي حال من الأحوال، 
املعلومات  من  جملة  ت�سمن  التقرير  اأن  كما 

وال�ستنتاجات الأخرى غري ال�سحيحة".
بهذا  �سدر  اأن  �سبق  ما  على"  ال��وزارة  واأك��دت 
من  اململكة  يف  املخت�سة  اجلهات  من  ال�ساأن 
�سارًخا  انتهاًكا  �سكلت  نكراء  جرمية  هذه  اأن 
جمموعة  ارتكبتها  وقيمها  اململكة  لقوانني 
�سالحيات  وخالفت  الأنظمة،  كافة  جت��اوزت 
الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد مت اتخاذ 

للتحقيق  الالزمة  الق�سائية  الإج��راءات  جميع 
بحقهم  �سدرت  حيث  للعدالة،  وتقدميهم  معهم 
اأ���رصة  بها  رحبت  نهائية  ق�سائية  اأحكامًا 

خا�سقجي".
 واأ�سافت: "اإنه ملن املوؤ�سف حقًا اأن ي�سدر مثل 

هذا التقرير وما ت�سمنه من ا�ستنتاجات خاطئة 
هذه  اململكة  فيه  اأدانت  وقت  مربرة، يف  وغري 
اخلطوات  قيادتها  واتخذت  الب�سعة  اجلرمية 
احلادثة  هذه  مثل  تكرار  عدم  ل�سمان  الالزمة 
اأي  اململكة  ترف�س  كما  م�ستقبال،  املوؤ�سفة 
و�سيادتها  بقيادتها  امل�سا�س  �ساأنه  من  اأمر 

وا�ستقالل ق�سائها".
بني  ال�رصاكة  اأن  اخلارجية"  وزارة  واأك���دت 
املتحدة  والوليات  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ارتكزت  ومتينة،  قوية  �رصاكة  هي  الأمريكية، 
خالل الثمانية عقود املا�سية على اأ�س�س را�سخة 
قوامها الحرتام املتبادل، وتعمل املوؤ�س�سات يف 
املجالت،  خمتلف  يف  تعزيزها  على  البلدين 
وتكثيف التن�سيق والتعاون بينهما لتحقيق اأمن 
وا�ستقرار املنطقة والعامل، وناأمل اأن ت�ستمر هذه 
الأ�س�س الرا�سخة التي �سكلت اإطاراً قوًيا ل�رصاكة 

البلدين ال�سرتاتيجية".

»�لتحالف �لعربي« يعلن تدمير طائرة م�سيرة 
�أطلقها �لحوثيون تجاه �ل�سعودية

�لريا�س 2)د ب �أ( -
القوات امل�سرتك����ة  اأعلنت قيادة   
يف  ال�رصعية  دع��م  "حتالف  ل��� 
وتدمري  اعرتا�س  ال�سبت  اليمن"   
احلوثي  اأطلقتها جماعة   م�سرية  

جتاه  ال�سعودية .
اأف��ادت  ح�سبما   ، التحالف  وق��ال 
عرب  ال�سعودية  "الإخبارية"  قناة 
التوا�سل  موقع  على  ح�سابها 
 ، ال�سبت  "تويرت"   الجتماعي 
اعرتا�س  من  متكنت   "قواته  اإن 
وتدمري  م�سرية  اأطلقتها امليلي�سيا 
من  املدعومة  الإرهابية  احلوثية 
ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  اإيران 
جتاه  املدنية  الأعيان  ل�ستهداف 
غرب  ج��ن��وب  م�سيط"  خمي�س 

ال�سعودية .
تقوده  ال��ذي   ، التحالف  وك��ان 

ال�سعودية،  اأعلن   اجلمعة، تدمري 
امللي�سيا  اأطلقته  بال�ستي  �ساروخ 
)�سعدة(  حمافظة  من  احلوثية 
ب��ط��ري��ق��ة مم��ن��ه��ج��ة وم��ت��ع��م��دة 
يف  املدنية  الأع��ي��ان  ل�ستهداف 

اجلنوبية. املنطقة 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  واك��د 
الركن  العميد  التحالف  ق��وات 
قيادة  اأن"  اأعلن  املالكي  تركي 
تتخذ  للتحالف  امل�سرتكة  القوات 
الإجراءات الالزمة لتحييد وتدمري 
للميلي�سيا  النوعية  ال��ق��درات 
املدنيني  حل��م��اي��ة  الإره��اب��ي��ة، 
مع  يتوافق  مبا  املدنية  والأعيان 
القانون الدويل الإن�ساين وقواعده 

العرفية".
ويكثف احلوثيون اإطالق الطائرات 
امل�����س��رية، وي��ع��ل��ن ال��ت��ح��ال��ف 

اإ�سقاطها.
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�أخبار وتقارير
 البيت الأبي�ض:  

ال�سربات الجوية في 
�سوريا كانت �سرورية 
وجاءت بعد م�ساورات 

قانونية
 

-وكالت  وا�سنطن 
ال�رضبات  ب��اأن  الأبي�ض،  البيت  ���رضح 
اجل��وي��ة يف ���س��وري��ا ك��ان��ت ���رضوري��ة 

قانونية. م�ساورات  بعد  وجاءت 
له،  بيان  يف  الأبي�ض،  البيت  واأو�سح 
كانت  �سوريا  يف  اجلوية  ال�رضبات  اأن 
هجمات  مع  ومتنا�سبة  الذات  عن  دفاعا 

العراق. يف  ال�سابقة  امليلي�سيات 
الأمن  جمل�ض  با�سم  املتحدثة  واأك��دت 
اأبلغ القيادات  اأن البيت الأبي�ض  القومي، 
تنفيذ  قبل  الكوجنر�ض  يف  ال�سيا�سية 

ال�رضبات اجلوية يف �سوريا.
اإن  البنتاجون،  با�سم  املتحدث  وق��ال 
جمموعات  ا�ستهدفت  اجلوية  ال�رضبة 
�ستحتفظ  املتحدة  الوليات  واإن  اإيرانية، 
القوات  ي�ستهدف  تهديد  لأي  الرد  بحق 

الأمريكية.
جوية  �رضبات  الأمريكي  اجلي�ض  ك��ان 
اإيرانية  مدعومة  جمموعات  ا�ستهدفت 

يف �سوريا.
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  واأف���اد 
الرئي�ض جو  باأن  كريبي،  الأمريكية جون 
بتنفيذ  للقوات  تعليمات  اأ�سدر  بايدن 
التحتية  البنية  على  جوية  ���رضب��ات 
امل�����س��ت��خ��دم��ة م��ن ق��ب��ل امل��ج��م��وع��ات 
�رضقي  اإي��ران  من  املدعومة  امل�سلحة 

�سوريا.
هذه  اأن  اإىل  ب��ي��ان،  يف  كريبي  واأ���س��ار 
ال��ه��ج��م��ات  ع��ل��ى  رد  ه��ي  ال�����رضب��ات 
م�سيًفا:  موؤخًرا،  العراق  يف  ال�ساروخية 
تقع  من�ساآت  ع��دة  ال�����رضب��ات  "دمرت 
ت�ستخدمها  حدودية  مراقبة  نقطة  يف 
اإيران، مبا  جماعات م�سلحة مدعومة من 
�سيد  وكتائب  اهلل  حزب  كتائب  ذلك  يف 

ال�سهداء".
مع  بالت�ساور  نفذت  ال�رضبات  اأن  واأكد 
داع�ض،  تنظيم  �سد  الدويل  التحالف  دول 
ب�سكل  ال�رضبات  تنفيذ  مت  اأن��ه  مبيًنا 
العام  الو�سع  تهدئة  اأجل  من  متنا�سب 

يف العراق و�سوريا.

 البرلمان العربي يرف�س الم�سا�س ب�سيادة ال�سعودية وقيادتها

»مجل�ض التعاون«يوؤيد بيان ال�سعودية ب�ساأن التقرير الذي زود 
به الكونغر�ض حول جريمة مقتل خا�سقجي

القاهرة / وام /
 

ملجل�ض  العام  الأم��ن  اأع���رب    
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ف���اح م��ب��ارك 
للبيان  ت��اأي��ي��ده  ع��ن  احل��ج��رف 
اخلارجية  وزارة  م��ن  ال�����س��ادر 
الذي  التقرير  ب�ساأن  ال�سعودية 
مت تزويد الكونغر�ض الأمريكي به 
حول جرمية مقتل املواطن جمال 

خا�سقجي.
بيان  ال��ع��ام يف  الأم���ن  واأك���د 
 / ال�سعودية  الأنباء  وكالة  بثته 
الكبري  للدور  تقديره  عن   / وا�ض 
واملحوري الذي تقوم به اململكة 
تعزيز  يف  ال�سعودية  العربية 
والدويل،  الإقليمي  وال�سلم  الأمن 
مكافحة  يف  ال��ك��ب��ري  ودوره����ا 
املجتمع  جهود  ودع��م  الإره��اب 
وجتفيف  مكافحته  يف  ال��دويل 

منابعه.
التقرير  اإن  العام  الأم��ن  وق��ال 
ل ي��ع��دو ك��ون��ه راأي����ا خ��ا من 
ما  اأن  م��وؤك��دا  قاطعة،  اأدل��ة  اأي 
خادم  بقيادة  اململكة  به  تقوم 
�سلمان  امللك  ال�رضيفن  احلرمن 
و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
الأمن  دعم  الأمن يف  عهده  ويل 
ويف  وال��دويل  الإقليمي  وال�سلم 
مكافحة الإرهاب، هو دور تاريخي 

وثابت ومقدر..
معربًا يف الوقت نف�سه عن تاأييده 
اأجل  من  اململكة  تتخذه  ما  لكل 
حفظ حقوقها وتعزيز مكت�سباتها 
ثقافة  تعزيز  يف  دوره��ا  ودع��م 

الو�سطية والعتدال.
اأع����رب ال��رمل��ان ال��ع��رب��ي عن 
ب�سيادة  امل�سا�ض  القاطع  رف�سه 
وكل  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بقيادتها  امل�سا�ض  �ساأنه  من  ما 

وا�ستقال ق�سائها.
واأكد الرملان العربي - يف بيان 
ا�سدره  . تاأييده البيان ال�سادر عن 
وزارة اخلارجية باململكة العربية 

ال�سعودية ب�ساأن التقرير الذي مت 
الأمريكي  الكوجنر�ض  اإىل  رفعه 
خا�سقجي.  جمال  مقتل  ح��ول 
الدور  العربي  الرملان  اأكد  كما 
اململكة  به  تقوم  الذي  املحوري 
خادم  بقيادة  ال�سعودية  العربية 
�سلمان  امللك  ال�رضيفن  احلرمن 
وويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
ال�سمو  �ساحب  الأم���ن  ع��ه��ده 
�سلمان،  بن  حممد  الأمري  امللكي 
يف  وال�ستقرار  الأمن  تر�سيخ  يف 

امل�ستوى  وعلى  العربية  املنطقة 
�سيا�ستها  عن  ف�سا  الإقليمي، 
وال�سلم  الأم���ن  حلفظ  الداعمة 
يف  الرئي�سي  ودوره��ا  الدولين، 
والفكر  والعنف  الإرهاب  مكافحة 
قيم  ون�رض  وتر�سيخ  واملتطرف، 
كافة  على  والت�سامح  العتدال 

امل�ستويات.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأع���رب���ت 
مملكة  تاأييد  ع��ن  البحرينية 
البحرين ملا ورد يف بيان وزارة 

العربية  باململكة  اخل��ارج��ي��ة 
ال�سعودية ال�سقيقة ب�ساأن التقرير 
ال��ك��وجن��ر���ض  ال����ذي مت ت��زوي��د 
مقتل  جرمية  حول  به  الأمريكي 
جمال  ال�����س��ع��ودي،  امل���واط���ن 

اهلل. خا�سقجي، رحمه 
 وقالت وكالة النباء البحرينية 
على  توؤكد  البحرين  مملكة  ان 
للمملكة  الأ�سا�سي  الدور  اأهمية 
بقيادة  ال�سعودية  العربية 
امللك  ال�رضيفن  احلرمن  خادم 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
وويل عهده المن ، وما ت�سطلع 
اقليميا  العتدال  �سيا�سة  من  به 
تبذله  وم��ا  ودول��ي��ا،  وع��رب��ي��ا 
م��ن ج��ه��ود يف ت��ع��زي��ر الم��ن 
وتعزيز   ، القليمي  وال�ستقرار 
العاملي،  القت�سادي  النماء 
عن  البحرين  مملكة  وت��ع��رب 
�ساأنه  م��ن  م��ا  ل��ك��ل  رف�����س��ه��ا 
اململكة  ب�����س��ي��ادة  امل�����س��ا���ض 

ال�سقيقة. ال�سعودية  العربية 

ال�سعودية: 5 وفيات و338 اإ�سابة جديدة 

ال�سحة اليمنية تعلن ت�سجيل 12 حالة اإ�سابة جديدة 
بفيرو�ض كورونا وحالتي وفاة

�سنعاء ر)د ب اأ(- 
ال�سبت  ال�سعودية    ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ت�سجيل خم�ض  حالت وفاة جديدة بفريو�ض 
كورونا امل�ستجد، لريتفع اإجمايل الوفيات يف 
اململكة جراء الإ�سابة بكورونا اإىل 6488 حالة.

اإىل  اأم�ض  �سحفي  بيان  يف  ال��وزارة  واأ�سارت 
ت�سجيل  338 اإ�سابة جديدة بالفريو�ض، لريتفع 
اإجمايل الإ�سابات يف الباد اإىل 377 األفا و61 

حالة.
كما لفتت اإىل ت�سجيل  320 حالة �سفاء جديدة، 

لي�سل اإجمايل املتعافن اإىل   368 األفا و11.
اليمنية  احلكومة  يف  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
حالة   12 ت�سجيل  اجلمعة،  ي��وم  ال�رضعية، 
اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا وحالتي وفاة.

ملواجهة  العليا  الوطنية  اللجنة  وق��ال��ت 
فريو�ض كورونا، اإن حالت الإ�سابة �ُسجلت يف 
حمافظات �سبوة وح�رضموت و�سبوة، لي�سبح 
منها   2267 اإىل  الإ�سابة  اإجمايل حالت  بذلك 

629 وفاة، و 1434 تعايف.
ويف وقت �سابق، اأعلنت وزارة ال�سحة املوافقة 
ا�سرتازينيكا  للقاح  الطارىء  ال�ستخدام  على 
الريطاين متهيدا ل�سترياد الدفعة الأوىل منه 
�سد  التطعيم  حملة  جولت  اأوىل  تنفيذ  لبدء 

املتوقع  من  "التي  كوفيد-19،  كورونا  وباء 
الوزارة  ووجهت  �سهر".  غ�سون  يف  انطاقها 
احتمال  ملواجهة  اجلاهزية  برفع  الأربعاء 
داعية  وباء  كورونا،  من  ثانية  موجة  تف�سي 
انت�سار  ملنع  الوقائية  الإج��راءات  اتخاذ  اإىل 
الطبية،  العدوى داخل امل�ست�سفيات والإدارات 

وعزل احلالت امل�ستبهة، والإباغ عن احلالت 
املوؤكدة وتفعيل دور التق�سي الوبائي.

جدير بالذكر، اأن جماعة احلوثي احجمت عن 
اأي ح�سيلة لعدد ال�سابات والوفيات  اإعان  
جراء كورونا يف املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتها، 

منذ بدء انت�سار الوباء يف اليمن.

مكافحة  لإج��راءات  وا�سع  ت�سديد  فر�ض 
فيرو�ض كورونا في ال�سفة الغربية

رام اهلل  )د ب اأ(-
 فر�ست احلكومة الفل�سطينية  ال�سبت 
مكافحة  لإج���راءات  وا�سعا  ت�سديدا 
ال�سفة  يف  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
الغربية على اأن ت�ستمر ملدة 12 يوما.

 ، ا�ستية  حممد  الوزراء  رئي�ض  واأعلن 
رام  مدينة  يف  �سحفي  موؤمتر  خال 
�سوء  "يف  اإجراءات جديدة  عن   ، اهلل 
ارتفاع الإ�سابات بفريو�ض كورونا يف 

الفل�سطينية." الأرا�سي  خمتلف 
و�سملت الإجراءات التي اأعلنها ا�ستية 
احلكومية  امل��دار���ض  جميع  تعطيل 
ما  ال�سفوف  لكل  والأهلية  واخلا�سة 
واإغاق  العامة،  الثانوية  طاب  عدا 
والدوائر  واملعاهد  اجلامعات  جميع 

والتدريبية. التعليمية 
منع  اأي�����س��ا  الإج�����راءات  وت�سمنت 
التنقل  احلركة نهائيا مبا ي�سمل عدم 
القد�ض، مع  بن املحافظات مبا فيها 
ال�سيارات وجميع و�سائط  منع حركة 
ال�ساعة  من  املحافظات  داخل  النقل 
ال�ساد�سة   وحتى  م�ساء  ال�سابعة 
التجارية  الأماكن  واإغ��اق  �سباحًا، 
با�ستثناء  ال�����س��اع��ات  ه��ذه  خ��ال 

والأفران. ال�سيدليات 
واأقرت احلكومة فر�ض اإغاق تام يوم 

الغربية  ال�سفة  يف  وال�سبت  اجلمعة 
ال�سيارات  وحركة  التنقل،  منع  مع 

اأنواعها. مبختلف 
الأع��را���ض  اإق��ام��ة  احلكومة  ومنعت 
ال��ع��زاء، وح�رض  وب��ي��وت  واحل��ف��ات 
الأماكن  يف  ال�سحية  النوادي  عمل 
دوام  يكون  فيما  فقط،  املفتوحة 
من   %50 تتجاوز  ل  بن�سبة  الوزارات 

الطواقم.
اخلا�ض  القطاع  دوام  ح��ددت  كما 
فيها  مب��ا   %50 ب��وت��رية  وال�سناعي 
مبعاقبة  مهددة  واملقاهي،  املطاعم 

كل من يخالف الإجراءات قانونيا.
لفريو�ض  ال��ل��ق��اح��ات  وب��خ�����س��و���ض 
كورونا، قال ا�ستية اإن "هناك مناف�سة 
 10 قيمته  مبا  ا�سرتينا  ونحن  عاملية 
اأن  املفرت�ض  من  وكان  دولر  ماين 
التاأخري  و�سبب  ال�سهر،  منت�سف  ت�سل 
ل�سبب  ولي�ض  امل�سنعة  ال�رضكة  هو 

اآخر".
الفل�سطيني  ال���وزراء  رئي�ض  وتوقع 
اللقاحات  من  الأوىل  الدفعة  و�سول 
خال  عليها  احلكومة  تعاقدت  التي 

الأ�سبوع الأول من ال�سهر املقبل.
و�سجلت الأرا�سي الفل�سطينية اأكرث من 
200 األف اإ�سابة بفريو�ض كورونا حتى 

الآن بينها 2236 حالة وفاة.

الخارجية المغربية تثمن الجهود الداعمة لحل الأزمة 
الليبية.. وتجدد رف�سها للتدخالت الخارجية

الرباط -وكالت 
والتعاون  اخلارجية  ال�سئون  وزير  اأكد 
الإفريقي واملغاربة املقيمن يف اخلارج، 
نا�رض بوريطة، اأن العاهل املغربي امللك 
الدعم  تقدمي  على  يحث  ال�ساد�ض  حممد 
اأجل  من  ليبيا  مل�ساعدة  وامل�ساندة  
التي  الأزم��ة  مراحل  جميع  من  اخل��روج 
ا�ستقبال  عقب  ذل��ك  ج��اء  ع��ره��ا.  مت��ر 
نا�رض بوريطة، م�ساء  اجلمعة مبقر وزارة 
اخلارجية بالرباط، رئي�ض الرملان الليبي، 
عقيلة �سالح، كما اأجرى مكاملة هاتفية 
رئي�ض  دبيبة،  احلميد  عبد  مع  اليوم، 
الذي تعذر عليه احل�سور  الليبي  الوزراء 
الداخلية.  لن�سغالته  نظًرا  املغرب  اإىل 
و�سدد بوريطة، يف موؤمتر �سحفي م�سرتك 
مع عقيلة �سالح، على اأن املغرب يعتر 
هو  الليبية  للحكومة  �رضيًعا  ت�سكيًا  اأن 
عن�رض اأ�سا�سي للمرحلة النتقالية، م�سرًيا 
اإىل اأن احلكومة املنتظرة اأ�سا�سية لإعطاء 
اخلارجية  وزي��ر  واعتر  وا�سحة.  روؤي��ة 
احلكومة  ت�سكيل  عملية  اأن  املغربي 
اإطار  يف  "تتم  اأن  يجب  املوؤقتة  الليبية 
الفرقاء  خمتلف  ب��ن  وان�سجام  وئ��ام 
الليبين، واأن تكون عن�رضا لتوحيد الروؤى 

ل مرحلة لتزكية النق�سامات.
الليبين  اأن  ب��وري��ط��ة  اأو����س���ح  ك��م��ا 
من  اأك��رث  حكومتهم  خ��روج  ينتظرون 
اأن احلكومة  اأخرى، مرًزا  اأي دولة  �سعب 

جلميع  ممثلة  تكون  اأن  يجب  املنتظرة 
املرحلة  من  للمرور  والتوجهات  الأقاليم 
الحتياجات  مع  والتجاوب  النتقالية 
اليومية لليبين، والتح�سري لانتخابات 
الوطنية يف 24 دي�سمر 2021. وجدد وزير 
اخلارجية املغربي، يف ت�رضيحه، التاأكيد 
التدخات  عن  ليبيا  اإبعاد  �رضورة  على 
الباد  وح��دة  على  واحلفاظ  اخلارجية 
و�سامتها. من جهته، �سكر عقيلة �سالح، 
حكومة  املغرب  الليبي،  الرملان  رئي�ض 
املتوا�سل  الدعم  على  و�سعبا  وملكا 
التي  الأزم��ة  مراحل  جميع  يف  لليبين 
�سالح  عقيلة  وك�سف  الباد.  عرها  متر 
اأنه ينتظر اأن يعقد جمل�ض النواب الليبي 
لأنها  ���رضت  مدينة  يف  ر�سمية  جل�سة 

خالية من امللي�سيات امل�سلحة، من اأجل 
م�سيًفا  النتقالية،  للحكومة  الثقة  منح 
اأنه اإذا تعذر انعقادها ف�سيكون الجتماع 
اأي  يف طرق. ونفى عقيلة �سالح وجود 
معار�سة م�سبقة للحكومة الليبية، وقال 
اإن "جمل�ض النواب �سيقرر بكل حرية ما 
اأن  اأنه يتمنى  يراه منا�سبا للباد"، وزاد 
حت�سل حكومة دبيبة على دعم الرملان.

ودعا عقيلة �سالح من الرباط اإىل ت�سكيل 
واأ�سحاب  الكفاءات  من  م�سغرة  حكومة 
ليبيا  اأن  على  و�سدد  الطيبة،  ال�سمعة 
م�ساحلة  اإىل  املرحلة  هذه  يف  حتتاج 
معتًرا  اخل�سومة،  �سفحة  وطي  حقيقية 
ي�سارك  اأن  يجب  املنتظرة  احلكومة  اأن 

فيها اجلميع من كل اأنحاء الباد.

 لجنة»اتفاق �سافر«: الأمم المتحدة م�ستمرة في 
اإطالق ت�سريحات م�سللة

عدن -وكالت 
الإ���رضاف��ي��ة  اللجنة  ع��رت 
ال�سيانة  ات��ف��اق  لتنفيذ 
ال�سامل  والتقييم  العاجلة 
عن  العائم  �سافر  خل��زان 
جراء  ال�سديد"  "ا�ستيائها 
م��ا و���س��ف��ت��ه ب��ا���س��ت��م��رار 
من  امل�سللة  الت�رضيحات 
قبل م�سوؤويل الأمم املتحدة.
اأ�سدرته  بيان  يف  وج��اء 
ال��ل��ج��ن��ة اأم�����ض ال�����س��ب��ت، 
م�سوؤويل  ت�رضيحات  اأن 
"تهدف  الدولية  املنظمة 
ت�سببها  ع��ل��ى  للتغطية 
ات��ف��اق  تنفيذ  ت��اأخ��ري  يف 
ال�������س���ي���ان���ة ال��ع��اج��ل��ة 
خل��زان  ال�سامل  والتقييم 

العائم". �سافر 
"ننفي  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
يف  ورد  م��ا  ق��اط��ع  ب�سكل 
ب��ي��ان امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م 
العام لاأمم املتحدة  الأمن 
والتي  دوجاريك  ا�ستيفان 
قدمنا  اأن��ن��ا  ف��ي��ه��ا  زع���م 
واأ�سارت  اإ�سافية".  طلبات 
"التفاق  اأن  اإىل  اللجنة 
جتري  اأن  يق�سي  املعلن 
العاجلة  ال�سيانة  عملية 
اخلراء  من  فريق  بوا�سطة 
املتحدة  ل��اأمم  التابعن 

وفريق وطني"، لكن اجلانب 
الجتماع  رف�ض، يف  الأممي 
مع  اللجنة  عقدته  ال��ذي 
املتحدة  الأمم  مكتب  فريق 
 8 يف  امل�ساريع  خل��دم��ات 
"تواجد  اجل����اري،  ف��راي��ر 
اأعمال  يف  الوطني  اجلانب 

ال�سيانة". 
واأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ه��ذا 
ال��رف�����ض  اأن  اخل�����س��و���ض 
"يخالف  ه����ذا  الأمم������ي 
مرر  له  يوجد  ول  التفاق 
الأمم  ق��دم��ت��ه  ال���ذي  وه���و 
طلبات  اأن��ه  على  املتحدة 
يتنافى  ب�سكل  اإ���س��اف��ي��ة 
واأ���س��اف��ت  احلقيقة".  م��ع 
اجلانب  على  عر�ست  اأنها 
بت�سوير  يقوم  اأن  الأمم��ي 
الأعمال التي �سيقومون بها 
اجلانب  واإطاع  املاء  حتت 
رف�ض  لكنه  عليها  الوطني 
املتحدة  الأمم  اأن  كما  ذلك، 
النهائية  القائمة  تقدم  مل 
فراير،   14 يف  اإل  للخراء 
بتبديل  م��رت��ن  وق��ام��ت 
وقدمت  باآخرين  منهم  عدد 
منهم لعدد  منتهية  جوازات 
وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان، ف��اإن 
املتحدة  الأمم  "ت�رضفات 
الت�ساوؤلت  من  الكثري  تثري 
الت�رضيحات  اأه��داف  حول 

التي  الباطلة  والتهامات 
تقدم  اأن  ق��ب��ل  م��ن  ب���داأت 

خرائها". اأ�سماء 
التزامها  اللجنة  وج��ددت 
الت��ف��اق  بتنفيذ  ال��ك��ام��ل 
على  ال�����س��دي��د  وح��ر���س��ه��ا 
يف  البحرية  البيئة  �سامة 
الأمم  داعية  الأحمر،  البحر 
اجلدية  "لإظهار  املتحدة 
والتوقف  التفاق  تنفيذ  يف 
ع���ن اإط�����اق الت��ه��ام��ات 
امل�سللة  وال��ت�����رضي��ح��ات 
املوقع  بالتفاق  واللتزام 

جانبها". من 
�سنعت  التي  و"�سافر"   
وت�ستخدم  عاما   45 قبل 
عائمة،  تخزين  كمن�سة 
مليون   1.1 بنحو  حمملة 
اخل��ام  النفط  م��ن  برميل 
 40 ب��ح��واىل  ثمنها  ي��ق��در 
تخ�سع  ومل  دولر.  مليون 
منذ  �سيانة  لأي  ال�سفينة 
تاآكل  اإىل  اأدى  م��ا   2015
حالتها.  وت���ردي  هيكلها 
ت�����رضب��ت  م��اي��و   27 ويف 
حم��رك  غ��رف��ة  اإىل  م��ي��اه 
مهددة  وال�سفينة  ال�سفينة. 
اأو  بالنفجار  حلظة  اأي  يف 
اإىل  �سيوؤدي  مما  الن�سطار، 
مياه  يف  حمولتها  ت�رضب 

الأحمر. البحر 
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فتح 105 مقابر 

واأو�ضح »املواقع التي خلفها النظام 

ال�ض���ابق و�ضخ�ض���تها الفرق التابعة 

لدائ���رة �ض���وؤون وحماي���ة املقاب���ر 

اجلماعي���ة بلغ عدده���ا 98 مقربة مت 

فتح 76منه���ا فقط بينم���ا بلغ عدد 

املواقع التي خلفتها ع�ضابات داع�ش 

الإرهابي���ة و�ضخ�ض���تها فرقن���ا 112 

مقربة فتح منها 29«.

الرف���ات  ع���دد  اأن »جمم���ل  وذك���ر 

املرفوع���ة من ه���ذه املقاب���ر بلغ 6 

اآلف و393 وهن���اك ع���دد من املقابر 

مل تدخ���ل حتى الآن بخطة موؤ�ض�ض���ة 

ال�ض���هداء اإىل جانب وجود الكثري من 

املواقع غري املكت�ض���فة وفرق املقابر 

اجلماعية تعمل بالتن�ض���يق مع دائرة 

الطب العديل بوزارة ال�ضحة واللجنة 

ل�ض���وؤون املفقودين للتنقيب  الدولية 

باملواقع املكت�ضفة للك�ضف عن م�ضري 

املفقودين نتيج���ة احلروب والإرهاب 

التي خا�ضتها البالد«.

وذكر امل�ض���وؤول العراق���ي اأن »هناك 

املقاب���ر  مل���ف  تواج���ه  �ض���عوبات 

اجلماعي���ة منه���ا قلة املخ�ض�ض���ات 

املالي���ة لتنفي���ذ خططها ف�ض���ال عن 

جائحة كورونا و�ض���عوبة التنقل بني 

املحافظ���ات، لكن العم���ل جاري مع 

مراعاة هذه املحددات«.

رف�ض خليجي وعربي 

بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 

�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود و�ضمو 

ويل عه���ده �ض���احب ال�ض���مو امللكي 

الأمري حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز 

اإقليمي���ا ودولي���ا يف دعم �ضيا�ض���ة 

العت���دال والو�ض���طية ونب���ذ العنف 

والتطرف و�ض���عيها الدائم لدعم الأمن 

وال�ضتقرار يف املنطقة والعامل اأجمع.

واأكدت الوزارة رف�ضها القاطع لكل ما 

من �ضاأنه امل�ضا�ش ب�ض���يادة اململكة 

العربية ال�ضعودية.

كما اأعربت وزارة اخلارجية البحرينية 

عن تاأيي���د مملكة البحري���ن ملا ورد 

يف بي���ان وزارة اخلارجي���ة باململكة 

العربية ال�ض���عودية ال�ض���قيقة ب�ضاأن 

التقري���ر الذي مت تزوي���د الكوجنر�ش 

الأمريك���ي ب���ه ح���ول جرمي���ة مقتل 

املواطن ال�ض���عودي، جمال خا�ضقجي، 

رحمه اهلل.

وقال���ت وكالة النب���اء البحرينية ان 

مملكة البحرين توؤكد على اأهمية الدور 

الأ�ضا�ضي للمملكة العربية ال�ضعودية 

بقي���ادة خ���ادم احلرم���ني ال�رشيفني 

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود 

وويل عهده المني ، وما ت�ض���طلع به 

من �ضيا�ض���ة العتدال اقليميا وعربيا 

ودوليا، وما تبذله من جهود يف تعزير 

المن وال�ض���تقرار القليمي ، وتعزيز 

وتعرب  العاملي،  القت�ض���ادي  النماء 

مملك���ة البحرين عن رف�ض���ها لكل ما 

من �ضاأنه امل�ضا�ش ب�ض���يادة اململكة 

العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة.

 واأعرب مع���ايل الأمني العام ملجل�ش 

التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور 

نايف فالح مبارك احلجرف عن تاأييده 

للبيان ال�ض���ادر من وزارة اخلارجية 

ال�ض���عودية ب�ض���اأن التقري���ر الذي مت 

تزويد الكونغر����ش الأمريكي به حول 

جرمية مقتل املواطن جمال خا�ضقجي.

واأك���د الأم���ني العام يف بي���ان بثته 

وكالة الأنباء ال�ضعودية / وا�ش / عن 

تقديره لل���دور الكبري واملحوري الذي 

تقوم به اململكة العربية ال�ض���عودية 

يف تعزي���ز الأم���ن وال�ض���لم الإقليمي 

والدويل، ودوره���ا الكبري يف مكافحة 

الإرهاب ودعم جهود املجتمع الدويل 

يف مكافحته وجتفيف منابعه.

وقال الأمني العام اإن التقرير ل يعدو 

كون���ه راأيا خال م���ن اأي اأدلة قاطعة، 

موؤك���دا اأن ما تقوم به اململكة بقيادة 

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �ضلمان 

بن عبدالعزيز اآل �ض���عود و�ض���مو ويل 

عه���ده الأمني يف دعم الأمن وال�ض���لم 

مكافح���ة  ويف  وال���دويل  الإقليم���ي 

الإره���اب، ه���و دور تاريخ���ي وثابت 

ومقدر..

معربًا يف الوقت نف�ض���ه ع���ن تاأييده 

لكل ما تتخذه اململكة من اأجل حفظ 

حقوقه���ا وتعزيز مكت�ض���باتها ودعم 

دوره���ا يف تعزي���ز ثقافة الو�ض���طية 

والعتدال.

 واأعرب الربملان العربي عن رف�ض���ه 

القاط���ع امل�ض���ا�ش ب�ض���يادة اململكة 

العربية ال�ض���عودية وكل ما من �ضاأنه 

امل�ضا�ش بقيادتها وا�ضتقالل ق�ضائها.

واأك���د الربمل���ان العرب���ي - يف بيان 

ا�ض���دره ام�ش.. تاأييده البيان ال�ضادر 

عن وزارة اخلارجية باململكة العربية 

ال�ضعودية ب�ضاأن التقرير الذي مت رفعه 

اإىل الكوجنر����ش الأمريكي حول مقتل 

جمال خا�ضقجي.

كم���ا اأك���د الربمل���ان العرب���ي الدور 

املح���وري الذي تق���وم ب���ه اململكة 

العربي���ة ال�ض���عودية بقي���ادة خادم 

احلرمني ال�رشيفني امللك �ض���لمان بن 

عبدالعزيز اآل �ضعود وويل عهده الأمني 

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن 

�ض���لمان، يف تر�ضيخ الأمن وال�ضتقرار 

يف املنطقة العربية وعلى امل�ض���توى 

الإقليمي، ف�ضال عن �ضيا�ضتها الداعمة 

حلفظ الأمن وال�ضلم الدوليني، ودورها 

الرئي�ضي يف مكافحة الإرهاب والعنف 

والفك���ر واملتطرف، وتر�ض���يخ ون�رش 

قي���م العتدال والت�ض���امح على كافة 

امل�ضتويات.

واأك���د الأمني الع���ام ملنظمة التعاون 

الإ�ض���المي الدكتور يو�ض���ف بن اأحمد 

العثيمني، تاأييده للبيان ال�ض���ادر عن 

ب�ض���اأن  ال�ض���عودية  اخلارجية  وزارة 

التقرير ال���ذي مت تزوي���د الكونغر�ش 

الأمريكي به حول جرمية مقتل جمال 

خا�ضقجي.

و�ضدد.

الع�شرات من جرحى 

يف �ضارع حممد اخلام�ش ، حيث ن�ضب 

احلزب الأكرب يف البالد من�ضة األقى من 

فوقها زعي���م احلركة ورئي�ش الربملان 

را�ض���د الغنو�ض���ي كلمة اأمام اجلموع 

التي قدمت لدعم الربملان يف ظل اأزمة 

�ضيا�ضية ود�ضتورية تع�ضف بالبالد.

الع����رشات م���ن اجلرح���ى  وجتم���ع 

وبع�ض���هم يتوكاأ على ع�ضا والبع�ش 

الآخر على كر�ض���ي متحرك، يف اجلزء 

املفتوح من �ض���ارع احلبيب بورقيبة 

الرئي�ضي الذي حظرت ال�رشطة التظاهر 

اأغلب مداخله، وتف�ضلهم  فيه واأغلقت 

حواجز حديدية وعدد كبري من رجال 

اإىل  ال�رشطة للحيلول���ة دون تقدمهم 

جتمع حزب حركة النه�ضة يف �ضارع 

حممد اخلام�ش على اجلهة املقابلة.

وردد املحتجون الغا�ض���بون �ضعارات 

مناوئة لرئي�ش حركة النه�ض���ة را�ضد 

الغنو�ض���ي. وحمل جريح على كر�ضي 

متح���رك لفتة كتب عليها »ت�ض���قط 

�رشعيتهم املزيف���ة اأمام دماء جرحى 

الثورة و�ضهدائها«. وحمل جريح اآخر 

لفتة »الثورة م�ضتمرة«.

وقال م�ض���لم ق�ضد اهلل الذي فقد رجله 

يف اأح���داث الث���ورة و�ض���ط نف���ر من 

الن�ض���طاء: »نحن هن���ا يحركنا دافع 

الدم. قدمنا لهم الدميقراطية بف�ض���ل 

ه���وؤلء )اجلرحى(. فبم���اذا يحتفلون 

الي���وم. نح���ن هن���ا منث���ل اجلرحى 

القانون  بتطبيق  ونطالب  وال�ض���هداء 

واإل فنحن م�ضتعدون لإكمال الثورة«.

ويطالب املحتجون منذ �ضنوات اأ�ضا�ضا 

بن����رش القائمة الر�ض���مية التي حتمل 

اأ�ضماء اجلرحى وال�ضحايا الذين توفوا 

اأثناء قمع ال�رشطة لأحداث الثورة يف 

نهاية 2010 وبداية 2011.

و�ضي�ض���مح ن�رش القائمة يف اجلريدة 

املت�رشري���ن  بح�ض���ول  الر�ض���مية 

واأهاليهم على التعوي�ضات امل�ضتحقة 

واملتاأخرة. ل �ضيما واأن اأغلبهم ينحدر 

من عائالت فقرية.

