
دبي-وام:

 فيم���ا يرتق���ب املالي���ن يف دول���ة الإمارات 

والوطن العرب���ي والعامل اليوم الثالثاء اللحظة 

التاريخية لدخول م�سبار االأمل اإىل مدار االلتقاط 

حول كوكب املريخ، غرد �س���احب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائ���ب رئي�س الدولة 

رئي����س جمل�س الوزراء حاك���م دبي "رعاه اهلل" 

عل���ى ح�س���ابه اخلا�س ع���ر /توي���ر/ ام�س 

االثن���ن : " غداً )اليوم( نحتفل بخم�س���ن عامًا 

من التاأ�سي�س عر و�س���ولنا للمريخ باإذن اهلل .. 

نحتفي بثمرة عمل زايد ورا�سد طيب اهلل ثراهما 

يف بناء االإن�سان .. غداً نبداأ اال�ستعداد للخم�سن 

اجلديدة .. غداً نثبت للعامل اأن ال �سيء م�ستحيل 

اأمام االإمارات واالإماراتين .. غداً ن�س���ل بالعرب 

الأبعد نقطة يف الكون".

وت�س���ود حالة م���ن الرقب احلذر ح���ول العامل 

بانتظار االأخبار املفرحة بنجاح دخول امل�سبار 

ملدار املريخ، مع ا�ستعدادات العديد من حمطات 

التلفزيون ومواقع االإنرنت ومن�س���ات التوا�سل 

االجتماع���ي لنقل احلدث عر بث حي يتوقع اأن 

ي�ستقطب م�ساهدات قيا�س���ية يف تاريخ الوطن 

العربي والعامل.

دبي-وام:

قررت وزارة ال�س���حة ووقاية املجتمع �س���حب عدة اأ�سناف من 

امل�ستح����رشات ال�سيدالنية ل�رشكة اخلليج لل�سناعات الدوائية 

"جلفار" من االأ�سواق املحلية ب�سبب عدم تطابقها مع املوا�سفات 
املعتمدة بعد فح�س عدة ت�سغي���الت يف خمتر �سبط اجلودة 

النوعية التابع للوزارة بدبي وكذلك بناء على ال�سحب الطوعي 

من قبل ال�رشكة امل�سنعة. 

ووجهت الوزارة جميع ممار�سي الرعاية ال�سحية واأفراد املجتمع 

بعدم ا�ستخدام هذه املنتجات اإن وجدت لديهم.

كما اأبلغ���ت جميع الهيئ���ات ال�سحية املعني���ة وال�سيدليات 

احلكومية واخلا�سة بالتوقف عن �رشف املنتج واإعادته للمورد 

باالإ�ساف���ة اإىل ال�سحب الطوع���ي لقائمة االأدوي���ة التي ت�سم: 

 forte ta، Julmentin 375mg tablet  Julmentin
 Mucolyte syrup،   Butalin لعالج العدوى البكتريية ودواء

and 4 mg tablet 2 لعالج الق�سبات الهوائية 

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

اأبوظبي-وام:

 ع���رت دولة االإمارات عن ت�سامنها م���ع جمهورية الهند اإثر 

الفي�سان���ات التي اجتاحت �سمال البالد، الناجمة عن االنهيار 

اجللي���دي يف جبال هيمااليا، والتي اأ�سف���رت عن خ�سائر يف 

االأرواح.

واأعربت وزارة اخلارجية والتع���اون الدويل، يف بيان لها عن 

خال�س تعازيه���ا وموا�ساتها اإىل احلكومة الهندية واإىل اأهايل 

وذوي ال�سحاي���ا يف هذا امل�ساب اجلل���ل، ومتنياتها بال�سفاء 

العاجل جلميع امل�سابن.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 17/25 دبي 18/25 ال�سارقة 15/25 عجمان 26 /18 اأم القيوين 26 /14 راأ�س اخليمة 25 /16 الفجرية 18/25 العن 16/27 ليوا 14/26  ال�سلع 17/23  الفجر 5.42 الظهر 12.39   الع�رش 3.50  املغرب 6.16 الع�ساء 7.31

بغداد-)د ب اأ(:

 اأك���د رئي�س ال���وزراء العراقي م�سطفى 

الكاظمي ام�س االإثنن اأن حكومة بالده 

�ست�ستم���ر يف اتخاذ الق���رارات ال�سعبة 

رغ���م التداعيات ال�سيا�سية، ورغم ما قد 

يحدث من �سوء فهم �سعبي هنا اأو هناك. 

وق���ال الكاظمي خ���الل االجتماع االأول 

للمجل�س ال���وزاري للتنمية الب�رشية اإن 

:"امل�سوؤولي���ة التاأريخي���ة التي وجدنا 
اأنف�سن���ا فيه���ا حتت���م علين���ا امل�سي 

بخط���وات حتق���ق امل�سال���ح الوطنية 

اال�سراتيجية للبلد". 

الكاظمي: الحكومة 

العراقية �ست�ستمر في اتخاذ 

القرارات ال�صعبة
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اأبوظبي-وام:

 اأر�سل���ت دولة االإمارات، ام����س االثنن، طائرة م�ساعدات 

حتتوي على 8 اأطنان من االإمدادات الطبية واأجهزة الفح�س 

اإىل �سلوفينيا، لدعمها يف احلد من انت�سار فريو�س كورونا 

امل�ستجد كوفيد-19، و�سي�ستفيد منها اأكرث من 8 اآالف من 

العاملن يف جمال الرعاية ال�سحية، لتعزيز جهودهم يف 

احتواء انت�سار الفريو�س.

و�رشح �سعادة ابراهيم �سامل حممد امل�رشخ �سفري دولة 

االإمارات لدى جمهورية النم�سا، وال�سفري غري املقيم لدى 

جمهوري���ة �سلوفينيا : » ترتب���ط كل من دولة االإمارات 

وجمهوري���ة �سلوفيني���ا بعالق���ات اقت�سادية وجتارية 

متنامية يف ظل اجلهود امل�سركة من قيادتي البلدين يف 

دف���ع العالقات اإىل اآفاق اأو�سع تخدم امل�سالح التنموية 

لكال البلدين » .

الإمارات تر�صل طائرة م�صاعدات 
طبية اإلى �صلوفينيا

وزارة ال�سحة ت�سحب عدة م�ستح�سرات 

�صيدلنية 

الإمارات تت�ضامن مع الهند في �ضحايا 

النهيار الجليدي

الدمل -وام:

قررت وزارة ال�س���وؤون االإ�سالمية والدعوة واالإر�ساد يف اململكة 

العربي���ة ال�سعودية، اغالق مبن���ى اإدارة امل�ساج���د والدعوة 

واالإر�ساد مبحافظة الدمل موؤقت���ًا للتعقيم بعد اإ�سابة عدد من 

املوظفن بفريو�س كورونا.

كما قررت اأغالق 10 م�ساج���د يف عدد من املناطق بعد ثبوت 

ح���االت اإ�ساب���ة بفريو�س كورون���ا بن امل�سل���ن ومن�سوبي 

امل�ساجد.

ال�ضعودية تغلق عدداً من الم�ضاجد موؤقتاً 

ب�ضبب اإ�ضابات »كورونا«

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

اأبوظبي-وام:

 بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 

تعزي���ة اإىل اأخيه خادم احلرمن ال�رشيفن 

املل���ك �سلمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سعود 

عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

اأعرب فيها عن �س���ادق تعازيه وموا�ساته 

يف وف���اة وال���دة �ساحب ال�سم���و امللكي 

االأمري عبدالرحمن بن في�سل بن �سعود بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�س���د اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س ال���وزراء حاكم دب���ي "رعاه اهلل" 

و�ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتن 

اإىل خادم احلرمن ال�رشيفن امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود.

»تتمة  �ص8«

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون 
خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير عبدالرحمن 

بن في�سل بن �سعود بن عبدالعزيز

اأبوظبي-وام:

اأعلن���ت وزارة ال�سحة ووقاية 

املجتمع تقدمي 99،781 جرعة 

خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 

ليبلغ جمموع اجلرعات التي مت 

تقدميها حتى يوم اأم�س االثنن 

4،413،649 جرع���ة ومبع���دل 

 44.63 بل���غ  للق���اح  توزيع 

جرعة لكل 100 �سخ�س.

ياأت���ي ذل���ك متا�سي���ا م���ع 

خط���ة ال���وزارة لتوفري لقاح 

اإىل  و�سعي���ا  #كوفي���د-19 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة 

الناجت���ة عن التطعيم و التي 

اأعداد  تقلي���ل  �ست�ساع���د يف 

احل���االت وال�سيط���رة عل���ى 

الفريو�س.

تقديم 99,781 جرعة من لقاح »كوفيد 19« 
خالل 24 �ساعة

محمد بن را�سد: نحتفي بثمرة عمل زايد ورا�سد 
»طيب الله ثراهما« في بناء الإن�سان

دبي-وام:

�س���دّدت االأمانة العامة للمجل�س التنفي���ذي يف اإمارة دبي على 

اأهمي���ة االلت���زام بال�سيا�س���ات واالإجراءات املتبع���ة بخ�سو�س 

ن����رش املعلومات احلكومي���ة وتبادلها واحلف���اظ على �رشيتها 

وخ�سو�سيتها، وكذلك تعزيز ال�سفافي���ة واإر�ساء قواعد احلوكمة 

ب�ساأن ن�رش املعلومات والبيانات وتبادلها، مع �رشورة اأخذ التدابري 

العقابية يف احل�سبان عندما يتعلّق االأمر بت�رشّب املعلومات من 

امل�ستندات وامل�سنفات احلكومية ال�رشية واحل�سا�سة.

وك�سفت االأمانة العام���ة للمجل�س التنفيذي عن جناح ال�سلطات 

املعني���ة يف حكومة دبي بتحدي���د االأ�سخا�س الذين عملوا على 

ت�رشي���ب بع�س امل�ستن���دات احلكومية عر تطبيق���ات املرا�سلة 

وو�سائل التوا�سل االجتماعي، 

اأبوظبي-وام:

   متا�سي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�سحة 

ووقاي���ة املجتمع لتو�سي���ع وزيادة 

نطاق الفحو�س���ات يف الدولة بهدف 

االكت�س���اف املبكر وح����رش احلاالت 

امل�سابة بفريو����س كورونا امل�ستجد 

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

خ���الل  جدي���دا  فح�س���ا   148،587

ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات 

با�ستخدام  املجتم���ع  خمتلف���ة يف 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

    و�ساه���م تكثيف اإج���راءات التق�سي 

والفح����س يف الدولة وتو�سيع نطاق 

الفحو�س���ات يف الك�سف عن 2،798 

حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 

امل�ستج���د م���ن جن�سي���ات خمتلفة، 

وجميعها ح���االت م�ستقرة وتخ�سع 

للرعاي���ة ال�سحية الالزم���ة، وبذلك 

يبل���غ جمم���وع احل���االت امل�سجلة 

329،293 حالة.

دبي-وام:

 احت�سن���ت �سح���راء دول���ة 

االإم���ارات وحتدي���داً منطق���ة 

الق���درة بدب���ي م�س���اء ام�س 

وفريدة  نوعية  االثنن جتربة 

م���ن نوعه���ا، �سه���دت ظهور 

قمري���ن جديدي���ن يف ال�سماء 

وهم���ا "فوبو�س" و "دميو�س" 

التابعن لكوكب املريخ .

القت  والت���ي  اخلطوة  تاأت���ي 

مواق���ع  يف  كب���ريا  تفاع���ال 

التوا�سل االجتماعي، يف اإطار 

التثقيفية  االإعالمي���ة  احلملة 

ينظمه���ا  الت���ي  واملبتك���رة 

حلكومة  االإعالم���ي  املكت���ب 

مع  بالتزامن  االإم���ارات  دولة 

و�سول مهم���ة م�سبار " االأمل 

للمريخ ".

جترب���ة  تق���دمي  وت�سته���دف 

فري���دة من نوعه���ا للجمهور 

من خ���الل التعرف على اأقمار 

كوكب املريخ وهما " فوبو�س 

" و " دميو����س "، با�ستخ���دام 
تكنولوجي���ا حديثة ومتطورة 

ال����رشق  يف  االأوىل  تعت���ر 

االأو�سط، لدع���م جهود الدولة 

الواعد  الف�سائي  وبرناجمه���ا 

الكت�ساف كوكب املريخ.

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

اأقمار كوكب المريخ تزين �صماء الإمارات بالتزامن 
مع الحدث التاريخي لمهمة »م�صبار الأمل«

اأبوظبي-وام:

 هناأت �سم���و ال�سيخة فاطمة 

بنت مب���ارك رئي�س���ة االحتاد 

الن�سائي العام رئي�سة املجل�س 

االأعل���ى لالأموم���ة والطفول���ة 

الرئي�س���ة االأعل���ى ملوؤ�س�س���ة 

التنمية االأ�رشية "اأم االإمارات"، 

"اأطلق"  برنام���ج  منت�سب���ات 

مبنا�سبة تخريج الدفعة االأوىل 

من الطالبات االإماراتيات الالتي 

خ�سعن لرنامج تدريبي مكثف 

اأ�سبوعًا �سمن  على م���دى 13 

لبوابة املقطع  "اأطلق"  مبادرة 

والت���ي تعد اإح���دى املبادرات 

اال�ستثنائي���ة الت���ي تنظمه���ا 

موان���ئ اأبوظبي وحتظى بدعم 

ورعاية االحتاد الن�سائي العام.

اإىل  املب���ادرة  ه���ذه  وت�سعى 

امل���راأة  طاق���ات  ا�ستثم���ار 

ومتكينه���ا  االإماراتي���ة 

لت�ستمر  الالزم���ة  باخل���رات 

يف تاأدي���ة دوره���ا ك�رشيك���ة 

الوطنية  التنمي���ة  م�سرية  يف 

احلافلة باالإجن���ازات النوعية 

للدول���ة وتنفي���ذ امل�ساري���ع 

اال�سراتيجية.

فاطمة بنت مبارك تهنئ خريجات 
مبادرة »اأطلق«

دبي تنجح في تحديد م�صربي بع�ض 
الم�ستندات الحكومية الحيوية

»ال�سحة«: تعافي 3٫933 من كورونا 
وت�صجيل 2٫798 اإ�صابة و9 وفيات

العالم يترقب اليوم اإنجازاً تاريخياً اإماراتياً وعربياً بو�ضول »م�ضبار الأمل« لمدار المريخ

اإجمالي الجرعات 4,413,649 جرعة حتى اليوم

 محمد بن راشد خالل استقباله وزيرة خارجية إسبانيا  »وام« ..  »طالع ص 2«
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 º¡d Oó–h º¡bƒ≤M √OGôaC’ ¿ƒ°üJh √QGô≤à°SGh

 √ƒª°S  kÉ«æªàe  ,º¡©ªà›  √ÉŒ  º¡JÉ«dhDƒ°ùe

 ¿Gõ«e  áeÉbEG  ‘  á©HQC’G  IÉ°†≤∏d  ≥«aƒàdG

 ‹ÉŸG »HO õcôe ºcÉfi á©ª°S ï«°SôJh ∫ó©dG

 ≥∏©àj  Éª«a  IQsó≤eh ábƒKƒe á¡Lƒc »ŸÉ©dG

.äÉYRÉæŸG ‘ π°üØdÉH

 á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  QhO  ≈∏Y  √ƒª°S  ≈æKCGh

 âàÑKCG  PEG  ,øWƒdG  πÑ≤à°ùe  AÉæH  ‘ É¡eÉ¡°SEGh

 ‘ Ö°UÉæŸG ≈bQCG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d É¡à∏gCG IQGóL

 »FÉ°†≤dG ∫ÉéŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ΩÉ«≤dG ≈∏Y É¡JQób ‘ IÒÑµdG á≤ãdG Aƒ°V ‘

 ≈∏Y ¢Uô◊Gh ,πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y ¬«a É¡eÉ¡Ã

 ¿ƒµj πLôdGh ICGôŸG ÚH »≤«≤M ¿RGƒJ ≥«≤–

 AGOC’Gh AÉ£©dG ≈∏Y IQó≤dG ¬«a ó«MƒdG π°ü«ØdG

.õ«ªàŸG

 á«æ≤J ÈY √ƒª°S ΩÉeCG á«fƒfÉ≤dG Úª«dG iOCG óbh

 IOÉ©°S ¿É«JGQÉeE’G  ¿É«°VÉ≤dG  »FôŸG ∫É°üJ’G

 IOÉ©°Sh ,öUÉf ∫BG ˆGóÑY öUÉf º°TÉg öUÉf

 ¿É«°VÉ≤dG  ,…Ò¡ŸG  Qƒaóc  óªfi  ódÉN  É¡e

 »HO  õcôe  ºcÉfi  ‘  á«FGóàH’G  áªµëŸÉH

 ΩÉeCG á«fƒfÉ≤dG Úª«dG iOCG Éªc.. »ŸÉ©dG ‹ÉŸG

 ¢ùª«L  ¢Sƒ‚CG  OQƒd  »°VÉ≤dG  øe  πc  √ƒª°S

 ,¢Shôb …Ô«g Î«H Ò°S »°VÉ≤dGh ,»æ«∏b äƒµ°S

 õcôŸG ºcÉfi ‘ ±ÉæÄà°S’G áªµëÃ ¿É«°VÉ≤dG

.Êƒ°ùcÉ°Sƒ∏‚C’G ¿ƒfÉ≤dG ≥ah πª©J »àdG

 Qƒaóc óªfi ódÉN É¡e á«°VÉ≤dG IOÉ©°S tó© oJh

 ¿ƒfÉ≤dG ‘ ¤hC’G á«JGQÉeE’G á«°VÉ≤dG …Ò¡ŸG

 ádhO  ‘  É¡æ««©J  ”  »àdG  Êƒ°ùcÉ°Sƒ∏‚C’G

 ióe ≈∏Y ó«cCÉJ ‘ ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 á«æWƒdG QOGƒµdG ΩÉeCG ∫ÉéŸG íàa ≈∏Y ¢Uô◊G

 ,¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y á«JGQÉeE’G ICGôŸGh ,kÉeƒªY

 »àdG  Ö°UÉæŸG  πc  π¨°ûH  É¡JQGóL  äÉÑKE’