وتطلب حتدي���د القائمة من قبل جلنة 

خمت�ضة �ضنوات من التدقيق والبحث 

قب���ل اعتبار نحو 100 �ض���هيد و600 

جريح ر�ض���ميا من بني �ضحايا اأعمال 

القمع يف الحتجاجات.

القائم���ة بعد  وكان يفرت����ش ن����رش 

تاأجيله���ا لأكرث من م���رة يف الذكرى 

العا�رشة ل�ض���قوط حكم بن علي يوم 

14كان���ون ثان/يناي���ر ولك���ن جرى 

تاأجيلها مرة اأخرى اإىل �ضهر. ويعت�ضم 

نحو 30 جريحا يف مقر الهيئة.

وق���ال وائل قرايف الذي يقف على قدم 

الحتجاجية  الوقف���ة  و�ض���ط  واحدة 

يف ت�رشيح لوكال���ة الأنباء الأملانية 

)د.ب.اأ( »نزلن���ا اىل ال�ض���ارع ب�ض���كل 

قان���وين مل نح�ض���ل عل���ى دعم من 

الأح���زاب اأو متوي���ل.. نطالب بتطبيق 

القان���ون وحقوقنا من ه���وؤلء. ن�رش 

القائمة �ضيعني هذا اأن الدولة تعرتف 

بثورة ح�ضلت يف هذا البلد واأن هناك 

من �ضحى بدمه«.

فقد قرايف رجله بر�ض���ا�ش الأمن يف 

الق�رشين  �ضهدتها  التي  الحتجاجات 

غرب تون����ش يف كان���ون ثان/يناير 

2011 وهو يعت�ض���م يف العا�ضمة مع 

نح���و 30 اآخرين م���ن اجلرحى، الذين 

قدم���وا من مناط���ق فقرية م���ن عدة 

وليات. وقال اإنهم لن يفكوا العت�ضام 

قبل ن�رش القائمة.

واأردف بغ�ض���ب يف حديث���ة مع )د ب 

اأ(: »كانوا يف ال�ض���جون )ال�ضيا�ضيون( 

وخرجوا لالنتقام من ال�ضعب.. ت�ضببوا 

يف ت�ض���فري الكث���ري من ال�ض���باب اىل 

مناط���ق النزاعات ووفاة الكثريين يف 

البحر غرقا ويف ال���زج بالكثري منهم 

اأحرق���وا الثورة  يف ال�ض���جون. لق���د 

والبلد«.

وقدم���ت الدول���ة دفع���ات مالية من 

الذين  املحتجني  ولكن  التعوي�ض���ات 

ب���داأوا اعت�ض���اما مفتوحا من���ذ اأكرث 

من �ض���هرين يف »مقر الهيئة العامة 

الثورة  وجرحى  و�ض���هداء  للمقاومني 

التابع���ة  الإرهابي���ة«  والعملي���ات 

لرئا�ض���ة احلكوم���ة، يطلب���ون تاأمني 

حياته���م الجتماعية املتدهورة ام�ش 

ب�ضبب العاهات اجل�ضدية املالزمة لهم 

والتي اأقعدتهم عن العمل.

عقيلة �شالح: 

واأ�ض���اف »هذه املرحلة يف ليبيا هي 

مرحلة لت�ض���وية اخلالفات بني خمتلف 

اأن ت�ض���م  الليبي���ني، ويجب  الفرق���اء 

احلكوم���ة املوؤقتة كف���اءات من جميع 

املناطق الليبية، واأن ي�ضارك اجلميع يف 

ال�ضلطة للخروج من الأزمة«.

م���ن جهته قال بوريط���ة اإن »الت�رشيع 

بت�ض���كيل احلكومة املوؤقت���ة يف ليبيا 

ي�ض���كل عن�رشا اأ�ضا�ضيا لتدبري املرحلة 

الإنتقالية«.

ال�شي�شي يجدد 

و�رشح املتحدث الر�ضمي با�ضم الرئا�ضة 

امل�رشية ال�ض���فري ب�ض���ام را�ض���ي باأن 

ال�ضيخ اأحمد ال�ضباح نقل ر�ضالة خطية 

اإىل الرئي�ش امل�رشي من �ضاحب ال�ضمو 

ال�ض���يخ نواف الأحمد اجلابر ال�ض���باح 

اأمري دولة الكويت، تتعلق ب�ض���بل دفع 

العالقات الثنائية بني البلدين.

واأو�ض���ح املتحدث الر�ض���مي اأن اللقاء 

�ض���هد التباحث ح���ول خمتلف جوانب 

العالقات الثنائية، ف�ض���اًل عن الت�ضاور 

اإزاء امل�ضتجدات على ال�ضاحة الإقليمية، 

حيث مت التوافق على تكثيف الت�ض���اور 

والتن�ضيق امل�ض���رتك بني البلدين خالل 

الفرتة املقبلة، �ضعيا نحو الت�ضدي لكل 

ما يهدد اأمن وا�ضتقرار الدول وال�ضعوب 

العربية.

الحكومة اليمنية 

واأ�ض���افت ال���وزارة :«حمافظة ماأرب 

ومن���ذ النق���الب احلوثي ت���اأوي اأكرث 

من 2 ملي���ون نازح ف���روا من بط�ش 

وظلم امليلي�ض���يات احلوثية بحثًا عن 

الأمان«. 

واأ�ض���ارت الوزارة اإىل اأنه »ويف ليلة 

واحدة فقط )ليلة اجلمعة( تعر�ض���ت 

املدينة ل� 10 �ضواريخ بالي�ضتية«.

واأعربت وزارة اخلارجية عن ا�ضتغرابها 

»ل�ضمت املنظمات الإن�ضانية الدولية 

اأي  حت���دد  ل  الت���ي  لبياناته���ا  اأو 

م�ضئولية وكاأن الفاعل جمهول، وهي 

ت�ضاهد وت�ضمع ما يتعر�ش له ماليني 

املدنيني والنازحني من خماطر نتيجة 

تلك الهجمات احلوثية التي مل حترتم 

القانون الدويل الإن�ضاين«. 

دبي ــ �سمري ال�سعدي:

   جناح باك�ض���تان كما ذكرنا يف اجلزء الأول 

موجود بالقرية العاملية منذ مو�ض���مها الأول.. 

وهناك حر�ش �ض���ديد من دولة باك�ضتان على 

امل�ضاركة يف القرية العاملية يف كل مو�ضم من 

موا�ض���مها وان تكون منتجاتها معرو�ضة اأمام 

�ضيوف القرية العاملية والتي يحر�ضون على 

اقتناء بع�ض���ا والت���ي ل تتواجد ال يف جناح 

باك�ض���تان كاملالب�ش امل�ض���نوعة من اجللود 

والفراء.

  وجناح باك�ض���تان كما قال م�ضتثمر اجلناح 

خالد عزيز ومدي���ر اجلناح علي عزيز يحتوي 

عل���ى 116 حم���ال.. وتعر�ش كله���ا منتجات 

باك�ضتانية ال�ض���نع مائة يف املائة.. وتتنوع 

هذه املنتجات واملعرو�ضات ما بني املنتجات 

اجللدية من مالب�ش وحقائب �ضغرية وحمافظ 

واأحزم���ة واأحذي���ة و�ض���نادل وكله���ا رجالة 

ومثلها ن�ضائية.. ومنتجات الفراء بكل اأنواعها 

م���ن مالب�ش واأغطي���ة للراأ�ش و�ض���يالن وغري 

ذلك.. والأقم�ض���ة باأنواعها واألوانها وال�ضالت 

الرتاثية  التقليدية  واملالب�ش  والإك�ض�ض���وارات 

وكلها ن�ضائية.. واأي�ض���ا واملك�رشات باأنواعها 

ومنتج���ات الأونك�ش بكل اأ�ض���كالها واأنواعها 

واأحجامها وت�ضميماتها.. ويف هذا اجلزء الثاين 

نتعرف على هذه املعرو�ضات واملنتجات اأكرث 

واأكرث والتي تعطي اإنطباعا ل�ض���يوف القرية 

العاملي���ة عن جناح باك�ض���تان و�ض���ناعاته 

ب���ل وتاريخ���ه وتراثه قمنا مبح���اورة بع�ش 

العار�ض���ني ليحكوا لنا عن هذه املعرو�ضات 

واملنتجات.

املنتجات اجللدية

حمم���د عمران يعر����ش ويبي���ع كل منتجات 

القري���ة  يف  وي�ض���ارك  باأنواعه���ا..  اجلل���ود 

العاملي���ة من���ذ ع���ام 2007 بع���دة حمالت.. 

وعن معرو�ض���اته يقول اأنه���ا تتنوع ما بني 

كل املنتج���ات اجللدية من مالب����ش رجالية 

ون�ض���ائية واحلقائب باأنواعها.. وكذلك �ض���نط 

اليد ال�ض���غرية للرجال وكل اأن���واع املحافظ 

والأحزمة للرجال ولل�ضيدات اأي�ضا.. واملالب�ش 

اجللدي���ة لديه تتن���وع باألوانها ومقا�ض���اتها 

واأنواعه���ا وكلها م�ض���نوعة من جل���د الغنم 

وهبي ما بني اجلواكت والبالطي وال�ض���ديري 

�ضواء للرجال اأو ال�ضيدات اأو الأطفال وكل ذلك 

باأذواق خمتلفة تر�ضي جميع ال�ضيوف.. ويف 

كل مو�ض���م ياأتي اإليه زبائنه الدائمني من كل 

اجلن�ضيات ليقتنوا ما يرغبونه لهذا فهو لديه 

اأربع خمالت يعر�ش كل واحد منهم نوع معني 

من املنتجات واملعرو�ضات.

منتجات الفراء

= حمم���د جنيد.. تعر����ش ويبيع كل منتجات 

الفراء من مالب�ش رجالية ون�ض���ائية وعريها.. 

وعن معرو�ضاته يقول اأن كل ما لديه من الفراء 

الطبيعي ويتنوع ما ب���ني اجلواكت والبالطي 

وال�ضديري وال�ضيالن والطواقي وكلها م�ضنوعة 

من الق���راء وبت�ض���ميمات ومودي���الت كثرية 

وخمتلفة.. وكلها خا�ض���ة بالن�ضاء وماأخوذة 

م���ن حيوانات املن���ك والثعالب وال�ض���ناجب 

والأرانب والفقمة ويتم �ضباغة بع�ضها باألوان 

خمتلفة قبل ت�ضنيعها.. ولديه اأي�ضا ال�ضامواه 

كجواك���ت وبالطي.. واأي�ض���ا مالب�ش من جلود 

اخل���راف الغري منزوعة الوب���ر ليكون كبطانة 

ثقيلة تدخل الدفء عند ارتدائها غي ال�ض���تاء 

والربد عموما.. وال�ضيالن التي لديه مبوديالت 

خمتلفة منها ما هو طويل ومنها ما هو ف�ضري 

ومنها ما يو�ضع حول الأكتاف اأو حول الرقبة 

اأو ما هو براأ�ش الثعل���ب ويتدىل فوق الكتف.. 

ومنها ما هو خفيف وما هو ثقيل اأو على �ضكل 

كرات من الفراء امل�ضبوكة معا لتكون ال�ضال.

= نا�رش و�ض���قيقه فيزان حممد اأف�رش.. يعر�ش 

ويبيع كل منتجات الفراء وي�ض���ارك يف القرية 

العاملية منذ ع�رشون عاما.. وعن معرو�ضاته 

يق���ول اأن كل م���ا لدي���ه من منتج���ات الفراء 

لل�ض���يدات مثل اجلواكت والبالطي وال�ضديري 

وال�ض���يالن ومبودي���الت وت�ض���اميم خمتلفة 

ومتنوعة تر�ض���ي اأذواق كل �ض���يوف القربة 

العاملي���ة.. ودائم���ا ويف كل مو�ض���م هن���اك 

موديالت وت�ض���اميم ومنتج���ات جديدة وهذا 

ما يجعل ال�ضيوف يقبلون على منتجاتنا من 

الف���راء.. والفراء املوجود ه���و من املنك األذي 

يعترب من اأجود واأح�ضن واأغلى اأنواع الفراء ثم 

من الثعالب وعي النوعية التالية من اجلودة 

وال�ض���عر.. ومن ال�ض���ناجب والأرانب و�ضغار 

اخلرفان اأي�ض���ا وكلها موجودة يف باك�ضتان 

يتم ت�ضنيعها يف باك�ضتان اأي�ضا يف م�ضنعه 

اخلا�ش يف كرات�ضي.. واأن ما لديه من منتجات 

الف���راء متتاز عن منتج���ات الآخرين باجلودة 

والن���وع والإتقان والدقة يف الت�ض���نيع وهذا 

ه���و ما كون له زبائن دائم���ني ياأتون اإليه يف 

كل مو�ض���م ل�رشاء ما يلزمهم من معرو�ض���اته 

من خمتلف اأنواع الفراء وباختالف موديالتها 

وت�ضاميمها.

املن�سوجات

= ن�رشت بيجوم �ض���يخ.. ت�ض���ارك يف القرية 

العاملي���ة للم���رة الثاني���ة وتعر����ش وتبيع 

�ض���ناعة  الباك�ض���تانية  الن�ض���ائية  املالب�ش 

يدوية.. ومها ما �ضادة وما هو م�ضجر ومطرز اأو 

بدون تطريز ومنها ما هو مزين بال�رشا�ض���يب.. 

وهي م���ن القط���ن اأو اللين���وه اأو ال�ض���يفون 

وتتنوع ما بني الف�ضاتني والبلوزات واجليبات 

والبنطلون���ات.. كما تعر����ش وتبيع العباءات 

الباك�ضتانية ومنها ال�ضادة واملطرز اأو املطعم 

بحبيبات �ضغرية من الأحجار الكرمية.

= �ضعيد علي.. �رشكته التي يعمل بها ت�ضارك 

يف القري���ة العاملي���ة منذ بداياته���ا الأوىل.. 

وهو يعر�ش ويبيع ال�ض���يالن الن�ض���ائية بكل 

اأنواعها.. وعن املعرو�ض���ات يقول اأنه يعر�ش 

كل اأنواع ال�ض���يالن الك�ضمريي مبخلف األوانها 

وزخرفته���ا ومقا�ض���اتها.. وكل معرو�ض���اته 

م�ض���نوعة يف ك�ضمري الباك�ضتانية وم�ضنوعة 

يدويا.. وتاأتي ال�ضيالن حتت م�ضميات متعددة 

ح�ض���ب موديالتها وت�ض���ميماتها وهي منها 

م���ا باهظ الثم���ن وما هو رخي����ش ومنها ما 

هو بينهما.. فمثال ال�ض���اهتو�ش وال�ض���اهمينا 

والبا�ض���مينا تعترب من اأجود الأنواع واأغالها 

�ضعرا وجميعها م�ض���نوعة من �ضوف الغزال 

ال���ذي يتواج���د يف جبال قرى ك�ض���مري ولكن 

بدرجات خمتلفة.. اأم���ا الأنواع الأخرى والتي 

ت�ضمى ك�ضمريي فت�ض���نع من �ضوف الغنم ثم 

يتدرج النوع ح�ض���ب الت�ضميم وال�ضوف.. واأما 

ال�ض���ماكات فكلما قلت ال�ضماكة ازداد �ضعرها 

مثل الأنواع الثالث���ة التي ذكرت اأعاله.. واأكرث 

طل���ب �ض���يفات القرية العاملي���ة يرتكز على 

البا�ضمينا لأن �ضعرها يف متناول اجلميع ومن 

كل اجلن�ضيات.

منتجات متنوعة
= حمم���د رايف ر�ض���ا.. ي�ض���ارك يف القري���ة 

العاملي���ة من���ذ ت�ض���عم اأع���وام  ويعر����ش 

اإك�ض�ض���وارات ن�ض���ائية متعددة.. وعن  ويبيع 

معرو�ض���اته يقول انه���ا تتنوع م���ا بني كل 

اأنواع الإك�ض�ضوارات الن�ضائية املطلية بالف�ضة 

ومزين���ة مبختلف اأنواع احلجارة الكرمية مثل 

الروبي والزركون والميرييل والزفري والفريوز 

وغريها.. وهي تتنوع ما بني اخلوامت والعقود 

والقالئ���د والأ�ض���اور والأن�ض���ييالت واحللفان 

الف�ضية  اللويل والأحزمة  واخلالخيل والعقود 

والأطق���م املكونة من ق���الدة اأو عقد مع خامت 

وحل���ق.. ويق���ول اأنه���ا كلها م�ض���نوعة يف 

باك�ض���تان وطالوؤها ثاب���ت ل يتاأثر بالزمن اأو 

الظروف اجلوية.. واأكرث املبيعات هي اخلوامت 

واخلالخيل وزبائنه من �ضيوف القرية من كل 

اجلن�ضيات.

= حممد عارف .. ي�ض���ارك يف القرية العاملية 

من���ذ 15 عام���ا يعر����ش ويبي���ع ال�ض���جاد 

الباك�ض���تاين.. وعن معرو�ض���اته يقول اأن كل 

ما يعر�ضه من ال�ضجاد كله باك�ضتاين ال�ضنع 

ومنه ما ت�ض���نبعه يدويا وبع�ض���ه اآليا وهو 

من احلرير اأو القطن اأو ال�ض���وف اأو احلرير مع 

ال�ضوف.. وكل ال�ضجاد الذي لديه اإما ك�ضمريي 

اأو تركي وبلجيكي واأفغ���اين.. ويقول اأن لديه 

خم�ضة ع�رشة ت�ضميما لل�ضجاد.. ومقا�ضات ما 

لديه  من ال�ضجاد مقا�ضاتها متنوعة ومتفاوتة 

 5 x 440 �ض���نتيمرتا و x 40 وترتاوح ما بني

اأمت���ار.. كما اأن هناك الرقي���ق الذي يعترب هو 

الأف�ضل والأعلى ثمنا وهو ما يرغبه ال�ضيوف 

ويقبلون على �رشائه وهناك اأي�ض���ا ال�ض���ميك 

من ال�ض���جاد.. ويقول اأن زبائنه من ال�ض���يوف 

يرغب���ون يف ال�ض���جاد الرقيق.. كم���ا يعر�ش 

ويبيع اأي�ضا اأنواع من األأكلمة للجلو�ش عليها 

يف اخلالء وكذلك �ض���جاد لل�ضالة منها ما هو 

م���ن ال�ض���وف اأو احلرير ومنها م���ا هو مبطن 

بالأ�ض���فنج اخلا�ش للذين يعانون م�ضاكل يف 

الركب عند ال�ضجود. 

= ب���الل نعيم.. ي�ض���ارك يف القري���ة العاملية 

منذ ثمانية اأعع���وام ويعر�ش ويبيع الأحذية 

الن�ض���ائية منها ال�ض���ادة ومنها ما هو مطعم 

بحبيب���ات الأحج���ار الكرمي���ة اأو باخلرز اأو 

منقو����ش.. ولديه جميع املقا�ض���ات للن�ض���اء 

والبنات وباأل���وان ومودي���الت خمتلفة.. كما 

لدية اأي�ضا البادل الرجالية والن�ضائية باألوان 

وموديالت ومقا�ض���ات خمتلفة.. ويقول اأنه يف 

ال�ضابق كان ي�ضارك يف القرية يف عر�ش وبيع 

مالب�ش الفراء ويف هذا املو�ض���م فقط يعر�ش 

ويبيع الأحذية الن�ضائية. 

= واأخ���ريا م���الك عبد الرحمن.. وي�ض���ارك يف 

القرية العاملية للمرة ال�ضاد�ضة يعر�ش ويبع 

والع�ض���ل  الباك�ض���تانية  اأنواع املك�رشات  كل 

الباك�ضتاين.. وعن معرو�ضاته يقول اإن منتجاته 

ومعرو�ض���اته تتنوع ما ب���ني الكاجو واللوز 

والف�ض���تق والتوت الربي املجفف وال�ض���نوبر 

املحم�ش وامل�ضم�ش املجفف والزبيب باألوانه 

وعني اجلمل والفول ال�ضوداين والتني املجفف 

وكلها انتاج وزراعة باك�ضتان فقط.. كما لديه 

اأنواع من ع�ضل النحل منها ع�ضل ال�ضدر وع�ضل 

الزهور املنتج يف مناحل خا�ض���ة بباك�ضتان 

والع�ض���ل طبيعي مائة يف املائ���ة وبدون اأي 

ا�ضافات.. كما لديه اأي�ضا بع�ش اأنواع الفواكه 

املجففة واملقطعة والبازيالء والذرة واحلم�ش 

املحم�ض���ني.. ويقول ب���اأن اللوز وال�ض���نوبر 

املحم�ش هما اأكرث الأنواع طلبا من �ض���يووف 

القرية العاملية ومن كل اجلن�ضيات.   

منتجات باك�ستان وتاريخها في جناحها بالقرية العالمية 
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 اأبوظبي التجاري

اأبوظبي  ـ وام: 
التي  والتطوير  التنمية  حركة  نجحت 
 " ت�صهدها دبي والتي تت�صف بالأكثر "اإبهاراً
اأحدى  اإلى  الإمارة  تحويل  في  و"ا�صتدامة" 
وانت�صاراً..  ت��داوًل  النجاح  ق�ص�ص  اأكثر 
على  الدنيا"  "دانة  ا�صتحوذت  وم��وؤخ��راً 
الأنباء  ووكالت  ال�صحف  كبريات  اهتمام 
ال�صباب  موجه  اأظهرت  اأن  بعد  العالمية 
�صاحرة  جماليات  الإم��ارات  �صهدتها  التي 
وعلوها  ب�صموخها  دبي  وعانقت   . للإمارة 
اأ�صهر  ت�صابق  اآ�صرة  مناظر  في  ال�صحاب 
بلقطات  لتوثيقها  العالميين  الم�صورين 
الأكثر  باتت  فوتوغرافية  و�صور  فيديو 
انت�صارا والأعلى م�صاهدة في العديد و�صائل 

الإعلم وو�صائط التوا�صل الجتماعي.
الهتمام معتاداً وكانت  .. كان  ولأنها دبي 
�صدارة الهتمام الإعلمي بها اأمراً طبيعيًا، 
فهي قلب اقت�صاد المنطقة، ومق�صد مليين 
والموهوبين،  ال��ط��لب  ووج��ه  ال�صياح، 
ومنارة التطوير والبتكار، واأر�ص المعار�ص 
وحا�صنة  الكبرى،  العالمية  والملتقيات 
الفن  وملتقى  الفارقة،  الريا�صية  الأحداث 
واللقطات  ال�صور  عبرت  وقد  والفنانين. 
و�صموخ  علو  عن  الإمارة  لمباني  ال�صاحرة 
خليفة  برج  جانب  فاإلى  الإم��ارة،  ح�صارة 
 828 بارتفاع  الإن�صان  �صيده  بناء  اأعلى 
اأبراج تم ت�صنيفها   4 اإمارة دبي  مترا ت�صم 
�صكنية  �صحاب  ناطحات   10 اأطول  بين  من 
اأعدته  ال��ذي  للت�صنيف  وفقًا  العالم،  في 
المتخ�ص�صة  اأونلين«  »بري�صتيج  مجلة 
والعلمات  والرفاهية  الترف  مظاهر  في 
حيث   ،2020 عام  في  الفاخرة  التجارية 
»اإيليت  م��ن  ك��ل  الأب���راج  قائمة  �صمت 
"برج  و  متراً،   380 بارتفاع  ريزيدن�ص« 
بارتفاع 413 متراً، و»23 مارينا«  الأميرة" 
بارتفاع 392 متراً و»ال�صعلة« بارتفاع 352 
العالم،  متراً. وتعد دبي وجهة يلتقي فيها 
في  الأب��رز  ال�صياحية  الوجهة  اليوم  فهي 
المنطقة التي يزورها �صنويا نحو 21 مليون 
اأن تكون  البدايات  زائر، واختارت دبي منذ 
في  المبدعين  التقاء  ومركز  الإب��داع،  وطن 
مع  الإن�صانية،  تخدم  التي  المجالت  كافة 
العالمي  ال�صتثمار  مجتمع  تجاه  التزامها 
التي  الداعمة،  المناخات  اأف�صل  بتوفير 
وال�صفافية  الأم��ان  م�صتويات  اأعلى  تكفل 
تنظيمية  وهياكل  وا�صحة،  ت�صريعية  باأطر 
اأهم  مدرو�صة بعناية، لتعزز جاذبيتها بين 

مراكز ال�صتثمار في المنطقة والعالم.
من  بالنتقال  نجاحها  لدبي  وي�صجل 
اإلى  الإنتاج  عوامل  تراكم  على  العتماد 
وال��ري��ادة  الب��ت��ك��ار  على  يرتكز  ن��م��وذج 
اأعمال  بيئة  وفي  المرتفعة،  والإنتاجية 
نموها  ي��ع��زّز  محّفز  ا�صتثماري  وم��ن��اخ 
خارطة  على  مكانتها  وتوطيد  الم�صتدام 

العالمي. القت�صاد 

  

 دبي وجهة العالم .. تعزز جاذبيتها 
بين اأهم مراكز اال�ستثمار  بـ100مليون درهم  ا�ستثمارات  الحمرية«ت�ستقطب  »حرة 

ل�سركة اأمريكية عالمية 
ال�سارقة  ـ وام: 

�صالم  ���ص��ع��ود  ���ص��ع��ادة  اأك���د   
المنطقة  هيئة  مدير  المزروعي 
المنطقة  نجاح  بالحمرية  الحرة 
في اإ�صتقطاب ال�صركات العالمية 
ال��م��ت��ن��وع��ة الخ��ت�����ص��ا���ص��ات 
في  التواجد  على  وال��م��ج��الت 
ال�����ص��ارق��ة وات��خ��اذه��ا م��رك��زا 
المنطقة و  اأ�صواق  لعملياتها في 
ذلك لما توفره حرة الحمرية من 
ت�صهيلت غير م�صبوقة وخدمات 
هذه  تطلعات  تدعم  ا�صتثنائية 
اأهدافها  تحقيق  في  ال�صركات 

القت�صادية.
اإفتتاح  مرا�صم  خلل  ذلك  جاء 
 - الأمريكية  "ميدترا"  �صركة 
العالمية  ال�صركات  اأكبر  اإح��دى 
المعدات  و�صناعة  اإن��ت��اج  ف��ي 
وال�صحية  الطبية  والمنتجات 
بمقرها الجديد في هيئة المنطقة 
ال�صارقة  في  بالحمرية  الحرة 
اأ���ص��واق  ف��ي  ن�صاطها  مو�صعة 
اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 

انطلقا من اإمارة ال�صارقة.
في  الأمريكية  ال�صركة  وتن�صط 
العالم  حول  دول��ة   40 من  اأكثر 
ويتوقع اأن يبلغ حجم ا�صتثمارها 
بالحمرية  الحرة  المنطقة  في 
100 مليون درهم خلل ال�صنوات 
لمرافق  ت�صييدها  مع  القادمة 
وفق  حديثة  وت�صنيع  اإن��ت��اج 
 ، ومبتكرة  م��ت��ط��ورة  تقنيات 
المرحلة  ال�صركة  اأطلقت  حيث 
الأولى من ا�صتثمارها في حمرية 
في  للتو�صع  تمهيدا  ال�صارقة 
خدمة عملئها بال�صوق المحلية 

والأ�صواق العالمية.
المقر  اف��ت��ت��اح  م��را���ص��م  ح�صر 
�صعادة  "ميدترا"  ل�صركة  الجديد 
الذي  المزروعي  �صالم  �صعود 
مطلعا  ال�صركة  مرافق  في  جال 
ون�صاطها  عملياتها  �صير  على 
عن  م�صوؤوليها  من  وم�صتمعا 
�صناعة  في  المتبعة  التقنيات 
والمنتجات  المعدات  واإن��ت��اج 
ال�صناعات  مجال  في  المتطورة 
ال�صركة  ت��خ��دم  حيث  الطبية 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  اأ�صواق 
 2004 عام  منذ  اأفريقيا  و�صمال 
العربية  المملكة  في  مقرها  من 

بخدمة  ب���داأت  وق��د  ال�صعودية 
العام  منذ  الإم��ارات��ي��ة  ال�صوق 
اأن تقرر ال�صتفادة من  2013 قبل 
توفرها  التي  التناف�صية  المزايا 
بالحمرية  الحرة  المنطقة  هيئة 
لتو�صيع ن�صاطها وتاأ�صي�ص وجود 
يلبي  الإم����ارات  دول��ة  ف��ي  لها 
خدماتها  على  المتنامي  الطلب 

ومنتجاتها.
 3000 من  اأكثر  ال�صركة  وتوفر 
في  ي�صتخدم  م��ت��ن��وع  منتج 
العديد من القطاعات القت�صادية 
اأبرزها الرعاية الطبية ومنتجات 
وال��زراع��ة  ال�صخ�صية  الرعاية 
والثروة  الغذائية  وال�صناعات 
والنفط  وال�صيافة  الحيوانية 
ال�صناعية  والقطاعات  والغاز 
ال�صركة  منتجات  تتميز  حيث 
والتقنيات  العالية  بجودتها 

المعتمدة في ت�صنيعها  الحديثة 
واإنتاجها.

المنطقة  هيئة  م��دي��ر  ول��ف��ت 
اأن  اإل����ى  ب��ال��ح��م��ري��ة  ال��ح��رة 
تنوع  يعك�ص  الجديد  ال�صتثمار 
التي  الأجنبية  ال�صتثمارات 
تدعم  والتي  المنطقة  ت�صتقطبها 
خطط التنوع القت�صادي وتر�صخ 
مكانة ال�صارقة كمركز لل�صناعات 
التوجيهات  ظ��ل  ف��ي  النوعية 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الحكيمة 
محمد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
الأعلى  المجل�ص  ع�صو  القا�صمي 
قطاع  ب��دع��م  ال�صارقة  ح��اك��م 
الخدمات  اأف�صل  وتوفير  الأعمال 
بالأداء  والرتقاء  للم�صتثمرين 

القت�صادي للإمارة.
الجديد  المقر  افتتاح  اأن  واأك��د 
هيئة  ف��ي  "ميدترا"  ل�صركة 

يعد  بالحمرية  الحرة  المنطقة 
المكانة  على  نوعيا  م��وؤ���ص��را 
ال�صارقة  لإم����ارة  المتنامية 
خا�صة  للأعمال  عالمية  كوجهة 
ال�صركات  اأهم  من  تعتبر  واأنها 
المعدات  اإنتاج  في  العالمية 
مقرها  تاأ�صي�ص  وتوقيت  الطبية 
الراهن  الوقت  في  ال�صارقة  في 
كوفيد-19  بجائحة  المرتبط 
منتجات  على  الطلب  وازدي��اد 
اأهمية  يعك�ص  ال�صحية  الوقاية 
و�صمعة  بالإمارة  الأعمال  بيئة 
المنظومة  ���ص��م��ن  ال�����ص��ارق��ة 
هذه  في  العالمية  القت�صادية 

ال�صتثنائية. الأوقات 
�صليمان  �صاج  اأك��د  جانبه  من 
رئي�ص �صركة "ميدترا" الأمريكية 
الإماراتية  ال�صوق  اختيار  اأن 
ال�صركة  لعمليات  جديدا  مقرا 

ال�صت�صرافية  الروؤية  ب�صبب  جاء 
دولة  توفرها  التي  الم�صتقبلية 
والفر�ص  للم�صتثمرين  الإمارات 
ال�صوق  في  المتاحة  المجزية 
البنية  الى  اإ�صافة  الإماراتية 
توفرها  التي  المتطورة  التحتية 
اإمارة ال�صارقة على وجه العموم 
الحرة بالحمرية على  والمنطقة 
اأن  اإلى  م�صيرا  الخ�صو�ص..  وجه 
الموقع الجغرافي وال�صتراتيجي 
ل��ح��رة ال��ح��م��ري��ة وال��خ��دم��ات 
�صكلت  تقدمها  التي  المتميزة 
ال�صركة  قرار  في  اأ�صا�صيا  عامل 
في  ح�����ص��وره��ا  تو�صيع  ن��ح��و 
اأن هذه  المنطقة مو�صحا  اأ�صواق 
ال�صركة  و�صول  �صتعزز  الخطوة 
وتدعم  العالمية  الأ���ص��واق  اإل��ى 
ال�صركة  منتجات  ت�صدير  خطوط 

اإلى عملئها حول العالم.

ال�سارقة.. نمو المبيعات بما يزيد على 50% في 
م�سروع»المم�سى«

ال�سارقة  ـ وام: 
 - "األف"  مجموعة  اأعلنت   
في  المتخ�ص�صة  ال�صركة 
اإم��ارة  في  العقاري  التطوير 
لم�صروعي  والمطور  ال�صارقة 
نمو  عن  م��ول..  و06  المم�صى 
ن�صبة المبيعات في م�صروعها 
 50 ع��ن  يزيد  بما  المم�صى 
بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام 2020 ما يبعث على 
م�صتوى  على  ويوؤ�صر  التفاوؤل 
لل�صراء  الم�صتثمرين  اإقبال 
وانتعا�ص ال�صوق العقاري في 

اإمارة ال�صارقة.
ال�صنوي  ال��ت��ق��ري��ر  واأك�����ده 
الت�صجيل  دائ��رة  عن  ال�صادر 
العقاري في ال�صارقة اأن قيمة 
التداولت في القطاع العقاري 
في الإمارة بلغت خلل العام 
درهم،  مليار   15.9 الما�صي 
بالمائة   5.1 نمو  بن�صبة 

مقارنة بالعام 2019.
الرئي�ص  عطايا  عي�صى  وقال 
"األف"..  لمجموعة  التنفيذي 
في  العقاري  القطاع  ي�صهد   "
بخطى  نمو  حركة  ال�صارقة 
بف�صل  وذلك  وثابتة  وا�صحة 
ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
�صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
ع�صو  القا�صمي  محمد  ب��ن 
حاكم  الأع���ل���ى  ال��م��ج��ل�����ص 
�صمو  وم��ت��اب��ع��ة  ال�����ص��ارق��ة 
بن  محمد  بن  �صلطان  ال�صيخ 
عهد  ولي  القا�صمي  �صلطان 
رئي�ص  ال�صارقة  حاكم  ونائب 
لإم��ارة  التنفيذي  المجل�ص 
النوعية  والجهود  ال�صارقة 
ال�صارقة  تبذلها حكومة  التي 
القرارات  من  من خلل حزمة 
دورا  لعبت  التي  المحفزة 
تعافي  ف��ي  وح��ي��وي��ا  مهما 
تداعيات  العقاري من  القطاع 

كورونا  جائحة  وت��اأث��ي��رات 
تخفي�ص  ق���رار  اأب��رزه��ا  م��ن 
لغير  الم�صتثمرين  ر���ص��وم 
التعاون  مجل�ص  م��واط��ن��ي 
اإلى  بالمائة   4 من  الخليجي 
2 بالمائة من قيمة البيع ما 
على  الإقبال  ارتفاع  اإلى  اأدى 

وال�صراء  ال�صتثمار  عمليتي 
في  واأ���ص��ه��م  كبيرة  بن�صبة 
الإمارة  اقت�صاد  ودعم  تعزيز 
الأجنبية  ال�صتثمارات  وجذب 

المبا�صرة للقطاع العقاري".
المم�صى  م�صروع  اإن  واأ�صاف 
يعد من اأبرز م�صاريع مجموعة 
مجمع  اأول  ك��ون��ه  "األف" 
بالكامل  المركبات  من  خال 
جديدة  ووجهة  ال�صارقة  في 
تجمع  ال�صتخدامات  متعددة 
بين الحياة الع�صرية ومرافق 
التجزئة والترفيه �صمن بيئة 
ناب�صة  ح�صارية  تكنولوجية 
الم�صروع  كما يحتل  بالحياة 
في  وحيويا  مميزا  موقعا 
ويمتد  الجديدة  ال�صارقة  قلب 
نحو  اإلى  ت�صل  م�صاحة  على 

ويحيط  مربع  قدم  مليين   3
ت�صهل  رئي�صية  بوابات   4 به 
وال��خ��روج  ال��دخ��ول  حركتي 

لل�صكان والزوار.
واأ�صار اإلى اأن المرحلة الأولى 
من م�صروع المم�صى ت�صم 700 
موزعة  راقية  �صكنية  وح��دة 
بم�صاحات  م��ب��ان   7 ع��ل��ى 
م��خ��ت��ل��ف��ة ب��م��وا���ص��ف��ات 
تخطيطها  ت��م  ا�صتثنائية 
على  العمل  �صيتم  و  بدقة 
وحدة   900 من  اأكثر  ت�صليم 
الثانية  المرحلة  في  �صكنية 
ليكتمل  مبان   8 على  موزعة 
والجمالي  العمراني  الم�صهد 
الذي  والجتماعي  والإبداعي 
في  المم�صى  ب�صكان  يليق 

مجتمع �صكني متكامل.

الملكية  ب�ساأن حقوق  الوعي  تعزز  غرفة عجمان 
الفكرية في القانون االإماراتي

عجمان  ـ وام: 
 ن��ظ��م��ت غ���رف���ة ت��ج��ارة 
و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ن��دوة 
"حماية  بعنوان  قانونية 
في  الفكرية  الملكية  حقوق 
القانون الإماراتي � العلمات 
وذلك  نموذجًا"  التجارية 
ال��ن��دوات  �صل�صلة  �صمن 
تنظمها  ال��ت��ي  القانونية 
الوعي  تعزيز  بهدف  الغرفة 
واأف��راد  لأع�صائها  القانوني 

المجتمع.
واأكد عبد اهلل عمر المرزوقي 
لقطاع  التنفيذي  ال��م��دي��ر 
م���ع���ام���لت ال��ع�����ص��وي��ة 
في  القانونية  وال��خ��دم��ات 
الغرفة  اأن  عجمان،  غرفة 
ت�صتهدف من �صل�صلة الندوات 
القانونية توفير بيئة قانونية 
القت�صادي  القطاع  تدعم 
اأع��داد  تقلي�ص  في  وت�صب 
الق�صايا التجارية بما ي�صمن 
ال�صركات  وا�صتدامة  نمو 
والم�صانع، م�صيراً اإلى اهمية 
الندوة وتزامنها مع فعاليات 

اأ�صبوع الإبتكار في الدولة.
حري�صة  الغرفة  اأن  واأو�صح 
من  نخبة  اإ�صتقطاب  على 
في  والمخت�صين  الخبراء 
واختيار  ال��ن��دوات  تقديم 
تواكب  قانونية  ع��ن��اوي��ن 
القت�صادي  النمو  متطلبات 
حقوق  وت�صمن  الإم��ارة  في 

كافة الطراف.
خليفة  اأحمد  اأكد  جانبه  من 
مركز  عام  اأمين  المويجعي 
والتحكيم  للتوفيق  عجمان 
ال��خ��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر   �
القانونية في غرفة عجمان، 
في  المارات  دولة  توجه  اأن 
والموهوبين  المبتكرين  دعم 
يوؤكد اأهمية تعريف المجتمع 
في  الفكرية  الملكية  بحقوق 
القانون الماراتي، م�صيرا الى 

تهدف  القانونية  الندوة  اأن 
الى التعريف بجهود الم�صرع 
حقوق  حماية  في  الإماراتي 
الملكية الفكرية ونتائج تلك 
ال�صتثمار  جذب  في  الجهود 
وا�صحاب  المبا�صر  الجنبي 
اإلى  والموهوبين  البتكارات 

الدولة.
القانونية  ال��ن��دوة  وق���دم 
اأبو  ن�صر  الدكتور  بعد  عن 
اأ�صتاذ  ح�صن  فريد  الفتوح 
الم�صارك  المدني  القانون 
بجامعة  القانون  كلية  في 
موظفو  وح�صرها  عجمان، 
الجهات الحكومية واأ�صحاب 
من  الخا�صة  الموؤ�ص�صات 
العمال  ورجال  الم�صتثمرين 

وطلبة الجامعات.
تعريف  الور�صة  وتناولت 
باإعتبارها  الفكرية  الملكية 
علي  ال�����واردة  "الحقوق 
الجهد  عن  الناتجة  الأ�صياء 
تمنح  والتي  المبتكر  الفكري 
ال�صتئثار  �صلطة  �صاحبها 
ب��ا���ص��ت��غ��لل اب��ت��ك��اره في 
لأحكام  وفقا  الغير  مواجهة 
حقوق  واأن����واع  القانون"، 
بح�صب  الفكرية  الملكية 
ومنها  "الترب�ص"  اتفاقية 
وال��ح��ق��وق  ال��م��وؤل��ف  "حق 
ال��ع��لم��ات  ب���ه،  المتعلقة 
ال��ت��ج��اري��ة، ال��م��وؤ���ص��رات 
الجغرافية، الر�صوم والنماذج 

الختراع،  براءات  ال�صناعية، 
التخطيطية  الت�صميمات 
ل���ل���دوائ���ر ال��م��ت��ك��ام��ل��ة، 
المف�صح  غير  المعلومات 
النباتية  والأ�صناف  عنها 

الجديدة".
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ح��م��اي��ة 
الفكرية  الملكية  ح��ق��وق 
ف���ي م�����ص��ل��ح��ة ���ص��اح��ب 
وم�صلحة  ال��ف��ك��ري  ال��ح��ق 
من  الم�صتفيد  الم�صتهلك 
وم�صلحة  ال��ف��ك��ري  ال��ح��ق 
القت�صاد الوطني وتقدم الفن 
ال�صناعي وم�صالح ال�صركات 
الأجنبية  وال��م��وؤ���ص�����ص��ات 
وجذب  ت�صجيع  جانب  اإل��ى 

ال�صتثمار الأجنبي.
على  الم�صاركون  واإط��ل��ع 
التجارية  العلمات  من  عدد 
الملكية  لحقوق  كنماذج 
يق�صد  ب��ح��ي��ث  ال��ف��ك��ري��ة، 
اأو دللة  اإ�صارة  بالعلمة كل 
ال�صانع  اأو  التاجر  ي�صعها 
يقوم  التي  المنتجات  على 
لتمييز  �صنعها  اأو  ببيعها 
غيرها  عن  المنتجات  هذه 
وت�صير  المماثلة،  ال�صلع  من 
الإنتاج  بلد  اإلى  اإما  العلمة 
اأو  ال�صلع  �صناعة  م�صدر  اأو 
اأو  اأنواعها  اأو  بيعها  م�صدر 
مرتبتها اأو �صمانها اأو طريقة 
على  للدللة  اأو  تح�صيرها 

تاأدية خدمة من الخدمات.
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 البحرين: »التجارة« 
و»المناق�سات« 

يعززان تعاونهما دعًما 
للموؤ�س�سات ال�سغيرة 

والمتو�سطة  

 املنامة ـ )الوحدة(:
والتجارة  ال�صناعة  وزارة  من  ك��ٌل  اأك��د   
والمزايدات  المناق�صات  ومجل�س  وال�صياحة 
بهدف  الم�صترك  تعاونهما  تعزيز  عزمهما 
دعم قطاع الموؤ�ص�صات ال�صغيرة والمتو�صطة 
المناق�صات  في  م�صاركتها  ت�صهيل  عبر 
في  ي�صهم  بما  وذلك  الحكومية،  والمزايدات 
تناف�صيتها  وزيادة  الموؤ�ص�صات  هذه  تنمية 
الناتج  في  م�صاهمتها  ورف��ع  وربحيتها 
البحرين في ظل  لمملكة  الإجمالي  المحلي 
المبادرات الحكومية النوعية الم�صاندة لها.

وال�صياحة   والتجارة  ال�صناعة  وزير  ونوه 
الحكومة  بدعم  الزياني  را���ص��د  ب��ن  زاي��د 
في  القت�صادية  القطاعات  لكافة  الموقرة 
خا�س  اهتمام  اإي��اء  مع  البحرين  مملكة 
بقطاع الموؤ�ص�صات ال�صغيرة والمتو�صطة من 
تتبناها  التي  والمبادرات  الت�صهيات  خال 
مجل�س  بقرار  �صعادته  م�صيداً  الحكومة، 
للموؤ�ص�صات  الأف�صلية  بمنح  الموقر  الوزراء 
المناق�صات  ف��ي  والمتو�صطة  ال�صغيرة 
والمزايدات الحكومية وبالمبادرات والبرامج 
التي يطلقها مجل�س المناق�صات والمزايدات 
عن  اأثمرت  والتي  الموؤ�ص�صات،  هذه  لدعم 
تر�صية 146 مناق�صة ومزايدة حكومية بقيمة 
55 مليون دينار، الأمر الذي �صيكون له بالغ 
الأثر في رفع اأداء وتناف�صية هذه الموؤ�ص�صات 

ونموها في القت�صاد المحلي.
الوزارة قد تلقت  اأن  الزياني  الوزير  واأو�صح 
�صهادة  على  للح�صول  طلب   1800 من  اأكثر 
والمتو�صطة  ال�صغيرة  الموؤ�ص�صات  ت�صنيف 
تمت الموافقة على اأكثر من 1140 طلب منها 
نظام  عبر  لها  الت�صنيف  �صهادة  واإ���ص��دار 
والمتو�صطة  ال�صغيرة  الموؤ�ص�صات  ت�صجيل 
بالموقع الإلكتروني للوزارة وذلك منذ اإطاقه 
في �صهر اأبريل من العام 2019، لفتًا اإلى اأن 
الموؤ�ص�صات  هذه  توؤهل  الت�صنيف  �صهادات 
بن�صبة  لها  المقرة  الأف�صلية  على  للح�صول 
الحكومية  والمزايدات  المناق�صات  في   %10
باأن  �صعادته  اأفاد  كما  فيها.  م�صاركتها  عند 
الوزارة قد قامت بالترويج ل�صهادة الت�صنيف 
تعريفية  عمل  ور�س   7 خال  من  ومميزاتها 
قامت بتنظيمها والم�صاركة فيها بالإ�صافة اإلى 
اإر�صال ا�صتبيانات وتعاميم توعوية ودعوات 
للت�صجيل في النظام عبر البريد الإلكتروني 

اإلى ما يزيد عن 30،000 �صجل تجاري.

مليار درهم لتطوير مدينة»�سيفن �سيتي اأبراج بحيرات جميرا«

دبي ـ )الوحدة(:
تت�صارع اأعمال الت�صييد في م�صروع "�صيفن 
في  الواقع  جميرا"  بحيرات  اأبراج  �صيتي 
دبي،  في  جميرا  بحيرات  اأب��راج  منطقة 
منها  عقارية،  وح��دة   2،744 من  ويتاألف 
�صقة   78 عن  ف�صًا  �صكنية،  �صقة   2،617
في  ال�صتثمارات  قيمة  تبلغ  فندقية، 

وتقوم  دره��م.  مليار  من  اأكثر  الم�صروع 
بتطويره "�صيفن تايدز" لتطوير الم�صاريع 
الفندقية وال�صكنية والتجارية بينما تقوم 
�صبق  التي  »اإيرولينك«،  البناء  بعمليات 
لت�صييد  ذات��ه  المطور  مع  وتعاونت  لها 
م�صروع "�صيفن بالم" في نخلة جميرا وهي 
دبي  في  المعروفة  المقاولت  �صركات  من 
عاما.   13 منذ  الأو�صط  وال�صرق  وابوظبي 

بحلول  بالكامل  ت�صليمه  المتوقع  ومن 
الربع الثاني من 2023. ويقع "�صيفن �صيتي 
اأبراج بحيرات جميرا" �صمن »كا�صتر زد« 
في مركز دبي لل�صلع المتعددة مقابل فندق 
مونتجمري وماعب الغولف ومجمع تال 
الإمارات، وتبلغ م�صاحته 3.5 مايين قدم 
مربعة، ويتميز ت�صميم �صيفن �صيتي بوجود 
مطلة  عدة  مطاعم  ت�صم  م�صتركة  من�صة 

على البحيرة. وي�صم الم�صروع 49 متجراً، 
وموقف لل�صيارات بطاقة ا�صتيعابية ت�صل 
اإلى 2،617 �صيارة، وموقف للزوار يت�صع ل� 
312 �صيارة. وكانت ال�صركة المطورة اأعلنت 
عن بيع كل الوحدات ال�صكنية من المرحلة 
الأولى للم�صروع، خال اأقل من اأ�صبوع، في 
حين وعدت ال�صركة بطرح المرحلة الثانية 

لحقا.

م�صقط � )الوحدة(:

الخا�صة  للودائع  الإجمالية  القيمة  ارتفعت   
لدى البنوك التجارية في �صلطنة عمان في �صهر  
دي�صمبر الما�صي بن�صبة 10.8 % لت�صل اإلى 14 
ب�13  مقارنة  عماني  ريال  مليون  و441  مليارا 
ملياًرا و4. 31 مليون ريال عماني خال الفترة 
نف�صها من عام.2019 وذكرت الن�صرة الإح�صائية 
العماني،  المركزي  البنك  ال�صادرة عن  ال�صهرية 
في  تمثلت  الودائع  لتلك  الإجمالية  القيمة  اأن 
ودائع الأجل وبلغت قيمتها 4 مليارات و6. 828 
وبلغت  التوفير  وودائ��ع  عماني،  ريال  مليون 
قيمتها 5 مليارات و7. 362 مليون ريال عماني 
، وودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 3 مليارات 

و3. 976 مليون ريال عماني.
واأو�صحت الن�صرة، بح�صب وكالة الأنباء العمانية 
يوم ال�صبت ، اأن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 
12 ملياًرا و4. 884 مليون ريال عماني و5. 1556 

مليون ريال عماني بالعمات الأجنبية.

المركزي 
العماني: 

ارتفاع قيمة 
الودائع الخا�سة 

بالبنوك 
التجارية بن�سبة 

% 10.8

البنك العربي الأف�سل في خدمات التمويل التجاري 
بالمنطقة

دبي ـ )الوحدة(:
منحت مجلة »غلوبال فاينان�س« 
جائزة  العربي  البنك  العالمّية 
التمويل  لخدمات  بنك  »اأف�صل 
الأو�صط  ال�صرق  في  التجاري« 
التقدير  هذا  يعك�س   .2021 لعام 
ريادة البنك العربي على الم�صتوى 
الإقليمي وقدراته ال�صتثنائية على 
الم�صرفية  الحلول  اأح��دث  تقديم 
وم��ن��ت��ج��ات ال��ت��م��وي��ل ال��ت��ج��اري 
احتياجات  لتلبية  وت�صخيرها 
مختلف  عبر  المتجددة  عمائه 
لهذه  البنك  اختيار  تم  القطاعات. 
المحررين  فريق  قبل  من  الجائزة 
وذل��ك  المجلة  ف��ي  المخت�صين 
مخت�صين  محللين  اآراء  على  بناًء 
والم�صرفي  المالي  القطاع  من 
قطاع  م��ن  تنفيذيين  واإداري��ي��ن 
ف��ي مجال  ال�����ص��رك��ات وخ��ب��راء 
التكنولوجيا. اإذ ُمِنح البنك العربي 
مجموعة  على  بناًء  الجائزة  هذه 
من معايير الأداء والتنظيم �صملت 
حجم العمليات الم�صرفية ونطاق 
خدمة  وم�صتوى  عالميًا  التغطية 
القدرات  اإلى  بالإ�صافة  العماء، 

التناف�صية والبتكار التكنولوجي.
متميزة  اإ�صافة  الإنجاز  هذا  ويعد 
الحافل،  العربي  البنك  �صجل  اإلى 
وحر�صه  البنك  روؤية  يعك�س  وهو 
اأح��دث  مواكبة  على  المتوا�صل 

ال�صناعة  الم�صتجدات على �صعيد 
دور  اإل��ى  بالإ�صافة  الم�صرفية، 
البنك المحوري في تعزيز عمليات 
التجارة عبر منطقة ال�صرق الأو�صط 
تقديم  خال  من  اإفريقيا  و�صمال 
تواكب  م�صرفية  وحلول  خدمات 

القطاع  ي�صهدها  التي  التطورات 
الم�صرفي محليًا واإقليميًا وعالميًا. 
من  واحدة  العربي  البنك  ويمتلك 
العربية  الم�صرفية  ال�صبكات  اأكبر 
يزيد  ما  ت�صم  والتي  العالمية 
اإلى  ق��ارات،   5 عبر  فرع   600 على 

بالأ�صواق  الوا�صعة  جانب معرفته 
في  العميقة  وخبرته  المحلية 
التجاري  التمويل  خدمات  مجال 
العربي على  البنك  قدرة  يعزز  ما 
عمائه  لمتطلبات  ال�صتجابة 

المتجددة عبر الدول.

�إ�صالحات من بينها  �صندوق �لنقد يحث تون�س على مبا�صرة 
خف�س كتلة �لأجور و�لدعم للحد من �لعجز �لمالي

تون�س -)د ب اأ(:
ال��دول��ي  النقد  �صندوق  ط��ال��ب   
كتلة  بخف�س  التون�صية  الحكومة 
بين  م��ن  الطاقة  ودع��م  الأج���ور 
الأخ��رى  الإ���ص��اح��ات  م��ن  حزمة 
المتفاقم. المالي  العجز  من  للحد 

في    ، التنفيذي  المجل�س  وق��ال 
ختام م�صاوراته ب�صاأن تون�س يوم 
ال�صبت اإنه يتعين اأن يكون خف�س 
�صيا�صة  هدف  هو  المالي  العجز 
بها  يتعلق  وما  العمومية  المالية 
اأولوية  اإعطاء  مع  اإ�صاحات  من 
العامة  ال�صحة  على  ل��اإن��ف��اق 
وال���ص��ت��ث��م��ار وح��م��اي��ة الإن��ف��اق 

للم�صتحقين. الموجه  الجتماعي 
نتيجة  الأج���ور  كتلة  وارت��ف��ع��ت 
قطاع  ف��ي  الإ���ص��اف��ي  التوظيف 
كورونا  جائحة  لمجابهة  ال�صحة 
الناتج  من   % 6ر17  ن�صبة  اإل��ى 
بين  من  وهي  الإجمالي  المحلي 

العالم. الأعلى في  الن�صب 
وت�����ص��ي��ر ت���ق���دي���رات ���ص��ن��دوق 
المالية  ع��ج��ز  اأن  اإل���ى  ال��ن��ق��د 
المنح(  )با�صتثناء  العمومية 
اإجمالي  من   % م�صتوى5ر11  عند 
الدين  وارت��ف��اع  المحلي  الناتج 
 %  87 قرابة  اإلى  المركزي  العام 

المحلي. الناتج  اإجمالي  من 
قيا�صيا  انكما�صا  تون�س  وعرفت 
 2020 في  لاقت�صاد  م�صبوق  غير 
�صنوات  بعد   % 2ر8  ن�صبة  بلغ 
النتقال  اأرف��ق  النمو  تعثر  م��ن 
2011 ون�صبة بطالة  ال�صيا�صي منذ 

الأخير  الربع  في   % 4ر17  بلغت 
احتجاجات  بجانب   ،2020 م��ن 
في  اآخ��ره��ا  متواترة  اجتماعية 
كانون ثان/يناير الما�صي ت�صببت 

اأكثر من 1500 �صخ�س. اإيقاف  في 
�صرورة  على  النقد  �صندوق  وحث 
النطاق  وا�صعة  اإ�صاحات  تنفيذ 
بغية  العمومية  للموؤ�ص�صات 
الحتمالية  التزاماتها  تخفي�س 
اعتماد  على  ال�صلطات  حث  كما 
خ��ط��ة ل��ل��ح��د م��ن م��خ��اط��ر ه��ذه 
الموؤ�ص�صات على المالية العمومية 
الحوكمة  وتعزيز  المالي،  والنظام 
اإع���داد  وتح�صين  الموؤ�ص�صية، 

وال�صفافية المالية  التقارير 
المجل�س  ف��ي  ال��م��دي��رون  واأك���د 
ت�صجيع  اأن  لل�صندوق  التنفيذي 
يمثل  ال��خ��ا���س  ال��ق��ط��اع  ن�صاط 
زي��ادة  اأج���ل  م��ن  حيويا  مطلبا 
توليدا  اأكثر  وجعله  الممكن  النمو 
ل��ف��ر���س ال��ع��م��ل واأك��ث��ر اح��ت��واء 
اإلى  واأ�صاروا  المجتمع،   ل�صرائح 
الإ���ص��اح  جهود  تركيز  ���ص��رورة 
واإزال���ة  الح��ت��ك��ار،  اإل��غ��اء  على 
وتح�صين  التنظيمية،  العقبات 

الأعمال. بيئة 
اأهمية  على  المديرون  �صدد  كما 
اإل��ى  ودع���وا   ، الحوكمة  تعزيز 
مكافحة  ن��ظ��م  تنفيذ  ف��ع��ال��ي��ة 
الأم��وال  غ�صل  ومكافحة  الف�صاد 
كذلك  و�صددوا    ، الإرهاب  وتمويل 
الفعالية  ت��وخ��ي  ���ص��رورة  على 
وال�����ص��ف��اف��ي��ة ف��ي ال��م�����ص��روف��ات 

بالجائحة. المرتبطة 

رواد 
الأعمال 
ال�سباب 
.. ريادة 

في قطاع 
الإنتاج 

الزراعي

اأم القيوين  ـ وام: 
اأ�صا�صية  الإمارات ركيزه   بات �صباب 
و  الم�صتدامة  التنمية  م�صيرة  في 
توالت  اأن  بعد  الم�صتقبل  �صناعة 
في  الت��ح��اد  قيام  منذ  انجازاتهم 
مهاراتهم  ب��رزت  و  المجالت  �صتى 
فهم  الدولة  بناء  في  وامكانياتهم 
القيادة  اآم��ن��ت  التي  ال��وط��ن  ث��روة 
المتجددة  بطاقتهم  للدولة  الر�صيدة 
اأجندتها  اأول��وي��ات  �صمن  وجعلتهم 
والثقة  والرعاية  الهتمام  فاأولتهم 
وقدمت لهم الفر�س المنا�صبة واأهلتهم 
واأثبتو  القرار،  اتخاذ  في  للم�صاركة 
والعالمي  المحلي  ال�صعيدين  على 

باأنهم اأهل للثقة.
على  الإم����ارات  حكومة  وحر�صت 
م�صاعدة رواد الأعمال من فئة ال�صباب 
ال�صغيرة  بم�صاريعهم  واله��ت��م��ام 
دورهم  على  والتاأكيد  والمتو�صطة 
الإقت�صاد  ركائز  اأح��د  يكونوا  ب��اأن 
الدعم  تقديم  خ��ال  م��ن  ال��وط��ن��ي 
تتويج  و  لهم  اللوج�صتي  و  المعنوي 
وزير  بتعين  والإهتمام  الدعم  ه��ذا 
والم�صاريع  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة 
الت�صكيل  في  والمتو�صطة  ال�صغيرة 
الهتمام  لذلك  وكان  الأخير.  الوزاري 
ال�صباب  الأع��م��ال  ل���رواد  وال��دع��م 
المال  قطاع  اإلى  منهم  العديد  توجه 
اإلى  بالإ�صافة  وال�صتثمار  والأعمال 

فبرزت  الإقت�صادية  الموؤ�ص�صات  ادارة 
والم�صاريع  الطموحة  ال�صابة  الأفكار 
كبيرة  ب�صورة  �صاهمت  التي  الرائدة 
في تنمية قطاع القت�صاد في الدولة 
اآفاق  وفتح  المحلي  النتاج  وزي��ادة 
فر�س  وايجاد  ال�صباب  بين  البتكار 

عمل للكثيرين منهم.
ال�صباب  حر�س  التي  القطاعات  ومن 
الماراتي الولوج فيها خال ال�صنوات 
 ، الزراعي  النتاج  قطاع  هو  الأخيرة 
على  الحفاظ  في  الأث��ر  له  كان  مما 
الغطاء النباتي ودعم التنمية الزراعية 

اأحد  الزراعة  تعتبر  حيث  الدولة  في 
الأن�صطة والمهن التي تميز بها ابناء 
الإمارات من زمن بعيد لتمتع مناطق 
الإم��ارات  دول��ة  امتداد  على  عديدة 
على  الم�صجعة  الخ�صبة  بالأرا�صي 
الزراعة ، وقد نما هذا القطاع وتطور 
بن  زايد  ال�صيخ  له  المغفور  يد  على 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
التنمية  وروؤيته  بحكمته  اأعطى  الذي 
اهتماما  الغذائي  والأم��ن  الزراعية 
اأ�صا�صية  ركيزة  باعتبارهما  كبيراً 
لتحقيق التنمية ال�صاملة وال�صتدامة 

 " اهلل  رحمه  ومقولته  ال��دول��ة..  في 
اعطوني زراعة اأعطيكم ح�صارة ".

الت�صجيع  الم��ارات  حكومة  وقدمت 
والتحفيز لل�صباب لتطوير م�صاريعهم 
ال��زراع��ي��ة م��ن خ��ال دع��م حكومي 
اتحادي ومحلي ومثل الدعم الحكومي 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة 
للمزارعين  ال��ازم  الدعم  تقدم  التي 
الأول  اتجاهين  عبر  المواطنين 
الم�صتلزمات  توفير  خال  من  مادي 
ال�صعرية  تكلفتها  بن�صف  الزراعية 
منظومة  توفير  في  تمثل  والثاني 
لعمليات  القنوات  متعددة  و  وا�صعة 

الإر�صاد الزراعي التي ت�صتهدف تطوير 
المزارعين  عند  والمهارات  القدرات 
الميدانية  ب��ال��زي��ارات  ذل��ك  وتنفذ 
بالنظم  وتوعيتهم  المحلية  للمزارع 
ت�صجيعهم  و  والم�صتدامة  الحديثة 
التكنولوجيا  ا���ص��ت��خ��دام��ات  على 
مزارعا   1925 ا�صتفاد  وقد   ، الحديثة 
التي  الدعم  مواد  من  الما�صي  العام 
القطاع  نمو  لتعزيز  ال��وزارة  توفرها 
والم�صاهمة في تحقيق اأمن وا�صتدامة 
نوعا   40 توفير  الدعم  و�صمل  الغذاء، 
بن�صف  ال��زراع��ة  م�صتلزمات  م��ن 

تكلفتها ال�صرائية.
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نيويورك ـ )وكاالت(:
هبطت �أ�سعار �لنفط يوم �جلمعة، بعد �أن �أدى 
�نهيار �أ�سعار �ل�سند�ت و�رتفاع عو�ئدها �إىل 
مع  باأنه  �لتوقعات  ومنت  للدوالر،  مكا�سب 
قبل  ما  م�ستويات  �إىل  �لنفط  �أ�سعار  عودة 
�سيجد  �ملعرو�ض  من  مزيد�  فاإن  �جلائحة، 

طريقه �إىل �ل�سوق على �الأرجح.
�نخفا�ض  �لرغم من  لـ"رويرتز"، على  ووفقا 
تك�سا�ض  وغرب  برنت  خامي  فاإن  �الأ�سعار، 
 20 بنحو  مكا�سب  حققا  �الأمريكي  �لو�سيط 
يف �ملائة، منذ بد�ية �ل�سهر �جلاري، �إذ تكابد 
�ملتحدة،  �لواليات  يف  ��سطر�بات  �الأ�سو�ق 
مع  �لطلب  حت�سن  �إز�ء  �لتفاوؤل  يزيد  بينما 

توزيع لقاحات م�سادة لفريو�ض كورونا.
 0804 �ل�ساعة  وبحلول  �ل�سبت  يــوم  ويف 
بتوقيت جرينت�ض، نزلت �لعقود �الآجلة خلام 
غرب تك�سا�ض �لو�سيط �الأمريكي 96 �سنتا �أو 
دوالر   62.57 �إىل  �ملائة  يف   1.5 يعادل  ما 
�لتي  �ملكا�سب  للربميل، متخلية عن جميع 

حققتها �لبارحة �الأوىل.
وتر�جعت �لعقود �الآجلة خلام برنت ت�سليم 
�أم�ض، 86  �أجلها  �لتي �نتهي  )�أبريل(،  ني�سان 
�سنتا �أو ما يعادل 1.3 يف �ملائة �إىل 66.02 
�سنتا   16 خ�رست  �أن  بعد  للربميل  دوالر 
�خلمي�ض. و�نخف�ست عقود �أيار )مايو( �الأكرث 
ن�ساطا �إىل �مل�ستوى �ملنخف�ض �لبالغ 65.04 
دوالر للربميل يف وقت �سابق و�نخف�ست 93 
�سنتا �أو ما يعادل 1.4 يف �ملائة �إىل 65.18 
�ال�سرت�تيجية  ياجن  مارجريت  وقالت  دوالر. 
�سنغافورة  ومقرها  فيك�ض"  "ديلي  لــدى 
"�لنفط �خلام تر�جع على نحو متو��سع من 
م�ستويات مرتفعة �سجلها يف �الآونة �الأخرية 
يف ظل �أجو�ء عزوف عن �ملخاطرة، �إذ هبطت 
حذو  لتحذو  و��سع  ب�سكل  �الآ�سيوية  �الأ�سهم 
�أن  و�أ�سافت  �سرتيت".  لــوول  �سعيف  �أد�ء 
"عمليات �لبيع يف �سوق �ل�سند�ت دفعت �إىل 
�رتفاع �لدوالر �الأمريكي وزيادة �لعو�ئد، �لتي 
ال  �لتي  �الأولية  �ل�سلع  ت�سغط على  بدورها 
تدر عائد�. ويت�سبب �رتفاع �لعملة �الأمريكية 
بالدوالر  �مل�سعر  �لنفط  تكلفة  ــادة  زي يف 
وير�هن  �أخرى".  بعمالت  �خلــام  مل�سرتي 
�مل�ستثمرون على �أن �جتماعا ُيعقد �الأ�سبوع 
للبرتول  �مل�سدرة  ــدول  �ل ملنظمة  �ملقبل 
"�أوبك" وحلفائها، �ملجموعة �ملعروفة با�سم 
من  مزيد  عــودة  عن  �سيتمخ�ض  "�أوبك+" 
�خلام  �أ�سعار  وتو�جه  �ل�سوق.  �إىل  �الإمد�د�ت 
�الأمريكي �أي�سا عو�مل معاك�سة جر�ء خ�سارة 
طلب �مل�سايف بعد �إغالق عدة من�ساآت على 
�ساحل خليج �ملك�سيك خالل عا�سفة �ستوية 

�الأ�سبوع �ملا�سي.

 النفط يحقق مكا�سب 20 % 
منذ بداية فبراير .. والتفاوؤل 

يزداد مع تح�سن الطلب

»ات�ساالت«.. م�ساركة فاعلة عبر الحلول الرقمية المتطورة في 
فعاليات»االإمارات تبتكر 2021«

اأبوظبي ـ وام: 
فعالية  يف  "�ت�ساالت"  �ساركت   
و�لتي   "2021 تبتكر  "�الإمار�ت 
�لتي  �لفعاليات  ــرز  �أب من  تعد 
وتهدف  باالبتكار  �سنويًا  حتتفي 
كمركز  �لدولة  مكانة  تعزيز  �إىل 
عاملي لالبتكار، وحتفيز �جلهات 
�حلــكــومــيــة و�لــقــطــاع �خلــا�ــض 
�ملبادر�ت  تبني  على  و�الأفـــر�د 
م�ستوى  على  �ملبتكرة  و�الأفكار 

�لدولة.
يف  "�ت�ساالت"  م�ساركة  وخالل 
 "2021 تبتكر  "�الإمار�ت  فعالية 
�البتكار  "مركز  نّظم  �لعام،  لهذ� 
�لندو�ت  من  جمموعة  �ملفتوح" 
�حلو�رية  و�جلل�سات  �لتعليمية 
�جلامعات  لــطــالب  �ملــبــا�ــرسة 
و�لتي �نعقدت عن ُبعد، باالإ�سافة 
للطالب  �الختيارية  �جلوالت  �إىل 
مع  بالتعاون  وذلك  و�مل�سابقات 
�لتعليمية  �جلــهــات  مــن  نخبة 
�لدولية  و�لــ�ــرسكــات  �ملرموقة 
مثل  �البتكار  ومــر�كــز  �لــر�ئــدة 
و�البتكار،  للبحث  �بتيك  مركز 
خليفة،  وجــامــعــة  و�إمـــريكـــوم، 
وهــــــو�وي، ومــايــكــرو�ــســوفــت، 
وبرنامج خليفة للتمكني وغريها.
علي،  بن  �أحمد  �لدكتور  ــال  وق
لالت�سال  للرئي�ض  �الأول  �لنائب 
"جمموعة  يف  ــي  ــس ــ� ــس �ملــوؤ�
ــنــدو�ت  �ل هــذه  �إن  �ت�ساالت" 
�حلو�رية  و�جلل�سات  �لتعليمية 
�لــطــالب  تــعــريــف  �إىل  ــت  ــدف ه
�لتي  �ملتطورة  �لرقمية  باحللول 
ترتكز على تقنيات �جليل �لقادم 
ــدث  و�أح �الأ�ــســيــاء  �إنــرتنــت  مثل 
�لتقنيات  هذه  �إليه  تو�سلت  ما 
�ملبتكرة �لتي ت�سكل �أحد �لركائز 
من  �إميانًا  لالبتكار  �الأ�سا�سية 
جيل  �إن�ساء  باأهمية  "�ت�ساالت" 
�لعلمية  بالتقنيات  م�سلّح 
تاأ�سي�ض  يف  �مل�ساهمة  و�رسورة 
�لكفاء�ت �لوطنية لي�سبحو� قادة 

�مل�ستقبل �لرقمي.
مع  بالتز�من  ــه  �أن �إىل  ــار  ــس و�أ�
 "2021 تبتكر  "�الإمار�ت  فعالية 
�لتي �متدت من 21 �إىل 27 فرب�ير 
"�ت�ساالت"  حر�ست  ـــاري،  �جل
�لفعالية  هذه  دعم  على  �أي�سًا 

تغيري  خــالل  من  لها  و�لــرتويــج 
مع  ين�سجم  مبا  �سبكتها  �سعار 
للقيادة  �ال�سرت�تيجية  �لـــروؤى 
�لتي  �الإمار�ت  حلكومة  �لر�سيدة 
�ملركز  على  �حلفاظ  ��ستطاعت 
�لعام  �لت�سنيف  على  �الأول 
على  �لعاملي  �البتكار  ملوؤ�رس 
للعام  �لعربية  ــدول  �ل م�ستوى 

�خلام�ض على �لتو�يل.
�سبكة  باأنها  "�ت�ساالت"  وتفخر 
يف  ـــرسع  �الأ� �ملتحرك  �لهاتف 
�لعامل، و�لعالمة �لتجارية �الأقوى 

�الأو�سط و�إفريقيا وما  يف �ل�رسق 
�ال�ستثمار�ت  ثمرة  �إال  ذلك  كان 
على  �سختها  �لتي  �ملتو��سلة 
وهي  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  مــدى 
�لتفوق  حتر�ض على ت�سخري هذ� 
�ملــتــطــورة  �لتحتية  و�لــبــنــيــة 
�ل�سامل  �البتكار  عجلة  لدفع 
للتقنيات  حا�سنة  من�سة  وخلق 
�لنا�سئة مثل �لذكاء �ال�سطناعي، 
و�لبلوك ت�سني، و�إنرتنت �الأ�سياء، 
وتقنية  �ل�سحابية،  و�حلو�سبة 
مع  متا�سيًا  �خلــامــ�ــض  �جلــيــل 

بـ"قيادة  �ملتمثلة  ��سرت�تيجيتها 
لتمكني  ــرقــمــي  �ل �مل�ستقبل 

�ملجتمعات".
"�ت�ساالت  وحــــدة  ــرب  ــت ــع وت
ديجيتال" �لتي �أُطلقت يف �لعام 
�مل�ستقبل  رحلة  لتقود   2016
�رسيكًا  "�ت�ساالت"  يف  �لرقمي 
�مل�سـرعات  برنامج  يف  فاعاًل 
�ل�سـركات  �أكرث  �حلكومية، جلذب 
�لنا�سئة �بتكار�ً وتقدمًا يف جمال 
�لعامل  يف  �لذكية  �لتكنولوجيا 
�ملبتكرة  �لذكية  �حللول  الإيجاد 
�ملحلية  �جلهات  مع  بالتن�سيق 

بالدولة.
�لذي  �البتكار"  "مركز  �سّكل  كما 
مت �إطالقه يف �لعام 2017 عالمة 
�البتكار  �سعيد  على  ــارقــة  ف
�لرقمي يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، حيث يعد من�سة رقمية 
يف  �مل�ساهمة  هدفها  متكاملة 
دعم �جلهات �حلكومية و�خلا�سة 
�لرقمية  �لتقنيات  لال�ستفادة من 
عامليًا،  �الأحدث  �لذكية  و�حللول 
حلول  لتجربة  �لفر�سة  ويوفر 
ميكن  �لتي  �ملبتكرة  "�ت�ساالت" 
تطبيقها على �أر�ض �لو�قع، عالوة 
للتقنيات  �ساملة  روؤيـــة  على 

�أف�سل  �إىل  �مل�ستقبلية، و�لو�سول 
ذ�ت  �لرقمية  و�الأ�سول  �ملن�سات 

�خليار�ت �لقيمة.
 وتخ�ّس�ض "�ت�ساالت" ن�سبة من 
�أرباحها �ل�سنوية ل�سالح �سندوق 
ونظم  �الت�ساالت  قطاع  تطوير 
�ليوم  �إىل  مّول  �لذي  �ملعلومات، 
�لوطنية  �مل�ساريع  من  �لعديد 
مل�ساريع  و�ملنح  �ال�سرت�تيجية، 
�لبحوث و�البتكار �لتي تقود �إىل 
و�لتطوير  �لبحث  ن�ساط  تنمية 
�لتطبيقي للقطاع و�حل�سول على 

بر�ء�ت �الخرت�ع.
باأنها  "�ت�ساالت"  تعتز  كما 
ملركز  و�ملوؤ�س�سني  �ل�رسكاء  �أحد 
و�البتكار"  للبحث  "�بتيك 
"بريتي�ض  مـــع  بــالــ�ــســـــر�كــة 
خليفة  وجــامــعــة  تيليكوم" 
و�لبحوث،  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
بر�ء�ت  من  �لعديد  على  و�حلائز 
�الأ�س�ض  الإر�ساء  �سعيًا  �الخــرت�ع، 
بتحقيق  و�لــكــفــيــلــة  �لـــالزمـــة 
تطلعات �مل�ستقبل، من خالل دفع 
�البتكار ورعاية �ملبدعني  عجلة 
من �لعلماء و�ملهند�سني وغريهم 
يف  و�لــريــادة  �لتفوق  لتحقيق 

قطاع �الت�ساالت.