 AÉaƒdGh É¡«dEG »bÎ∏d É¡JGRÉ‚EGh É¡JGQób É¡∏gDƒJ

 É¡æe ™bƒàŸG iƒà°ùŸG ¤EG ¢Vƒ¡ædGh É¡JÉeGõàdÉH

 kÉfÉÁEG ,AÉ°†≤dG ∂∏°S ∂dP ‘ ÉÃ ,Égôjƒ£J ‘

 ≈∏Y á«JGQÉeE’G ICGôŸG IQó≤H Ió«°TôdG IOÉ«≤dG øe

 äÉMÉ°S ‘ πãeC’G ¬LƒdG ≈∏Y É¡ÑLGƒH ΩÉ«≤dG

 ≈∏Y ICGôŸG IQó≤d Qƒ£àe êPƒ‰ Ëó≤Jh ,AÉ°†≤dG

 ºFÉYO QGôbEG ‘ πLôdG QGƒL ¤EG IQGóéH ΩÉ¡°SE’G

.¥ƒ≤◊G ájÉªMh ¿ƒ°Uh IõLÉædG ádGó©dG

 öUÉf º°TÉg öUÉf Ú«°VÉ≤dG IOÉ©°S ¿CG ôcò oj

 Qƒaóc  óªfi  ódÉN  É¡eh  ,öUÉf  ∫G  ˆGóÑY

 ÚWƒJ  èeÉfôH  »éjôN  øe  Éªg  …Ò¡ŸG

 »HO  õcôe  ºcÉfi  ‘  á«JGQÉeE’G  ÖgGƒŸG

 øe  ÌcCG  òæe  ¬bÓWEG  ”  …òdG  »ŸÉ©dG  ‹ÉŸG

 »àdG ÚWƒàdG á°SÉ«°S ºYO ±ó¡H ,äGƒæ°S öûY

 É¡dÓN  øe  ≈©°ùJh  õcôŸG  ºcÉfi  É¡é¡àæJ

 øª°V  á«æWƒdG  ácQÉ°ûŸG  ºéM  ™«°SƒJ  ¤EG

 ∫ÉéŸG ∂dP ‘ ÉÃ ¬JÉ°ü°üîJh ¬YôaCG ∞∏àfl

 öUÉæ©dG  π°†aC’ ∫ÉéŸG áMÉJEG  ™e ,»FÉ°†≤dG

 õcôŸÉH »FÉ°†≤dG  ∂∏°ù∏d  ΩÉª°†fÓd áë°TôŸG

 ¬àfÉµeh ¬à©ª°S ≈∏Y ®ÉØ◊G ¿Éª°V πLCG øe

 á≤K øe äGƒæ°S QGóe ≈∏Y ¬Ñ°ùàcG Éeh á«ŸÉ©dG

.»ŸÉ©dG ‹ÉŸG ™ªàéŸG ΩGÎMGh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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õcôªdG ºcÉëe »a á«JGQÉeEG á«°VÉb ∫hCG º¡æ«H øe

 ´ÉªàLG ¢SCGôàj Iô«éØdG ó¡Y »dh

á«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏ée

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi  øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG

 ´ÉªàL’G  ,IÒéØdG  ‘  á«æ≤àdGh  Ωƒ∏©dG  á©eÉL

 ‹É©e  Qƒ°†ëH  á©eÉ÷G  AÉæeCG  ¢ù∏éŸ  ,…QhódG

 ºcÉ◊ ¢UÉÿG QÉ°ûà°ùŸG ÊÉÑbôdG óªfi øH ó«©°S

 ,á©eÉ÷G  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  IÒéØdG

 ΩÉ©∏d  á«é«JGÎ°S’G  á©eÉ÷G  á£N  á°ûbÉæŸ

 ájò«ØæàdG áæé∏dG äGQGôb OÉªàYG h ‹É◊G »°SGQódG

 2019 »©eÉ÷G ΩÉ©∏d á«dÉŸG áfRGƒŸG ¢VGô©à°SGh

.2021-2020 »©eÉ÷G ΩÉ©dG h 2020-

 ´ÉªàLE’G  ∫ÓN  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ™∏WGh

 É¡JòØf »àdG äGQOÉÑŸGh Iójó÷G èeGÈdG RôHCG ≈∏Y

 ôªà°ùŸG º«∏©àdG õcGôe OÉªàYG ÉgRôHCGh á©eÉ÷G

 h  ¿Éæ°SC’G  AÉÑWCG  ÖjQóàd  ÜÉ°ùàf’G  äGQÉÑàNGh

 É«LƒdƒæµJ"  ¢SƒjQƒdÉµÑd  ójóL  èeÉfôH  áaÉ°VEG

 "äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ÊGÈ«°ùdG øeC’G – äÉeƒ∏©ŸG

.á©eÉ÷G ‘ öûY óMC’G èeGÈdG øª°V ¿ƒµ«d

 á«ªgCG »böûdG óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 ∫ÓN øe á©eÉ÷G áÑ∏£d Ö°SÉæŸG ñÉæŸG ÒaƒJ

 ®ÉØ◊G øª°†J ,áæeBG á«ª«∏©J áÄ«H ≈∏Y õ«cÎdG

 Oƒ¡÷G  õjõ©J  qÈY  º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  ≈∏Y

 QÉ°ûàfG øe ó◊G ¤EG á«eGôdG á«FÉbƒdGh ájRGÎM’G

./19-ó«aƒc/ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 AÉ≤JQÓd  Oƒ¡÷G  ∫òH  IQhöV  ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°Th

 ÉÃ  IQÉeE’G  πNGO  »©eÉ÷G  º«∏©àdG  iƒà°ùÃ

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ™e  ≥aGƒàj

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

 çóMCG áÑcGƒe ≈∏Y √ƒª°S ¢UôMh IÒéØdG ºcÉM

 πªY  á£Nh  ≥aGƒàj  ÉÃ  á«ª«∏©àdG  Ö«dÉ°SC’G

 ä’ÉéŸG ‘ á«°ùjQóàdG É¡›GôH ºYój h á©eÉ÷G

. áaÉc

 ó≤Y  …òdG  -  ´ÉªàL’G  π¡à°ùe  ‘ √ƒª°S  øªKh

 Oƒ¡L - IÒéØdÉH á©eÉ÷G ô≤e ‘ ÚæK’G ¢ùeG

 ‘ ºgQhóH OÉ°TCG h .. á©eÉ÷G AÉæeCG ¢ù∏› AÉ°†YCG

 á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ΩÉ¶àfG h IOƒL ≈∏Y ®ÉØ◊G

 AÉHh  »°ûØJ  É¡°Vôa  »àdG  áægGôdG  ±hô¶dG  ºZQ

.19 - ó«aƒc

 …òdG  Úé¡dG  á°SGQódG  ΩÉ¶f  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉfh

 ó©H øY ájô¶ædG OGƒª∏d áÑ∏£dG á°SGQO ≈∏Y óªà©j

. á©eÉ÷G ô≤e πNGO á«∏ª©dG OGƒŸGh

 ìô£d  á©eÉ÷G  §£N  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ∫ÉªYC’G IOÉjQ Òà°ùLÉe Éªg øjójóL Ú›ÉfôH

 á°ûbÉæe  ¤EG  áaÉ°VEG  ,  ´ÉªàL’G  º∏Y  Òà°ùLÉeh

.ÚéjôÿGh Ú∏é°ùŸG áÑ∏£dG OGóYCG

 ƒª°S  ¤EG  ôµ°ûdÉH  AÉæeC’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  Ωó≤Jh

 á«ª«∏©àdG IÒ°ùª∏d ¬ªYO ≈∏Y IÒéØdG ó¡Y ‹h

.É¡›GôH ôjƒ£J ≈∏Y ôªà°ùŸG ¬°UôM h á©eÉé∏d

 Öàµe ôjóe »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S ´ÉªàL’G ö†M

 " AÉæeC’G ¢ù∏› AÉ°†YCG h IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S

 …Oƒ°TôŸG ∞°Sƒjh …Ò¡ŸG ˆG óÑY ó«©°S áeÉ°SCG

 …òdG IOÉªM ¥hQÉa QƒàcódG h »MÉª«dG á°ûFÉYh

 »∏Y QƒàcódG  á©eÉ÷G ôjóe h  "  ó©H øY ö†M

. "QƒædG ƒHCG

 á«JGQÉeE’G QOGƒµdÉH »FÉ°†≤dG ∂∏°ùdG óaQ á«ªgCG ócCG √ƒª°S

IõLÉædG ádGó©dG ≥«≤ëJ »a õq«ªàdG øe º¡æ«µªJh

:OhhGO »∏Y  ̀»ÑXƒHCG

 ∫BG  ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG  ‹É©e íààaEG

 ÚæK’G ¢ùeCG ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f

 á«HÉÑ°T  ¿ƒ«©H  á«fÉ°ùf’G  IƒNC’G  ióàæe

 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  IQGRh  ¬à≤∏WCG  …òdG

 õcôeh »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH

 ¿ÉLô¡e{ á£°ûfCG QÉWEG ‘ ÜÉÑ°û∏d »ÑXƒHCG

 ácQÉ°ûeh  Qƒ°†ëH  ,zá«fÉ°ùfE’G  IƒN’G

 ,ÜÉÑ°û∏d ádhódG ôjRh »YhQõŸG Éª°T ‹É©e

 ,IóëàŸG ·C’G ≥°ùæe ±É°ùY ÉæjO IQƒàcódGh

 πª– á«HôY ádhO 16 øe á«HÉÑ°T äGOÉ«bh

 õjõ©àd  áMƒªW  äQGOÉÑeh  ,IójóL  ájDhQ

 øWƒdG ‘ á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ¢ûjÉ©àdG º«b

 .⁄É©dGh »Hô©dG

 á«MÉààa’G ¬àª∏c ‘ ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh

 Êöùj  ÚcQÉ°ûŸG ÜÉÑ°û∏d ¬ãjóM É¡Lƒe

 …òdG ióàæŸG Gòg ‘ ºµ©e ¿ƒcCG ¿CG GÒãc

 ,áeC’G  √òg  ÜÉÑ°T  ºµfC’  GÒãc  ¬H  õàYCG

 ÉæJÉ©∏£Jh ÉædÉeB’ …ƒ≤dG ¢SÉ°SC’G ¿ƒ∏ã“h

 ¬fƒ∏ã“ ÉÃ ôîaCGh ,πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G ‘

 ,ádƒeCÉe  äÉMƒªWh  IóYGh  äGOÉ«b  øe

 Éeh IQOÉÑeh AÉcPh »Yh øe ºµjód ÉÃh

 ‘ ΩÉ¡°SEÓd º«ª°üJh ΩõY øe ¬H ¿ƒ©àªàJ

 ÉŸ πÑ≤à°ùŸG ¥ÉaBGh öVÉ◊G ⁄É©e π«µ°ûJ

.¿É°ùfE’Gh ™ªàéª∏d ÒÿG ¬«a

 IQGRh ¬ª¶æJ …òdG ióàæŸG Gòg ¿EG ±É°VCGh

 õcôe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG

 »ÑXƒHG  ÜÉÑ°T  õcôeh  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG

 IƒNCÓd  »ÑXƒHCG  á≤«KƒH  AÉØàMEG  ƒg  É‰EG

 IQÉjõdG  ∫ÓN  äQó°U  »àdG  á«fÉ°ùfE’G

 á∏«°†ah ¢ù«°SGôa ÉHÉÑdG á°SGó≤d á«îjQÉàdG

 »àdG »ÑXƒHCG ¤EG IQÉjõdG »gh ,ôgRC’G ï«°T

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¿Éc

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

 ,É¡d OGóYE’G π°†a áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 π©L  å«M  É¡d  ÒÑµdG  ìÉéædG  ≥«≤–h