التجاري  التعاون  مجاالت  وت�سريع  تعزيز  بحث 
بين اأبوظبي وتل اأبيب

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
مر�سد  ــاين  ث حممد  ��ستقبل 
غرف  �حتــاد  رئي�ض  �لرميثي 
بالدولة  و�ل�سناعة  �لتجارة 
حممد  �أبوظبي،  غرفة  رئي�ض 
دولة  �سفري  �خلاجة  حممود 
�إ�رس�ئيل،  دولة  لدى  �الإمــار�ت 
يف مقر غرفة �أبوظبي، بح�سور 
نائب  �لقبي�سي  غرير  عبد�هلل 
�لــغــرفــة. وبحث  مــديــر عــام 
�جلانبان كيفية تعزيز وت�رسيع 
�لتجاري  �لــتــعــاون  جمــاالت 
وفتح �آفاق �لفر�ض �ال�ستثمارية 
�أمام �لقطاع �خلا�ض يف كل من 
�أبيب. و�أكد  �أبوظبي وتل  �إمارة 
�خلاجة، �أنه يف �سوء �لتعاون 
�الإمار�ت  ت�سهده  �لذي  �لثنائي 
ــل بــعــد �ملــعــاهــدة  ــي ــرس�ئ و�إ�
�لتاريخية و�التفاق �الإبر�هيمي 
تفعيل  من  البد  كان  لل�سالم، 
�القت�سادي  �لتعاون  جماالت 
خمتلف  يف  �جلــانــبــني  ــني  ب
�لقطاعات �القت�سادية �حليوية، 
طالبًا من غرفة �أبوظبي ت�سكيل 
�رسكات  من  قوي  جتــاري  وفد 
�خلا�ض  �لقطاع  وموؤ�س�سات 
لزيارة  �لقطاعات،  يف خمتلف 
مايو/  �سهر  خــالل  �إ�رس�ئيل 
على  للتعرف  �ملقبل،  �أيـــار 
�ل�رسكات �الإ�رس�ئيلية �لنا�سئة، 
�رس�كات  عقد  على  و�لعمل 
�أعمال متميزة، ال�سيما و�أن كاًل 
�أبيب  وتل  �أبوظبي  �إمــارة  من 
تعترب�ن من �لرو�د يف �ملنطقة 

�لتكنولوجيا  جمـــاالت  يف 
و�النفتاح  و�لتطوير  و�الأبحاث 
موؤكد�ً  �مل�ستد�م،  �القت�سادي 
حر�ض �مل�سوؤولني عن جمتمع 
على  �لطرفني  لكال  �الأعــمــال 
�لتجاري،  �لتو�سع  وترية  دعم 
ودفع �ملوؤ�س�سات و�مل�ستثمرين 
ورجــال  �لنا�سئة  و�ل�رسكات 
�لــ�ــرس�كــات  لعقد  �الأعـــمـــال 
ر�ئدة  قطاعات  يف  و�مل�ساريع 
وو�عدة، وم�سدد�ً على ��ستعد�د 
�إ�رس�ئيل  يف  �الإمــار�ت  �سفارة 
للقيام مبهامها يف ت�سهيل كافة 
�خلدمات �لالزمة من �أجل تعزيز 
�لنمو �القت�سادي �ملتبادل بني 

رحب  جانبه  مــن  �جلــانــبــني. 
بال�سفري  �لرميثي  ثاين  حممد 
مثمنًا  �إ�رس�ئيل،  لدى  �الإمار�تي 
لتبا�رس  �أبوظبي  لغرفة  دعوته 
�لتعاون  ملــجــاالت  �لتنظيم 
بني  و�ال�ستثماري  �لتجاري 
فــعــالــيــات رجــــال �الأعــمــال 
و�الإ�رس�ئيليني،  �الإمــار�تــيــني 
و�جلمع بني جمتمعي �الأعمال 
على  م�سدد�ً  �جلانبني،  لــدى 
�أبوظبي  لغرفة  �لريادي  �لدور 
ــار�ت  ــم ــث ــت ــس �ال� جــــذب  يف 
�الأجنبية �ملبا�رسة، كونها متثل 
�سوت �لقطاع �خلا�ض، وتعمل 
على  ��سرت�تيجيتها  �سمن 

�القت�سادي  باملناخ  �لتعريف 
و�لرتويج  �أبوظبي  ــارة  �إم يف 
ــذب  لــال�ــســتــثــمــار فــيــهــا، وج
�لــ�ــرسكــات وروؤو�ــــض �الأمـــو�ل 
ذ�ت  �الأعمال  ببيئة  و�لتعريف 
�لعاملية  �لتناف�سية  �ملميز�ت 
يف ممار�سة �الأعمال وتطورها. 
غرفة  �أن  �إىل  �لرميثي  و�أ�سار 
�أبوظبي كانت قد وقعت موؤخر�ً 
�تفاقية تعاون م�سرتك مع غرفة 
تل �أبيب، حيث �سي�سهم كل ذلك 
يف ت�رسيع عملية عقد �ل�سفقات 
�لــتــجــاريــة و�ال�ــســتــثــمــار�ت 
�الأعمال  قطاع  لدى  �ل�سخمة 

بني �جلانبني.

5.7 % ارتفاع اإجمالي االإنتاج المحلي واال�ستيراد من 
الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان 

م�سقط ـ )الوحدة(:
 بلغ �إجمايل �الإنتاج �ملحلي و�ال�ستري�د من 
�لغاز �لطبيعي يف �سلطنة عمان 4 مليار�ت 
2021م  يناير  نهاية  مليون مرت مكعب  و19 
 3 بـ  مقارنة  باملائة   5.7 ن�سبته  بارتفاع 
خالل  مكعب  مرت  مليون  و801  مليار�ت 

�لفرتة نف�سه من عام 2020م.
�لوطني  �ملركز  عن  �الإحــ�ــســاء�ت  وبينت 
�مل�ساريع  �أن  و�ملــعــلــومــات  لــالإحــ�ــســاء 
�ل�سناعية ��ستحوذت على ما ن�سبته 65.1 
�لطبيعي  �لغاز  ��ستخد�مات  من  باملائة 
بال�سلطنة بنهاية يناير 2021م حيث بلغت 
مرت  مليون  و621  مليارين  �ال�ستخد�مات 
�لنفط من  ��ستخد�مات حقول  وبلغ  مكعب، 

مكعب  مرت  ومليون  مليار�  �لطبيعي  �لغاز 
نهاية  عن  باملائة   24.1 ن�سبته  بارتفاع 
مرت  807 ماليني  بلغت  و�لتي  2020م  يناير 
�لفاقد  �ال�ستخد�مات  ت�سمل  حيث  مكعب 

وفروقات �لعد�د ومعامل �لتقل�ض.
توليد  حمطات  ��ستخد�مات  بلغت  فيما 
مليون   379 �لطبيعي  �لغاز  من  �لكهرباء 
باملائة،   3.1 ن�سبته  بارتفاع  مكعب  مرت 
�ل�سناعية  �ملناطق  ��ستخد�م  �إجمايل  وبلغ 
يف �ل�سلطنة وت�سمل �رسكة عمان للتعدين، 

و�أ�سمنت عمان 19 مليون مرت مكعب.
للغاز  �مل�ساحب  غري  �الإنــتــاج  �أن  يذكر 
مليار�ت   3 بلغ  �ال�ستري�د  �سامال  �لطبيعي 
�الإنتاج  بلغ  فيما  مكعب  مرت  مليون  و347 

�مل�ساحب للغاز 672 مليون مرت مكعب.

»�سيكو« البحرينية ت�سجل 3.0 مليون دينار �سافي 
اأرباح ل�سنة 2020

املنامة ـ )الوحدة(:
من  �ملرخ�سة  �سيكو،  �أعلنت 
�ملــركــزي  �لبحرين  مــ�ــرسف 
�أم�ض  تقليدي،  جملة  كبنك 
للربع  �ملوحدة  نتائجها  عن 
�ل�سنة  و  �لــعــام  مــن  �الأخـــري 
 31 يف  �ملنتهية  �لــكــامــلــة 

دي�سمرب 2020.
�الأرباح �ملوحدة   وبلغ �سايف 
عام  من  �لر�بع  �لربع  لفرتة 
دينار  مليون   1.2   ،2020
بن�سبة  بانخفا�ض  بحريني 
مليون   2.5 مع  مقارنة   %49
�لفرتة  لنف�ض  بحريني  دينار 
ربحية  بلغت  و   .2019 مــن 
فل�ض   3.37 �لــو�حــد  �ل�سهم 
�الأخــري  �لــربــع  يف  بحريني 
فل�ض   6.65 مـــع  ــة  ــارن ــق م

بحريني لنف�ض �لفرتة من عام 
�لدخل  �إجمايل  2019. و �سجل 
من  �لر�بع  �لربع  يف  �ل�سامل 
بن�سبة  �نخفا�سًا   2020 عام 
مليون   1.7 �إىل  لي�سل   %38
دينار بحريني من 2.8 مليون 

دينار بحريني يف �لربع �لر�بع 
من عام 2019. و يعزى تر�جع 
يف  �ملوحدة  ــاح  �الأرب �سايف 
 2020 عام  من  �لر�بع  �لربع 
مقارنة بنف�ض �لفرتة من عام 
ر�سوم  �نخفا�ض  �إىل   2019

�الإد�رة  حتت  لالأ�سول  �الأد�ء 
جائحة  ــري  ــاأث ت جـــر�ء  ــن  م
ــد-19( عــلــى �أ�ــســوق  ــي ــوف )ك

�الأ�سهم يف �ملنطقة.
�أرباح  �سايف  �سيكو  و�سجلت 
مليون   3.0 بقيمة  موحدة 
دينار بحريني لل�سنة �ملالية 
 %51 بن�سبة  بانخفا�ض   2020
مقارنة مع 6.0 مليون دينار 
بحريني يف نهاية عام 2019. 
و بلغت ربحية �ل�سهم �لو�حد 
مع  مقارنة  للعام  فل�ض   8.0
عام  نهاية  يف  فل�ض   16.32
2019. كما بلغ �إجمايل �لدخل 
دينار  مليون   2.9 �ل�سامل 
بحريني لل�سنة �ملالية 2020، 
 %57 بن�سبة  بانخفا�ض  �أي 
دينار  مقارنة مع 6.8 مليون 

بحريني يف نهاية 2019.

بنك االإ�سكان العماني: اإنجاز طلبات القرو�ض المقدمة 
من يونيو2017 اإلى اأبريل 2018

م�سقط ـ )الوحدة(:
�لرئي�ض  دروي�ض  بن  حيدر  بن  عدنان  ك�سف 
عام  �أن  �لعماين  �الإ�سكان  لبنك  �لتنفيذي 
2021 �سي�سهد �إجناز طلبات �لقرو�ض �ملقدمة 
�الأول  وحتى  يونيو2017  �سهر  من  �الأول  من 
من �سهر �أبريل 2018 م�سري� �إىل �أن عدد هذه 
�لطلبات يبلغ 2066 طلبا مببلغ 100 مليون 

ريال عماين.
خم�س�سات  برفع  �حلكومة  قــر�ر  �إن  وقــال 
ريال  مليون   100 �إىل  �لعام  لهذ�  �لقرو�ض 
جموع  على  �الإيجابي  �الأثــر  حقق  عماين، 
�ملو�طنني؛ حيث �أ�سهم ذلك يف �خت�سار مدة 
�نتظار �لدور. و�أ�ساف �أن عدد �لقرو�ض �لتي 
عام  نهاية  وحتى  �إن�سائه  منذ  �لبنك  قدمها 
2020، بلغ 46605 قرو�ض، بقيمة بلغت ملياًر� 
و188 مليوًنا و285 ريااًل عمانيًّا يف حني بلغ 
عدد �لقرو�ض �لتي قدمها �لبنك خالل �لعام 
بلغت  بقيمة  قر�سا،   911 وحــده  �ملن�رسم 
وحول  عماين.  ريال  �ألف  و8ر213  مليوًنا   40

تاأثري جائحة كورونا على �أن�سطة �لقرو�ض 
دروي�ض  حيدر  بن  عدنان  �أكد  و�ملقرت�سني، 
�أن �لبنك يعمل على تقدير ظروف �ملو�طنني 
مبا  �الإ�سكانية،  قرو�سهم  �أو�ساع  ومعاجلة 
م�سدد�  �مل�ستجدة،  �لظروف  مع  يتنا�سب 
على �أن �لبنك يعترب ذلك “�أولوية ق�سوى” 
م�سري� �إىل �أن جائحة كورونا تركت “تاأثري� 
للبنك  �الإقر��سية  �ملحفظة  على  حمدود�” 
قائال: “�لبنك قادر على �حتو�ء ذلك، بف�سل 

�الإد�رة �لكفوؤة للمو�رد �ملالية”.
من  يعد  �لعماين  �الإ�سكان  بنك  �أن  و�أو�سح 
�أقامتها  �لتي  �لتنموية  �لدعامات  ــرز  �أب
�لنه�سة  يف  ــهــام  �الإ�ــس بغر�ض  ــة  ــدول �ل
طريق  عن  �لبالد  ت�سهدها  �لتي  �لعمر�نية 
و�لت�سهيالت  �لــقــرو�ــض  بتقدمي  قيامه 
للمو�طن من �أجل تاأمني �ل�سكن �ملالئم له، 
�الأ�رسية  و�أعبائه  �ملادية  الإمكاناته  وفقا 
يف  فاعل  بدور  �أ�سهم  �لبنك  �أن  �إىل  م�سري� 
خمتلف  يف  و�لتعمري  �لتنمية  عجلة  دفع 

�ل�سلطنة. �أرجاء 



اأم القيوين ـ وام:

�سهد ال�س���يخ علي بن �سعود 

البلدية  دائ���رة  رئي�س  املعال 

اأم����س ختام حمل���ة "بيئتي 

ال�س���واطي  لتنظيف  موطني" 

وق���اع البح���ر يف اأم القيوين 

اأطلقتها دائ���رة بلدية  الت���ي 

اأم القيوي���ن بالتع���اون م���ع 

اأم القيوين التعاونية  جمعية 

بتوجيهات  الأ�سماك  ل�سيادي 

�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

بن را�سد املعال ع�سو املجل�س 

الأعل���ى حاك���م اأم القيوي���ن 

وبرعاية رئي�س دائرة البلدية 

به���دف احلفاظ عل���ى �سالمة 

البيئ���ة البحري���ة وحمايتها 

باإزال���ة املخلف���ات يف البحر 

ون�رش التوعية بني ال�سيادين 

وم�ستخدم���ي البحر للحد من 

املمار�سات ال�سلبية التي توؤثر 

على �سالم���ة البيئة البحرية 

وجمال ال�سواطئ يف الإماراة.

الت���ي  احلمل���ة  تنفي���ذ  ومت 

ا�ستم���رت �سه���را كامال على 

خم�س���ة مراح���ل ا�ستهدف���ت 

وقاع  المارة  �سواطئ  تنظيف 

البحر م���ن املخلفات يف كل 

ال�سيادين مبنطقة  مر�سى  من 

القيوين  اأم  وخ���ور  املي���دان 

بالإ�سافة اإىل جزيرة ال�سينية 

وكورني�س اأم القيوين القدمي.

و�سارك يف املرحلة اخلتامية 

للحملة �سعادة حممد عي�سى 

الك�سف ع�سو املجل�س الوطني 

ال�رش  الحتادي وجا�سم حميد 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية اأم 

القيوي���ن التعاونية ل�سيادي 

الأ�سماك وعدد من امل�سوؤولني 

وممثلي اجلهات امل�ساركة يف 

احلملة.

و�سهدت حملة بيئتي موطني 

الت���ي مت فيها تطبي���ق كافة 

الوقائية  والإجراءات  التدابري 

والحرتازية اخلا�سة باحلد من 

انت�س���ار /كوفيد19/ م�ساركة 

22 جه���ة حكومي���ة وخا�سة 

و89 غوا�س���ا بالإ�ساف���ة اإىل 

م�ساركة 252 متطوعًا.

ونتج عن املراحل اخلم�س من 

احلمل���ة جمع 48 طنا ون�سف 

الطن من النفايات واملخلفات 

م���ن عل���ى ال�سواط���ئ وقاع 

البح���ر �سملت قط���ع احلديد 

و�سب���اك �سيد قدمية، وعبوات 

امل�رشوبات الغازية املعدنية، 

وامل�سنوع���ات البال�ستيكي���ة 

الأكيا�س والزجاجات.

وح�رش ال�سيخ علي بن �سعود 

الذي  املعال احلف���ل اخلتامي 

مت تنظيم���ه مبنا�سب���ة ختام 

وت�سمن  احلمل���ة  فعالي���ات 

بع�س  قدمها  منوع���ة  فقرات 

امل�سارك���ني يف احلملة، وقام 

يف اخلت���ام بتك���رمي اجلهات 

امل�ساركة وتكرمي اكرب واأ�سغر 

غوا�س وبع�س املتطوعني.

بن  عل���ي  ال�سي���خ  وتوج���ه 

�سع���ود املع���ال بال�سك���ر اإىل 

يف  امل�سارك���ني  جمي���ع 

احلمل���ة �س���واًء م���ن اجلهات 

وال�رشكات اخلا�سة  احلكومية 

والغوا�س���ني  واملتطوع���ني 

عل���ى دورهم الكبري يف جناح 

اأهدافها،  احلمل���ة و حتقي���ق 

مثمن���ا م�ساركته���م خا�س���ة 

املتطوع���ني م���ن ال�سي���دات 

والأطف���ال وحر�سه���م عل���ى 

توف���ري بيئة �سحي���ة �سليمة 

باملحافظ���ة عل���ى ال�سواطئ 

ومق�سد  متنف�س���ا  باعتبارها 

اف���راد  ام���ام  لال�ستجم���ام 

حتليهم  يوؤك���د  مما  املجتمع 

املجتمعي���ة  بامل�سوؤولي���ة 

واملبادئ والقيم امل�ساهمة يف 

واملحافظة  املجتم���ع  خدمة 

على ثروات���ه ..موؤكدا ا�ستمرار 

وذلك  �سنويًا  احلمل���ة  تنظيم 

لأهمية حماية ونظافة البيئة 

البحرية وال�سواطئ على مدار 

البيئة  ا�ستدامة  العام لتعزيز 

املائية  وثرواته���ا  البحري���ة 

الواجه���ة  عل���ى  واحلف���اظ 

القيوين من  اأم  البحري���ة يف 

التلوث البيئي.

ال�سارقة � وام:

اأجنزت دائ���رة الأ�سغال العام���ة بال�سارقة ممثلة 

يف اإدارة الأف���رع اإن���ارة حديق���ة امل���دام العامة 

باملنطقة الو�سطى لإم���ارة ال�سارقة وذلك تنفيذاً 

ل�سرتاتيجي���ة الدائرة يف توف���ري كافة اخلدمات 

للمراف���ق واملن�ساآت الرتفيهي���ة واحليوية وتلبية 

لبن���ود خطتها التنموي���ة امللبي���ة لحتياجات 

املجل�س البلدي يف منطقة املدام.

واأكد املهند�س علي ب���ن �ساهني ال�سويدي رئي�س 

دائرة الأ�سغال العام���ة بال�سارقة حر�س الدائرة 

عل���ى اأداء دور حموري ومهم �سم���ن م�سوؤوليتها 

جت���اه البيئة واحلفاظ عليها ..م�سريا اىل انه وفقا 

لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�سم���ي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارق���ة حتولت منطقة امل���دام اإىل واحة تنب�س 

باحلي���اة كما ت�سه���د اهتمامًا بالغ���ًا من جانب 

حكومة ال�سارقة حيث حتوي العديد من امل�ساريع 

العمرانية والأخرى اخلا�سة بالبنية التحتية.

من جانب���ه اأو�سح املهند�س حمم���د بن يعروف 

مدي���ر اإدارة الأفرع قامت برتكيب ومتديد الكهرباء 

واأعم���دة الإنارة احلديقة با�ستخ���دام 110 اأعمدة 

اإنارة ديكورية وفق اأرقى واأف�سل املعايري العاملية 

ومت توزيعها يف اأماكن اجللو�س ومالعب احلديقة 

املختلفة ومنطقة األعاب الأطفال التي مت اإ�سافتها 

موؤخراً.

 LED واأ�س���اف اأن اأعم���دة الإنارة تعم���ل بنظام

وتخف�س ال�ستهالك بن�سبة تزيد على 40 باملائة 

ومت توريد وتركيب لوح���ات الكهرباء الالزمة مع 

موؤقت���ات زمني���ة بحيث تتحك���م يف فتح وغلق 

اأعم���دة الإنارة باأوقات زمني���ة حمددة وفق طلب 

املنطقة لي���اًل .. مو�سحا اأن م����رشوع الإنارة من 

�ساأنه توفري عنا�رش الأمان واإ�سافة مل�سة جمالية 

باحلديقة حيث راعت الدائ���رة الت�سميم اجلمايل 

يف اأعمدة الإن���ارة وامل�سابي���ح امل�ستخدمة يف 

الإ�ساءة ..اىل جانب توريد وتركيب األعاب �سديقة 

لالأطفال طبقًا لأعلى املوا�سفات العاملية كما مت 

مراع���اة تخ�سي�س بع�س ه���ذه الألعاب لالأطفال 

ذوي اأ�سحاب الهمم.
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راأ�س اخليمةـ  وام:

تنفيذا لتوجيه���ات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

�سعود بن �سق���ر القا�سمي ع�سو املجل�س 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، لتعزيز جودة 

حياة املقيم���ني يف الإمارة، وحتقيق مبداأ 

الأمن م�سوؤولي���ة اجلميع.. التق���ى اللواء 

علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام 

�رشطة راأ�س اخليم���ة عن بعد مع عدد من 

اأبن���اء اجلالي���ات الأوروبي���ة املقيمة يف 

الإم���ارة وتبادل معه���م الأحاديث الودية 

وتعرف على مالحظاتهم واآرائهم واأفكارهم 

حول اخلدمات املقدمة لهم من قبل وزارة 

الداخلية ممثلة ب�رشطة راأ�س اخليمة.

وتاأتي هذه املبادرة وفقا للخطة التنفيذية 

لربنامج مب���ادرة التوا�س���ل امليداين مع 

اجلاليات مبا يحقق روؤية احلكومة الر�سيدة 

يف تعزي���ز جودة احلي���اة ملجتمع دولة 

الإمارات وتعزيز ر�سا اجلمهور باخلدمات 

املقدم���ة وف���ق اأف�س���ل معاي���ري اجلودة 

والكفاءة وال�سفافية واأن الأثر الرئي�سي هو 

رفع موؤ�رش ال�سع���ور بالأمان وتعزيز ثقة 

اأفراد املجتمع بجهاز ال�رشطة.

واأكد قائ���د �رشطة راأ����س اخليمة.. حر�س 

�رشطة راأ�س اخليم���ة على التوا�سل الدائم 

مع اأبن���اء اجلاليات املتواجدة يف الإمارة 

من اأجل تبادل الأفكار ووجهات النظر فيما 

يخ�س الظواه���ر والق�سايا امل�ستجدة كما 

حتر�س على اطالعهم عل���ى اأبرز الربامج 

امل�ستحدثة التي تنفذها خمتلف الإدارات 

العامة يف �رشطة راأ����س اخليمة ، خا�سة 

بعد اختي���ار الإمارة عا�سم���ة لل�سياحة 

اخلليجية لعام 2021 لل�سنة الثانية على 

التوايل.

وق���دم قائ���د عام �رشط���ة راأ����س اخليمة 

�سك���ره اجلزيل لكل اأبن���اء اجلاليات على 

جهوده���م وتعاونه���م الفع���ال للت�سدي 

جلائحة كوفيد-19 وتفاعلهم مع حمالت 

التوعية بالإجراءات الحرتازية والوقائية 

مما �ساهم يف ايج���اد بيئة تعاون خالقه 

�سعاره���ا التع���اون والتكات���ف مع كافة 

الإجراءات التي تتبعها الدولة يف مكافحة 

الوباء الذي يجتاح العامل.

واأو�سح اللواء عل���ي عبد اهلل النعيمي اأن 

اللقاء جاء تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو 

حاكم راأ�س اخليمة وبناءاً على ا�سرتاتيجية 

وزارة الداخلي���ة الرامي���ة لتعزيز الرتابط 

بني ال�رشطة واجلالي���ات وتاأكيد ا�ستدامة 

ال�رشاكة وفق مبداأ الأمن م�سوؤولية اجلميع، 

ولتح�س���ني وتطوير اخلدم���ات ال�رشطية 

ب�سفة خا�سة واخلدمات احلكومية ب�سفة 

عامة لكل املقيمني وامل�ستثمرين والزوار.

واأعط���ى القائد العام ل�رشطة راأ�س اخليمة 

املج���ال ملمثلي اجلالي���ات للتحدث بكل 

�سفافية للتعبري عن اآرائهم واحتياجاتهم 

وا�ستم���ع ملقرتحاتهم وناق�س معهم �سبل 

حتقيقها، ووج���ه الإدارات العامة باتخاذ 

واملتابعة،  للتنفي���ذ  الالزمة  الإج���راءات 

م�س���ريا اإىل اأن اأبواب مكاتب القيادة العام 

ل�رشط���ة راأ����س اخليمة مفتوح���ة، وكذلك 

خمتلف القنوات املتاحة من خالل املوقع 

الإلك���رتوين الر�سمي للقي���ادة اأو و�سائل 

التوا�س���ل الجتماع���ي، اأو غرفة عمليات 

ال�رشطة م���ن خالل الت�س���ال على الرقم 

999 اأو تطبي���ق SOS اخلا����س باحلالت 

الطارئة والرق���م 901 لكافة ال�ستف�سارات 

عن اخلدمات وللحالت غري الطارئة وكذلك 

ا�ستخدام كافة القنوات املتاحة للتوا�سل.

قائد �سرطة راأ�س الخيمة يلتقي عددا من اأبناء الجاليات المقيمة 
في الإمارة

اختتام حملة بيئتي موطني لتنظيف ال�سواطئ 

وقاع البحر في اأم القيوين

»اأ�سغال ال�سارقة« تنجز اإنارة 

حديقة المدام العامة باأعمدة 

موفرة للطاقة

عجمان ـ وام:

ا�ستعر�س جمل����س تن�سيق العمل اخلريي 

والأوقاف يف عجم���ان خالل ور�سة عمل 

دليل اإج���راءات مب���ادرة  »متكني«التي 

اعتمده���ا موؤخراً �سم���و ال�سيخ عمار بن 

حميد النعيم���ي ويل عهد عجمان ، وذلك 

تنفي���ذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حميد بن را�س���د النعيمي ع�سو املجل�س 

الأعلى حاكم عجمان القا�سية با�ستحداث 

تلك املبادرة التي ت�سمن لليتيم مواجهة 

اأعباء احلياة والعي�س بكرامة.

وتناول���ت الور�س���ة الت���ي �س���ارك فيها 

ممثل���و اجلمعي���ات واملوؤ�س�سات اخلريية 

يف الإمارة ع���دة حماور ، منه���ا اأهداف 

واخت�سا�سات املب���ادرة، وامل�ساهمة يف 

حتقيق املبادئ الإن�ساني���ة ال�سامية من 
خالل تنظيم واإدارة عملية رعاية الأيتام 

باجلمعي���ات اخلريي���ة كي تتح���ول اإىل 

نظام متكامل لتمكني الأيتام وفق اأف�سل 

املمار�سات.

و�سلط���ت الور�س���ة ال�سوء عل���ى عملية 

ت�سهي���ل الندم���اج الكام���ل لليتيم يف 

املجتم���ع مبا ي�سمن ع���دم عزلته وعدم 

البيئ���ة  وتوف���ري  باليت���م  الإح�سا����س 

الجتماعية ال�ساحل���ة للمعي�سة والعمل 

وال�ستم���رار يف احلي���اة وتوف���ري فر�س 

التعلي���م ال���كايف اأو على الأق���ل املوؤهل 

لنيل الفر�س الوظيفي���ة وتوفري التدريب 

والتاأهيل املنا�سبني للرتقي اأو التقدم يف 

الدعم القت�سادي واملادي  العمل وتقدمي 

الالزم لليتيم وتوثيق ال�سلة بني املبادرة 

ومثيالتها بالدولة.

وتطرقت الور�سة اإىل ال�رشوط واملوا�سفات 

الواج���ب توافره���ا للمخت�س���ني ال���ذي 

يتعاملون مع اليتام، اإ�سافة اإىل ال�رشوط 

واملوا�سف���ات ومهام الك���وادر املخت�سة 

بتمكني الأيتام.

»مجل�س تن�سيق العمل الخيري« بعجمان ي�ستعر�س دليل 
اإجراءات مبادرة »تمكين« 

دبي ـ وام:

اأعلنت هيئة ال�سحة بدبي عن ثالث مبادرات 

رئي�سية مبتكرة وذلك مبنا�سبة �سهر الإمارات 

لالبتكار 2021 ت�سمنت املبادرة الأوىل جهازا 

لقيا����س املوؤ�رشات احليوي���ة للج�سم واأهمها 

�سغط الدم ون�سبة الأك�سجني وتخطيط القلب، 

واحلرارة.

 -" Enpy" جاء ذلك بالتعاون م���ع �رشكة

اإحدى ال����رشكات العاملية العاملة يف جمال 

الط���ب الوقائي والرعاية ال�سحية التي تتخذ 

م���ن دبي مق���را لها - حيث �سيك���ون اجلهاز 

متاحًا يف الفرتة املقبل���ة يف مراكز الرعاية 

ال�سحية الأولية .

وتاأتي املب���ادرة الثاني���ة متمثلة يف توفري 

جهاز املوؤ�رشات احليوي���ة نف�سه يف املنازل 

لدعم اخلدمات الطبية الت���ي توفرها الهيئة 

يف املن���ازل ودعم توجه الهيئة لإيجاد ما مت 

ت�سميته "منازل �سحي���ة ذكية " وهي اإحدى 

املبادرات ال�سرتاتيجية للهيئة التي تن�سوي 

على توفري اخلدمات للمتعاملني يف املنازل .

وفيما يتعلق باملبادرة الثالثة - التي تعتمد 

على التطبيق الذكي اخلا�س بالهواتف - فهي 

ترتك���ز على توظيف ال���ذكاء ال�سطناعي يف 

ت�سني���ف احلالة املر�سي���ة للمتعامل بحيث 

يتمك���ن املتعامل من الوق���وف على طبيعة 

حالته ال�سحية بكل دقة وما اإذا كانت حالته 

حرج���ة وت�ستل���زم التوجه مبا����رشة لق�سم 

الطوارئ يف امل�ست�سفى، اأو اأن حالته ميكن اأن 

تنتظر لتحديد موعد مع الطبيب املخت�س اأو 

التوجه مبا����رشة للتوا�سل مع خدمة "طبيب 

لكل مواط���ن" بال�سوت وال�س���ورة للح�سول 

عل���ى ال�ست�سارة الطبية الالزمة اأو اأن حالته 

ل ت�ستدع���ي كل ذلك وحتتاج فقط اإىل و�سفة 

طبية.

وت�س���ري درا�سة حديثة للهيئة يف هذا اجلانب 

اىل اأن ن�سبة املطابقة بني الذكاء ال�سطناعي 

وت�سخي����س الأطب���اء فيما يخ����س ت�سنيف 

احلالت املر�سية و�سلت اإىل 93 باملائة.

وخالل تفقده مركز البتكار ال�سحي يف الهيئة 

وجه �سع���ادة عو�س �سغري الكتبي مدير عام 

هيئة ال�سح���ة بدبي بتوفري اجله���از الطبي 

املبتكر لقيا�س املوؤ�رشات احليوية يف من�ساآت 

الهيئة الطبية خالل املرحلة املقبلة والعمل 

على تنفيذ املب���ادرات الثالث من اأجل توفري 

خدمات طبية تفوق توقعات املتعاملني.

واأك���د اأن هيئة ال�سحة بدب���ي حري�سة على 

مواكب���ة التح���ولت الرقمي���ة والذكية التي 

ت�سهده���ا الدولة ب�سكل عام واإمارة دبي على 

وجه التحديد وتوفري اأحدث التقنيات واحللول 

الذكي���ة، التي متكنها من تقدمي خدمات طبية 

عالية اجلودة.

ولفت الكتبي اإىل اأن الهيئة تدرك قيمة واأهمية 

تزويد كوادره���ا الطبية والطبي���ة امل�ساندة 

والفنية والإدارية يف جميع من�ساآتها الطبية 

باأح���دث التجهي���زات املبتك���رة وهي تعمل 

يف الوقت نف�سه على رف���ع م�ستوى كوادرها 

و�سق���ل خرباتهم مبا ي�ساعده���م يف حتقيق 

التوظيف الأمثل للتقنيات، وي�سب يف خدمة 

النا�س وراحة املر�سى.

من جانبها قالت الدكتورة منال ترمي املديرة 

التنفيذي���ة لقطاع الرعاي���ة ال�سحية الأولية 

يف الهيئة اإن اجلهاز اجلديد املبتكر يتما�سى 

مع جممل التجهيزات والتقنيات التي تعتمد 

على الذكاء ال�سطناعي املتوفرة يف من�ساآت 

الهيئ���ة ومنها مراكز الرعاي���ة ال�سحية التي 

�سيمثل اجلهاز اجلدي���د اإ�سافة مهمة لها من 

�ساأنه���ا تقليل وقت النتظار وتعزيز اخلدمات 

الطبية بوجه ع���ام وحت�سني رحلة املتعامل 

داخل املراكز.

»�سحة دبي« تتجه لتعزيز خدماتها الطبية 

باأحدث الأجهزة والتطبيقات الذكية

اأبوظبي ـ وام:

نظم���ت الهيئ���ة الحتادية للرقاب���ة النووية 

العديد م���ن اجلل�سات التوعوي���ة والتفاعلية 

الت���ي عقدت عرب تقنية الت�س���ال املرئي عن 

بعد خالل م�ساركته���ا يف فعاليات "الإمارات 

تبتكر 2021".

واأك���د كري�س���رت فيكتور�سن مدير ع���ام الهيئة 

اأهمي���ة البت���كار يف دعم مهم���ة الهيئة يف 

الرقاب���ة على القطاعني الن���ووي وال�سعاعي 

يف الدول���ة ..م�س���ريا اإىل اأن الهيئة تهدف اإىل 

حماي���ة املجتم���ع والعامل���ني والبيئ���ة من 

خماطر ال�سعاع و�سم���ان ال�ستخدام ال�سلمي 

للتطبيقات النووية.

واأ�س���اف اأن البت���كار ي�س���كل اأح���د املبادئ 

الأ�سا�سي���ة منذ تاأ�سي�س الهيئة يف عام 2009 

..م�س���ريا اإىل اأن النهج الرقاب���ي واملمار�سات 

الت���ي مت تطبيقها تعد بحد ذاتها ابتكاراً وهي 

قائمة على اأف�سل املعايري.

واطلقت الهيئة ا�سرتاتيجيتها لالبتكار يف عام 

2019 ومتا�سيًا مع روؤية الإمارات 2021 حيث 

يعد البتكار جزءاً اأ�سا�سيًا يف حمور "متحدون 

يف املعرف���ة" والذي يركز عل���ى بناء القدرات 

البتكارية لدعم اقت�ساد تناف�سي.

وتهدف ا�سرتاتيجية الهيئة لالبتكار اإىل تطوير 

حلول مبتكرة للم�ساهم���ة يف حتقيق روؤيتها 

اأن تك���ون جهة رقابية معرتف���ا بها دوليًا يف 

القطاعني النووي وال�سعاعي.

وركزت فعاليات الهيئة خالل اأ�سبوع البتكار 

عل���ى دعم البتكار يف القط���اع النووي ف�سال 

عن عر����س ق�س�س جناح املوظف���ني واألعاب 

ابتكارية افرتا�سية.

وتبن���ت الهيئة موؤخراً عدة مب���ادرات لتعزيز 

ثقافة البتكار يف العمل مثل برنامج م�رشعات 

البت���كار واحل�س���ول على �سه���ادات امللكية 

الفكرية لأول مرة يف تاريخها لأنظمتها الذكية.

»التحادية للرقابة النووية« ت�سارك 

في »الإمارات تبتكر«



اجلزائر -وكاالت 

يف  احلراك  اأن�صار  من  اآالف  احت�صد 

بعد  اجلمعة،  اجلزائرية،  العا�صمة 

جراء  التظاهرات  توقف  على  عام 

تدابري احتواء جائحة فريو�س كورونا، 

امل�صريات  بعودة  توؤذن  خطوة  يف 

االأ�صبوعية املناه�صة للنظام.

وعلى الرغم من منع التجمعات ر�صميا 

ب�صبب االأزمة ال�صحية، مت تنظيم عدة 

الظهرية يف  بعد  ابتداء من  م�صريات 

فيها  امل�صاركون  و�صار  اأحياء،  عدة 

�صهادات  املدينة، وفق  باجتاه و�صط 

جمعتها "فران�س بر�س".

املتظاهرين  اآالف  �صارك  واالثنني 

العا�صمة اجلزائرية  يف م�صريات يف 

الذكرى  مبنا�صبة  اأخرى  مدن  وعدة 

الثانية للحراك ال�صعبي.

مناوئة  �صعارات  املتظاهرون  وردد 

ورموز  تبون،  املجيد  عبد  للرئي�س 

التي  اليافطات  و�صملت  ال�صلطة، 

منها  �صعارات  املحتجون  رفعها 

"ال�صعب مل يخرج لالحتفال باحلراك 
بل ملعاودة مطلب رحيل جميع رموز 

النظام".

اأي�صا جتمع  املا�صي  الثالثاء  و�صهد 

العا�صمة  يف  الطالب  ع�رشات 

وللمطالبة  النظام  �صد  اجلزائرية 

حظر  رغم  ال�صحافة  بحرية 

من  كبرية  اأعداد  وانت�صار  التجمعات 

قوات ال�رشطة.

التي  االأ�صبوعية  امل�صريات  اأن  يذكر 

توقفت  اجلزائريون  بها  يقوم  كان 

اأح�صت  عندما   ،2020 �صنة  خالل 

االإ�صابات  اأوىل  ال�صحية  ال�صلطات 

بفريو�س كورونا امل�صتجد.
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حمدوك: عملية ملء �سد النه�سة 

ب�سكل اأحادي ت�سكل خطراً

57 دولة م�سلمة: تقرير اأمريكا عن خا�سقجي 

غير �سحيح ويخلو من اأي اأدلة قاطعة

 اخلرطوم -وكاالت 

التقى رئي�س جمل�س الوزراء ال�صوداين عبد اهلل 

برئا�صة  الكونغو  جمهورية  من  وفدا  حمدوك  

الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  رئي�س  مبعوث 

فليك�س  احلايل  االإفريقي  االحتاد  رئي�س 

ت�صي�صيكيدي.

واأكد حمدوك اأن عملية ملء �صد النه�صة ب�صكل 

اإىل اتفاقية ملزمة للدول  اأحادي دون التو�صل 

ال�صودانية  ال�صدود  على  خطرا  ي�صكل  الثالث 

الذين  املواطنني  وممتلكات  و�صالمة  واأمن 

يقيمون على �صفاف النيل اأ�صفل �صد النه�صة".

واأعرب رئي�س جمل�س الوزراء عن تقديره لوفد 

جمهورية الكونغو بدعمهم لل�صودان واملبادرة 

اإىل حل  التو�صل  الكونغو ب�صاأن  التي طرحتها 

على  واطالعهم  النه�صة  �صد  مللف  دبلوما�صي 

تطورات امللف.

من جانبه، اأو�صح املبعوث الكنغويل اأن بالده 

ترغب فى تطوير وتقوية التعاون امل�صرتك بني 

البلدين.