 áÑfih ΩÓ°S ádÉ°SQ á≤«KƒdG √òg øe √ƒª°S

 Gó«cCÉJ ∂dPh ,⁄É©dG ¤EG äGQÉeE’G øe ¥Éahh

 mêPƒ‰ øe  IóFGôdG  ádhódG  √òg  ¬∏ã“ ÉŸ

 iƒà°ùe ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ‘ íLÉf

.¬∏c ⁄É©dG

 öûÑdG πc ¤EG ô¶æf äGQÉeE’G ‘ ÉæfEG ∫Ébh 

 ÊÉ°ùfEG  ™ªà›  ‘  AÉ°†YCG  ºgQÉÑàYÉH

 øe , É©e ™«ª÷G ¬«a πª©j ¿CG Öéj óMGh

 ΩÓ°ùdG ≥«≤–h Oó°ûàdGh ±ô£àdG òÑf πLCG

 ,⁄É©dG ´ƒHQ ‘ áÁôµdG IÉ«◊Gh AÉNôdGh

 á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd »ÑXƒHCG á≤«Kh ¿CÉH õà©fh

 á«MhôdG ÖfGƒ÷G ÚH »©«ÑW πµ°ûH §HôJ

 πª©dG  ä’É›h  ,ÖfÉL  øe  á«fÉ°ùfE’Gh

 ™«ªé∏d ÒÿG ¬«a ÉŸ ™«ª÷G ÚH ∑Î°ûŸG

 É¡æe  π©éj  ƒëf  ≈∏Yh  ,ôNBG  ÖfÉL  øe

 äGQƒ£J É¡«∏Y ÖJÎJ ábƒeôe á«dhO á≤«Kh

 ájOÉ°üàbGh  á«bÓNCGh  á«HOCGh  á«fƒfÉb

.¿Éµe πc ‘ ¿É°ùfE’G áë∏°üŸ

 ¬fEG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ±É°VCGh

 ΩÉ¡°SE’G ≈∏Y ¢Uô◊G ºµ«a iQCG ¿CG Êó©°ùj

 ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  ÊÉ©e  ó«cCÉJ  ‘

 ôNB’G ΩGÎMG ≈∏Y ºµ°UôMh ,™bGƒdG ¢VQCG

 ¿ÉjOC’Gh  äÉaÉ≤ãdG  ‘  ájOó©àdG  ∫ƒÑbh

 πeC’Gh á≤ãdG øY ∂dòH ¿hÈ©Jh ,äÉ«°ùæ÷Gh

 ¿hócDƒJh  ,⁄É©dGh  á≤£æŸG  πÑ≤à°ùe  ‘

 íeÉ°ùàdG º«b π«°UCÉJ πLCG øe ºµJÉMƒªW

 OÉ©àH’Gh á«gGôµdGh ∞æ©dG òÑfh ΩÓ°ùdGh

 äÉbÓ©dG AÉæHh ,äÉaÓÿGh äÉYGöüdG øY

 ¿ƒµj áÁôc á«bÓNCG ¢ù°SCG ≈∏Y öûÑdG ÚH

 ∫ó©dGh  ¿hÉ©àdGh  áªMôdGh  OƒdG  É¡ã©Ñe

 ∫OÉÑJ ≈∏Y ™«ª÷G OÉà©j å«ëH ,IGhÉ°ùŸGh

 ´Éªà°S’Gh áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸGh QÉµaC’G

 ≈∏Y  πª©dGh  øjôNB’G  AGQBG  ¤EG  ΩGÎMÉH

.ΩÓ°Sh IƒNCGh ábGó°U ‘ º¡©e ¢ûjÉ©àdG

 øe  ÚcQÉ°ûŸG  iód  ÉÃ  ¬«dÉ©e  OÉ°TCGh

 øe  ¬H  ¿ƒ©àªàj  Éeh  QÉµaCGh  äGQOÉÑe

 ¿CÉH  …ƒ≤dG  ºµeGõàdG  »MCG  ÓFÉb  á«dhDƒ°ùe

 ‘ »HÉéjE’G Ò«¨à∏d ,á«≤«≤M IGOCG GƒfƒµJ

 õjõ©J  ¿ƒµj  ¿CG  ≈∏Y  ºµ°UôMh  ™ªàéŸG

 äÉYhöûª∏d  ’É›  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G

 ,áeÉ©dG áeóÿGh ´ƒ£àdG èeGôHh á«∏ª©dG

 ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒe áaÉc ™e πª©∏d ’É›h

 ´É£b hCG  áeƒµ◊G hCG  öSC’G  ∂dP ‘ AGƒ°S

 Éªc  ,ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒe hCG ∫ÉªYC’G

 äÉcGöûdG  √òg  AÉæH  ‘  ºcOƒ¡L  »«MCG

 áaÉ≤K  öûf  ≈∏Y  πª©J  »àdG  á«©ªàéŸG

 ™ªàéŸG ‘ ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh íeÉ°ùàdG

 ‘ ºcQhO ¿CÉH , ájƒ≤dG ºµàYÉæbh ,⁄É©dGh

 ™ªàéŸG ‘ IƒNC’Gh íeÉ°ùàdG áaÉ≤K õjõ©J

 π«µ°ûJ ‘ ºcQhO ‘ »°SÉ°SCG AõL ƒg É‰EG

 ‘  …OÉ°üàb’Gh  »YÉªàL’G  πÑ≤à°ùŸG

 á£ÑJôŸG á£°ûfC’G ¿CG GócDƒe ,⁄É©dGh á≤£æŸG

 ¿CG  øµÁ  ,á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh  íeÉ°ùàdÉH

 íª°ùJ  áª¡e  ájOÉ°üàbG  áª«b  É¡d  ¿ƒµj

 ¢ù«°SCÉJh  äÉYhöûŸG  AÉ°ûfEÉH  ÜÉÑ°û∏d

 Ió«Øe ájOÉ°üàbG á£°ûfCG ò«ØæJh äÉcöûdG

 .™«ªé∏d IÉ«◊G IOƒL ≥«≤– ‘ º¡°ùJ

 áaÉ≤K öûf ‘ ÜÉÑ°ûdG äÉeÉ¡°SEG ¿CG í°VhCGh

 áª¡e QÉKBG É¡d á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh íeÉ°ùàdG

 ≥«≤–h  ™ªàéŸG  ‘  ájƒ«◊G  åH  ‘

 IƒNC’ÉH º¡WÉÑJQG ¿CGh ,¬fÉµ°S ÚH IóMƒdG

 á≤ãdGh ¢ùØædÉH á≤ãdG º¡jód Rõ©j á«fÉ°ùfE’G

 ™é°ûjh øWƒ∏d A’ƒdGh RGõàY’Gh áeC’G ‘

 º¡WÉÑJQGh  ™ªàéŸG  ™e  º¡eÉëàdEG  ≈∏Y

 º«b  ,  º¡jód  »ªæ ojh  ,  º¡dƒM ø nÃ  …ƒ≤dG

 á«dhDƒ°ùŸG πª–h RÉ‚E’Gh AÉ£©dG äGQÉ¡eh

 ‘ ∫GóàY’Gh á«£°SƒdG ¢üFÉ°üN »ªæjh ,

 ÜÉÑ°T ¿CÉH ¬à≤K øY ÉHô©e ∑ƒ∏°ùdGh ÒµØàdG

 äÉ©bƒàdGh ∫ÉeB’G áaÉc iƒà°ùe ≈∏Y Üô©dG

 º¡àjƒg ≈∏Y ¿ƒ°üjôM ¿hóYGh AÉ«cPCG ºg

 QhódÉHh , º¡àeCGh º¡æWƒH ¿hQƒîa ,á«æWƒdG

 IÒ°ùe ‘ á«Hô©dG áeCÓd Ö≤JôŸG …QƒëŸG

 áeC’G √ò¡d ódÉÿG çGÎdÉH ¿hõà©eh ,⁄É©dG

 ájƒ¡dG  π«µ°ûàd  »°ù«FQ  Qó°üªc  ¬àfÉµeh

 .∫É«LC’G ΩÉ¡dEGh

 èFÉàf  ¤EG  ¬©∏£J  øY  ¬«dÉ©e  ÜôYCGh

 πLCG øe º¡©e πª©dG ¤EGh ÜÉÑ°ûdG äGQOÉÑe

 ,⁄É©dG ‘ Ö≤JôŸG ºgQhO AGOCG øe º¡æ«µ“

 øe Iõ«ªàŸG êPÉªædÉH º¡©e AÉØàM’G ¤EGh

 πª©dG  ä’É› áaÉc  ‘ »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG

 AÉæH ‘ º¡JÉMÉ‚h ,»©ªàéŸGh ÊÉ°ùfE’G

 ,á«ŸÉ©dGh  á«Hô©dGh  á«∏ëŸG  äÉcGöûdG

 IƒNC’Gh  íeÉ°ùàdG  º«b  õjõ©J  πLCG  øe

 øY ÉHô©e ⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ á«fÉ°ùfE’G

 πÑ≤à°ùŸG  ‘ ÜÉÑ°ûdG  ™e  AÉ≤àd’ÉH  ¬∏eCG

 …òdG ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉKBG ∫GhR ó©H Öjô≤dG

 ¬à¡LGƒe ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿ƒµj ¿CG πeCÉf

 ‘ á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G º«≤d É«≤«≤M Gó«°ùŒ

.É¡«fÉ©e ≈ª°SCG

 IƒNC’G á≤«Kh π«©ØJ ‘ ÜÉÑ°ûdG QhO ∫ƒMh

 ¿CG »YhQõŸG Éª°T ‹É©e äócCG ,á«fÉ°ùfE’G

 πÑb øe ÉaGó¡à°SG ÌcC’G áÄØdG ºg ÜÉÑ°ûdG

 ´QódG ¬JGP âbƒdG ‘ ºgh ,±ô£àdG IÉYO

 á«fÉ°ùfE’G  IqƒNC’G  ¿CG  IócDƒe ,√ó°V »bGƒdG

.ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdG á¨d »g

zá«HÉÑ°T ¿ƒ«©H IƒNC’G{ ióàæe ¬MÉààaG ∫ÓN

á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G âHGƒK ï«°SôJ »a ºdÉ©dG ÜÉÑ°ûd IôµàÑªdG äGQOÉÑªdÉH ó«°ûj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 »a ÉæJÉ©∏£Jh ÉædÉeB’ …ƒ≤dG ¢SÉ°SC’Gh áeC’G ÜÉÑ°T ºàfCG :√ƒª°S

πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG

 ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdG á¨d á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G :»YhQõªdG Éª°T

   »NBÉàdG ÇOÉÑªH ÜÉÑ°ûdG ¿ÉªjEGh

 iƒà°ùe ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G »a íLÉf êPƒªf äGQÉeE’G

  ºdÉ©dG

 É¡°†©ÑH Üƒ©°ûdG §Hô«°S …òdG ô°ùédG ƒg ôNB’G ΩGôàMG 

áµ°SÉªàe äÉ©ªàée »æÑjh

Ωƒ«dG kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG 
:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÓ«d ÉÑWQh ,kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U AÉKÓãdG Ωƒ«dG

 ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ  á°Uôa  ™e  AÉ©HQ’G  óZ  ìÉÑ°Uh

 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dGh

 ,áYöùdG  ádóà©e ¤EG  áØ«ØN ìÉjôdGh  ,á«∏NGódGh

 á«dÉª°T ¿ƒµJh ôëÑdG ≈∏Y á°UÉN kÉfÉ«MCG §°ûæJ

.¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 25 - 15 / á«HôZ

 è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿EG »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ õcôŸG ∫Ébh

 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh É£°Sƒàe ¿ƒµ«°S »Hô©dG

 Qõ÷Gh  01:20  óæY  ÊÉãdG  óŸGh  10:40  áYÉ°ùdG

 óæY  ÊÉãdG  Qõ÷Gh  18:19  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G

 êƒŸG  ¿ƒµ«°S  ¿ÉªY  ôëH  ‘h..  05:13  áYÉ°ùdG

 ÊÉãdG óŸGh 21:19 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ÉØ«ØN

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  08:12  áYÉ°ùdG  óæY

.03:06 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 14:12

:ΩGh-»HO

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

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

 ô¡X πÑb »HO ‘ "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 IôjRh Éj’ ¢ù«dGõfƒZ É°ûfGQCG ‹É©e ÚæK’G ¢ùeG

 ¿hÉ©àdGh »HhQhC’G OÉ–’Gh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG

.É¡d ≥aGôŸG óaƒdGh É«fÉÑ°SEG áµ∏‡ ‘

 ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S Qƒ°†ëH √ƒª°S ÖMQ óbh

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

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

 É¡©e  åMÉÑJh  Iô``jRƒdÉH  »HO  ºcÉM  ÖFÉf

 äÉYƒ°VƒŸGh É````jÉ°†≤dG øe Oó````Y ‘ √ƒª°S

 ±hô```X πX ‘ á°UÉN á«°SÉ«°ùdGh á```jOÉ°üàb’G

. " 19 - ó«aƒc"
 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCGh

 √òg RhÉéàH " ˆG "`H ¬∏eCG h ¬à≤K øY Ωƒàµe

 »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ÉÑ∏°S É¡H ôKCÉJ »àdG áæëŸG

 ≈∏Y öûÑdG ÚH ‘É≤ãdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdGh

.º¡ÑgGòeh º¡HQÉ°ûe ∞∏àfl

 h  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°Th

 AÉHƒdG Gòg IöUÉfi πLCG øe ∫hódG ÚH ≥«°ùæàdG

 ™e πeÉ©àJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG ¤EG √ƒª°S GÒ°ûe ..

 ÜGƒHCG íàØJh á°ShQóe §£N h ¿CÉàH áëFÉ÷G √òg

 Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ™«ª÷ í«≤∏àdGh ájÉbƒdG

 âbƒdG ‘ ó“h õ««“ ¿hO h ÉfÉ› É¡°VQCG ≈∏Y

 ájhOC’ÉH áLÉàëŸG ∫hódG IóYÉ°ùŸ Égój ¬æ«Y

 øe  É¡æ«µªàd  á«à°ùLƒ∏dG  OGƒŸGh  äÉMÉ≤∏dGh

.√QÉ°üMh ¢ShÒØdG á¡HÉ›

 á«LQÉÿG  ¿hDƒ°ûdG  IôjRh  äOÉ°TCG  ∂dP  ¤EGh

 Oƒ¡÷ÉH á«fÉÑ°SE’G ¿hÉ©àdGh »HhQhC’G OÉ–’Gh

 äGQÉeE’G ádhO áeƒµM ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’Gh

 √ÒKCÉJ  øe  ó◊G  h  ÉfhQƒc  AÉHh  áëaÉµe  ‘

.. É¡©ªà› h ÉgOÉ°üàbG ≈∏Y »Ñ∏°ùdG

 ìÉààa’ äGOGó©à°S’G ‘ Éeób É¡«°†e ¤EG ágƒæe

 Gòg  ¤EG  πLCÉJ  …òdG  "»HO  2020  ƒÑ°ùcEG  "
 ∫ÉÑ≤à°S’ áeRÓdG ÒHGóàdG ™«ªL PÉîJGh ΩÉ©dG

 ájÉªMh  »ŸÉ©dG  çó◊G  Gòg  ‘  ÚcQÉ°ûŸG

.áëFÉ÷G √òg äÉ«YGóJ øe ¬aƒ«°V

 ºZQ  »HO  ƒÑ°ùcEG  ‘  É«fÉÑ°SEG  ácQÉ°ûe  äócCGh

 ¿GQhO IOÉYEG á«ªgCÉH É¡æe ÉfÉÁEG áFQÉ£dG ±hô¶dG

 ójóL  øe  ¬°TÉ©fEGh  »ŸÉ©dG  OÉ°üàb’G  á∏éY

 ≥Øf ájÉ¡f ‘ πeC’G QƒæH çó◊G Gòg âØ°Uhh

.º∏¶e

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

 h ΩÓYEÓd »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ

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

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  h  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 h ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »ª°TÉ¡dG

 ¿GƒjO ΩÉY ôjóe ÊÉÑ«°ûdG º«gGôHEG óªfi ‹É©e

 ó«©°S áØ«∏N IOÉ©°S h »HO ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO ΩÉY ôjóe ¿Éª«∏°S

 .O »KQÉH õjQÉØdCG IOÉ©°S √ö†M Éªc ..»HO ‘

.ádhódG iód á«fÉÑ°S’G áµ∏ªŸG ÒØ°S ƒ«fƒ£fCG

É«fÉÑ°SEG á«LQÉN IôjRh ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG É«fÉÑ°SEG á«LQÉN IôjRh ™e åëÑj ó°TGQ øH óªëe



:ΩGh-»HO

 á«ŸÉ©dG  äÓéŸGh  ∞ë°üdG  â©HÉJ  

 áª¡Ÿ á©°SGƒdG É¡à«£¨J ábƒeôŸG á«ª∏©dG

 ó©dG AóH ™e ÖcGƒµdG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G

 Öcƒc QGóe  πeC’G  QÉÑ°ùe ∫ƒNód  ‹RÉæàdG

 áfÉµe  Rõ©J  á«îjQÉJ  á≤HÉ°S  ‘  ïjôŸG

 ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©∏d õcôªc á«eÉæàŸG äGQÉeE’G

.á«FÉ°†ØdG

 áª¡Ÿ Iôªà°ùŸG á«ŸÉ©dG á«£¨àdG ójóLh

 »àØ«ë°U ‘ Göûf ¿Gôjô≤J ,πeC’G QÉÑ°ùe

 Úà«fÉ£jÈdG  "¿ÉjOQÉ¨dG"h  "ôaQõHhC’G"
 á«ª∏©dG ±GógC’G øY ÜÉ¡°SEÉH ¬«a ÉàKó–

 ÖcƒµdG ñÉæe á°SGQO ‘ πeC’G QÉÑ°ùe áª¡Ÿ

 çÓãdG á«ŸÉ©dG á«FÉ°†ØdG ΩÉ¡ŸGh ,ôªMC’G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdGh  Ú°üdGh  äGQÉeEÓd

 ô¡°T  ‘  ïjôª∏d  π°üà°S  »àdG  á«µjôeC’G

.‹É◊G ôjGÈa

ïjôŸG ñÉæŸ á«∏«°üØJ á°SGQO :ôaQõHhC’G

 á«fÉ£jÈdG ôaQõHhC’G  áØ«ë°U â£∏°S ó≤a

 á«îjôŸG ΩÉ¡ŸG ≈∏Y Aƒ°†dG É¡d ôjô≤J ‘

 ∫ÓN ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG π°üJ »àdG çÓãdG

 ádhO øe πµd á©HÉàdGh ,…QÉ÷G ôjGÈa ô¡°T

 IÒ°ûe ,Ú°üdGh IóëàŸG äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G ´höûe øª°V πeC’G QÉÑ°ùe ¿CG ¤EG