ال�صوداين  املائية  واملوارد  الري  وزير  واأ�صار 

يا�رش عبا�س لدى ا�صتقباله اأع�صاء وفد اخلرباء 

الكونغويل الذي ميثل رئي�س جمهورية الكونغو 

لالحتاد  احلالية  الدورة  رئي�س  الدميقراطية 

تهدد  االإثيوبية  "اخلطوة  اأن  اإىل  االإفريقي، 

و�صنار،  الرو�صري�س  فى  ال�صودانية  ال�صدود 

وكذلك تعر�س حياة و�صالمة 20 مليون �صوداين 

يعي�صون اأ�صفل �صد الرو�صري�س للخطر".

و�صدد عبا�س على "رغبة وحر�س ال�صودان يف 

التو�صل اإىل اتفاق بني الدول الثالث )ال�صودان، 

م�رش، واإثيوبيا(، على جعل �صد النه�صة االإثيوبي 

بوابة للتعاون والتكامل بينهما، وبداية تن�صيق 

امل�صرتكة  امل�صالح  لتحقيق  اإقليمي  وتعاون 

�صعوب  لفائدة  النيل  حو�س  دول  جميع  بني 

املنطقة".

وخالل االجتماع اأو�صح وفد التفاو�س ال�صوداين 

يف  اخلرطوم  رغبة  الكونغويل  اخلرباء  لوفد 

الدول  بني  واملباحثات  املفاو�صات  تو�صيع 

الثالث جلعلها و�صاطة رباعية بقيادة االحتاد 

املتحدة  االأمم  من  كل  اإىل  باالإ�صافة  االإفريقي، 

واالحتاد االأوروبي والواليات املتحدة االأمريكية 

لالإ�صهام وامل�صاركة يف لعب دور فعال كو�صطاء 

احللول  اإىل  واملباحثات  باملفاو�صات  للدفع 

التوافقية، خا�صة بعد جمود ا�صتمر طويال".

 الريا�ض )د ب اأ(-

رف�صها  ال�صبت  اأم�س  م�صلمة  دولة   57 اأعلنت 

اال�صتخبارات  تقرير  يف  ورد  ما  القاطع 

االأمريكية حول مقتل ال�صحفي ال�صعودي جمال 

قن�صلية  يف  عامني  حوايل  منذ  خا�صقجي 

باأنه  اإياه  وا�صفة  الرتكية،  اإ�صطنبول  بالده يف 

اأدلة  اأي  من  "ا�صتنتاجات غري �صحيحة تخلو 
قاطعة".

االإ�صالمي  التعاون  العام ملنظمة  االأمني  واأكد   

بيان  يف  العثيمني،  اأحمد  بن  يو�صف  الدكتور 

وزارة  عن  ال�صادر  للبيان  "تاأييده  اليوم  له 

مت  الذي  التقرير  ب�صاأن  ال�صعودية  اخلارجية 

جرمية  حول  به  االأمريكي  الكوجنر�س  تزويد 

مقتل املواطن جمال خا�صقجي".

من  تتخذ  للمنظمة،التي  العام  االأمني  و�صدد 

يف  وت�صم  لها  مقرا  ال�صعودية  غرب  جدة 

"الرف�س  م�صلمة،على  دولة   57 ع�صويتها 

الواردة  ال�صحيحة  غري  لال�صتنتاجات  القاطع 

قاطعة"،  اأدلة  اأي  من  يخلو  الذي  التقرير  يف 

موؤكداً" يف الوقت ذاته رف�س امل�صا�س واالإ�صاءة 

لقيادة اململكة و�صيادتها وا�صتقالل ق�صائها".

التاأييد  "عن  العام للمنظمة  االأمني  اأعرب  كما 

اتخاذها  مت  التي  الق�صائية  االإجراءات  جلميع 

�صد مرتكبي اجلرمية الذين مت تقدميهم للعدالة 

و�صدرت بحقهم االأحكام الق�صائية النهائية"

واأ�صاد العثيمني "بالدور الريادي الذي ت�صطلع 

امللك  بقيادة  ال�صعودية  العربية  اململكة  به 

�صلمان بن عبد العزيز رئي�س القمة االإ�صالمية، 

وويل عهده، جتاه �صون االأمن وال�صلم االإقليمي 

والدويل ومكافحة االإرهاب، والعمل على تعزيز 

االعتدال والو�صطية".

وردت ال�صعودية على التقرير االأمريكي، بالقول 

اإنها ترف�صه "رف�صا قاطعا"، واعتربت اأن التقرير 

قيادة  عن  �صحيحة  غري  ا�صتنتاجات  "ت�صمن 
ا�صتنكار  موؤكدة  قبولها"،  ميكن  وال  اململكة 

يف  خا�صقجي  جمال  مقتل  جلرمية  ال�صعودية 

القن�صلية ال�صعودية مبدينة اإ�صطنبول الرتكية، 

منذ عامني.

تون�ض  )د ب اأ(-

احت�صد االآالف من اأن�صار حركة النه�صة االإ�صالمية 

قدموا من عدة مناطق يف البالد ب�صارع حممد 

اخلام�س و�صط العا�صمة تون�س  ال�صبت لدعم 

الربملان و�صط اأزمة �صيا�صية تعي�صها البالد.

وو�صل اأن�صار احلزب منذ �صاعات ال�صباح بعد 

دعوات اأطلقها قياديون يف احلركة للنزول اإىل 

املعطلة  الد�صتورية  االأزمة  ظل  يف  ال�صارع 

للتعديل احلكومي منذ اأكرث من �صهر.

را�صد  الربملان  ورئي�س  احلركة  زعيم  واألقى 

الغنو�صي كلمة من فوق من�صة دعا من خاللها 

اإىل الوحدة ونبذ العنف.

را�صد  التون�صي  النواب  جمل�س  رئي�س  وقال 

الغنو�صي، اإن رئي�س اجلمهورية قي�س �صعيد مل 

يتجاوب حتى االآن مع املبادرة التي تقدم بها، 

والتي تدعو اإىل احلوار بني الرئا�صات الثالث.

ويف حديث الإذاعة "الديوان"، اعترب الغنو�صي اأن 

"احلل احلايل لالأزمة ال�صيا�صية يف تون�س يتمثل 
يف احلوار بني الرئا�صات الثالث من اأجل اإيجاد 

حلول توافقية".

واأ�صاف: "هذه االأزمة تبدو طبيعية باعتبار اأن 

تون�س جنحت خالل الع�رشية االأخرية يف تاأمني 

امل�صار الدميقراطي بعيدا عن ال�صيناريو الليبي اأو 

تدخل للميل�صيات والقوات الع�صكرية االأجنبية".

بعد  ما  فرتة  احلكم يف  "فرتات  اأن  اإىل  واأ�صار 

الرئا�صات  بني  دورية  جل�صات  �صهدت  الثورة 

الثالث ملناق�صة اأهم الق�صايا الوطنية وامللفات 

الهامة التي تهم ال�صاأن ال�صيا�صي".

ووجه الغنو�صي ر�صالة اإىل �صعّيد قائال:" انتخبك 

ال�صعب باأعلى ن�صبة، فحافظ على هذه ال�صعبية 

من خالل توحيد ال�صعب".

بنغازى -وكاالت 

دعا رئي�س جمل�س النواب الليبي عقيلة �صالح 

اأع�صاء املجل�س لعقد جل�صة يف مدينة �رشت 

الليبية يوم االثنني املقبل ملنح الثقة حلكومة 

عبد احلميد الدبيبة.

وجاء يف بيان ملجل�س النواب الليبي اأنه تقرر 

دعوة املجل�س لالنعقاد "ملناق�صة منح الثقة 

حلكومة عبد احلميد الدبيبة".

"يف  اجلل�صة  عقد  ميكن  اأنه  البيان  واأ�صاف 

تاأمني  على  قدرتها   5+5 جلنة  اأكدت  حال 

ذلك  تعذر  حال  ويف  النواب  جمل�س  جل�صة 

ف�صوف يكون االنعقاد فى مدينة طربق �رشق 

ليبيا فى ذات الزمان املحدد".

طلب  على  بالرد   5+5 "جلنة  البيان  وطالب 

جمل�س النواب بتاأمني اجلل�صة بوقت كاف".

ال�صابقة  باالإنابة  االأممية  املبعوثة  وقالت 

احلكومة  لدى  اإن  وليامز،  �صيتفاين  ليبيا  اإىل 

الليبية اجلديدة "فر�صة كبرية" الإي�صال البالد 

وتنفيذ  دي�صمرب   24 يف  انتخابات  اإجراء  اإىل 

خريطة الطريق.

حتديات  وجود  اإىل  وليامز  �صيتفاين  ولفتت 

واأن "التحدي االأكرب هو �صهوة ال�صلطة والرثوة 

املوجودة لدى البع�س".

واأفادت وليامز يف حوار اإىل �صحيفة "ال�رشق 

ليبيا  يف  احلكومة  "قوة  باأن  االأو�صط" 

و�صعفها اأمران ن�صبيان واأن احلكومة احلالية 

مركز  تتجاوز  ال  م�صاحة  يف  ب�صلطة  حتظى 

طرابل�س على االأقل".

واأ�صافت اأنه يف احلكومة اجلديدة هناك رئي�س 

الوزراء عبد احلميد الدبيبة، �صافر يف كل ليبيا 

والعامل.

�صمن  ال�رشق  يف  ممثلون  "هناك  وتابعت 

القيادة  قوات  قائد  اأن  كما  الدبيبة،  حكومة 

الرتتيبات  على  وافق  حفرت  خليفة  العامة 

عقيلة  النواب  جمل�س  رئي�س  اأي�صا  اجلديدة، 

�صالح قال اإنه �صيدعمها".

ما  تعار�س  ال  الفاعلة  القوى  باأن  و�رشحت 

يح�صل كما اأن هناك دعما من املجتمع الدويل 

اأكرث  والدول االإقليمية لها، لذلك هناك فر�صة 

من ال�صابق.

اإىل  االأممي  املبعوث  بحث  اخرى  ناحية  من 

اأيريني  عملية  قائد  مع  كوبي�س  يان  ليبيا 

دخول  من  الليبية  ال�صواحل  بتاأمني  اخلا�صة 

جهود  اأغو�صتيني،  فابيو  االأدمريال  االأ�صلحة، 

االحتاد االأوروبي امل�صتمرة لر�صد وتنفيذ حظر 

االأ�صلحة يف ليبيا.

يف  ليبيا  لدى  املتحدة  االأمم  بعثة  وقالت 

موقع  ر�صدها  "تويرت"  مبوقع  لها  تغريدة 

اللقاء  خالل  جرى  اإنه  الليبي،  اإفريقيا  بوابة 

امل�صتمرة  االأوروبي  االحتاد  جهود  مناق�صة 

وفًقا  ليبيا  يف  االأ�صلحة  حظر  واإنفاذ  لر�صد 

لقرارات جمل�س االأمن ذات ال�صلة، وامل�صاهمة 

يف اال�صتقرار على كامل الرتاب الليبي.

االآالف من اأن�سار حركة النه�سة في تون�ض يحت�سدون و�سط العا�سمة لدعم البرلمان

مباحثات اأممية اأوروبية لر�سد وتنفيذ حظر االأ�سلحة في ليبيا

الحجز على عدد من ا�ستثمارات »حما�ض« بال�سودان

العراق ي�سجل 18 حالة وفاة و3543 اإ�سابة جديدة 

بفيرو�ض كورونا

الجي�ض اليمني يعلن مقتل 350 عن�سراً من الحوثيين في 

معارك بمحافظة ماأرب 

العراق: اإ�سابة 41 من المتظاهرين وال�سرطة في موجة 

احتجاجات �سعبية في النا�سرية
 بغداد-)د ب اأ(:

ام�س  م�صاء  عيان  و�صهود  طبية  م�صادر  ذكرت 

املتظاهرين  بني  امل�صادمات  اأن ح�صيلة  ال�صبت 

وقوات ال�رشطة العراقية يف �صوارع مدينة النا�رشية 

اإىل 41 �صخ�صا من املتظاهرين والقوات  ارتفعت 

اال�صطرابات يف حميط مبنى  االأمنية بعد جتدد 

حمافظة ذي قار لليوم ال�صاد�س على التوايل. 

وذكرت امل�صادر اأن القوات االأمنية ت�صدت ملجاميع 

املتظاهرين اأمام مبنى حمافظة ذي قار و�صوارع 

اإىل االن�صحاب  النا�رشية، واأجربتهم  و�صط مدينة 

والتجمع يف �صاحة احلبوبي. كما اأعادت افتتاح 

ال�صوارع واجل�صور اأمام حركة ال�صيارات. 

 على ال�صعيد نف�صه، حتدثت و�صائل اإعالم عراقية 

رئي�س  االأ�صدي،  الغني  عبد  الركن  الفريق  باأن 

جهاز االأمن الوطني وحمافظ ذي قار املكلف من 

قبل رئي�س احلكومة العراقية م�صطفى الكاظمي، 

و�صل ام�س اإىل حمافظة ذي قار.  من جانب اآخر، 

حمافظات  يف  املتظاهرين  من  الع�رشات  خرج 

كربالء والنجف وبابل لدعم مطالب املتظاهرين 

االأمنية  القوات  يف حمافظة ذي قار. وقد فر�صت 

اإجراءات اأمنية م�صددة وانت�صار وا�صع ملنع ات�صاع 

رقعة التظاهر. وكان �صهود عيان  قد ذكروا م�صاء 

اأ�صيبوا  وال�رشطة  املتظاهرين  من   16 باأن  ام�س 

بجروح بعد جتدد املظاهرات االحتجاجية لليوم 

ال�صاد�س على التوايل اأمام مبنى ديوان حمافظة ذي 

قار /375 كم جنوبي بغداد /.  واأو�صح ال�صهود اأن 

املئات من املتظاهرين جتمعو اأمام مبنى حمافظة 

ذي قار وجرت م�صادمات  بني املحتجني وقوات 

ال�رشطة اأمام مبنى املحافظة والرتا�صق باحلجارة 

و�صماع اإطالق الر�صا�س ، مما ت�صبب باإ�صابة 16 من 

املتظاهرين وقوات ال�رشطة بجروح.  وكان حمافظ 

ذي قار ناظم الوائلي قدم م�صاء اجلمعة ا�صتقالته 

لرئي�س احلكومة العراقية م�صطفى الكاظمي على 

خلفية اال�صطرابات التي �صهدتها املحافظة خالل 

االأيام اخلم�صة املا�صية واأوقعت قتلى وم�صابني 

قار/375  ذي  حمافظة  م�صت�صفيات  بهم  اكتظت 

كيلومرتا جنوبي بغداد.

اخلرطوم -وكاالت 

االخوان  متكني  نفكيك  جلنة  حجزت 

امل�صلمني فى احلكم  عدداً من ا�صتثمارات 

اخلمي�س  يوم   بال�صودان،  حما�س  حركة 

املا�صى .

تفكيك  باللجنة  مطلع  م�صدر  وقال 

ل�صحيفة �صودانية ، اإن ا�صتثمارات حما�س 

القومي  لالأمن  تهديداً  ت�صكل  بال�صودان 

ال�صوداين، وتتناق�س مع التزامات ال�صودان 

وفق املواثيق الدولية التي حتظر التدخل 

االأخرى، خ�صو�صًا بدعم  الدول  يف �صوؤون 

هذا  تناق�س  عن  ف�صاًل  م�صلحة،  منظمات 

ال�صودانية  الوطنية  امل�صالح  مع  الدعم 

ب�صبب ت�صنيف حما�س لدى عدد من الدول 

املتحدة  الواليات  بينها  ومن  املوؤثرة 

كمنظمة اإرهابية.

حما�س  ا�صتثمارات  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 

املحتجزة ت�صمل فندق برادي�س باخلرطوم، 

وح�صان  القاب�صة  الفيحاء  و�رشكتي 

من  وعدد  اجلاهزة،  للخر�صانة  والعابد 

املحال واملكاتب التجارية.

من  الكثري  ي�صوبها  اال�صتثمارات  اإن  وقال 

ب�صبب  والف�صاد  واملح�صوبية  املحاباة 

ال�صعبي   باالأمن  الع�صوية  حما�س  عالقة 

االخوانى للنظام البائد.

 بغداد )د ب اأ(-

اأعلنت وزا ة ال�صحة والبيئة يف العراق    

ال�صبت اأنه مت ت�صجيل 3543 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�صتجد امل�صبب ملر�س 

االإجمايل  العدد  لريتفع  )كوفيد-19(، 

لالإ�صابات يف البالد اإىل 692 األفا و241.

 وذكرت اإح�صائية لوزارة ال�صحة والبيئة 

جديدة  وفاة  حالة   18 ت�صجيل  مت  اأنه 

اإىل  الوفيات  اإجمايل  لي�صل  بالفريو�س، 

.13383

اأنه مت ر�صد 2820  االإح�صائية  واأو�صحت 

لريتفع  الفريو�س،  من  �صفاء جديدة  حالة 

اإجمايل حاالت ال�صفاء اإىل 632998. 

ومن املنتظر اأن ت�صل بعد غد االإثنني اأوىل 

العراق  اإىل  �صحنات لقاح فريو�س كورونا 

ليبداأ يف وقت الحق عملية التلقيح على 

الفئات امل�صمولة وفق جدول زمني.

�سنعاء-)د ب اأ(:

للحكومة  املوايل  اليمني  اجلي�س  اأعلن   

ال�رشعية، ام�س ال�صبت، مقتل اأكرث من 350 

عن�رشا من احلوثيني يف معارك مبحافظة 

ماأرب، �رشقي البالد، خالل ال�صاعات املا�صية. 

وقال املركز االإعالمي للقوات امل�صلحة يف 

بيان :"اإن رجال اجلي�س الوطني م�صنودين 

دعم  حتالف  وطريان  ال�صعبية  باملقاومة 

�صاعة  الـ30  خالل   خا�صوا  ال�رشعية، 

املا�صية معارك عنيفة �صد ميلي�صيا احلوثي 

وامل�صجح  والك�صارة  �رشواح  جبهات  يف 

عن�رشاً   350 من  اأكرث  م�رشع  عن  اأ�صفرت 

من امليلي�صيا، اإىل جانب ع�رشات اجلرحى 

واالأ�رشى". 

كذلك  خلفت  املعارك  "اأن  البيان:  واأ�صاف 

ومن  العتاد،  يف  للحوثيني  اأخرى  خ�صائر 

�صمنها تدمري 8 دوريات كانت حتمل معدات 

دعم  حتالف  طريان  دّمر  فيما  وذخائر، 

حتمل  كانت  حوثية  دوريات   6 ال�رشعية 

تعزيزات يف طريقها اإىل امليلي�صيا يف ذات 

اجلبهات". 

التحالف  طريان  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 

احلوثية يف  للميلي�صيا  ا�صتهدف جتمعات 

مواقع متفرقة بجبهات �رشواح وامل�صجح 

والك�صارة،"اأ�صفرت عن �صقوط ع�رشات القتلى 

وتدمري  امليلي�صيات  �صفوف  واجلرحى يف 

اآليات ومعدات قتالية تابعة لها".

دعوة البرلمان لالنعقاد ومنح الثقة لحكومة الدبيبة

اآالف المتظاهرين يحت�سدون في �سوارع العا�سمة الجزائرية
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 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ املالك

 السيد/ فيجاى كومار شاندواىن

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

            153001  : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2011/02/10     

كومار  فيجاى  السيد/  باس��م:   

شاندواىن

 وعنوانه: ص.ب 52315، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 واملسجلة تحت رقم : )153001(  بتاريخ: 2012/08/12 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

  : تاريخ  وحتى   2021/02/10  : يف  الحامية  انتهاء  تاريخ  من 

    2031/02/10

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ املالك

 ش. شباب الدوحة لزينة السيارات والهواتف املتحركة )ش ذ م م (

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

            155288  : ب��ال��رق��م  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2011/04/04     

لزينة  الدوحة  شباب  ش.  باس��م:   

السيارات والهواتف املتحركة

)ش ذ م م (

 وعنوانه: ديرة، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 واملسجلة تحت رقم : )155288(  بتاريخ: 2011/12/15 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

  : تاريخ  وحتى   2021/04/04  : يف  الحامية  انتهاء  تاريخ  من 

    2031/04/04

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كلر بلس بيدلينن اندسرتي ذ م م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 335893         بتاريخ : 20/09/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باس��م: كلر بلس بيدلينن اندسرتي ذ.م.م.

العربية  اإلمارات  22357، عجامن،  وعنوانة: ص.ب 
املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
ل��آرسة,  آغطية  اآلرسة,  ل��وازم  ل��آرسة,  بطانيات 
من  آغطية  قطنية,  منسوجات  آقمشة,  رشاشف, 
للمخدات,  آغطية  للوسائد,  آغطية  لألثاث,  النسيج 
يف  لالستخدام  آقمشة  آقمشة,  ل��آب��واب,  ستائر 

للمخدات,  أكياس  محبوك,  غري  نسيج  من  أقمشة  ناموسيات,  للفرش,  اغطية  النسيج, 
لحاف, أكياس للنوم, اغطية للموائد, مخمل. مطرزات من النسيج تعلق عيل الجدران, 

أقمشة صوفية يف الفئة 24.
الواق�عة بالفئة: 24

وصف العالمة : داخل مستطيل أزرق داكن، مكتوب بأحرف زرقاء فاتحة كلامت إنجليزية
REAL REST الراحة الحقيقية وتحت ذلك مكتوب The real choice الخيار الحقيقي 
بخط مستقيم عىل كال الجانبني فوق عبارة REAL REST يوجد تصميم فراش ووسادة 

كام هو موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

كلر بلس بيدلينن اندسرتي ذ م م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 335899         بتاريخ : 20/09/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باس��م: كلر بلس بيدلينن اندسرتي ذ.م.م.

اإلم��ارات  عجامن،   ،22357 ص.ب  وعنوانة: 

العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

فرشات، مخدات، األثاث يف الفئة 20.

الواق�عة بالفئة: 20

كلامت  فاتحة  زرقاء  بأحرف  مكتوب  داكن،  أزرق  مستطيل  داخل   : العالمة  وصف 

 The real choice الحقيقية وتحت ذلك مكتوب  الراحة   REAL RESTإنجليزية

يوجد   REAL REST عبارة فوق  الجانبني  كال  مستقيم عىل  بخط  الحقيقي  الخيار 

تصميم فراش ووسادة كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

  اسم الرشكة : استوديو فوتوغرافيا  ش. ذ.م.م
العنوان :  محل تجاري رقم 4 ملك عبدالباسط عمر عبيد املاجد، ديرة، الراشدية. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1151713   رقم الرخصة  724660  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :   27-12-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-12-27

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م  فوتوغرافيا  استوديو   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   27-12-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-12-27

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 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

دبي ـ وام:

مراكز  اغالق  عن  العدل  وزارة  اأعلنت 

دبي  اإمارة  يف  املتعاملني  ا�سعاد 

متا�سيًا مع توجيهات القيادة الر�سيدة 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف 

يف رقمنة اخلدمات احلكومية وا�سعاد 

املتعاملني والرتقاء بتجربة العمالء 

يف حتقيق اق�سى درجات الكفاءة يف 

تقدمي اخلدمات.

واكد �سعادة امل�ست�سار الدكتور �سعيد 

باأعمال  القائم  النقبي  بحبوح  علي 

وكيل وزارة العدل ان الوزارة ما�سية 

ظل  يف  ال�سرتاتيجية  خلطتها  وفقًا 

الدعم احلكومي الالحمدود يف رقمنة 

اخلدمات التي تقدمها ملتعامليها عرب 

من�ساتها اللكرتونية والذكية وت�سعى 

من خاللها اىل تلبية توقعات اجلمهور 

بات  حيث  والكفاءة  املرونة  واإبداء 

اليوم توافر اخلدمات الرقمية �رضورة 

التطورات  مواكبة  ملحة حتتم علينا 

فاملكاتب  املجال  هذا  يف  ال�رضيعة 

الرقمية مفتوحة للجمهور على مدار 

ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع، وت�ستمر يف 

تقدمي خدماتها حتى يف اأثناء اأزمات 

ال�سحة العامة، مثل جائحة كوفيد - 

19 ،على عك�س املكاتب التقليدية، كما 

اأن املعامالت الرقمية ل ت�ستهلك وقتًا 

طوياًل وتقلل من العبء الإداري على 

ي�ساهم  مما   ، واملحامني  املراجعني 

يف ا�ستمرار عمل املحاكم وعدم تعطل 

م�سالح اجلمهور وبذات الوقت ي�ستفيد 

تقليل  يف  الرقمنة،  من  املوظفون 

املهمات املتكررة املوكلة اإليهم وتزداد 

�سعادة املتعاملني، ويحقق املوظفون 

م�ستوى اأعلى من الر�ساء الوظيفي.

واأ�ساف النقبي ان وزارة العدل تنوي 

ا�ستكمال اغالق جميع مكاتب ا�سعاد 

واعتماد  الق�ساء  دور  املتعاملني يف 

رقمنة اخلدمات التي تقدمها يف هذه 

املراكز وفقًا خلطة اعدت وفقا جلدول 

زمني �سيجري تنفيذه ب�سكل تدريجي.

عرب  نوهت  قد  العدل  وزارة  وكانت 

التوا�سل  و�سائل  يف  من�ساتها 

عرب  خدماتها  توفري  عن  الجتماعي 

املن�سات اللكرتونية الذكية التابعة 

لها �سواء من خالل دخول املتعاملني 

www.moj.اىل موقعها اللكرتوين

تطبيقاتها  حتميل  او   gov.ae
او   App Store الـ  عرب  الذكية 

الـ Google Play او عرب مركز 

الت�سال بالوزارة على الرقم املجاين 

توفر  ال�سياق  هذا  ويف   800333333

وزارة العدل العديد من الأنظمة الذكية 

اللكرتوين  الت�سديقات  نظام  مثل 

توفر  كما  الذكي  املحامي  ونظام 

الوزارة  يف  املعلومات  تقنيه  اداره 

كذلك �سفحة على موقعها اللكرتوين 

الر�سمي خم�س�سة ل�ستقبال اي �سكاوى 

او مالحظات يف حال وجود عطل او 

اللكرتونية  اخلدمات  يف  فني  خلل 

املقدمة، وذلك لتقدمي الدعم املطلوب 

عرب الرابط اللكرتوين

h t t p s : / / w w w . m o j .

gov.ae/ar/services/

helpdesk.aspx او من خالل 
وذلك  ال�سكوى  مقدم  مع  التوا�سل 

الو�سول  بهدف  م�سكلته  حلل  متهيداً 

ا�سعاد املتعامل وت�سهيل مهمته  اىل 

واخت�سار الوقت واجلهد.

يذكر ان اخلدمات التي كانت تقدم يف 

مركز �سعادة املتعاملني هي خدمات 

املحامني واملرتجمني واخلرباء وخدمة 

الر�سمية،  املحررات  على  الت�سديق 

حيث مت حتويل جميع هذه اخلدمات 

اىل خدمات الكرتونية وذكية ل تتطلب 

ح�سور املتعامل الذي ميكنه احل�سول 

على الوثيقة امل�سدقة الكرتونيا وميكن 

للجهات وا�سحاب العالقة التحقق من 

جميع  وان  التحقق  برمز  الت�سديق 

هذه اخلدمات تتطلب الدخول بالهوية 

الرقمي  التحول  يعزز  مما  الرقمية 

ال�رضية  وي�سمن  الرقمية  والهوية 

و�سالمة الإجراءات.

اأبوظبي-الوحدة:

اتفاقية  ال�سفن  لبناء  اأبوظبي  �رضكة  وقعت   

متبادلة مع نوفامارين، ال�رضكة العاملية الرائدة 

يف ت�سنيع وبناء القوارب ذات اخل�سائ�س الفريدة.

ومبوجب التفاقية، �ستقوم اأبوظبي لبناء ال�سفن 

بت�سميم قوارب �سلبة قابلة للنفخ ذات عالمة 

جتارية م�سرتكة وت�سنيعها وت�سويقها يف دولة 

الإمارات، بينما �ستتوىل نوفامارين ت�سويق �سفن 

اأبوظبي لبناء ال�سفن يف اأوروبا.

ما�سي،  دافيد  ال�سرتاتيجية  التفاقية  وقع 

اأبوظبي لبناء ال�سفن  الرئي�س التنفيذي ل�رضكة 

ل�رضكة  التنفيذي  الرئي�س  بريو،  وفران�سي�سكو 

نوفامارين، على هام�س معر�س الدفاع البحري 

"نافدك�س 2021" .
اأبوظبي  �ست�ستك�سف  التفاقية،  بنود  ومبوجب 

لبناء ال�سفن ونوفامارين الفر�س ال�سوقية للقوارب 

القابلة للنفخ يف منطقة دول جمل�س  ال�سلبة 

التعاون اخلليجي واأوروبا، و�ستطوران ت�ساميم 

وحلول متخ�س�سة بناًء على متطلبات العمالء 

املختلفة.

تهدف التفاقية اإىل بناء تعاون طويل الأمد بني 

ال�رضكتني، وت�سمح ل�رضكة اأبوظبي لبناء ال�سفن 

بت�سنيع القوارب ال�سلبة القابلة للنفخ حمليًا 

باأبعاد ترتاوح بني 8-20 مرتاً- بحيث تتو�سع 

تو�سعًا ملحوظًا يف حمفظة منتجاتها احلالية.

وت�ستهر القوارب ال�سلبة القابلة للنفخ باأدائها 

وثباتها يف حالت البحر املتباينة، وتعترب اليوم 

مف�ّسلة يف العديد من ال�سيناريوهات البحرية 

بف�سل متانتها وتنوع ا�ستخداماتها. اإن بنية هذه 

بالرغوة  املح�سوة  اإطاراتها  وت�سميم  القوارب 

يجعلها متميزة وذات قدرة عالية على الطفو يف 

املاء والثبات يف جميع اأحوال الطق�س وتقلباته، 

وت�ستعمل   .. ثقيلة  حمولت  نقل  عند  حتى 

اجليو�س والقوات اخلا�سة حول العامل القوارب 

ال�سلبة القابلة للنفخ عالية الأداء يف عدد من 

العمليات، مثل البحث والإنقاذ والعرتا�س.

جديدة  فر�سًا  التفاقية  تتيح  اأن  املتوقع  ومن 

ل�رضكة اأبوظبي لبناء ال�سفن بينما تعزز مهمة 

ال�رضكة املتمثلة يف تقدمي حلول مبتكرة وموثوقة 

وجهاتها  لعمالئها  القيمة  اإ�سافة  �ساأنها  من 

املعنية على ال�سعيدين الع�سكري واملدين.

اأبوظبي ـ الوحدة:

تنطلق م�ساء اليوم الأحد، اأوىل حلقات املرحلة الثانية من برنامج 

»املنكو�س«يف مو�سمه الثاين، الذي تنتجه جلنة اإدارة املهرجانات 

والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، يف اإطار ا�سرتاتيجيتها الثقافية 

الهادفة ل�سون الرتاث وتعزيز الهتمام بالأدب وال�سعر والفن العربي 

الأ�سيل، وذلك يف متام ال�ساعة العا�رضة م�ساًء بتوقيت الإمارات، 

وعلى الهواء مبا�رضة من م�رضح �ساطئ الراحة باأبوظبي وعرب قناتي 

"بينونة" و "الإمارات".
و�سيتم خالل احللقة الإعالن عن �رضوط واآلية املناف�سة يف املرحلة 

املبا�رضة الثانية، وذلك من خالل اأع�ساء جلنة التحكيم التي ت�سم 

كل من: ال�ساعر حممد بن م�سيط املري من الإمارات، وال�ساعر واملن�سد 

�سايع فار�س العيايف من اململكة العربية ال�سعودية، والأكادميي 

الدكتور حمود جلوي من دولة الكويت.

وتظم املرحلة الثانية 12 مت�سابقًا، وقد تاأهل منهم لغاية الآن 10 

مت�سابقني، حيث تبقى مت�سابقني اثنني �سيتم الإعالن عنهم بعد 

انتهاء فرتة ت�سويت امل�ساهدين مطلع احللقة القادمة.

وكانت الأم�سية الثالثة من رحلة البحث عن فار�س املنكو�س قد 

اأ�سفرت عن تاأهل كل من )عبداهلل فهد ال�سخابرة وم�سعود بن �سعفول( 

من ال�سعودية، بقرار جلنة التحكيم.

»العدل« تغلق مراكز اإ�سعاد المتعاملين بدبي وتوفر خدماتها عبر 

المن�سات الذكية

�سراكة بين اأبوظبي لبناء ال�سفن و »نوفامارين« 

لت�سنيع قوارب �سلبة قابلة للنفخ

محطة جديدة من »المنكو�س« تنطلق من 

م�سرح �ساطئ الراحة باأبوظبي اليوم
تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:
الشاميس  حسن  بن  ماجد  سلطان  عبدالله  األول:  :الطرف  من 

الجنسية: االمارات
 اىل الطرف الثاين: عيل محمد نارص محمد املسحل املهريي الجنسية: 

االمارات
 باالسم التجاري )مطعم اليارس ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
االقتصادية بعجامن رقم ) 28938 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 اإعالن تنازل عن رخ�صة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

024488400 فاك�س 024488201
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 تاريخ االعالن : 2021-02-25 
رقم االعالن : 2021/2084

إعالن بالنرش
يف الدعوى رقم 45/2021/458  طعن عقاري

موضوع الدعوى :
 قبول الطعن شكال وموضوعاً ونقض الحكم املطعون فيه ووقف تنفيذه واحالة الدعوى 
الرسوم  ضدة  املطعون  والزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  لنظرها  االستئناف  محكمة  اىل 

واملصاريف واالتعاب.
طالب االعالن : حسني احمد نارص صفته بالقضية: طاعن  املطلوب اعالنهم :  1 - فورتشن 

انفستمنت ليمتد صفته بالقضية: مطعون ضده
2 - مجموعة/ فورتشن لالستثامر )ذ.م.م ( صفته بالقضية: مطعون ضده

موضوع اإلعالن 
نعلنكم بأن الطاعن أقام عليكم الطعن املذكور أعاله ويتوجب عليكم الحضور إىل محكمة 

التمييز و ذلك للرد عىل صحيفة الطعن املقدمة ضدكم .
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رئي�س الق�صم

�صالم دروي�س الوحداني
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�إعالنات

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
نجمة املرجان للتجارة العامة ش.ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 344729         بتاريخ : 10/02/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: نجمة املرجان للتجارة العامة ش.ذ.م.م.

العربية  اإلمــارات  ديب،   ،99321 ص.ب  وعنوانة: 
املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
وتفعيل  األعامل  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية 
عىل  املبارشة  والدعاية  اإلعالن  املكتب،  النشاط 
يف  لآلخرين  املبيعات  ترويج  الحاسوب،  شبكات 

الفئة  35.
الواقـعة بالفئة: 35

وصف العالمة : كُِتب نص العالمة التجارية GooXoom بطريقة مميزة، حيث يظهر 
حرف G مشابًها ملفتاح الربط وحريف O تشبيًها بالصواميل وميثل حرف X الرباغي. كتبت 
 Tools باللون األزرق يظهر أسفلها عبارة X جميع األحرف باللون األحمر وكتب حرف
هو  كام  اإلنجليزية  باللغة  وبأحرف   and knowledge Builds civilization

موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
صن مكس لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 343257         بتاريخ : 16/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
البناء  مواد  لتجارة  مكس  صن  باســم: 

ش.ذ.م.م.
اإلمارات  ديب،   ،41345 ص.ب  وعنوانة: 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
أجهزة ومنشآت صحية، حنفيات يف الفئة 11.

الواقـعة بالفئة: 11
التجارية  العالمة  نص  كتابة  تم  األسود،  باللون  خاص  بخط  العالمة:  وصف 
MYDEX بحرف أسود باللغة اإلنجليزية. حيث يتم تصوير الحروف E عىل أنه 
3 أسطر فقط وميتد الخط األوسط من الحرف E باتجاه الحرف X الذي يتقاطع 

معه كام هو موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
أضواء الجزيرة للكهربائيات ش.ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 343084           بتاريخ : 12/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: أضواء الجزيرة للكهربائيات ش.ذ.م.م.

وعنوانة: ص.ب 41212، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الطهي  و  البخار  ليد  وتو  التدفئة  و  لإلنارة  أجهزة 
ولألغراض  املياه  وتوريد  التهوية  و  والتجفيف  والتربيد 
الشخيص,حنفيات  لإلستخدام  كهربائية  مراوح  الصحية.، 

]صنابري[,مثبتات مواسري الحامم ىف الفئة 11.
الواقـعة بالفئة: 11

التجارية  العالمة  نص  كُتب  اللون،  أزرق  مستطيل  مربع  عن  عبارة   : العالمة  وصف 
Eurospring بخط خاص بأحرف كربى ويف الجزء السفيل من ذلك نحو اليمني، كُتب 
األدوات الصحية كال النصني كُِتبا باللون األزرق الفاتح. عىل رأس النصوص توجد ثالثات 
موجات مثل منحنيات كلها باللون األزرق ولكن يخف الظل واحدة تلوى األخرى كام هو 

موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

انزون موفر خدمات الرشكات

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 339654         بتاريخ : 18/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: انزون موفر خدمات الرشكات.

ــارات  اإلم ديب،   ،487644 ص.ب  وعنوانة: 

العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

إدارة  املهنية,إستشارات  األعامل  إستشارات 

األعامل,محاسبة,تدقيق الحسابات,مسك الدفاتر,دعاية وإعالن ,الدعاية والطباعة,أبحاث 

العامة,خدمات  الحاسوب,العالقات  شبكات  عىل  املبارشة  والدعاية  التسويق,اإلعالن 

السكرتارية يف الفئة 35.

الواقـعة بالفئة: 35

مكتوبة باللون األزرق بأحرف إنجليزية،   Just POA وصف العالمة : عبارة عن كلمة

حيث أن األحرف  O P و A كُتبت بلون داكن كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

انزون موفر خدمات الرشكات

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 339653         بتاريخ : 18/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: انزون موفر خدمات الرشكات.

وعنوانة: ص.ب 487644، ديب، اإلمارات العربية 

املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

إدارة  املهنية,إستشارات  األعــامل  إستشارات 

األعامل,محاسبة,تدقيق الحسابات,مسك الدفاتر,دعاية وإعالن ,الدعاية والطباعة,أبحاث 

العامة,خدمات  الحاسوب,العالقات  شبكات  عىل  املبارشة  والدعاية  التسويق,اإلعالن 

السكرتارية يف الفئة 35.

الواقـعة بالفئة: 35

مكتوبة باللون األزرق الداكن ، مكتوب أسفلها   InZone وصف العالمة : عبارة عن كلمة

كام هو موضح بالشكل املرفق.  corporate services provider
االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
وينشاو هايربماركت ش.ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 343881           بتاريخ : 27/01/2021
 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: وينشاو هايربماركت ش.ذ.م.م.

وعنوانة: ص.ب 430158، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الخبز والفطائر و حلويات وكعك ,فطائر,بيتزا,صلصات 
]توابل[,شاي,بوظة )أيسكريم( يف الفئة  3.

الواقـعة بالفئة: 03

وصف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية Baketake كتبت بشكل مميز باللون 

لطفلة صغرية  تخييل  رسم  ويعلوها  كوب  داخل   t الحرف  كتب  حيث  األسود 
باللونني االسود واألبيض تسري نحو اليمني وتحمل خبزة باللون الذهبي كام هو 

موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 
يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
شنزهن وانيو انرتناشيونال تريد كو ليمتد

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 343679           بتاريخ : 23/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
كو  تريد  انرتناشيونال  وانيو  باســم: شنزهن 

ليمتد.
وعنوانة: غرفة رقم 706 ، جيياكيس بالزا، رقم 
شارع  مينزي،  مجتمع  افينيو،  مينزي   ،  318
مينزي، منطقة لونجوا ، شنتشن قوانغدونغ 

الصني 518000.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

مواد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مواد  منها،  خليط  وكل  نفيسة  غري  معادن 
معدنية لخطوط السكك الحديدية )كبالت(، حبال وأسالك غري كهربائية من معادن غري 
معدنية، خزائن  وأنابيب  مواسري  معدنية صغرية،  نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات 
حفظ الوثائق واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غري نفيسة غري واردة يف 

فئات أخرى، خامات يف الفئة 6.
الواقـعة بالفئة: 06

وصف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية EOCEAN مكتوبة بشكل مميز يف الالتينية 
واللون األسود كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 
لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مستودع العناية الصحية لالدوية ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 342477         بتاريخ : 02/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
لالدوية  الصحية  العناية  مستودع  باســم: 

ذ.م.م.
وعنوانة: ص.ب 45459، الشارقة، اإلمارات 

العربية املتحدة.
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:
مستحرضات صيدالنية ، أدوية لألغراض البرشية يف الفئة  5.

الواقـعة بالفئة: 05
مع  إنجليزية  بأحرف  مكتوب   QuRx التجارية  العالمة  نص   : العالمة  وصف 

تصميم كروي أزرق عىل يساره كام هو موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

وشق للعطور ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 342467        

 بتاريخ : 02/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: وشق للعطور ذ.م.م.

وعنوانة: مكتب رقم 3 الروضة 2 عجامن، اإلمارات 

العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

عطور، مستحرضات تجميل يف الفئة 3.

الواقـعة بالفئة: 03

العربية  باللغة  مكتوب   WSHAQ التجارية  العالمة  نص   : العالمة  وصف 

واإلنجليزية من األعىل واألسفل ، وفوقه هناك ظل يشبه صورة القطط الربية 

كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
نجمة وجدة للتجارة ش ذ م م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 339247           بتاريخ : 12/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: نجمة وجدة للتجارة ش ذ م م.

اإلمارات  ديب،   ،20494 ص.ب  وعنوانة: 
العربية املتحدة.

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل
املنتجات:

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ,جوارب قصرية, مالبس جاهزة, يف 
الفئة  25.

الواقـعة بالفئة: 25
كتبت   creativesteps الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  وصف 
األبيض ومكتوبة  اللون  a يف  الحرف  األزرق،  باللون  بشكل كبري و مميز 

بشكل أنيق كام هو موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
التجارية يف وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

مطعم فيلز

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 343881           بتاريخ : 09/02/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: مطعم فيلز.

ديب،   ،122893 ص.ب   ،1 الصناعية  القوز  وعنوانة: 

اإلمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

توفري  خدمات  والرشاب،  بالطعام  التموين  املطاعم، 

الفئة  يف  الكافترييات  املقاهي  املرشوبات،  و  األطعمة 

.43

الواقـعة بالفئة: 43

يشعر  التجارية  العالمة  نص   FEELS REStAURANt عن  عبارة   : العالمة  وصف 

مكتوب باللون األبيض داخل دائرة سوداء بخط خاص مع اثنني من الخطوط برتقالية 

تحت الحرف E املطعم مكتوب أدناه إنه تصميم متميز كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
سوبرماركت طالل ش.ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 343301           بتاريخ : 17/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: سوبرماركت طالل ش.ذ.م.م.

وعنوانة: ص.ب 14528، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو 
من  املصنوعة  واملستحرضات  الدقيق  اإلصطناعي،  والنب 
الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات املثلجة، 
عسل النحل والعسل األسود، الخمرية ومسحوق الخبيز، 

امللح والخردل، الخل، الصلصات )التوابل(،البهارات، الثلج, 
سندويشات  كعك,   , ىلىَ ُمحَّ كعك  بسكويت,  الشاي,  أساسها  شوكوالتة, مرشوبات  بيتزا, 

كتشاب ]صلصة[,مايونيز يف الفئة 30.
الواقـعة بالفئة: 30

 Haira وصف العالمة : كامل العالمة التجارية داخل مربع أسود، نص العالمة التجارية
املوجة  وداخل  التصميم.  مثل  دائرية  مبوجة  محاطة  بيضاء  إنجليزية  بأحرف  مكتوب 
موضح  كام هو  النص  أسفل  وموجة  لألواين،  وترتيب  تصميم  يوجد  النص  فوق  الدائرية 

بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

السمحة لتجارة العبايات والشيل .ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 342982         بتاريخ : 12/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: السمحة لتجارة العبايات والشيل .ذ.م.م.

العربية  ــارات  اإلم الشارقة،   ،21896 ص.ب  وعنوانة: 

املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس,مالبس جاهزة,برانس 

]مالبس[,مالبس محبوكة يف الفئة 25.

الواقـعة بالفئة: 25

اللون توجد صورة تشبه شكل  الذهبي، يف نفس  باللون  : داخل مربع  العالمة  وصف 

 AL التجارية  العالمة  ونص  الريش  بتالت  مع  الجناح  مثل  عباءة  مرتدية  نسايئ  وجه 

SAMHA ABAYAt مكتوب باللون الذهبي يف املنتصف داخل املربع كام هو موضح 

بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

ايرث بيويت لتجارة مستحرضات التجميل

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 340537         بتاريخ : 06/12/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

مستحرضات  لتجارة  بيويت  ايرث  باســم: 

التجميل.

اإلمارات  ديب،  التجاري،  الخليج  وعنوانة: 

العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

مستحرضات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف غسل ويك املالبس، مستحرضات 

تجميل،  مستحرضات  عطرية،  وزيوت  عطور  صابون،  وكشط،  وجيل  وصقل  تنظيف 

غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

الواقـعة بالفئة: 35

 OPAtRA ADVANCED االنجليزية  باللغة  كلامت  عن  عبارة   : العالمة  وصف 

الذهبي كام هو موضح  باللون  التينية  بحروف   SKINCARE tECHNOLOGIES

بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
داتش فارم ليمتد

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 339603           بتاريخ : 18/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: داتش فارم ليمتد.

ديب،   ،123004 ص.ب  ــة:  ــوان وعــن
اإلمارات العربية املتحدة.

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك 
املنتجات:

فواكه  الطازجة،  الخرضوات  و  البساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 
طازجة, البذور والنباتات و الزهور الطبيعية، يف الفئة 31.

الواقـعة بالفئة: 31
وصف العالمة : عبارة عن الكلامت Dutch Farm مكتوبة باللغة الالتينية 

وباللون األسود كام هو موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
التجارية يف وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

اِيرتيندز التجارية ش.ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 343874         بتاريخ : 27/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: اِيرتيندز التجارية ش.ذ.م.م.

العربية  اإلمارات  وعنوانة: ص.ب 72567، ديب، 

املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الفوتوغرايف  التصوير  وأدوات  وأجهزة  واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 

الوزن والقياس واإلشارة  والسيناميئ واألجهزة واألدوات البرصية وأجهزة وأدوات قياس 

واملراقبة )اإلرشاف( واإلنقاذ , أجهزة عرض,شاشات عرض,أجهزة تلفزيون، أجهزة تحكم 

عن بعد يف الفئة 9.

الواقـعة بالفئة: 09

الالتينية  يف  مميز  بشكل  مكتوبة   WOWNECt التجارية  العالمة   : العالمة  وصف 

واللون األسود الحرف E يف وضع مائل إىل اليسار كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
شنزهن وانيو انرتناشيونال تريد كو ليمتد

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 343680           بتاريخ : 23/01/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
كو  تريد  انرتناشيونال  وانيو  شنزهن  باســم: 

ليمتد.
رقم  بالزا،  ، جيياكيس  رقم 706  غرفة  وعنوانة: 
شارع  مينزي،  مجتمع  افينيو،  مينزي   ،  318
قوانغدونغ  شنتشن   ، لونجوا  منطقة  مينزي، 

الصني 518000.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الفوتوغرايف  التصوير  وأدوات  وأجهزة  واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 
الوزن والقياس واإلشارة  والسيناميئ واألجهزة واألدوات البرصية وأجهزة وأدوات قياس 
واملراقبة )اإلرشاف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف 
أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات لألجهزة 
النقد، آالت حاسبة، معدات وأجهزة حاسوبية  النقد، آالت تسجيل  بقطع  تعمل  التي 

ملعالجة البيانات، أجهزة
إخامد النريان. مفاتيح زمنية أتوماتيكية,كامريات تصوير سيناميئ يف الفئة 9.

الواقـعة بالفئة: 09
وصف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية tOBEAPE مكتوبة بشكل مميز يف الالتينية 

واللون األسود كام هو موضح بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

التالل لالزياء الرجالية ذ.م.م.

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 343881           بتاريخ : 23/12/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: التالل لالزياء الرجالية ذ.م.م.

وعنوانة: ص.ب 25307، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

القدم، بزات نظامية  مالبس جاهزة، مالبس داخلية ولباس 

يف الفئة 25.

الواقـعة بالفئة: 25

وصف العالمة : نص العالمة التجارية غيات مكتوبة باللغة اإلنجليزية بأحرف كبرية باللون 

النصوص هناك  www.ghayat.com عىل رأس   ، األسود، تحته مكتوب بخط صغري 

صورة لطائر أسود اللون كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

يونيجلوبايكس ش.م.ح-ذ.م.م يونيجلوبايكس ش.م.ح-ذ.م.م. 

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 341484         بتاريخ : 19/12/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: يونيجلوبايكس ش.م.ح-ذ.م.م.

، فيالت فالمنجو عجامن،  أ  62  01 01 09   وعنوانة: 

اإلمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

لوز  محرضة  ات  بطاطا,متور,ُمكىَسَّ فواكه,رقائق  رقائق 

أساسها  خفيفة  أطعمة  محفوظة،  فواكه  مطحون، 

الفواكه، فول سوداين ُمحرضَّ يف الفئة  29.

الواقـعة بالفئة: 29

الداكن  األزرق  باللون  التجارية UNICRUNCH مكتوب  العالمة  العالمة:  اسم  وصف 

مكتوب أسفله Healthy Snacks الوجبات الخفيفة الصحية. هناك رسم دائري أعىل 

االسم به تصميم لحصان بأجنحة داخل الدائرة كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

افاكري ميدل ايست ش.م.ح

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

املودعة تحت رقم: 339084           بتاريخ : 10/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: افاكري ميدل ايست ش.م.ح.

ديب،  ديب،  مبطار  الحرة  املنطقة  وعنوانة: 

اإلمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

مستحرضات  وبيطرية،  صيدالنية  مستحرضات 

واألطفال،  للرضع  وأغذية  الطبي  لإلستعامل  معدة  حمية  مواد  طبية،  لغايات  صحية 

األسنان، مطهرات، مستحرضات  األسنان وشمع طب  لصقات ومواد ضامد، مواد حشو 

إلبادة الحرشات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب يف الفئة  5.

الواقـعة بالفئة: 05

وصف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية AVALIFE كتبت بشكل مميز باللون األزرق 

باللون  الشعلة  يشبه  رسم  وبداخلها  الرمادي  باللون  دائرة  رسم  يسارها  وعىل  الداكن 

األزرق كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 
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16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير األحد 28 فرباير2021ـ العـدد 14681                 

 وزر�ء خارجية �آ�سيان  
يعتزمون مناق�سة �حتجاجات 

ميانمار �لأ�سبوع �لمقبل

طوكيو ـ )د ب �أ( :
خارجية  وزراء  اأن  اإخ��ب��اري  تقرير  ذك��ر   
)اآ�سيان(  اآ�سيا  ���رق  جنوب  دول  رابطة 
الأ�سبوع  اجتماع  لعقد  ترتيبات  يجرون 
يف  ميامنار،  يف  املوقف  ملناق�سة  املقبل 
بعدما  التطورات  فيه  تت�ساعد  الذي  الوقت 
اأطلقت ال�رطة هناك الغاز امل�سيل للدموع 

واعتقلت متظاهرين.
عن  اليابانية  "كيودو"  اأنباء  وكالة  ونقلت 
�سيكون  الجتماع  اأن  دبلوما�سية  م�سادر 
يف  اجلي�ش  ا�ستيالء  منذ  للرابطة  الأول 
انقالب  عرب  ال�سلطة  مقاليد  على  ميامنار 
اأطاح  اجلاري،  �سباط/فرباير  من  الأول  يف 
�سو  �سان  اأون  البالد  املدنية يف  بالزعيمة 

ت�سي وحكومتها.
العا�سمة  يف  الجتماع  عقد  املنتظر  ومن 
الأمانة  مقر  حيث  جاكرتا،  الإندوني�سية 
العامة للرابطة، مب�ساركة فعلية اأوافرتا�سية 

عرب النرتنت، بح�سب التقرير.
وماليزيا  اإندوني�سيا  اآ�سيان  رابطة  وت�سم 
وبروناي  وتايالند  و�سنغافورة  والفلبني 

وميامنار وكمبوديا ولو�ش وفيتنام.
لالأنباء  بلومربج  وكالة  نقلته  ما  وبح�سب 
الأع�ساء  الدول  معظم  اأعربت  التقرير،  عن 
يف الرابطة عن رغبتها يف ح�سور الجتماع، 
ومت دعوة وزير خارجية ميامنار الذي عينه 
امل�ساركة.  اإىل  النقالب  بعد  هناك  اجلي�ش 
على  ميامنار  اخلارجية يف  وزارة  ترد  ومل 

طلبات للتعليق على النباأ.
املدن  يف  ال�رطة  اإن  عيان  �سهود  وق��ال 
ياجنون  وبينها،  ميامنار،  يف  الرئي�سية 
اأم�ش م�ساركني  وماندالي ومونيوا، اعتقلت 
و�سهدت  النقالب،  �سد  الحتجاجات  يف 
امل�سيل  والغاز  النار  اإطالق  الأماكن  بع�ش 

للدموع لتفريق املتظاهرين.

خبير �ألماني يتوقع زيادة حادة في �إ�سابات كورونا
ز�ربروكن ـ )د ب �أ( :

جامعة  يف  ال�سيدلة  اأ���س��ت��اذ  يتوقع   
زاربروكن الأملانية، تور�سنت لري، اأن تكون 
املوجة الثالثة من جائحة كورونا قوية، 

مثل الثانية.
وقال لري، اخلبري يف توقعات كورونا، يف 
ت�ريحات لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ( 
يف زاربروكن: "افرت�ش بالفعل اأننا �سنكون 
قبل  لدينا  كانت  التي  الظروف  نف�ش  يف 

عيد امليالد )الكري�سما�ش(".
معدل  و���س��ول  اإمكانية  اأي�سا  وت��وق��ع 
لكل  حالة   200 نحو  اإىل  جمدداً  الإ�سابة 
مئة األف ن�سمة يف فرتة �سبعة اأيام بحلول 

الن�سف الأول من ني�سان/اأبريل.
وذكر لري اأن هناك تطورين م�سوؤولني عن 
الزيادة اجلديدة يف اأعداد كورونا، اأحدهما 
الزدي��اد  يف  الآخ��ذة  الربيطانية  الطفرة 
اأكرث عدوى  والتي رمبا تكون  اأملانيا،  يف 
اأحدث  بن�سبة 35%، م�سيفًا، وفقا لتحليل 
جامعة  يف  كورونا"  "حماكاة  بيانات، 
زارلند: "�سيكون هذا املتحور هو ال�سائد، 

و�سي�ستمر يف الرتفاع اإىل نطاق 90 +".
اأما التطور الثاين، بح�سب لري، فهو تزايد 
�سباط/فرباير  منت�سف  منذ  الخ��ت��الط 
اجلاري، الأمر الذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل 

زيادة اأعداد الإ�سابات.
عالقة  لهذا  يكون  اأن  "اخ�سى  وق���ال: 
با�ستئناف  ورمبا  الإغ��الق.  من  بالإرهاق 

احلياة الطبيعية يف بع�ش املجالت".
جتدر الإ�سارة اإىل اأنه من املقرر اإعادة فتح 
�سالونات ت�سفيف ال�سعر وجمالت اأخرى 
اإجراءات  واتخاذ  اأذار/مار�ش،  اأول  بحلول 
اأخرى نحو مزيد من الفتح بحلول 8 اآذار/
كان  لو  "حتى  لري:  وقال  املقبل.  مار�ش 

التخفيف معتدل، �سيكون له تاأثري".
وذك���ر ل��ري اأن���ه ل مي��ك��ن روؤي����ة ت��اأث��ري 
التطعيمات يف الوقت احلايل، مو�سحًا اأن 
هذا يرجع اإىل حقيقة اأن اأكرث من 95% من 
ال�سكان مل يتم تطعيمهم بعد، م�سيفًا اأنه 
ل ميكن روؤية تاأثري اللقاح اإل بعد تطعيم 
�سيناريو  "يف  وق��ال:  ال�سكان،  من   %30
هذه  اإىل  ن�سل  رمبا  اأننا  اتوقع  متفائل، 

الن�سبة يف حزيران/يونيو املقبل".

متطوعو»�سي ووت�ش«ينقذون ع�سر�ت 
�لمهاجرين في �لبحر�لمتو�سط

روما ـ )د ب �أ( :
�سفينة  منت  على  متطوعون  اأنقذ   
ع�رات   3- ووت�����ش  �سي  الإن��ق��اذ 
البحر  و�سط  الغرق  من  املهاجرين 

الأبي�ش املتو�سط.
من  تتخذ  التي  املنظمة  واأعلنت 
برلني مقراً لها اأم�ش ، اأنه مت نقل مئة 

و�سخ�سان اإىل ظهر ال�سفينة.
املطاطي  زورق��ه��م  اأن  واأ���س��اف��ت 
العديد  ك��ان  و  ال��ه��واء،  منه  ت�رب 
تقدمي  ويتم  منهكني  املهاجرين  من 

الرعاية الطبية لهم.
وكانت ال�سفينة �سي ووت�ش قد انقذت 
من حمنة  لجًئا   45 بالفعل  بالفعل 
وبح�سب  اجلمعة،  ي��وم  البحر  يف 
قا�رين  منهم   13 ك��ان   ، املنظمة 
ويعني  ب��ذوي��ه��م،  م�سحوبني  غ��ري 
الآن  موجودون  مهاجراً   147 اأن  هذا 
 .3 ال�سفينة �سي ووت�ش -  على منت 

اأن  الوقت  ذلك  يف  املنظمة  واأعلنت 
ال�سفينة غادرت ميناء مدينة بوريانا 
الإ�سبانية قبل اأكرث من اأ�سبوع بقليل 
�سبعة  ملدة  ا�سطراي"  "توقف  بعد   ،
اإىل  اخلمي�ش،  الطاقم  وو�سل   . اأ�سهر 
بعد  على  امل�ستهدفة  البحث  منطقة 

من  اأكرث  اأو   ، بحريًا  ميال   30 حوايل 
55 كيلومرتاً ، قبالة ال�سواحل الليبية.
وفًقا لالأمم املتحدة ، فقد حوايل 170 
البحر  و�سط  يف  حياتهم  �سخ�سًا 
هذا  الآن  ??حتى  املتو�سط  الأبي�ش 

العام.

خ�سائر بالماليين 
عقب �نفجار في ناد 

ترفيهي باألمانيا
كاوفبويرن ـ )د ب �أ( :

 ت�سبب انفجار �رب ناديًا ترفيهيًا يف ولية 
بافاريا الأملانية يف خ�سائر قدرت باملاليني.
اأتى  قد  النفجار  اأن  اأم�ش  ال�رطة  واأعلنت 
مدينة  يف  يقع  ال��ذي  املبنى  كامل  على 

اأم�ش اأول  ليلة  كاوفبويرن 
النفجار  ي�سفر  مل  ال�رطة،  بيانات  وبح�سب 
اإ�سابات، ومل يتم بعد حتديد مالب�ساته. عن 

وقال متحدث با�سم ال�رطة اإن قوة النفجار 
مل�سافة  الهواء  يف  حطام  تطاير  يف  ت�سببت 
الواجهة  يف  تلفيات  وح��دث��ت  م��رت.   200
من  قطع  وتناثرت  جماور،  ملنزل  الزجاجية 
املجاورة.  املباين  واجهات  على  احلجارة 
غرف  كانت  احلظ،  "حل�سن  املتحدث:  وقال 
الآخر".وقام  اجل��ان��ب  على  ال�سكان  ن��وم 
�سالمة  من  بالتاأكد  متخ�س�سون  مهند�سون 
ال�سكان  اإي��واء  مت  كما  امل��ج��اورة.  امل��ن��ازل 

الكنائ�ش. باإحدى  موؤقتا 

جماعة م�سلحة في نيجيريا تطلق �سر�ح 42 �سخ�ساً 
لجو�ش ـ )د ب �أ( :

حملية  ر�سمية  متحدثة  قالت   
اأم�ش اإن جماعة م�سلحة جمهولة 
اأطلقت �راح 42 �سخ�سًا، معظهم 
الأطفال، ول يزال املئات يف  من 

عداد املفقودين.
وق��ال��ت م���اري ن��وي��ل-ب��ريج��ي، 
ولي��ة  حاكم  با�سم  املتحدثة 
نيجرييا،  و�سط  غرب  يف  نيجر 
)د.ب.اأ(  الأملانية  الأنباء  لوكالة 
الذين  والأرب���ع���ني  الث��ن��ني  اإن 
اختطفوا  كانوا  �راحهم  اأطلق 
كاجارا  منطقة  يف  مدر�سة  من 
�سباط/فرباير،   16 يوم  بالولية 
من  والعديد  طفاًل   27 وبينهم 

موظفي املدر�سة واأ�رهم.
ويف �سياق مت�سل، مل يظهر اأثر ل� 
ثانوية  مدر�سة  طالبات  من   317
يف بلدة جاجنيبي بولية زامفارا، 

اختطفن �سباح اأول اأم�ش .
وت�����س��اع��دت ع��ل��ى ن��ح��و ح��اد 
عمليات الختطاف التي تقوم بها 
نيجرييا  يف  م�سلحة  جماعات 
ي�سار  املا�سية،  الأ�سهر  خ��الل 
الدول  اأكرب  هي  نيجرييا  اأن  اإىل 

الإفريقية من حيث عدد ال�سكان.
وكانت ع�سابة م�سلحة اختطفت 

20 �سخ�سًا يف ولية نيجر كانوا 
بعد  ملنازلهم  العودة  طريق  يف 

ح�سور حفل زفاف.
اأول/دي�سمرب  كانون  �سهر  ويف 
جمهولون  اختطف  امل��ا���س��ي، 
املدار�ش  تالميذ  من   300 حوايل 

غرب  ب�سمال  كات�سينا  ولية  يف 
البالد. وليزال م�سري املختطفني 
وزامفارا  كات�سينا  وليتي  من 
جمهول، يف حني اأطلق اخلاطفون 
يف  املختطفني  م��ن   53 ����راح 
هذا  �سابق  وقت  نيجر يف  ولية 

من  معظمهم  وك��ان  الأ���س��ب��وع، 
الن�ساء والأطفال.

ومل تعلن اأي جماعة م�سوؤوليتها 
الختطاف،  عمليات  من  اأي  عن 
ومل يت�سح ما اإذا كانت احلكومة 
دفعت فدية لإطالق �راحهم اأم ل.

 �لحكومة �لت�سيكية تعلن حالة طو�رئ 
جديدة في �لبالد

بر�غ ـ )د ب �أ( :
ح��ك��وم��ة  اأع���ل���ن���ت   
الت�سيك  ج��م��ه��وري��ة 
جديدة  ط��وارئ  حالة 
مل���دة ث��الث��ني ي��وم��ًا 
مل���واج���ه���ة ال��و���س��ع 
يف  املتفاقم  الوبائي 

البالد.
وت�������س���ت���م���ر ح���ال���ة 
 28 يوم  حتى  الطوارئ 
بح�سب  اأذار/م��ار���ش، 
اإذاع��ة  موقع  ذك��ره  ما 

اإنرتنا�سونال". "براغ 
النواب  جمل�ش  وك��ان 
اأول  رف�ش  الت�سيكي 
لتمديد  مقرتحًا  اأم�ش 
نظرا  ال��ط��وارئ  حالة 
له  ال��دع��وة  مت  لأن���ه 
من  طلب  على  ب��ن��اء 
الإقليميني،  احلكماء 
مو�سع  فهو  وبالتايل 

قانوين. ت�ساوؤل 
قانونا  املجل�ش  واأق��ر 
ب�������س���اأن اجل���وائ���ح 
ما  وه��و  اأم�����ش   اأول 

ال�سحة  وزارة  يعطي 
ا�ستثنائية،  �سالحيات 
تقول  احلكومة  ولكن 
كافية  لي�ست  اإن��ه��ا 
لأزمة فريو�ش  للت�سدي 
ب�سكل  اخلطرية  كورونا 

ا�ستثنائي.
ال�سلطات  و����س���ددت 
اأم�ش  اأول  الت�سيكية 
ت�سبب  بعدما  القيود، 
يف  ال��ف��ريو���ش  تف�سي 
الواقعة  ال��دول��ة  تلك 
و����س���ط اأوروب�������ا يف 
على  ب�سدة  ال�سغط 

للبالد. ال�سحي  النظام 
ال�سحة  وزارة  وقدرت 
ال����ع����دد الإج����م����ايل 
بعد  ال��وف��اة  حل���الت 
بفريو�ش  الإ�سابة  تاأكد 
كورونا ب�19 األفًا و999 

حالة.
واأظ����ه����رت ب��ي��ان��ات 
هوبكنز  جونز  جامعة 
الإ�سابات  اإجمايل  اأن 
بكوفيد-19  امل��وؤك��دة 
الت�سيك  جمهورية  يف 
و212  مليون  اإىل  و�سل 

األفًا و780.

تعر�سها  بعد  تك�سا�ش  بولية  �لأ�سر�ر  يتفقد  بايدن 
لعا�سفة قوية

هيو�سنت ـ )د ب �أ/ ت ك �أ( :
بايدن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ش  تفقد 
ال�رار التي تعر�ست لها ولية تك�سا�ش 
الأوىل  ال�سيدة  جراء عا�سفة قوية، برفقة 
احلزبني  من  بالولية  كبار  وم�سوؤولني 
اأول  خالل  ودعا  والدميقراطي،  اجلمهوري 
اإىل  كوارث  منطقة  اإىل  كرئي�ش  له  زيارة 

الوحدة.
تاميز  اأجنلي�ش  لو�ش  �سحيفة  ونقلت 
ختام  يف  قوله  ب��اي��دن  ع��ن  الأمريكية 
فريو�ش  �سد  للتطعيم  مبركز  زي��ارت��ه 
"عندما  هيو�سنت:  مدينة  يف  ك��ورون��ا 
تتعر�ش ولياتنا لكارثة، فاإن من يت�رر 
هو  بل  دميقراطيًا،  اأو  جمهوريًا  لي�ش 
لكم  "دعواتي  واأ�ساف:  اأمريكي".  مواطن 
العا�سفة.. �سوف نكون �ركاء  اأعقاب  يف 
تغطية  امل�ساعدة يف  خالل  من  حقيقيني 

اجلائحة". وهذه  العا�سفة  تكلفة 
وت��ل��ق��ى ب��اي��دن ا���س��ت��ق��ب��اًلح��اراً ل��دى 
التيار  ي�سودها  التي  للولية  زي��ارت��ه 
النتخابية،  حملته  خ��الل  امل��ح��اف��ظ 
كثري  يف  خ�����روا  الدميقراطيني  ولكن 
يف  املحلية  النتخابية  ال�سابقات  يف 
الكربى يف  املدن  تك�سا�ش، ل�سيما خارج 

الدميقراطيني. توؤيد  التي  الولية 
جامعة  اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  واأظهر 
تريبيون"  "تك�سا�ش  و�سحيفة  تك�سا�ش 

الناخبني  من  باملئة   45 اأن  ال�سهر  هذا 
العمل  ي��وؤي��دون  الولية  يف  امل�سجلني 

 44 يعار�سه  فيما  بايدن،  به  يقوم  الذي 
باملئة.

�لأمم �لمتحدة تدرج بنجالدي�ش في قائمة 
�لدول �لنامية

دكا ـ )د ب �( :
ال�سيخة  بنجالدي�ش  وزراء  رئي�سة  قالت   
نهائية  تو�سية  تلقت  بالدها  اإن  ح�سينة، 
من الأمم املتحدة باإدراجها يف قائمة الدول 
النامية،ح�سبما ذكرت اأم�ش وكالة بلومربج 

لالأنباء.
جنوب  يف  الواقعة  الدولة  تفقد  و�سوف 
اآ�سيا بع�ش امتيازات الأف�سليات التجارية 
وكندا،  الأوروب��ي  الحت��اد  اإىل  لل�سادرات 
القل منوا،  الدولة  انتقالها من و�سع  بعد 
يف حني اأن تكلفة القرتا�ش من املانحني 

حت�سن  ب�سبب  تنخف�ش  �سوف  الدوليني 
النظرة ب�ساأن خماطره.

وت�سجع بنجالدي�ش ، التي متثل مبيعاتها 
ال�سحنات،  من   ?80 اجلاهزة  املالب�ش  من 
الأقم�سة  اإىل  الإلكرتونيات  من  ال�سادرات 
و�سعها  ع��ن  للتخلي  حملة  م��ن  كجزء 
كدولة اأقل منواً. وبنجالدي�ش موؤهلة حاليًا 
الحت��اد  مع  جت��اري  اتفاق  اإىل  للتو�سل 
الر�سوم  من  معفيًا  و�سوًل  الأوروبي مينح 
ال�سادرات  جلميع  واحل�س�ش  اجلمركية 
ب�سبب  وال��ذخ��رية،  الأ�سلحة  با�ستثناء   ،

و�سعها كاأقل الدول منواً.

مك�سيكو �سيتي ـ )د ب �أ( :/
 ذكرت ال�رطة يف هندورا�ش اأن �ستة اأ�سخا�ش، بينهم رجل اأعمال 
�سول  بدرو  �سان  مدينة  و�سط  يف  بالر�سا�ش  حتفهم  لقوا  ب��ارز، 
اإن �سخ�سًا  ب�سمال البالد. وقال متحدث با�سم ال�رطة لل�سحفيني 
�سابعًا اأ�سيب بجروح ونقل للم�ست�سفى. ونقلت �سحيفة ل برين�سا 
جمهولني  اأ�سخا�سًا  اإن  قولهم  بال�رطة  م�سوؤولني  عن  اليومية 
مدينة يف  اأكرب  ثاين  الن�ساء يف  مبنى حتت  اإىل  ب�سيارة  توجهوا 
هندورا�ش، واأوقفوا ال�سحايا يف �سف ثم اأطلقوا عليهم النار، كما لو 

كانوا ينفذوا فيهم حكما بالعدام.
وافادت تقارير اإعالمية يف هندورا�ش اأن رجل الأعمال القتيل يدعى 
ميجيل كاريون وكان مر�سحًا يف النتخابات الربملانية عن حزب 

ليربا الي�ساري.
وكان قد مت ترحيل كاريون من باناما اإىل هندورا�ش عام 2017 بتهم 
تتعلق بالبتزاز وتبيي�ش الأموال. وبعد ق�ساء عام يف ال�سجن، متت 

ترباأته لعدم كفاية الأدلة.