 Ú∏°UGƒdG ∫hCG ¿ƒµj ób ïjôŸG ±É°ûµà°S’

 ±É°ûµà°S’ á«HôY áª¡e ∫hCG Èà©j Ée ‘

.ÖcGƒµdG

 …òdG - πeC’G QÉÑ°ùe ¿CG ¤EG ôjô≤àdG ¥ô£Jh

 ‘ ádhO  É¡≤∏£J á«îjôe áª¡e ∫hCG  ó©j

 QGóe  ¬dƒNO  ™bƒàj  h  -  »Hô©dG  ⁄É©dG

 á°SGQO  CGóÑ«d  …QÉ÷G  ôjGÈa  9 ‘ ïjôŸG

 øe ôªMC’G ÖcƒµdG ¢ù≤Wh ñÉæŸ á«∏«°üØJ

 ,Ú«°VQCG ÚeÉY ÜQÉ≤J IóŸ …ƒ÷G ¬aÓZ

 ±GógC’G  äGP  á«îjQÉàdG  ¬àª¡e  ΩÉ“E’

.á«fÉ°ùfE’G ïjQÉJ ‘ ábƒÑ°ùŸG ÒZ á«ª∏©dG

 QÉÑ°ùe ∫ƒ°Uh óæY ¬fCG  ¤EG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

 ‘ IÒNC’Gh  á°SOÉ°ùdG  á∏MôŸG  ¤EG  πeC’G

 ,á«ª∏©dG  á∏MôŸG  »gh  á«îjôŸG  ¬à∏MQ

 IQƒ£àŸG  áKÓãdG  á«ª∏©dG  Iõ¡LC’G  CGóÑà°S

 øY äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ¬æàe ≈∏Y

 áæ°S  QGóe  ≈∏Yh  Öcƒµ∏d  …ƒ÷G  ±Ó¨dG

 ,kÉ«°VQCG  kÉeƒj  687  ∫OÉ©J  á∏eÉc  á«îjôe

 ó°UÎd ,á«aÉ°VEG á«îjôe áæ°S ójóªà∏d á∏HÉb

 ≈∏Y ïjôŸG ¢ù≤W Ò¨J á«Ø«µH ≥∏©àj Ée πc

 ,á«îjôŸG áæ°ùdG ∫ƒ°üa ÚHh ,Ωƒ«dG QGóe

 á≤Ñ£dG »°TÓJ ÜÉÑ°SCG á°SGQO ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.ïjôª∏d …ƒ÷G ±Ó¨∏d É«∏©dG

 ±Ó¨dG äÉ≤ÑW ÚH ábÓ©dG QÉÑ°ùŸG ó°Uôjh

 ,ïjôŸG  Öcƒµd  É«∏©dGh  É«fódG  …ƒ÷G

 ,¬ë£°S  ≈∏Y  ájƒ÷G  ôgGƒ¶dG  ÖbGôjh

 äÉLQO äGÒ¨Jh ,ájQÉÑ¨dG ∞°UGƒ©dG πãe

 kÉ©ÑJ ñÉæŸG •É‰CG ´qƒæJ øY kÓ°†a ,IQGô◊G

 ÜÉÑ°SC’G øY ∞°ûµdGh ,áYƒæàŸG ¬°ùjQÉ°†àd

 áaÉ°VE’ÉH ,ïjôŸG í£°S πcBÉJ AGQh áæeÉµdG

 ¢ù≤£dG ÚH §HôJ äÉbÓY …CG øY åëÑdG ¤EG

 Öcƒµ∏d kÉÁób á«NÉæŸG ±hô¶dGh ‹É◊G

.ôªMC’G

 ôjGÈa øe ™°SÉàdG ‘ ¬fEG áØ«ë°üdG âdÉbh

 QGóe  ¤EG  "πeC’G  QÉÑ°ùe"  πNó«°S  …QÉ÷G

 »æ«°üdG QÉÑ°ùŸG √ƒ∏àj ïjôŸG ∫ƒM •É≤àd’G

 á©HÉàdG "¢ùfGÒØ«°SÒH" áª¡e öTÉÑJ Éªæ«H

 ‘ É¡∏ªY É°SÉf á«cÒeC’G AÉ°†ØdG ádÉcƒd

 ∫ƒ°Uh ‘ øeGõàdG Gòg »JCÉjh  .ôjGÈa 18

 ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG çÓãdG á«FÉ°†ØdG ΩÉ¡ŸG

 ô¡°T ‘ â≤∏£fG É¡fƒc …QÉ÷G ôjGÈa ‘

 IòaÉf  π°†aCG  øª°†J  …òdG  ,»°VÉŸG  ƒ«dƒj

 ÚH áaÉ°ùŸG ™£≤J á«îjôe ΩÉ¡Ÿ ¥ÓWEG

 493 ƒëæH IQó≤ŸGh ïjôŸGh ¢VQC’G »Ñcƒc

 á°SGQO  ó©H  ,øeR  πbCG  ‘ Îeƒ∏«c  ¿ƒ«∏e

 øe Éª¡HGÎbG ióe ¢SÉ«bh ÚÑcƒµdG ácôM

.Éª¡°†©H

 ΩÉ¡e çÓãd »ŸÉY ÖbôJ :¿ÉjOQÉ¨dG

ïjôª∏d

 ¿ÉjOQÉ¨dG  áØ«ë°U  äöûf  ÉgQhóH

 ÊhÎµdE’G  É¡©bƒe  ≈∏Y  á«fÉ£jÈdG

 »àdG çÓ```ãdG á«FÉ°†ØdG ΩÉ¡ŸG øY k’É≤e

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  øe  lπc  É```¡à∏°SQCG

 Ió``ëàŸG  äÉj’ƒdGh  Ú°üdGh  Ió````ëàŸG

 ´É``ØJQG  ióeh  ï``````jôŸG  ¤EG  á«µjôeC’G

 á∏Môª∏d  ÖbÎdGh  ô````JƒàdG  äÉjƒà°ùe

 øe çÓãdG ΩÉ¡ŸG √òg á∏MQ øe Ö©°UC’G

.ïjôŸG ¤EG ¢VQC’G

 ôªMC’G ÖcƒµdG AÉª°S ¿EG áØ«ë°üdG âdÉbh

 ΩÉjC’G  ‘  á∏gòe  ¿GÒW  ¢VhôY  ó¡°ûà°S

 ¬«dEG ΩÉ¡e çÓK π°üJ ÉeóæY á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG

 ÈY äGÎeƒ∏«µdG ÚjÓŸ äóàeG á∏MQ ó©H

.≥«ª©dG AÉ°†ØdG

 »JGQÉeE’G πeC’G QÉÑ°ùe π°üj ¿CG Qô≤ŸG øeh

 ¬©ÑàJ  ,2021 ôjGÈa  9  AÉKÓãdG  Ωƒj  k’hCG

 "1-  ¿ƒfÉ«J"  á«æ«°üdG  AÉ°†ØdG  áÑcôe

 "  á«µjôeC’G  áÑcôŸG  ºK ,‹ÉàdG  Ωƒ«dG  ‘

.ôjGÈa 18 ‘ "¢ùfGÒØ«°SÒH

 IójGõàŸG  áÑZôdG  ¤EG  áØ«ë°üdG  äQÉ°TCGh

 É«LƒdƒæµJ  ôjƒ£J  ‘  ∫hódG  øe  ójó©∏d

 ΩÉ¶ædG  ±É°ûµà°SGh  É¡H  á°UÉÿG  AÉ°†ØdG

 Ö©°U ¿Éµe ïjôŸG ¿CG ¤EG ágƒæe ,»°ùª°ûdG

 øe äGöû©dG ÚH øe ¬fCGh á°UÉN IQÉjõdG

 ΩÉY  òæe  â∏°SQCG  »àdG  á«îjôŸG  äÉã©ÑdG

 π°üJ  ⁄  hCG  É¡Ø°üf  ‹GƒM  º£– ,1960

 hCG äÉfƒµŸG π°ûa ÖÑ°ùH kÉ«FÉ¡f ÖcƒµdG ¤EG

 ‘ hCG  ñhQÉ°üdG ∑ôfi ‘ AÉ£NCG  çhóM

 äÉÄe ó©Ñj ÖcƒµdG ¿CG øY kÓ°†a ,èeGÈdG

 ¿CG  Éªc  ,¢VQC’G  øY  äGÎeƒ∏«µdG  ÚjÓe

 Gògh kÉµ«ª°S ¢ù«d »îjôŸG …ƒ÷G ±Ó¨dG

 ób  ájQÉÑZ  ∞°UGƒYh  ìÉjQ  OƒLh  »æ©j

 øY á«FÉ°†ØdG äÉÑcôŸG áMGREG ‘ ÖÑ°ùàJ

.ÉgQÉ°ùe

 »JGQÉeE’G πeC’G QÉÑ°ùe ¿CG ¿ÉjOQÉ¨dG äôcPh

 »àdG  ¤hC’G  á«FÉ°†ØdG  áª¡ŸG  ó©j  …òdG

 ,ïjôŸG  Öcƒc  ƒëf  á«HôY  ádhO  É¡≤∏£J

 áYÉ°S ∞°üf ∫ÓN á∏FÉ¡dG ¬àYöS Å£Ñ«°S

 áà°ùdG »°ùµ©dG ™aódG äÉcôfi ΩGóîà°SÉH

 óæY  á«∏ª©dG  √òg  º¡°ùà°Sh  ¬æàe  ≈∏Y

 »Øµj ÉÃ áÑcôŸG áYöS AÉ£HEG ‘ É¡MÉ‚

 πNóàd ,ÖcƒµdG á«HPÉL ∫ÓN øe É¡WÉ≤àd’