مقتل 
�ستة 

�أ�سخا�ش  
بالر�سا�ش 

في 
هندور��ش
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 Aƒ°†dG ìÉàØe »∏Y íæªj ¥ôëªdG

π«Mô∏d ô°†NC’G

 ¬ªLÉ¡Ÿ ,ö†NC’G Aƒ°†dG ,»æjôëÑdG ¥ôëŸG ≈£YCG

 Éª«a  ájódÉÿG  ¤EG  ∫É≤àfÓd  ìÉàØe  »∏Y ÜÉ°ûdG

.»æjôëÑdG …QhódG øe ≈≤ÑJ

 ¥ôëŸG  ÚH  âØbƒJ  äÉ°VhÉØŸG  ¿CG  Éæª∏Yh

 ≈∏Y ¬dƒ°üëH ÒNC’G ìÉéæH â∏∏µJh ájódÉÿGh

 ¬aƒØ°U ¤EG  ìÉàØe »∏Y ÜÉ°ûdG  ∫É≤àfÉH  á≤aGƒe

.…QhódG ‘ ≥jôØdG ™e ácQÉ°ûŸGh

 ójó÷G ¬≤jôa äÉÑjQóJ ‘ ìÉàØe »∏Y •ôîæ«°Sh

.‹É◊G º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM ájódÉÿG πãª«°Sh

 ¥ÉØJ’ …OÉædG π°UƒJ ó©H ¥ôëŸG á≤aGƒe »JCÉjh

 π«ãªàd äÉcôH øªMôdG óÑY …Qƒ°ùdG ºLÉ¡ŸG ™e

 ácQÉ°ûŸG øe ìÉàØe »∏Y øµªàj ød å«M ,≥jôØdG

.ájódÉî∏d ¬dÉ≤àfG ¤EG iOCG Ée ÈcCG πµ°ûH ≥jôØdG ™e

»°ùbÉØ°üdGh »∏MÉ°ùdG ºéædG ø«H Ö≤Jôe ƒµ«°SÓc

ƒµ«°ûJÉH ïa »a »fÉª«°Sƒe §≤°ù oj ¿ÉjQ

 …RÉéM ó≤àØj IóL OÉëJG
Iôe ∫hC’

»fOQC’G ´QódG »FÉ¡f ∞°üf íeÓe º°SôJ á«fÉãdG ádƒédG 

 ,¢ùfƒJ  ‘  Ωó≤dG  Iôc  ¥É°ûY  QÉ¶fCG  ¬éàJ

 á©HÉàŸ ,QGƒ◊ »∏YƒH Ö©∏e ¤EG ,óMC’G Ωƒ«dG

 ‘ ,»°ùbÉØ°üdG ó°V »∏MÉ°ùdG ºéædG ƒµ«°SÓc

 øe á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G ÜÉ°ù◊ πLDƒe AÉ≤d QÉWEG

.»∏ëŸG …QhódG ôªY

 ¢ùeCG  ∫hCG  ,AÉ≤∏dG  áeÉbEG  ¢VÎØŸG  øe  ¿Éch

 QGôb ÖÑ°ùH ó¨∏d ¬∏«LCÉJ Qô≤J øµd ,¢ù«ªÿG

 »∏MÉ°ùdG  ºéædG  AÉ≤d  óYƒe  ÒNCÉàH  ±ÉµdG

 ¢SCÉc  QÉWEG  ‘ áYÉ°S  48 RƒdÉaƒH  „ƒj  ™e

.á«dGQó«ØfƒµdG

 á∏°ù∏°S á∏°UGƒe ,πMÉ°ùdG IôgƒL ≥jôa πeCÉjh

 Ωhób òæe É¡≤≤M »àdG á«dÉààŸG äGQÉ°üàf’G

 πàëj  ¬∏©L  É‡  ,…ójQódG  ó©°SC’G  ÜQóŸG

.á£≤f 26 ó«°UôH …QhódG áaÉ°Uh

 ¢SOÉ°ùdG QÉ°üàf’G øY »∏MÉ°ùdG ºéædG åëÑjh

 ÜÉgòdG á∏Môe AÉ¡fE’ ,…QhódG ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y

 »LÎdG ™e ¥QÉØdG ¢ü«∏≤Jh ,ÊÉãdG õcôŸG ‘

.(á£≤f 34) IQGó°üdG ÖMÉ°U

 ΩÉeCG á∏¡°S ¿ƒµJ ød »∏MÉ°ùdG ºéædG áª¡e øµd

 24 ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U »°ùbÉØ°üdG

 ¢†jƒ©J  ≈∏Y É k°üjôM ¿ƒµ«°S  …òdGh  ,á£≤f

.»LÉÑdG »ÑŸhC’G ΩÉeCG Ì©àdG

 ™e  ó¡©dG  ójóéàd  »°ùbÉØ°üdG  ™∏£àjh

 ∫ƒNO πÑb áaÉ°UƒdG ∂àØj ≈àM äGQÉ°üàf’G

 Úµµ°ûŸG ≈∏Y OôdG πLCG øe ,ÜÉjE’G á∏Môe

 ™jOƒJ ó©H ,¿ÉÑ∏LƒH ¢ù«fCG ÜQóŸG äGQób ‘

.É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO

 É kjOh »àjƒµdG √Ò¶f …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG »≤à∏j

 πÑ≤ŸG QGPBG/¢SQÉe øe øjöû©dGh ¢ùeÉÿG ‘

.Ú£°ù∏a á¡LGƒŸ GOGó©à°SG ,¢VÉjôdÉH

 óYƒe óªàYG ,Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¿Éch

 ,»æ«£°ù∏ØdG  √Ò¶æH …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG IGQÉÑe

 äÉ«Ø°üàdG  øª°V  ,πÑ≤ŸG  QGPBG/¢SQÉe  30 Ωƒj

 ⁄É©dG  ¢SCÉµd  á∏gDƒŸG  ácÎ°ûŸG  ájƒ«°SB’G

 ‘ IGQÉÑŸG  ΩÉ≤Jh  .2023 É«°SBG  ¢SCÉch  2022

 ô¡°T øe ’óH ,ÚÑîàæŸG ¥ÉØJG ó©H ,óYƒŸG Gòg

 OÉ–’G  √óªàYG  …òdG  ,πÑ≤ŸG  ¿GôjõM/ƒ«fƒj

 »àdG  ,áLhOõŸG  äÉ«Ø°üàdG  ±ÉæÄà°S’  …QÉ≤dG

 áëFÉL  ÖÑ°ùH  á«°VÉŸG  IÎØdG  ‘  âØbƒJ

 ÊÉãdG õcôŸG …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG πàëjh .ÉfhQƒc

 4 øe •É≤f 8 ó«°UôH á°ùeÉÿG áYƒªéŸG ‘

 Qó°üàŸG  »µHRhC’G  ÖîàæŸG  ∞∏N  ,äÉjQÉÑe

 ÖîàæŸG »JCÉj Éª«a ,äÉjQÉÑe 5 øe •É≤f 9`H

.•É≤f 4`H ÒNC’G õcôŸG ‘ »æ«£°ù∏ØdG

 ÚÑîàæŸG IGQÉÑe ≈∏Y »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdG º«Nh

 √òg øe ∫hC’G QhódG ‘ …Oƒ©°ùdGh »æ«£°ù∏ØdG

.ˆG ΩGQ ‘ âª«bCG »àdGh ,äÉ«Ø°üàdG

  ∫hC’G  ¢ùeCG  ,»àjƒµdG  ¿É£«N  äÉÑjQóJ  äó¡°T

 ó«©°S π°ü«ah …õæ©dG π°ü«a »FÉæãdG IOƒY ,á©ª÷G

 øY Éª¡HÉ«¨d äOCG »àdG áHÉ°UE’G øe Éª¡«aÉ©J ó©H

.RÉàªŸG …QhódG äÉ°ùaÉæe ábÓ£fG òæe ≥jôØdG

 ,≥jôØdG ™e á«YÉª÷G äÉÑjQóàdG á∏MQ …õæ©dG CGóHh

 â– á«∏«gCÉàdG äÉÑjQóàdG á∏MQ ó«©°S π¡à°SG Éª«a

.áeÓ°S øH ôgÉe »°ùfƒàdG êÓ©dG »FÉ°üNCG ±GöTEG

 GóZ É¡d Qô≤ŸG ≥jôØdG IGQÉÑe øY »FÉæãdG Ö«¨«°Sh

 É«©°S Éª¡JÉÑjQóJ RÉ¡÷G ∞ãµj å«M ,ÜÉÑ°ûdG ΩÉeCG

.áeOÉ≤dG ä’ƒ÷G ‘ Éª¡JÉeóN øe IOÉØà°SÓd

 ‘ ÊÉ©j …òdG ≥jôØdG äGQób õjõ©J πLCG øe ∂dPh

 øe ó°üM ,ôFÉ°ùN 3h ó«Mh ∫OÉ©àH …QhódG ¥ÉÑ°S

.∫hó÷G IôNDƒe ‘ º¡à©°Vh IóMGh á£≤f º¡dÓN

 áHƒ∏£ŸG ájõgÉé∏d Òª°S óªMCG ™aGóŸG π°Uh Éª«a

 äÉjQÉÑŸG ‘ ¬àcQÉ°ûe ôeCG  ≈≤Ñjh ,Éæ«ah É«fóH

 ÊÉÑ°SC’G  IOÉ«≤H  »æØdG  RÉ¡÷G  ájDhôH  ¿ƒgôe

.¬«°SƒN

 óªàYG »àdG öUÉæ©dG ºgCG óMCG ,Òª°S óªMCG ó©jh

 Ö«¨j  ¿CG  πÑb  ,»°VÉŸG  º°SƒŸÉH  ≥jôØdG  É¡«∏Y

.áHÉ°UE’G »YGóH …QÉ÷G º°SƒŸG ™∏£e

 OÉ©àHG  ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG  ,áª°UÉ©dG  OÉ–G  ø∏YCG

 øY á«°ùjÉªN ¢ù«fCGh ¢Uƒ«fi øÁCG ¬«ÑY’

.áHÉ°UEÓd Éª¡°Vô©J ÖÑ°ùH ,IÎØd ÖYÓŸG

 ∫ÓN áHÉ°UEÓd á«°ùjÉªNh ¢Uƒ«fi ¢Vô©Jh

 ,Iô≤e  º‚  ΩÉeCG  0-3  áª°UÉ©dG  OÉ–G  Rƒa

 …QhódG øe 15 ádƒ÷G ‘ ,á©ª÷G  ∫hC’G ¢ùeCG

.ÚaÎëª∏d …ôFGõ÷G

 ¬àëØ°U ÈY ¿É«H ‘ »ª°UÉ©dG …OÉædG ∞°ûch

 äÉ°UƒëØdG ¿CG ,∑ƒH ¢ù«a ™bƒe ≈∏Y á«ª°SôdG

 ≈∏Y öùµH ,á«°ùjÉªN ¢ù«fCG   áHÉ°UEG  âàÑKCG

 á«°ùjÉªN  ¢Vô©Jh  .øÁC’G  πMÉµdG  iƒà°ùe

 ™bhh ,πMÉµdG  iƒà°ùe ≈∏Y IÒ£N áHÉ°UE’

 ¬∏≤f πÑb ,IöTÉÑe Ò«¨àdG Ö∏Wh ,¢VQC’G ≈∏Y

 ºLÉ¡ŸG  ¿CG  ,¿É«ÑdG  ±É°VCGh  .≈Ø°ûà°ùŸG  ¤EG

 ,IÎØd ôNB’G ƒg Ö«¨«°S ,¢Uƒ«fi øÁCG ,ÜÉ°ûdG

.≈æª«dG áÑcôdG ‘ AGƒàdÉH ¬àHÉ°UEG ÖÑ°ùH

 ≥jôa ºLÉ¡e ¿ÉjQ öSÉj óªMCG π°UGh

 ¬jOÉf ™e ¬≤dCÉJ GôJÉHƒ«∏c Éµ«eGÒ°S

 òæe  ±GógCG  7  πé°S  Éeó©H  ,ójó÷G

 ‘ GQÉ©e »∏gC’G …OÉædG øe ¬LhôN

.»°VÉŸG ÊÉãdG ¿ƒfÉc/ôjÉæj ô¡°T

 IQGó°U ≈∏Y Iƒ≤H É°ùaÉæe íÑ°UCG ¿ÉjQ

 Éeó©H ,…öüŸG …QhódG ‘Góg Ö«JôJ

 ójó÷G ¬≤jôa ¢ü«ª≤H ±GógCG 6 πé°S

 ∞°Sƒj  ∞∏N  ÊÉãdG  õcôŸG  Óàfi

 ∂dÉeõdG ÜÉ©dCG ™fÉ°U ÉeÉHhCG º«gGôHEG

.±GógCG 7`H Ö«JÎdG Qó°üàj …òdG

 ÚªLÉ¡ŸG  ≥dCÉJ  IôgÉX  ¿CG  hóÑjh

 IóFÉ°ùdG  áª°ùdG  âëÑ°UCG  øjQÉ©ŸG

 ájöüŸG  IôµdG  »Ñ£≤d  áÑ°ùædÉH

 ôªY  ≥dCÉJ  Éeó©H  ,∂dÉeõdGh  »∏gC’G

 ,GQÉ©e  áfƒé∏d  πMQ  …òdG  ó«©°ùdG

 »ÁÉL  ∂dÉeõdG  ÜQóe  π°†a  Éªæ«H

 á°UôØdG  íæŸ  ¬LhôN  ƒµ«°ûJÉH

.…óªM ¿Ghôe ójó÷G ºLÉ¡ª∏d

 ´É£b ‘ ¬«dEG QÉ¶fC’G ¿ÉjQ óªMCG âØd

 ,á«Øjó¡àdG ¬à«dÉ©a π°†ØH ÚÄ°TÉædG

 ôjóŸG  …QóÑdG  ΩÉ°ùM  ™aO  Ée  ƒgh

 ‹É◊Gh  ,»∏gCÓd  ≥Ñ°SC’G  »æØdG

 ¬cGöTEGh πH √ó«©°üàd ,öüe ÖîàæŸ

 ≥jôØdG  QGƒ°ûe  ìÉààaG  ‘  ÓjóH

.2018-2017 º°Sƒe …QhódÉH

 ¿ƒµ«d  ¿ÉjQ  õ«¡Œ  ∫hÉM  »∏gC’G

 ºéædG  áØ«∏N  hCG  πÑ≤à°ùŸG  ºLÉ¡e

 §ÑJôj  …òdG  ,Ö©àe  OÉªY  ∫õà©ŸG

 ≥Ñ°Sh óYÉ°üdG ÖYÓdÉH ájƒb ábÓ©H

 ÈY áØjôW åjOÉMCG Éª¡æ«H äQGO ¿CG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe

 ôjÉæj ô¡°T ‘ ø°ùfi ìÓ°U á≤Ø°U

 ájóéH  ÒµØà∏d  ¿ÉjQ  â©aO  2018

 á°Uôa  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  π«MôdG  ‘

 π©ØdÉH  çóM  Ée  ƒgh  ,ácQÉ°ûŸG

 2019 AÉà°T ‘ áfƒ÷G ¤EG ¬eÉª°†fÉH

 º°Sƒe  ∞°üf  ‘  ±GógCG  7  πé°Sh

 …QhódÉH ≥jôØdG AÉ≤H ‘ Iƒ≤H ºgÉ°Sh

.RÉàªŸG

 º°SƒŸ  ÖYÓdG  IQÉYEG  áfƒ÷G  OóLh

 6 ¬dÓN πé°Sh  ,2020-2019 ôNBG

 Iƒ≤H ¬ë°TQ Ée Úaóg ™æ°Uh ±GógCG

.º°SƒŸG Gòg ™∏£e »∏gCÓd IOƒ©∏d

 äÉHÉ°ùM êQÉN ¬°ùØf óLh ¿ÉjQ øµd

 ¬cöTCG …òdG ,ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H ¬HQóe

 É«°SÉ°SCG ¬H ™aOh äGAÉ≤d 3 ‘ πjóÑc

 ‘ ôé«ædG π£H Öjó«fƒ°S IGQÉÑe ‘

.É«≤jôaEG ∫É£HCG …Qhód 32`dG QhO ÜÉjEG

 ¿ÉjQ  êhôN  ÊÉª«°Sƒe  π°†ah

 ø°ùfi  ìÓ°U  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  GQÉ©e

 ‘  Ωƒé¡dG  »FÉæK  ø°ùfi  ¿Ghôeh

 óbÉ©àdG  ”  Éeó©H  ,AGôª◊G  á©∏≤dG

 ºLÉ¡e  É«dGƒH  ÎdGh  ‹ƒ¨fƒµdG  ™e

.áfƒ÷G

 ø°ùfi ìÓ°U ≈∏Y ÊÉª«°Sƒe øgGQ

 ∫hC’G  öüe  ºLÉ¡e  ¬∏©éH  ó¡©Jh

 ,GQÉ©e πMQ …òdG ¿ÉjQ ÜÉ°ùM ≈∏Y

 áMƒª°S ¢VôY »æØdG ôjóŸG ¢†aQh

 ôjÉæj  ‘  ø°ùfi  ìÓ°U  IQÉ©à°S’

.»°VÉŸG

 ¬JQGóL  âÑãj  ⁄  ø°ùfi  ìÓ°U

 øe  ¬eÉª°†fG  ó©H  AGƒ°S  »∏gC’G  ™e

 º°Sƒe ‘ Úaóg §≤a πé°Sh »ÑfEG

 Éªc ,IGQÉÑe 13 ∫ÓN 2019-2018

 äÉjQÉÑe 5 ‘ Úaóg ÖYÓdG πé°S

 ,»°VÉŸG º°SƒŸÉH ôªMC’G ≥jôØdG ™e

.áMƒª°S ™e ¬JQÉYEG ‘ ≥dCÉJh

 ≥dCÉàdG º©W ø°ùfi ìÓ°U ±ô©j ⁄

 ≈ØàcGh ,»∏gC’G ™e ‹É◊G º°SƒŸG ‘

 π«é°ùJ  ¿hO  óMGh  ±óg  áYÉæ°üH

 ™e  É¡H  ∑QÉ°T  ,äÉjQÉÑe  8  ∫ÓN

 ¿ÉgôdG π©L Ée ƒgh ôªMC’G ≥jôØdG

 ÉÃ  áfQÉ≤ŸÉH  ¬FÉ≤H  ≈∏Y  GöSÉN

.¿ÉjQ óªMCG ¬eó≤j

 AÉ≤H  ádCÉ°ùe  ‘ ¬°ùØf  õ¨∏dG  Qôµàj

 …òdG  ,»∏gC’G  ºLÉ¡e  ø°ùfi ¿Ghôe

.á©ª÷G Ωƒ«dG 32`dG ¬eÉY πªcCG

 5  ∫ÓN  »∏gC’G  ™e  πé°S  ¿Ghôe

 äÉjQÉÑe 6 ¬∏°üØJh Éaóg 22 º°SGƒe

 ™e ¤hC’G ¬àjƒÄŸ ∫ƒ°UƒdG øY §≤a

.ôªMC’G ≥jôØdG

 º°SƒŸG Gòg ø°ùfi ¿Ghôe Rôëj ⁄h

 ∞jó¡àdG øY ΩÉ°U ¬fCG Éªc ±GógCG …CG

 ∫hC’G  øjöûJ/ôHƒàcCG  23  Ωƒj  òæe

 OGOƒdG  ∑ÉÑ°T  õg  ÚM  ,»°VÉŸG

 …QhO »FÉ¡f ∞°üf ÜÉjEG ‘ »Hô¨ŸG

 âfÉc  …QhódG  ‘h  ,É«≤jôaEG  ∫É£HCG

 ,»ÑfEG ΩÉeCG ôHƒàcCG 7 Ωƒj ¬aGógCG ôNBG

.Úaóg É¡àbh πé°Sh

 ΩÉ¡°S  íàa  ¿ÉjQ  öSÉj  óªMCG  ≥dCÉJ

 øe »æØdG RÉ¡÷Gh »∏gC’G IQGOE’ ó≤ædG

 ¿Ghôe OÉ©àHG πX ‘ ÒgÉª÷G ÖfÉL

 ¬aGógCG  ∫ó©eh  ∞jó¡àdG  øY  ø°ùfi

 òæe  »∏gC’G  ™e  ¬JÒ°ùe  QGóe  ≈∏Y

.ôªMC’G ≥jôØdG ±ƒØ°üd ¬eÉª°†fG

 ,IóL OÉ–G ±Îfi ,…RÉéM óªMCG …öüŸG ‹hódG Ö«¨j

 …hGó÷G …OÉædG πëj ÉeóæY ,¬≤jôa ±ƒØ°U øY Iôe ∫hC’

 ÒeC’G ¢SCÉc …QhO øe 21 ádƒ÷ÉH ,á«°SOÉ≤dG ≈∏Y ÉØ«°V

 äÉbÉ£ÑdG ºcGôJ ÖÑ°ùH ,ÚaÎëª∏d ¿Éª∏°S øH óªfi

 ƒJÉcÒŸG  ‘ IóL OÉ–ÉH  …RÉéM ≥ëàdGh  .AGôØ°üdG

 ∫hC’G øjöûJ/ôHƒàcCG ô¡°T ‘ Gójó–h ,»°VÉŸG »Ø«°üdG

 Ö¨j ⁄h ,…õ«∏‚E’G ¢ûà«ehôH â°Sh øe ÉeOÉb ,2019

.Ú◊G ∂dP òæe á«°SÉ°SC’G ¬≤jôa á∏«µ°ûJ øY

 4 ‘ êôN ,IóL OÉ–G ™e IGQÉÑe 18 …RÉéM ¢VÉNh

.áØ«¶f ∑ÉÑ°ûH É¡æe

 ¿EÉa ,…Oƒ©°ùdG ÚaÎëŸG …QhO á£HGQ äGAÉ°üME’ É≤ahh

 98`H IôµdG â«à°ûJ ‘ Ú©aGóŸG áªFÉb Qó°üàj …RÉéM

.Éà«à°ûJ

 ,Iôe 14 ójó°ùàdG ™æe ,%75 IôµdG ∑ÉµàaG ábóH RÉàÁ Éªc

 ¬≤jôa ‘ ∫hC’G õcôŸG É¡H πàëj Iôjô“ 969 Qôe Éªc

.(áë«ë°U %85)

 ´QO  ádƒ£Ñd  á«fÉãdG  ádƒ÷G  ≥∏£æJ

 å«M  ,óMC’G  Ωƒ«dG  ÊOQC’G  OÉ–’G

 äÉMƒª£H  ácQÉ°ûŸG  ¥ôØdG  ∂°ùªàJ

.IójóL

 äÉ¡LGƒe  4  áeÉbEG  ádƒ÷G  ó¡°ûJh

 óªfi ÒeC’G OÉà°S ≈∏Y É¡©«ªL ΩÉ≤J

.AÉbQõdÉH

 øY äôØ°SCG ób ¤hC’G ádƒ÷G âfÉch

 "0-1"  ÜÉë°S  ≈∏Y  äGóMƒdG  Rƒa

 Iôjõ÷Gh "0-2" á©≤ÑdG ≈∏Y ÉãeôdGh

 π«∏÷Gh  "1-3"  ¿OQC’G  ÜÉÑ°T  ≈∏Y

."0-1" §∏°ùdG ≈∏Y

 π£H πgCÉJ ≈∏Y ádƒ£ÑdG íFGƒd ¢üæJh

 ™HQC’G äÉYƒªéŸG øe áYƒª› πc
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ـ وام : راأ�س اخليمةـ 

 انطلقت اأم�س الأول اجلمعة مناف�سات الأ�سبوع 

الرابع ع�رش من دوري الدرجة الأوىل لكرة القدم 

باإقامة ثالث مباريات تقابل فيها نادي الإمارات 

مع نادي دبا والعربي مع احلمرية ودبا احل�سن 

مع الطائح.

ويف املب���اراة الأوىل فاز ن���ادي الإمارات على 

�س���يفه نادي دبا بثالثة اأهداف لهدفني و�سجل 

اأه���داف الإم���ارات الالعب األي�س���وندا موتا يف 

الدقيقة 15،والالعب فرا�س �س���الح يف الدقيقة 

66، والالعب ليذيريي �س���يلفا يف الدقيقة 81، 

فيما �سجل هديف دبا الالعب مانويل بوكياريلي 

يف الدقيق���ة 45، والالعب بدر بالل يف الدقيقة 

اخلام�سة من الوقت املحت�سب بدًل من ال�سائع.

وعلى ملعب احلمرية وبالنتيجة ذاتها ا�ستطاع 

ن���ادي العربي حتقيق الفوز على م�ست�س���يفه 

نادي احلمرية و�س���جل اأهداف العربي الالعب 

عب���داهلل الكعبي يف الدقيق���ة 7، والالعب لوان 

مارتين�س يف الدقيقة 78، والالعب باولو �سيلفا 

يف الدقيقة 81، و�س���جل هديف احلمرية الالعب 

في�سل خليل يف الدقيقتني 28 و 76.

اعرتف امل�رشي اأمين الرمادي، مدرب عجمان، اأن 

موقف فريقه ازداد �سعوبة، بعد اخل�سارة )2-0( 

من م�سيفه بني يا�س م�ساء اأم�س الأول  اجلمعة، 

يف اجلولة 18 من دوري اخلليج العربي.

وقال الرمادي يف املوؤمتر ال�سحفي بعد املباراة: 

»قدمنا مباراة قوية اأمام بني يا�س، وكنا الطرف 

الأف�س���ل يف فرتات كثرية، واأ�س���عنا العديد من 

الفر�س ال�سهلة للت�س���جيل«. واأ�ساف: »�سعبنا 

املهمة على اأنف�س���نا، ومل ن�ستغل الفر�س ب�سكل 

جيد، املباراة كانت قوي���ة، وبني يا�س اقتن�س 

الفوز بخربة لعبيه، بعدما �سجل من فر�س اأقل«.

من جانبه، قال �سامل العريف، م�ساعد مدرب بني 

يا�س: »حققنا 3 نقاط مهمة يف وقت �سعب، ويف 

ظل �سغط املباريات، والنتيجة اأهم من الأداء يف 

الوقت احلايل من الدوري«.

تفاعلت اأندية اإماراتية مع غياب 

عبد العزيز العنربي، املدير الفني 

اأمام  لل�سارقة، عن مباراة فريقه 

اجلزيرة لأ�سباب �سحية.

وه���ي املب���اراة الت���ي خ�رشها 

الأول  )3/0(،اأم����س  ال�س���ارقة 

اجلمعة، �سمن مناف�سات املرحلة 

ال�18 م���ن دوري اخلليج العربي 

الإماراتي.

وكان ال�س���ارقة ق���د اأعل���ن، قبل 

انط���الق املباراة بوقت ق�س���ري، 

غياب العنربي عن قيادة الفريق 

لأ�سباب �سحية.

ون����رش اجلزي���رة، عرب ح�س���ابه 

الر�سمي على "تويرت"، ر�سالة قال 

فيها: "متنياتنا القلبية بال�سفاء 

العاجل لعبد العزيز العنربي".

وعلى نف�س املنوال �سار عجمان، 

ال���ذي متن���ى ال�س���فاء العاجل 

للمدرب.

انتزع اجلزيرة �سدارة دوري اخلليج العربي 

م�س���اء اأم�س الأول  اجلمع���ة، بعدما اأزاح 

م�سيفه ال�س���ارقة من القمة، بالفوز عليه 

)3-0( يف ختام اجلولة 18 بامل�سابقة.

ورفع اجلزيرة ر�سيده اإىل 40 نقطة واعتلى 

القمة، بفارق 3 نقاط عن ال�س���ارقة، والذي 

تراجع اإىل املركز الثاين، للمرة الأوىل منذ 

بداية دوري املحرتفني الإماراتي.

و�سع حممد ربيع، اجلزيرة يف املقدمة يف 

الدقيقة 14، بهدف �س���جله براأ�سية قوية، 

م�س���تفيدا من غياب الرقاب���ة من مدافعي 

ال�سارقة، يف ركلة ركنية لعبت من اجلانب 

الأي�رش.

وا�س���تغل علي مبخوت، مهارت���ه الفردية 

العالية، و�س���جل هدفا ثانيا للجزيرة يف 

الدقيق���ة 37، واألغ���ى احلك���م ركلة جزاء 

احت�س���بها للجزي���رة يف الدقيقة 57، بعد 

العودة اإىل تقنية الفيديو.

وط���رد احلكم، لع���ب اجلزي���رة، عبد اهلل 

رم�سان يف الدقيقة 61، بالإنذار الثاين.

ورد قائم مرمى ال�س���ارقة، ت�سديدة كوا�س 

لعب اجلزيرة يف الدقيقة 76، قبل اأن يلغى 

هدف �س���جله ال�سارقة، بداعي الت�سلل بعد 

العودة اإىل تقنية الفيديو.

واحت�س���ب احلكم ركلة جزاء للجزيرة، بعد 

عرقلة لعبه اأحمد جمال، و�سددها بنجاح 

علي مبخوت يف الدقيقة الأوىل من الوقت 

بدل ال�سائع، واحت�سبت ركلة جزاء للجزيرة 

يف الدقيق���ة 5 م���ن الوقت بدل ال�س���ائع، 

و�سددها �سواريز، خارج املرمى.

و�سمن اجلولة نف�س���ها، فاز �سباب الأهلي 

ب�س���عوبة على �س���يفه خورفكان )3-4(، 

ورفع ر�س���يده اإىل 32 نقط���ة، وتقدم اإىل 

املركز اخلام�س، وجتمد ر�س���يد خورفكان 

عن���د 15 نقطة، وبق���ي يف املركز احلادي 

ع�رش.

وزار �س���باب الأهلي، �سباك �سيفه براأ�سية 

املدافع حممد مرزوق، بعد هجمة �رشيعة، 

عر�س���ية مثالية من كارتابيا يف الدقيقة 

20، ومتكن عمر جمعة ربيع من ت�س���جيل 

هدف التعادل لل�سيوف يف الدقيقة 28.

واأعاد مدافع �س���باب الأهلي، يو�سف جابر، 

التقدم لفريقه بهدف ثاٍن من �س���اروخية 

قوي���ة من خارج منطقة اجلزاء يف الدقيقة 

30، واألغ���ى حك���م املباراة هدفًا �س���جله 

خورف���كان يف الدقيقة 2 م���ن الوقت بدل 

ال�سائع لل�سوط الأول بداعي الت�سلل.  

ومتكن عمر جمعة ربيع، من اإدراك التعادل 

جمدداً خلورفكان، بت�سجيله هدفا ثانيا يف 

الدقيقة 46، بت�س���ديدة �ساروخية مفاجئة 

مع انطالقة ال�سوط الثاين، واأ�ساف زميله 

باولو مين���و، هدفا ثالث���ا خلورفكان يف 

الدقيقة 76، بعد عر�سية من زميله لوبيز.

وجنح يحيى الغ�س���اين، يف ت�سجيل هدف 

ثالث ل�س���باب الأهلي يف مل�س���ته الأوىل 

بالدقيقة 82، ثم اأ�س���اف كارلو�س اإدواردو، 

اله���دف الرابع والفوز ل�س���باب الأهلي يف 

الدقيقة 90.

اأكد علي الطريفي، مدير اإدارة احلكام باحتاد 

الكرة الإماراتي، اأن الأخطاء التحكيمية جزء 

رئي�س���ي يف كرة الق���دم ول يتوق���ع اأحد اأن 

تنتهي، وعلى اجلميع تقبل اللعبة باأخطائها.

وق���ال الطريفي،، اإن احلك���م يطبق ما تعلمه 

خالل الدورات التحكيمية، التي ي�س���ارك بها 

منذ ان�سمامه ملجال التحكيم.

واأ�س���اف: "الأخط���اء لي�س���ت مقت�رشة على 

امل�سابقات يف الإمارات، بل تتواجد يف جميع 

امل�س���ابقات يف العامل، وكذلك يف البطولت 

العاملية الكربى".

وتابع: "اأ�رشب مثال من اأقرب بطولة عاملية 

وه���ي كاأ�س العامل لالأندي���ة، حيث فاز فريق 

باي���رن ميونخ بلقب بط���ل العامل بهدف غري 

�سحيح، نتيجة للم�سة يد مل يرها احلكم ول 

حكام الفيديو، على الرغم من كونهم �س���فوة 

حكام العامل".

وزاد: "مع ذل���ك، مل يحتج املناف�س ول خرج 
اإعالمه يطالب با�ستقالة رئي�س جلنة احلكام 

يف فيف���ا )الحت���اد الدويل لك���رة القدم( ول 

اإيقاف احلك���م، لأن املجتمع العاملي يتعامل 

مع اأخطاء التحكيم على اأنها جزء من اللعبة، 

فاملدرب يخطئ وكذل���ك الالعب، واحلكم يف 

النهاية ب�رش ي�سيب ويخطئ".

وعن ا�س���تغراق مراجعة حالت التحكيم عرب 

نظ���ام حكم الفيديو )ف���ار( لوقت طويل، علق 

الطريفي: "الكل يت�س���اءل ب�ساأن الوقت الذي 

ي�س���تغرقه حكم الفيدي���و، ونوؤكد اأن مراجعة 

اللعبة خ�سو�س���ا اإذا كانت من حالة �سعبة 

ودقيقة يتطلب بع�س الوقت من اأجل التحقق 

من �س���حة احلالة من عدمها وه���ذا اأهم من 

الوقت".

ووا�سل: "هناك العديد من زوايا اللعب تتطلب 

مراجعتها حتى يكون القرار �سليما، واأحيانا 

هن���اك بع�س الألعاب تكون دقيقة للغاية ما 

يتطلب مراجعتها من خالل زوايا تليفزيونية 

عدة حتى يت���م اتخاذ القرار ال�س���حيح يف 

النهاية، وهذا هو املهم".

وعن مب���اراة بني يا�س الأخرية مع �س���باب 

الأهلي وما �س���احبها من اعرتا�س اإدارة بني 

يا�س على التحكي���م، قال الطريفي: "راجعنا 

كل احلالت التي اأثري حولها جدل وا�ست�رشنا 

خرباء حمايدين من خارج الدولة، والكل اأكد 

�سحة القرارات".

واأو�س���ح: "لك���ن هناك نقط���ة مهمة مل جتد 

الهتم���ام ال���كايف واملتمثل���ة يف العام���ل 

امل�س���رتك يف احل���الت التحكيمية التي اأثري 

حولها اجلدل، حيث يكم���ن ال�رش يف العامل 

امل�س���رتك بني ط���رد اثنني م���ن لعبي بني 

يا�س، وهو اأنهما كانا ي�ستهدفان لعب �سباب 

الأهل���ي كارتابيا للحد م���ن خطورته، وهي 

نقطة تكتيكية ملدرب الفريق، لكن دور احلكم 

هو حماية الالعبني".
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فوز الإمارات على دبا الح�سن 

في دوري الدرجة الأولى

مدرب عجمان: �سعبنا المهمة 

على اأنف�سنا

قال خلف���ان مبارك لعب اجلزي���رة، اإن فريقه 

ا�س���تحق الفوز على ال�س���ارقة 3 / �سفر، اأم�س 

الأول اجلمعة، يف املباراة التي جمعت الفريقني 

يف املرحلة الثامنة ع����رشة من دوري اخلليج 

العربي الإماراتي.

واأ�ساف مبارك يف ت�رشيحات لقناة "اأبو ظبي 

الريا�س���ية" عقب املباراة، اإن اجلزيرة قدم اأداء 

جيدا ا�س���تحق عليه الفوز، وكان الأكرث و�سول 

اإىل املرم���ى، ومل يتاأثر بط���رد لعبه عبد اهلل 

رم�س���ان يف الدقيقة 61، ووا�س���ل على نف�س 

الأ�سلوب حتى نهاية اللقاء.

واأ�س���اد مبارك بزميل���ه املهاجم علي مبخوت 

الذي �س���جل هدفني يف املب���اراة، حيث اقرتب 

الأخري من معادلة الرقم التاريخي لفهد خمي�س 

كهداف تاريخي للدوري الإماراتي.

وقال مبارك اإن مبخوت يوا�سل ت�سجيل الأهداف 

وترجيح كفة فريقه، مو�سحا اأنه ي�ستحق دخول 

التاريخ من اأو�سع اأبوابه.

وبه���ذا الفوز ت�س���در اجلزيرة ترتي���ب الدوري 
الإماراتي بر�س���يد 40 نقطة، بفارق ثالث نقاط 

عن ال�سارقة �ساحب املركز الثاين.

مبارك: مبخوت ي�ستحق دخول التاريخ 

من اأو�سع اأبوابه

اتحاد الكرة: الأخطاء التحكيمية لن 

تنتهي.. ويجب تقبلها

الجزيرة يزيح ال�سارقة من ال�سدارة.. وفوز �سعب ل�سباب 

الأهلي على خورفكان

الجزيرة وعجمان يتفاعالن مع غياب العنبري

اأعرب مار�سيل كايزر، مدرب اجلزيرة، عن �سعادته 

بفوز فريقه )3-0( على ال�س���ارقة، يف القمة التي 

جمعت بينهما يف ختام اجلولة 18، م�س���اء اأم�س 

الأول اجلمعة.

 وقال كايزر، خالل املوؤمتر ال�سحفي بعد املباراة: 

»كن���ا الطرف الأف�س���ل يف الهجوم وال�س���تحواذ، 

وعندم���ا احتجنا للدف���اع، قدمن���ا اأداء تكتيكيا 

من�سبطا، والبدلء مثل �سامل را�سد قدموا املطلوب، 

وكوا�س يتطور، و�سعيد باأداء اجلميع«.

وعن لقاء اجلزيرة املقبل مع �س���باب الأهلي، قال: 

»مواجهة �س���باب الأهلي �ستكون �سعبة، واأكرث ما 

اأحزنن���ي يف مباراة اليوم، طرد عبد اهلل رم�س���ان، 

وبالتايل غيابه عن الفريق يف اجلولة املقبلة«.

من جانبه، قال مار�س���يو �س���ابينو، م���درب عام 

ال�س���ارقة: »واجهنا فريقا مكتمال ال�سفوف، مقابل 

غيابات يف ال�س���ارقة، والهدف الأول للجزيرة من 

لعبة ثابتة، واأثر علينا يف تغيري جمرى املباراة«.

واأ�س���اف: »الهدف الث���اين زاد الأمور تعقيدا، ويف 

ال�سوط الثاين بداأنا ب�سكل اأف�سل، وحاولنا تقلي�س 

الفارق، خا�سة بعد طرد لعب اجلزيرة، لكن احلظ 

عاندنا«.

وكان عب���د العزي���ز العنربي، مدرب ال�س���ارقة، قد 

تغيب عن احل�س���ور مع الفريق يف ملعب املباراة، 

بعد اإ�س���ابته بفريو�س كورونا. ب���دوره، قال كايو 

لوكا�س، لعب ال�سارقة: »�سوء احلظ جعلنا نخرج 

خا�رشين، وعلينا التعوي�س يف املباريات املقبلة، 

لننهي الدوري يف املركز الأول، والعنربي ل يتحمل 

اخل�س���ائر وحده، ويف اأ�سابيع �سابقة كان اجلميع 

يتحدث عن مدربنا باأنه الأف�سل«.

اأما خلفان مبارك، لع���ب اجلزيرة، فقال: »فريقي 

لعب باأ�سلوبه، وكنا على قدر امل�سوؤولية، وال�سغط 

اأمر طبيعي يف كرة القدم، لكن تركيزنا كان جيدا«.

ورفع اجلزيرة ر�س���يده بذلك اإىل 40 نقطة، واعتلى 

القمة بف���ارق 3 نقاط عن ال�س���ارقة، الذي تراجع 

اإىل املرك���ز الثاين، للم���رة الأوىل منذ بداية دوري 

املحرتفني الإماراتي، هذا املو�سم.

كايزر: هذا اأكثر ما اأحزنني اأمام ال�سارقة

كايو يرف�س تحميل العنبري م�سوؤولية 

النتائج المخيبة

اأبدى كايو لوكا�س، لعب ال�سارقة، اأ�سفه 

على اخل�س���ارة التي تعر����س لها فريقه 

الأول اجلمعة،  )0-3(،اأم�س  اأمام اجلزيرة 

�س���من مناف�سات املرحلة الثامنة ع�رشة 

من دوري اخلليج العربي.

وقال كايو ، اإن فريقه ا�ستعد ب�سكل جيد 

طوال الأ�سبوع املا�سي حت�سريا ملواجهة 

اجلزيرة، لكن ذلك مل ي�سفر عن �سيء يف 

املباراة.

واأ�س���اف اأنه رغم هزمية فريقه بثالثية، 

اإل اأن الف���وز بلق���ب ال���دوري ل زال يف 

اإمكان فريقه، خا�سة واأن اجلزيرة ارتقى 

لل�س���دارة بفارق ثالث نق���اط فقط عن 

ال�سارقة �ساحب املركز الثاين.

واأعرب كايو عن ثقته يف اإمكانيات فريقه 

وقدرته على جتاوز املرحلة املا�س���ية، 

والفوز يف كل املباريات املتبقية للفريق 

يف الدوري من اأجل الفوز باللقب.

وقلل كايو من الأ�سوات املطالبة برحيل 

م���درب الفريق عبد العزيز العنربي، على 

اإثر النتائج املخيب���ة للفريق يف الفرتة 

املا�سية بالدوري والكاأ�س.

واأك���د الربازيلي كايو لوكا�س، اأنه حينما 

يخ�رش اأي فري���ق يف العامل فال يجب اأن 

يتحمل املدرب وحده اأ�سباب الهزمية، كما 

هو احلال مع الفوز.

وف���از اجلزيرة عل���ى ال�س���ارقة )0-3(، 

ليت�سدر ترتيب الدوري بر�سيد 40 نقطة، 

بفارق ثالث نقاط عن ال�س���ارقة �ساحب 

املركز الثاين.



ال�شارقة ــ  وام:

 اكد �سعادة عبد امللك جاين 

نائب رئي�س جمل�س ال�سارقة 

جلن���ة  رئي����س  الريا�س���ي 

املرحلة  ان  الفردية  الألعاب 

نوعية  نقلة  �ست�سهد  املقبلة 

عل���ى كافة امل�س���تويات يف 

الألعاب الفردي���ة تزامنا مع 

الدعم الالحمدود الذي يوليه 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�س���لطان بن حممد القا�سمي 

الأعل���ى  املجل����س  ع�س���و 

حاك���م ال�س���ارقة يف تطوير 

الألع���اب الفردية باعتبارها 

الطريق الأق�رص نحو الو�سول 

ملن�س���ات التتوي���ج الدولية 

واملتابع���ة الدوؤوبة ملجل�س 

برئا�سة  الريا�سي  ال�س���ارقة 

�سعادة عي�سى هالل احلزامي 

لربنامج رعاية املوهوبني.

تبذلها  الت���ي  اجلهود  وثمن 

الأندي���ة للنهو����س بواق���ع 

الألعاب الفردية ب�س���كل عام 

ال�س���نوات  اأن  اإىل  ..م�س���را 

املقبلة �ست�سهد بروز عدد من 

الالعبني املميزين والقادرين 

الو�س���ول ملن�س���ات  عل���ى 

التتويج الوملبية.

ج���اء ذل���ك خالل اجلل�س���ة 

الفرتا�سية ال�سابعة لربنامج 

"ثقافتن���ا الريا�س���ية" الذي 
ال�س���ارقة  ن���ادي  ينظم���ه 

النف�س  الدفاع عن  لريا�سات 

بعنوان "ريا�سات الدفاع عن 

النف����س ودوره���ا يف تنمية 

بح�س���ور  الفردية"  اللعاب 

�سعيد اجلروان  احمد  �سعادة 

نائ���ب رئي�س جمل����س اإدارة 

القيادات  م���ن  وعدد  النادي 

واملدرب���ني  الريا�س���ية 

واملتابع���ني م���ن خمتل���ف 

داخل  الريا�س���ية  اجله���ات 

وخارج الدولة.