.ïjôŸG QGóe òÄæ«M

kÉ«HôY ∫hC’G

 äGQÉeE’G  ´höûe  ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒ

 ó©j  "πeC’G  QÉÑ°ùe"  ïjôŸG  ±É°ûµà°S’

 äÉÄe ∫ÉeBG  §fih kÉ«HôY ¬Yƒf øe ∫hC’G

 ,á«eÓ°SEGh  á«HôY  ádhO  56  øe  ÚjÓŸG

 »ª∏Y  Qƒ°†M  π«é°ùàd  ìƒªW  ´höûªc

 ±É°ûµà°SG ∫É› ‘ ±qöûe »HôY »ãëHh

 »ª∏©dG  ™ªàéŸG  AGôKEGh  ,ïjôŸG  Öcƒc

 øY ábƒÑ°ùe ÒZ äÉfÉ«H ÒaƒJh »ŸÉ©dG

 âjÉHÉé«L 1000 ºéëH ôªMC’G  ÖcƒµdG

 á«ÁOÉcCG á°ù°SDƒe 200 øe ÌcCG ∫hÉæàe ‘

.⁄É©dGh »Hô©dG øWƒdG ‘ á«ãëHh

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14665 Oó`©dG-2021 ôjGÈa 9 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 :¿ƒ°ùjÉJ π«f

   ïjôªdG ≈dEG ºµàª¡e

 áª«¶Y

 º≤j ºd πªY Gòg 

 »a πÑb øe óMCG ¬H

 á≤HÉ°ùdG äÉª¡ªdG

 á«ª∏Y ä’É≤e Qƒëe zπeC’G QÉÑ°ùe{

á«ªdÉ©dG äÉ©eÉédG ¥ôYC’ á°ü°üîàe

:ΩGh-»HO

 ïjôŸG  ±É°ûµà°S’  äGQÉe’G  ´höûe  Ö£≤à°SG  

 øe πc öûf ™e »ŸÉ©dG »ª∏©dG ΩÉªàg’G øe ójõŸG

 ÉfhõjQCG á©eÉLh á«µjôeC’G QódƒH hOGQƒdƒc á©eÉL

 äGQÉeE’G  ´höûe  ∫ƒM  á∏°üØe  ôjQÉ≤J  á«µjôeC’G

 ´höûe  ∫hCG  ,"πeC’G  QÉÑ°ùe"  ïjôŸG  ±É°ûµà°S’

 IÈà©e  ,ÖcGƒµdG  ±É°ûµà°S’  á«HôY  ádhO  √Oƒ≤J

 »ª∏©dG ™ªàéŸG áeóÿ ájOÉjQ áªgÉ°ùe πµ°ûj ¬fCG

.ájöûÑdG áaô©ŸGh »ŸÉ©dG

 ≈∏Y GöTDƒe πeC’G QÉÑ°ùÃ »ŸÉ©dG ΩÉªàg’G πµ°ûjh

 äGQÉeE’G ádhO É¡H Ωƒ≤J »àdG á«ª∏©dG áª¡ŸG IOÉjQ

 QhódG ìƒ°VƒH ¢ùµ©Jh ïjôŸG Öcƒc ±É°ûµà°S’

 á«dhódG  πaÉëŸG  ‘  äGQÉeE’G  ádhód  »eÉæàŸG

 áeóÿ  Ωƒ∏©dGh  ±QÉ©ŸG  ÒaƒJ  ‘  É¡àªgÉ°ùeh

.ájöûÑdG

 π«L OÓ«e : á«µjôeC’G QódƒH hOGQƒdƒc á©eÉL -

..Ú«JGQÉeE’G AÉª∏©dG øe ójóL

 ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  √öûf  »ª∏Y  ôjô≤J  ‘  AÉLh

 ´höûe  ¿CG  á«µjôeC’G  QódƒH  hOGQƒdƒc  á©eÉ÷

 áÄ«¡Jh ΩÉ¡dG ¤EG ±ó¡j ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G

 á«JGQÉeE’G äGQó≤dGh AÉª∏©dGh Ú°Sóæ¡ŸG øe ∫É«LCG

 áaô©ŸG AGôKE’ áeR’G ±QÉ©ŸGh ¢UôØdÉH ºgójhõJh

.™«ªé∏d óYGh πÑ≤à°ùe ƒëf πª©dGh ájöûÑdG

 ‘ Ö©°UC’G á∏MôŸG ≈∏Y Aƒ°†dG ôjô≤àdG §∏°Sh

 27 ‘ πãªàJ »àdGh á«îjQÉàdG πeC’G QÉÑ°ùe á∏MQ

 ∞dCG 121 øe ¬àYöS QÉÑ°ùŸG É¡«a ¢†Øîj á≤«bO

 πNó«d áYÉ°S/Îeƒ∏«c ∞dCG 18 ¤EG áYÉ°S/Îeƒ∏«c

 ôjGÈa 9 Ωƒj ‘ ïjôŸG Öcƒc ∫ƒM •É≤àd’G QGóe

 äÉfÉ«ÑdG ™ª÷ á«ª∏©dG ¬eÉ¡e Égó©H CGóÑ«d ,2021

.Öcƒµ∏d …ƒ÷G ±Ó¨dG ∫ƒM

 âæH  IQÉ°S  ‹É©e  ¿É°ùd  ≈∏Y  ôjô≤àdG  ‘  AÉLh

 áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj

 " ..AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ ,

 ïjôŸG  ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  ´höûe  ±GógCG  óMCG

 äÉ«fÉµeE’G õjõ©Jh ÜÉÑ°ûdG õ«Ø– ƒg πeC’G QÉÑ°ùe

 ÉæjCGQ óbh .AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ∫É› ‘ á°UÉNh á«ª∏©dG

 äGQÉeE’G ádhO ‘ ÉæHÓW äÉMƒªW ‘ É«Yƒf ’ƒ–

 iƒà°ùe ≈∏Y ´höûŸÉH GÒÑc ÉeÉªàgG ÉæjCGQ Éªc

."á≤£æŸG

 AÉjõ«a Èàfl IQGOEG ôjóe ,ôµjÉH ∫É«fGO QƒàcódG ∫Ébh

 ..QódƒH hOGQƒdƒc á©eÉL ‘ AÉ°†ØdGh …ƒ÷G ±Ó¨dG

 á°SGQO  Ëó≤J  ≈∏Y  GQOÉb  ¿ƒµ«°S  πeC’G  QÉÑ°ùe  "
 Iôe ∫hC’ É¡eó≤jh ïjôŸG Öcƒc ñÉæe ∫ƒM á∏eÉ°T

."»ª∏©dG ™ªéª∏d

 ∫ƒM á«æ≤J π«°UÉØàdG øe áYƒª› ôjô≤àdG OQhCGh

 ∫ƒM •É≤àd’G QGóe ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒNO á«∏ªY

 πµ°ûH á«∏ª©dG √òg AGôLEÉH Ωƒ≤«°S ∞«ch ,ïjôŸG

 Ée ¥ôM ∫ÓN øe …öûH πNóJ …CG ¿hóHh »FÉ≤∏J

 QÉÑ°ùŸG  Ïe ≈∏Y OƒLƒŸG  OƒbƒdG  ∞°üf  ÜQÉ≤j

.QGóŸG ‘ ¬WÉ≤àd’ »Øµj ÉÃ ¬FÉ£HE’ ∫ƒNódG AÉæKCG

 hOGQƒdƒc á©eÉL øe ,π«fòjh â«H øY ôjô≤àdG π≤fh

 øëf  "  ..¬dƒb  GôNDƒe  ó≤Y  »Øë°U  ô“Dƒe  ∫ÓN

 A»°T πch ,´höûŸG  Gòg ‘ πª©dÉH  ¿ƒXƒ¶fi

."‹É◊G âbƒdG ‘ GóL Gó«L hóÑj

 øjôH  ó«ØjO  Qƒ°ù«ahÈ∏d  ÉëjöüJ  ôjô≤àdG  OQhCGh

 AÉjõ«ØdG ‘ ∑QÉ°ûe PÉà°SCGh ÈàîŸG ‘ åMÉH ƒgh

 ..QódƒH hOGQƒdƒc á©eÉL ‘ ÖcGƒµdG Ωƒ∏Yh á«µ∏ØdG

 á«aGô¨L  á©≤H  ¥ƒa  ≥«∏ëàdG  QÉÑ°ùª∏d  øµÁ  "
 É¡bƒa  ƒ÷G  á°SGQOh  ,ÖcƒµdG  í£°S  ≈∏Y  IOófi

."Ωƒ«dG øe áØ∏àfl äGÎa ≈∏Y

 ábƒÑ°ùe ÒZ äÉeƒ∏©e :á«µjôeC’G ÉfhõjQCG á©eÉL -

..ôªMC’G ÖcƒµdG øY

 ÉfhõjQCG áj’h á©eÉ÷ ÊhÎµdE’G ™bƒŸG öûf √QhóH

 äGQÉeE’G  ´höûe  øY  Ó°üØe  Gôjô≤J  á«µjôeC’G

 ¤EG  GÒ°ûe  ,"πeC’G  QÉÑ°ùe"  ïjôŸG  ±É°ûµà°S’

 á«HôY ádhO √Oƒ≤J  ´höûe ∫hCG  ,πeC’G  QÉÑ°ùe ¿CG

 Ωƒj ïjôŸG QGóe ¤EG π°ü«°S ,ÖcGƒµdG ±É°ûµà°S’