اأبوظبي ــ )الوحدة(:

حلق الفار�س الرو�س���ي فالدمير 

توغانوف على �س���هوة باجلواد 

بكاأ�س  "�س�س���بن�س فلوريف���ال" 
رئي����س الدولة لقف���ز احلواجز، 

وه���ي امل���رة الأوىل التي يظفر 

فيه���ا باللق���ب، حي���ث حق���ق 

الفوز خالل جولت���ني موؤهلتني 

ملناف�س���ة الكاأ����س، وليتوج عن 

الدولية  البطولت  باأرفع  جدارة 

يف املو�سم،ت�سنيف ثالثة جنوم.

واأقيم���ت البطولة يف ن�س���ختها 

العا�رصة، برعاية �س���مو ال�سيخ 

من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب 

وزير  ال���وزراء،  رئي�س جمل����س 

�س���وؤون الرئا�سة، ونظمها احتاد 

الإمارات للفرو�سية وال�سباق على 

للفرو�سية،  اأبوظبي  نادي  ميدان 

ال���دويل  الحت���اد  باإ����رصاف 

ورعاية  ومب�س���اندة  للفرو�سية، 

الريا�س���ي،  اأبوظب���ي  جمل����س 

اأكادميية فاطمة  �رصكة لوجنني، 

الن�سائية،  للريا�سة  بنت مبارك 

للفرو�س���ية  اأبوظب���ي  ن���ادي 

واإ�س���طبالت ال����رصاع، وج���رت 

فعاليات مناف�س���اتها على مدى 

اأيام، وا�ستملت على �ست  اأربعة 

مناف�سات دولية من فئة الثالث 

اإجم���ايل جوائزها  وبلغ  جنوم، 

عليها  تناف�س  يورو،   219.500

85 فار�سًا وفار�سة من 16 دولة 

ح���ول العامل، ب�س���حبتهم 163 

خي���اًل، وبطولة دولي���ة من فئة 

النجم���ة الواحدة خلي���ول القفز 

دولية  ومناف�س���ات  ال�س���غرة، 

للفر�سان الأ�سبال والنا�سئني.

�س���هد مناف�س���ة اخلت���ام وتّوج 

اأحمد  الدكتور  الل���واء  الفائزين 

نا�رص الري�س���ي، رئي����س احتاد 

وال�سباق،  للفرو�س���ية  الإمارات 

وع���ارف الع���واين، اأم���ني عام 

الريا�س���ي،  اأبوظب���ي  جمل����س 

واأحمد ال�سويدي، املدير التنفيذي 

لحتاد الفرو�س���ية، وكيم اإيلوت، 

مدير نادي اأبوظبي للفرو�سية.

اأحمد  الدكت���ور  الل���واء  وق���ال 

نا�رص الري�س���ي اإن الكاأ�س، اأرفع 

بطولت املو�س���م، واأغالها على 

جاذبية  واأكرثها  اجلميع،  قلوب 

مل�س���اركة نخبة الفر�س���ان يف 

كورونا  جائحة  و�ساءت  العامل، 

اأن تنطلق هذا العام للمرة الأوىل 

بت�سنيف ثالث جنوم وهي التي 

اعتاد العامل عل���ى تقدميها له 

بطولة رفيعة م���ن فئة اخلم�س 

جنوم طوال ت�سع دورات �سابقة، 

واحلر�س على ا�ستمرارها بالرغم 

من الظروف ال�س���حية ال�سعبة 

التي يعي�سها العامل اليوم، يوؤكد 

طم���وح الإم���ارات ورغبتها يف 

ا�ستمرارية البطولة مع اإجراءات 

احرتازية كاملة ل�سالمة اجلميع، 

وملوا�سلة التحدي والن�ساط يف 

ميادين الفرو�سية.

الرو�سي  الفار�س  فوز  واأ�س���اف: 

توغانوف بكاأ����س البطولة يدل 

عل���ى امل�س���اركة الدولي���ة من 

خمتلف دول العامل، وي�س���عدنا 

الكبر  الع���دد  ه���ذا  م�س���اركة 

فيها،  واخلي���ول  الفر�س���ان  من 

والتناف�س عل���ى جوائزها التي 

تعد اأعلى جوائز بطولت املو�سم 

احلايل، ونهنئ كل الفائزين بها، 

مع متنياتن���ا بالتوفيق جلميع 

الفر�س���ان وحتقيقه���م لأف�س���ل 

النتائ���ج يف البطولت القادمة، 

ال�س���حية  الأ�س���باب  واأن تزول 

التي حرمت الكثرين من فر�سان 

الع���امل الذين كان���ت جتتذبهم 

عل���ى  ويحر�س���وا  البطول���ة 

ودوليًا،  عربيًا  فيها  امل�س���اركة 

الوقت حرمت ميادين  ويف ذات 

الفرو�سية وع�س���اقها املزيد من 

روع���ة واإبهار ال�س���تعرا�س يف 

عامل القفز.

وتابع: فرو�س���ية الإمارات بخر، 

الكبر،  والدعم  اجلهود  بف�س���ل 

وغ���ر املح���دود ال���ذي يجني 

ثمرت���ه الفر�س���ان والفرو�س���ية 

الر�س���يدة  القيادة  م���ن  عموما 

وعل���ى راأ�س���ها فار����س العرب، 

�س���احب ال�س���مو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدول���ة رئي�س جمل����س الوزراء 

حاكم دب���ي رعاه اهلل،، و�س���مو 

ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 

الوزراء  رئي�س جمل����س  نائ���ب 

وزير �سوؤون الرئا�سة، خا�سة اإذا 

علمن���ا اأننا نتحدث عن اأكرث من 

دولية وحملية  مناف�سة  ثمانني 

يف مو�س���م القف���ز، و50 حدث���ًا 

والتحمل،  القدرة  �س���باقات  يف 

وغرها من اأن�س���طة الفرو�س���ية 

التي جتد الدعم واجلوائز الكبرة 

من القيادة الر�سيدة، وتزخر بها 

ميادين الفرو�سية يف الإمارات.

نيله  الحتاد،  »يفخر  واأو�س���ح 

ال�سيخ  ال�س���مو  �ساحب  مكرمة 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل، للريا�س���يني 

هذا العام، والتي يتّوج بها �سمو 

ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 

م�س���تحقيها، وهي دعم وتكليف 

ب�س���حذ الهمم وب���ذل املزيد من 

جتاه  خا�س���ة  والإجناز،  العمل 

الن�سء واإعدادهم املبكر لالأ�سياد 

وغره من البطولت العاملية يف 

ال�سنوات القادمة، بعد اأن اأثبتوا 

قدراته���م ومهاراتهم العالية يف 

الكث���ر من البط���ولت الدولية، 

وناأمل يف جتهي���ز فريق يعزف 

الن�س���يد الوطني لدولة الإمارات 

على اأثر اجنازاتها، خا�س���ة مع 

وتطلعها  الدائم،  الإمارات  �سعي 

نحو املركز الأول، حتقيقًا لهدف 

وروؤية قيادتنا الر�سيدة«.

الكاأ�س برعاية  وجاءت مناف�سة 

لوجنني، مبوا�س���فات اجلولتني، 

بحواج���ز  م�س���ارهما  و�س���مم 

ـ   150( ت���راوح ارتفاعها ب���ني 

 )95( وجوائزه���ا  �س���م،   )160

األف يورو، مب�س���اركة 29 فار�سًا 

وفار�س���ة م���ن 11 دولة، وجنح 

يف العبور7 فر�سان اإىل جولتها 

الثاني���ة باأداء نظي���ف خال من 

نقاط اجلزاء، بينه���م ثالثة من 

فر�س���ان الإمارات، ه���م الفار�س 

حممد الكميت���ي، والفار�س حمد 

الكربي )الأب( والفار�س ال�س���اب 

علي حم���د الكربي )البن(، وهي 

مناف�سة  الثانية يف  م�س���اركته 

الكاأ�س.

وا�س���تد التناف����س يف اجلول���ة 

الثانية وبلغ مداه بني الفر�سان 

عقب م�س���اركة الفار�س ال�سوري 

عمرو حم�سو باجلواد "فاغابون 

دو فورت����س" )م 3(، وت�س���جيله 

زمنًا بلغ )49.72( ثانية، وحاز 

به املركز الثالث اأي�س���ًا، لتاأتي 

الربيطانية  الفار�س���ة  بعده  من 

جورجيا تيم على �سهوة اجلواد 

"زد �سفن اآ�سكوت" )م 4(، وت�سجل 
 )49.33( بل���غ  زمن���ًا جدي���داً 

ثاني���ة، فنالت به املركز الثاين، 

والفار����س الرو�س���ي فالدمي���ر 

فلوريفال"  "�س�س���بن�س  باجلواد 

)م 6(، قدم ال�ستعرا�س الأف�سل، 

واأكمل مهمته يف زمن �رصيع بلغ 

)46.60( ثانية.

الثالث  ويف املناف�سات من فئة 

جنوم انتزع الفار�س حممد حمد 

الفر�س  �س���هوة  على  الكرب���ي، 

"�سانتال"، كاأ�س اجلائزة الكربى 
م�س���ارها  و�س���مم  امل�س���ّغرة، 

بحواج���ز بل���غ ارتفاعها )135( 

�س���م، واأكم���ل الفار����س الكربي 

التمايز يف زم���ن بلغ )36.24( 

ثانية ونال به ال�سدارة.
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الأحد 28 فرباير 2021 �� الع�دد 14681  الريا�ضة

دبي-الوحدة:

�سهد اليوم الول من بطولة دبي ما�سرتز الدولية 

للطران الال�س���لكي احلر والتي حتظى برعاية 

كرمية من �س���مو ال�س���يخ حمدان بن حممد بن 

را�س���د اآل مكتوم ويل عهد دبي رئ�سي املجل�س 

التنفيذي �س���هدت مناف�سات قوية ومثرة حبث 

قدم املتناف�س���ون ال12 عرو�س���ا �سيقة اظهروا 

فيها مهاراتهم وقدراته���م البداعية يف التحكم 

بالطائرات للفئتني �س���واء ال�ستعرا�س الهوائي 

احلر او امل�ساحب للمو�سيقى .

وق���د ت�س���در الي���وم الول لفئة الط���ران احلر 

المريك���ي كاي���ل دال بعد مالحقة �رص�س���ة من 

مناف�سه الفرن�س���ي دانكن مو�سون فيما حل يف 

املركز الثالث نك ماك�س���ويل وتبعه يف املركز 

الرابع مركو �سي�سنا ثم اأرون وولف خام�سا ثم 

لوكا ب�سكانتي �ساد�سا ثم جنم منتخبنا الوطني 

عبد اهلل الري�س �س���ابعا ثم مواطنه تامر عو�س 

ال�سام�س���ي ثامنا ث���م ايتان تا�س���عا ثم جابر 

ال�سام�سي عا�رصا وجا�سم الكتبي .

وعلى �سعيد ال�ستعرا�س مب�ساحبة املو�سيقي 

فقد انفرد ب�س���دارة الطياري���ن اليطايل مركو 

كو�سي�سنا وتبعه المريكي كايل دال ثم الفرن�سي 

دانكن مو�س���ون ثالثا ثم نك ماك�سويل رابعا ثم 

لوكا ب�سكانتي خام�سا ثم ارن وولف �ساد�سا ثم 

عبدا اهلل الري�س �سابعا ثم ايتان ثامنا ثم تامر 

ال�سام�سي تا�س���عا ثم جا�سم الكتبي عا�رصا ثم 

جابر ال�سام�سي . وقد اأثنى طارق ال�سعدي مدير 

البطولةعلى التزام لتام للطياراين امل�ساركني 

للربوتوك���ول ال�س���حي والتقي���د بالج���راءات 

الحرتازية والتباعد الجتماعي مما ا�س���هم يف 

توفر المن وال�سالمة لهم وللمنظمني .

وقال ال�سعدي ان البطولة ناجحة بكل املقايي�س 

لأ�س���باب عدي���دة يف مقدمتها اللت���زام التام 

للطياراين امل�س���اركني بالربوتوكول ال�س���حي 

والتقي���د بالج���راءات الحرتازي���ة والتباع���د 

الجتماعي مما ا�سهم يف توفر المن وال�سالمة 

لهم وللمنظمني .

وا�س���اف لعل قوة الطياراين امل�ساركني بعيدا 

ع���ن الكم ال ان الكيف ميز هذه الن�س���خة التي 

ات�س���م التناف�س فيها بالقوة لتقارب امل�ستوى 

العايل جدا بينهم ي�س���اف اىل هذا فريق العمل 

الذي تفوق على نف�س���ه وقدم دعما لوج�س���تيا 

كبرا للطيارين مما �سهل من مهمتهم .

بالتغطية  ال�سعدي ت�رصيحه بال�سادة  واختتم 

العالمي���ة والتي ترك���ت انطباع���ًا رائعًا لدى 

الريا�سي  الوجه  الطياراين ومرافقيهم وعك�ست 

والعالمي واحل�ساري لدولتنا الغالية .

من جانب اآخر ابدى امل�س���اركني ارتياحا بالغا 

للوجب���ات الغذائية التي اعده���ا وغلفها فندق 

جول���دن توليب الرب�س���اء للي���وم الثالث على 

التوايل بعناية ب�س���بب الأج���راءات الحرتازية 

وكانت حمل ا�سادة اجلميع .

ال�شعدي ي�شيد بالتزام الطيارين 

بالبروتوكول ال�شحي  

ال�شارقة  ــ وام:

 وا�سلت مناف�سات البطولة الريا�سية العمالية 

الرابع���ة، الت���ي تنظمها هيئ���ة تطوير معاير 

العمل بال�س���ارقة، على مالعب منتزه ال�سارقة 

الوطن���ي، العابها مب�س���اركة نحو 1000 لعب 

ميثل���ون 63 فريق���ا للموؤ�س�س���ات احلكومي���ة 

واخلا�س���ة تتناف�س يف كرة القدم وكرة ال�سلة، 

والكرة الطائرة، والكريكيت والهوكي، مع التقيد 

بالإجراءات الحرتازية املعتمدة ب�ساأن مكافحة 

/فرو�س كورونا – كوفيد 19 /، وبهدف تقوية 

الرواب���ط والعالقات بني موؤ�س�س���ات املجتمع 

احلكومية واخلا�س���ة والتناف�س يف اإطار قواعد 

التناف�س ال�رصيف، كما ت�س���عى لالإ�سهام يف مد 

اأندية ال�سارقة باملواهب املتميزة .

و�سهد الأ�س���بوع اإقامة 28 مباراة يف 4 األعاب، 

ات�س���مت بالقوة والندية والإث���ارة، مما يعك�س 

اهتمام جمتم���ع الإمارات بوجه ع���ام واإمارة 

ال�س���ارقة ب�س���كل خا�س بالريا�سة ملا لها من 

دور حي���وي يف العناية بال�س���حة ومكافحة 

اأمرا�س الع�رص اإىل حانب اإبراز القدرات املهارية 

لالعبني.

مجل�س ال�شارقة الريا�شي يوؤكد اأهمية ريا�شات 

الدفاع عن النف�س 

دبي  ــ وام :

 خطفت رو�س���يا اأ�سواء اليوم 

الأخر من بطولة فزاع الدولية 

لأ�س���حاب  وال�س���هم  للقو�س 

الهم���م، التي اختتم���ت اأم�س 

بنادي دبي لأ�س���حاب الهمم 

حت���ت رعاية �س���مو ال�س���يخ 

من�س���ور بن حممد بن را�س���د 

اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 

الريا�سي.

وجنح املنتخب الرو�س���ى يف 

نهائي  بذهبيت���ي  التحلي���ق 

الفردي بح�سوله على املركز 

القو����س  م�س���ابقة  الأول يف 

الأوملب���ي املفتوح رجال عن 

طري���ق اأنطون، فيم���ا ذهبت 

الف�س���ية لالأوك���راين نيكول، 

الثالث  املرك���ز  كان  بينم���ا 

وامليدالي���ة الربونزي���ة م���ن 

ن�سيب الفرن�سي جيوم.

الرو�س���ي  املنتخ���ب  وك���رر 

امل�س���هد نف�س���ه يف م�سابقة 

القو�س املركب مفتوح �سيدات 

عن طريق الالعبة �س���تبانيدا، 

وتلته���ا يف املرك���ز الث���اين 

باليان من الهند، بينما حلت 

الرتكية يورول ماز يف املركز 

امليدالية  حا�س���دة  الثال���ث 

الربونزية.

ويف م�سابقة القو�س الأوملبي 

املفت���وح �س���يدات ح�س���دت 

الرتكية �سيجول املركز الأول، 

وتلته���ا يف املرك���ز الث���اين 

الإيرانية زهرة نعمتي، بينما 

كان املركز الثالث من ن�سيب 

الرتكية ايروغلو.

ويف م�س���ابقة القو�س املركب 

مفتوح رجال كانت امليدالية 

الهندي  ن�س���يب  من  الذهبية 

كومار، وتاله مواطنه �سوامى 

يف املرك���ز الثاين، بينما حل 

ثالثا ال�سلوفاكي بابليك ..ومت 

اأبطال ن�س���خة دبي  تتوي���ج 

اأعلى  تطبيق  بعد  افرتا�س���يا 

املعاير الحرتازية.

وجنحت 7 دول من اأ�س���ل 11 

يف التحلي���ق ب 22 ميدالية 

ملونة خالل م�ساركتها يف هذا 

احلدث العاملي بعد اأن اعتلت 

تركيا �س���دارة الرتتيب العام 

وف�ستني،  ذهبيات،   3 بر�سيد 

و3 برونزي���ات، وتلته���ا يف 

املركز الثاين رو�س���يا بر�سيد 

3 ذهبيات وف�سية، بينما كان 

املركز الثالث من ن�سيب الهند 

بذهبيتني و3 ف�سيات، حمققة 

فيما  الآ�سيوية،  الدول  �سدارة 

حلت اأوكراني���ا املركز الرابع 

وبرونزية،  ف�س���ية  بر�س���يد 

واإيران خام�سا بف�سية واحدة، 

وفرن�سا �ساد�سا ب برونزيتني، 

و�سلوفاكيا يف املركز ال�سابع 

بربونزية واحدة.

واأقيمت على هام�س البطولة 

دورة برنام���ج اإدارة النتائج 

مب�س���اركة  وال�س���هم  للقو�س 

8 م�س���اركني والت���ي حظيت 

بح�سور 3 من اأ�سحاب الهمم 

م���ن ن���ادي دبي ه���م حممد 

اجلالف، وفاطمة �سعيد، ومنى 

ح�سن حممد.

و�س���ف حممد  ناحيته  م���ن 

حممد فا�س���ل الهاملي ع�سو 

الدولية  الباراملبية  اللجن���ة 

رئي����س اللجن���ة الباراملبية 

"ف���زاع  الإماراتي���ة بطول���ة 

من  باأنها  الهمم"  لأ�س���حاب 

البط���ولت املهم���ة موؤكدا اأن 

الدولية  الباراملبية  اللجن���ة 

التي  الكبرة  اجله���ود  ثمنت 

تق���وم بها اللجن���ة املنظمة 

بالرقاد،  ثاين جمعة  برئا�سة 

والتي �س���اهمت يف الو�سول 

باحل���دث اإىل النج���اح الذي 

ين�سده اجلميع، برغم الظروف 

الت���ي خلفتها  ال�س���تثنائية 

والت���ي  كورون���ا  جائح���ة 

اجتاحت العامل.

وقال: "اإن بطولت فزاع باتت 

عالم���ة فارق���ة يف ريا�س���ة 

اأ�سحاب الهمم حمققة العديد 

من املكا�س���ب للم�ساركني يف 

الن�س���خ املختلف���ة، مما كان 

على  الإيجاب���ي  امل���رود  له 

م�س���رتهم، ونتطلع ملوا�سلة 

النج���اح، يف ظ���ل  م�س���رة 

الهتم���ام الكبر الذي حتظى 

به ريا�سة اأ�سحاب الهمم من 

قيادتنا الر�سيدة".
م���ن جانبه اأك���د حممد عبد 

الك���رمي جلفار نائ���ب رئي�س 

جمل����س اإدارة ن���ادي دب���ي 

النجاح  اأن  الهمم  لأ�س���حاب 

ال���ذي حتققه بطولت  الكبر 

ل�سيما  الهمم  لأ�سحاب  فزاع 

الألع���اب"  "اأم  بطولت���ي 

و"القو�س وال�سهم" يف انطالقة 
مو�س���م 2021 رغم التحديات 

الريا�س���ة يف  تواجه  الت���ي 

العامل ب�س���بب اجلائحة ميثل 

م�س���وؤولية ك���ربى م���ن اأجل 

ال�سر على الدرب نف�سه وعدم 

التي  التفريط يف املكت�سبات 

تتحقق من ن�سخة لأخرى.

ووجه جلفار ال�سكر اإىل الهيئة 

العام���ة للريا�س���ة واللجنة 

وجمل�س  الوطنية  الأوملبي���ة 

واللجن���ة  الريا�س���ي  دب���ي 

الباراملبي���ة الإماراتي���ة وكل 

من �س���اهم يف جناح احلدث 

املختلفة  العم���ل  ف���رق  من 

بالبطولة واملتطوعني.

ووجه ماجد الع�سيمي رئي�س 

الآ�سيوية  الباراملبية  اللجنة 

لأ�سحاب  فزاع  بطولت  مدير 

الهمم ال�سكر اإىل �سمو ال�سيخ 

را�سد  من�س���ور بن حممد بن 

اآل مكت���وم رئي����س جمل����س 

دبي الريا�س���ي، على كلمات 

�س���موه املحفزة قبل انطالق 

بطولة فزاع باأ�س���بوع، والتي 

كان���ت اأك���رب داف���ع للجميع 

متميزتني  بطولت���ني  لتقدمي 

اأكرث من 700 لعب  مب�ساركة 

ولعبة من 80 دولة، عك�س���تا 

لالإم���ارات،  امل�رصق  الوج���ه 

ودب���ي واإىل جمل����س دب���ي 

الريا�س���ي، والرعاة والإعالم 

الذي نقل الأحداث اإىل العامل 

واملتطوعني وكل فرق العمل.

رو�شيا تخطف الأ�شواء في »دولية 

فزاع للقو�س وال�شهم«.. 

28 مباراة في 4 األعاب في بطولة ال�شارقة 

الريا�شية العمالية

الري�سي: بطولة غالية وبدعم القيادة الر�سيدة فرو�سية الإمارات بخير 

الرو�شي فالديمير يحلق بكاأ�س رئي�س الدولة لقفز الحواجز 

والكربي يح�شد الجائزة الكبرى الم�شّغرة



 كان ال�صاع���ر �صق���ر الن�ص���ايف وعبداهلل 

النويه����ض وابنه علي رحمهم اهلل جميعًا 

قادمني من بغ���داد وكانوا داخل الأرا�صي 

العراقيه وكانت معهم ب�صاعة مهربة اأيام 

احل�صار الربيطاين على الدولة العثمانيه 

بالعراق.

املهم اأم�ص���ى عليهم الليل وكانوا بالقرب 

من جمموعة من بيوت ال�ص���عر من بع�ض 

القبائل العراقيه وكانوا ليريدون اأن يطلع 

عليهم اأحد لأن معهم ب�صاعة وكانت اأر�ض 

العراق وقتها م�ص���هورة بال�رسقات وكان 

ذلك اليوم هو يوم عيد،

واأثناء الليل �ص���معوا الغناء والتهوي�ص���ة 

العراقية من بيوت ال�صعر املجاورة ونه�ض 

علي �ص���قر الن�صايف رحمه اهلل وقال اأريد 

اأن اأذه���ب اإىل تل���ك التهوي�ص���ه ) احلفله 

العراقيه ( . قام بغ�ص���ل �صعره رحمه اهلل 

تعاىل وكان �صابًا �ص���غرياً و�صاهده اأبوه 

�ص���قر رحمه اهلل تع���اىل وقال له لتذهب 

اإليهم يا علي حتى ليعرفون اأننا قريبني 

منهم ولدينا ب�صاعة مهربة .

اأ�رس علي رحمه اهلل تعاىل وذهب متخفيًا 

اإىل تلك التهوي�ص���ة اأي احلفل���ة العراقية 

و�ص���اهد ما�ص���اهد هناك من رق�ض وردح 

وتهوي�صة عراقية ثم رجع اإىل ربعه وقال 

لأ�صحابه اللذين مب�صتوى عمره اأنه �صاهد 

كذا وكذا وكذا .

كان ال�ص���اعر �صقر الن�ص���ايف رحمه اهلل 

تع���اىل م�ص���تلقيًا على فرا�ص���ه ومل ينم 

وي�صتمع لهم�ض ابنه علي لأ�صدقاءه عندما 

روى لهم ما�صاهده باحلفلة العراقية .

مل يكن عل���ي رحمه اهلل تع���اىل يظن اأن 

اأبوه ا�ص���تمع اإىل ق�صته ثم نه�ض ال�صاعر 

�صقر الن�صايف واأن�صد تلك الأبيات مبا�رسة 

وبدون مقدمات وهذه الق�صيدة بالتف�صيل 

وهي حتوي الكثري من احلكمه:

ياعلـي خـل العـيـد الم الدنـاديـ�ش

 الـلـي تـفـرك كــل يــومٍ  ج�سـدهـا

تبغي تمـاري ناق�سـات العكاريـ�ش 

فـي كـل ملـفـاحٍ  تنـقـ�ش جعـدهـا

العيـد عيـد الله ولـو فـات حتـيـ�ش

مـن ح�سبـة اأيــامٍ  يـمـرك عـددهـا

نبي نعلمك الم�ساري على الجي�ش

تم�سـي ذلولـك ليـن يفتـر جهـدهـا

خابرك مانت ب�ساريٍ  للمطاريـ�ش

 نبيـك تونـ�ش حلوهـا مــن نكـدهـا

ليله على م�سـرى وليلـٍه مغابيـ�ش

وليلـه نخلـي نومهـا لمـن رقـدهـا

وليله على تمره وليله على عي�ش

وليلـه نوكلـك ال�سحـم �سيـد يدهـا

ياعلي الجيت العرب التجي ديـ�ش

خبلٍ  ليـا جـاب ال�سوالـف �سردهـا

اإحفظ ل�سانك اليجـي فيـه تبطيـ�ش

ت�سبـح عيـونـك كـايـداتٍ  رمـدهـا

يجيـك مـن ين�سـدك ن�سـدة تقتيـ�ش

يـبـي يـ�سـنـع هـرجــةٍ  يعتـمـدهـا

خله يقـوم مفلـتٍ  فـي يـده ريـ�ش

يـروح مـنـك وحاجـتـه ماوجـدهـا

تـرى دعابيـل الخبـول الفوانـيـ�ش

تبـدي بمـا فيهـا والحــدٍ  ن�سـدهـا

يجيـك واحدهـم يــوّر�ش تـّوريـ�ش

عجاجتـه ي�سبـق مطـرهـا رعـدهـا

وال لعمـقـات ال�سـوالـف مناقـيـ�ش

قرايـة الكلـمـه عـلـى اأول عـددهـا

تجي �سوالفهـم ب�سحـك وتبهيـ�ش

وقلوبـهـم مـحـدٍ  يـفـكـك عـقـدهـا

اأفاد تقرير �رسي �ص���ادر عن اأطباء بيطريني حكوميني 

اإ�ص���بان اأن اأكرث من 850 بقرة ق�ص���ت �صهوراً على منت 

�ص���فينة جتول ع���رب البحر الأبي�ض املتو�ص���ط، مل تعد 

�صاحلة ويجب قتلها.

ووفق ما ذكرت �ص���حيفة "الغارديان" الربيطانية، فاإن 

الأبق���ار كانت تعي�ض يف ظ���روف "جهنمية"، على حد 

و�صف ن�صطاء يف حقوق احليوانات.

وظلت ال�ص���فينة، التي حتمل الأبقار، جتول عرب البحر 

الأبي�ض املتو�صط لأ�ص���هر عدة يف انتظار العثور على 

م�ص���ر للما�صية، قبل اأن تر�صو،  اأول اأم�ض اخلمي�ض، يف 

ميناء قرطاجنة جنوب �رسق اإ�صبانيا.ورف�صت جمموعة 

من الدول هذه احليوانات، ب�صبب خماوف من اإ�صابتها 

مبر�ض الل�ص���ان الأزرق، الذي ي�ص���بب العرج والنزيف. 

وخل����ض تقرير الأطباء البيطريني يف اإ�ص���بانيا اإىل اأن 

احليوانات عانت كثريا ب�صبب الرحلة الطويلة.

 و�أ�ض���اف: "ل ينبغي ال�ص���ماح له���ذه الأبقار بدخول 

الحتاد الأوروبي... القتل الرحيم �صيكون احلل الأف�صل".

ومل يذكر التقرير ما اإذا كانت املا�ص���ية م�صابة مبر�ض 

الل�صان الأزرق.

موقع  ع���رب  »وات�ص���اآب«  غرد 

»توي���ر« يف اإعالنه عن ميزة 

عيونك  اأج���ل  “م���ن  جدي���دة: 

ولي�ض اأذني���ك، ميكنك الآن كتم 

الفيديو  مقاط���ع  يف  ال�ص���وت 

اخلا�ص���ة بك قبل اإ�صافتها اإىل 

حالتك اأو اإر�صالها يف الدرد�صة، 

توفر املي���زة الآن على هواتف 

“اأندرويد” الذكية”.
وتتي���ح امليزة اجلدي���دة اإزالة 

ال�ص���وت عند م�ص���اركة مقاطع 

الفيديو.

»اأندروي���د  موق���ع  وبح�ص���ب 

فيديو  فاإن حم���رر  بولي����ض«، 

باإ�صدار تطبيق “وات�صاب” على 

نظام ت�صغيل “اأندرويد” يحتوي 

على رمز مكرب �صوت �صغري يقع 

اأ�ص���فل اجلدول الزمني للفيديو 

مبا����رسة، وعند تبديله اإىل كتم 

ال�ص���وت ي�ص���بح يف الإم���كان 

اإر�صال مقطع الفيديو دون �صوت 

قبل اإر�صاله اإىل الآخرين اأو ميزة 

احلالة.

ويظهر زر كتم ال�ص���وت، �ص���واء 

عن���د بت�ص���جيل الفيديو داخل 

تطبيق “وات�ص���اآب” اأم ل، لذلك 

عند م�ص���اركة مقطع فيديو من 

م�ص���در اآخ���ر اأو مقط���ع فيديو 

با�صتخدام  امل�ص���تخدم  التقطه 

تطبيق الكامريا بهاتفه، فال يزال 

باإمكانه التحكم يف كتم �صوت 

املقطع قبل اإر�صاله.

وفاة 16 �صخ�صًا بعد تلقيهم لقاحات 

كورونا

    

بعد اأكرث من 15 عاما من الغياب، 

عادت قطة كانت قد �صلت طريقها 

اإىل �صاحبها، يف ولية كاليفورنيا 

الأمريكية.

والتاأم �صمل القطة "براندي"، ذات 

اللونني البن���ي والرمادي موؤخراً 

مع �صاحبها ت�صارلز، الذي تبناها 

عندم���ا كان���ت تبلغ م���ن العمر 

�صهرين عام 2005.

وو�ص���ف ت�ص���ارلز ع���ودة قطته 

الذي ل ي�صدق"،  ب�"الأمر املذهل 
وحتدث عن حلظة لقائه بها بعد 

الغي���اب الطويل قائ���اًل: "راأيتها، 

وحملتها  كان ذلك موؤثراً للغاية 

اأن تكون بني ذراعّي مرة اأخرى".

وقال اإن "براندي" �ص���لت طريقها 

بعد اأ�صهر قليلة من تبنيها، حني 

"خرج���ت بعد الظه���ر اإىل الفناء 

اخللفي ملنزلن���ا. لكن عندما حل 

الظ���الم وذهبت لإح�ص���ارها اإىل 

الداخل، مل تكن هناك".

ع���ن  بحث���ا  ت�ص���ارلز  وجت���ول 

حيوانه الألي���ف، ثم تفقد مالجئ 

احليوانات ون�رس لفتات لكن من 

دون اأي جدوى.

ً

معركة ع�صابات على زعامة ال�صجون 

بالإكوادور تودي بحياة 79 �صجينًا

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ســد بن عوي�سة سنة ١٩٧٣م 

ا�ص���طدمت امراأة اأمريكية تبلغ من العم���ر 82 عامًا باأحد 

املخابز يف كاليفتون بنيويورك، عن طريق �ص���غطها على 

دوا�ص���ة الوقود باخلطاأ. و�ص���اهد املارة العجوز تتجه نحو 

املخبز، وبدل من الفرامل ا�ص���تخدمت دوا�ص���ة الوقود عن 

طريق اخلطاأ ما ت�صبب بزيادة �رسعتها واقتحامها للمخبز، 

بح�صب ما ذكرت �صحيفة »نيويورك بو�صت« الأمريكية.

وقال �ص���احب الفرن، اإنه قد �ص���مع �ص���وت حتطم كبري يف 

منت�ص���ف املخبز، وتوجه م�رسعًا اإىل مكان ال�ص���وت لريى 

�صيارة املراأة ت�ص���تعل هناك. واأ�صاف اأنه كان متواجداً يف 

مكان ت�ص���جيل املدفوعات قبل ح�ص���ول احلادثة و�صماعه 

�صوت احلطام م�صيفًا اأن اأف�صل ما يف الأمر اأن جميع النا�ض 

يف املخبز كانوا بعيدين عن مكان ال�صطدام.

رفعت الإكوادور عدد قتلى اأعمال ال�صغب يف اأربعة �صجون اإىل 

79 وقالت اإن ال�صلطات ا�صتعادت ال�صيطرة بعد واحدة من اأكرث 

حوادث العنف يف ال�صجون دموية يف تاريخها.

ومترك���زت ال�رسط���ة والقوات عن���د مراكز احتج���از يف مدن 

جواياكويل وكوين���كا ولتاكوجنا حيث تقاتلت الع�ص���ابات 

الثالثاء باأ�صلحة يدوية فيما قالت ال�صلطات اإنه اندلع من�صق 

للعنف.وبداأت الع�ص���ابات معركة عل���ى الزعامة داخل نظام 

ال�صجون يف دي�صمرب عندما ُقتل زعيم لو�ض ت�صونريو�ض، التي 

تعترب اأقوى ع�صابة يف النظام، يف مركز ت�صوق بعد عدة اأ�صهر 

من اإطالق �رساحه.
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أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

اأمريكية تقتحم خمبزا ب�صيارتها
ً

بث التلفزيون ال�ص���ويدي تقري���راً عن جتارة املخدرات 

على الإنرنت، والتي تزداد عامًا بعد عام، وي�ص���تخدم 

فيها جتار املخدرات الربيد احلكومي العادي لإر�ص���ال 

الطلبيات للم�صرين، م�صتغلني اأن الربيد العادي ل يتم 

فح�ص���ه على الإطالق. يف التقرير ا�صت�صاف التلفزيون 

�صخ�صًا اأطلق عليه ا�صم )اإيريك(، قال اإيريك اإنه ي�صتخدم 

املخ���درات، واإنه يطلب ما يريد من النت، وي�ص���له ما 

ا�صرى بالربيد العادي، وذكر اإيريك اأنه ي�صعر بالأمان 

اأكرث حينما ي�صري بهذه الطريقة.

وقالت ال�رسطة ال�ص���ويدية اإنه���ا على علم مبا يجري، 

حيث اأنه وح�ص���ب معلوماتهم فاإن ح���وايل 10% من 

جتارة املخدرات يف ال�ص���ويد تتم عن طريق الإنرنت، 

ويقومون باإر�صال �ص���حناتهم بالربيد.وح�صب ال�رسطة 

ال�ص���ويدية فاإن اإجمايل ال�ص���حنات الت���ي يقوم جتار 

املخدرات باإر�ص���الها عرب الربيد احلكومي ُتقّدر ما بني 

700 األف اإىل مليون اإر�صالية �صنويًا، وهذا يعادل حوايل 

1% من اإجمايل ال�ص���حنات التي يقوم الربيد ال�صويدي 

باإي�صالها.واأغلب البيع والإر�صال يتم من داخل ال�صويد، 

وي�ص���تخدم جتار املخدرات تقنيات جتعل من ال�صعب 

على ال�رسطة واجلهات الأمنية تتبع امل�صدر والبائع.

 الربيد العادي يف خدمة جتار 

املخدرات يف ال�صويد

قطة تعود اإىل �صاحبها بعد 15 عاما من فقدانها

 16 اأعلن���ت �ص���وي�رسا وف���اة 

�صخ�صًا بعد تلقيهم جرعة من 

لفريو�ض  امل�صاد  كورونا  لقاح 

كورونا امل�ص���تجد، وامل�ص���بب 

ل�”كوفيد-19.

موؤ�ص�ص���ة  وقال���ت 

امل�رسف���ة   ،Swissmedic
على �صوق الأدوية يف �صوي�رسا، 

اإن 16 �صخ�صًا على الأقل، لقوا 

حتفهم يف البالد بعد تطعيمهم 

بلقاحات �ص���د فريو�ض كورونا 

امل�صتجد.

وذكرت املوؤ�ص�صة، اأنها راجعت 

364 تقري���راً ع���ن ردود الفعل 

ال�ص���لبية، التي ي�ص���تبه باأنها 

ظهرت بعد التطعيم.

واأ�صارت املوؤ�ص�صة اإىل اأن 199 

�رسكة  بلق���اح  تتعلق  منه���ا، 

“فايزر”، و 154 تتعلق بلقاح 
“موديرنا”.

كما مت حتديد ظهور 95 رد فعل 

جدي، مبا يف ذلك اأربع حالت 

�صدمة فورية ب�صبب احل�صا�صية 

ال�صديدة.

اإبادة اأكرث من850 بقرة عا�صت يف ظروف »قا�صية«

 »وات�صاآب« تطرح ميزة جديدة تتعلق باخل�صو�صية

ً

ً

 ق�صة وق�صيدة لل�صاعر �صقر الن�صافي 

اأعـالم و�صـير
بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�صاعر اإماراتي 
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جزيرة يا�س تتزين 

باللون الأزرق احتفاء 

باليوم الوطني 
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