 ábƒÑ°ùe ÒZ á∏eÉ°T IQƒ°U ôaƒ«°S h ,πÑ≤ŸG AÉKÓãdG

 áæ°S QÉÑ°ùŸG »°†≤«°Sh ,»îjôŸG …ƒ÷G ±Ó¨∏d

 Qhój /¢VQC’G ≈∏Y ÚeÉY ‹GƒM/ IóMGh á«îjôe

.áª¡e á«ª∏Y äÉfÉ«H ™ª÷ ôªMC’G ÖcƒµdG ∫ƒM

 øY ÉfhõjQCG áj’h á©eÉ÷ ÊhÎµdE’G ™bƒŸG π≤fh

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  ´höûe  ôjóe  ,±öT  ¿GôªY

 √QGóe ¤EG QÉÑ°ùŸG ∫ƒ°Uh Üôb êƒàj " ..¬dƒb ïjôŸG

 ¿hÉ©J äGƒæ°S â°S âeGO ôjƒ£J á∏MQ ïjôŸG ∫ƒM

 ™e  AÉ°†Ø∏d  ó°TGQ  øH  óªfi õcôe  ≥jôa  É¡dÓN

 É©jöS É«æeR GQÉWEG IóŸG ∂∏J πãªàd ,áaô©ŸG AÉcöT

."á∏«ãŸG ÖcGƒµdG ±É°ûµà°SG ΩÉ¡e ÒjÉ©Ÿ É≤ah

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 AÉ°ûY  ≈∏Y  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 ‹É©e  ∫h’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  »ÑXƒHCG  ‘  πªY

 á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG IôjRh Éj’ ¢ù«dGõfƒZ É°ûfGQCG

.á«fÉÑ°SE’G ¿hÉ©àdGh »HhQhC’G OÉ–’Gh

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

 ôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh É«fÉÑ°SEGh äGQÉeE’G ádhO

 IOó©àe ä’É› ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe

 AÉcòdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dGh áë°üdG É¡æeh

 »à°ùLƒ∏dG  ´É£≤dGh  OÉ°üàb’Gh  »YÉæ£°U’G

.IQÉéàdGh

 ≈∏Y  ´É°VhC’G  äGóéà°ùe  ¢VGô©à°SG  ”  Éªc

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÚàMÉ°ùdG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG øe OóY

 ¢ShÒa  áëFÉL  äGQƒ£J  ¿ÉÑfÉ÷G  ¢ûbÉfh

 ¿hÉ©àdGh  "19  -  ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 á¡LGƒe  ‘  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG

 Ió©°UC’G ∞∏àfl ≈∏Y √QÉKBG á÷É©eh ¬JÉ«YGóJ

 πLCG  øe  á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  ºYO  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

.∫hódG áaÉc ¤EG ¢VôŸG äÉMÉ≤d ∫É°üjEG ¿Éª°V

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

 Gó«°ûe .. Éj’ ¢ù«dGõfƒZ É°ûfGQCG ‹É©e IQÉjõH

 ádhO  §HôJ  »àdG  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓ©H

 ºYóH  ≈¶–h  É«fÉÑ°SEG  áµ∏‡  ™e  äGQÉeE’G

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG »JOÉ«b øe ΩÉªàgGh

 ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  ¢UôM  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 ‘  É«fÉÑ°SEG  ™e  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  ™aO

 ídÉ°üŸG  ≥≤ëj  ÉÃ  ∂dPh  áaÉc  ä’ÉéŸG

 ÒÿÉH  Oƒ©jh  Ú≤jó°üdG  øjó∏Ñ∏d  ácÎ°ûŸG

.Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y

 Éj’ ¢ù«dGõfƒZ É°ûfGQCG ‹É©e äócCG É¡ÑfÉL øe

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¬LhCG õjõ©J ¤EG ÉgOÓH ™∏£J

 ∂dPh  áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  ™e

 ÚH ™ªŒ »àdG Iõ«ªàŸG äÉbÓ©dG øe ÉbÓ£fG

.øjó∏ÑdG

 ÚH  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdÉH  É¡«dÉ©e  äOÉ°TCGh

 ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL ∫ÓN Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

."19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S öûf 

 ‘ √ƒª°S ÜÉ°ùM ≈∏Y ,»HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe

 ¿ƒ°ùjÉJ π«f AÉjõ«ØdG ⁄É©d ƒjó«a ™£≤e ,ÎjƒJ

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûÃ ¬«a ó«°ûj

 "πeC’G QÉÑ°ùe" ∫ƒ°Uh øe §≤a Úeƒj ó©H ≈∏Y

 ¬©£b ó©H ôªMC’G ÖcƒµdG ∫ƒM •É≤àd’G QGóe ¤EG

 øe ô¡°TCG á©Ñ°S ióe ≈∏Y Îeƒ∏«c ¿ƒ«∏e 493

.AÉ°†ØdG ‘ ¬à∏MQ

 AÉª∏Y  ô¡°TCG  øe  ¿ƒ°ùjÉJ  ¢SGôéjO  π«f  ó©jh

 ƒgh  .⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«µ∏ØdG  AÉjõ«ØdG

 •É°ShC’G ‘ áahô©e á«fƒjõØ∏Jh á«ª∏Y á«°üî°T

 º«gÉØŸG Ωó≤j ,á«HÉÑ°ûdGh á«ÁOÉcC’Gh á«eÓYE’G

 á≤jô£H ¬›GôHh ¬JÉØdDƒe ‘ Ió≤©ŸG á«ª∏©dG

 á°UÉNh ,⁄É©dG ∫ƒM ÚjÓŸG â∏©L á£°ùÑe

 ¿ƒ©HÉàj ,ÜÉÑ°ûdGh Ú©aÉ«dGh ∫ÉØWC’G áÄa øe

 ºgCG ≈∏Y Oƒ≤Y òæe á«ª∏©dG á«fƒjõØ∏àdG ¬›GôH

.á«≤FÉKƒdGh á«ª∏©dG äÉ£ëŸG

 ¬JOÉ©°S øY ƒjó«ØdG ájGóH ‘ ¿ƒ°ùjÉJ ÜôYCGh

 ƒëf  "  πeC’G  QÉÑ°ùe  "  äGQÉeE’G  ádhO  ∫É°SQEÉH

 äGQÉeE’G  ´höûe  ádÉ°SôH  kGó«°ûe  ..  ïjôŸG

 AÉæHC’ á«é«JGÎ°S’G ¬àdÉ°SQh ïjôŸG ±É°ûµà°S’

 »ª∏©dG ™ªàéŸGh »Hô©dG ⁄É©dG ÜÉÑ°Th äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G ádhO ¿CÉH Qhöùe" :kÓFÉb .. ⁄É©dG ∫ƒM

 .ïjôŸG ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe â∏°SQCG IóëàŸG á«Hô©dG

 ¿Éc ¿EG ;áª¡ŸG √òg É¡∏ª– IÒãc OÉ©HCGh ±GógCG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  ¬Ø«°†J  Éª«a

 á¡L øe ⁄É©∏d ≈àM hCG á¡L øe »Hô©dG ⁄É©dGh

 πeC’G QÉÑ°ùe áª¡e ¿CG ¿ƒ°ùjÉJ ÈàYGh  ".iôNCG

 É¡aGógCG  ‘ ⁄É©dG  iƒà°ùe ≈∏Y ábƒÑ°ùe ÒZ

 ¤EG π°ü«°S QÉÑ°ùŸG " :kÓFÉb .. áÄjô÷G á«ª∏©dG

 º≤j ⁄ πªY Gòg ;…ƒ÷G ¬aÓZ ¢SQójh ïjôŸG

 å«M  ,á≤HÉ°ùdG  äÉª¡ŸG  ‘  πÑb  øe  óMCG  ¬H

 Éæ∏¨°ûfGh §≤a ïjôŸG í£°S ≈∏Y Éfõ«côJ Ö°üfG

.".√É«ŸG hCG IÉ«◊G OƒLƒHh ¬«Ñ£≤H

 ?ÉfÈîj ¿CG …ƒ÷G ±Ó¨∏d øµÁ GPÉe" :±É°VCGh

 ∞«ch  ?≥HÉ°ùdG  ‘  …ƒ÷G  ¬aÓZ  ¿Éc  ∞«c

 ⁄ GPEG √É«e ∂jód ¿ƒµj ød ?πÑ≤à°ùŸG ‘ ¿ƒµ«°S

.".…ƒL ±ÓZ ∂dP ºYój

 ¿hÉ©àdGh  á«dhódG  äÉcGöûdG  á«ªgCG  ∫ƒMh

 QÉÑ°ùe"  ´höûe  ¬°Sqôc  …òdG  »ŸÉ©dG  »ª∏©dG

 .. 2014 ΩÉY äGQÉeE’G ádhO ¬à≤∏WCG …òdG "πeC’G

 kÉ°SÉ°SCG º∏©dG ¿Éc ÉŸÉ£d " : ¿ƒ°ùjÉJ π«f ,∫Éb

 á¨∏dG ¿ƒKóëàj AÉª∏©dG ¿C’ ,·C’G ÚH ¿hÉ©à∏d

 ,äÉ«°VÉjôdG  AÉª∏Yh  Ú°Sóæ¡ŸG  ∂dòc  ,É¡JGP

 ‘ Ú«dhO ÚfhÉ©àe Üò÷ IõgÉL á«°VQC’Gh

 ¿hÉ©àdG øY k’Éãe ¿ƒ°ùjÉJ OQhCGh ".∫ÉéŸG Gòg

 Éæ∏©a øëf" :kÓFÉb AÉ°†ØdG ±É°ûµà°SG ‘ ‹hódG

 º≤f  ⁄  ,á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘  ∂dP

 Éæ∏°üM  πH  ÉfóMh  »FÉ°†ØdG  Éæ›ÉfôH  AÉæÑH

 IÒÑc äÉMƒªW óqdh Éæ›ÉfôHh ,IóYÉ°ùŸG ≈∏Y

 íÑ°UCG ¿CG ójQCG ,AÉ°†a óFGQ íÑ°UCG ¿CG ójQCG" :πãe

." kÉŸÉY íÑ°UCG ¿CG ójQCG ,kÉ°Sóæ¡e

 ¢SÉªM IQÉKE’ á°UÉN èeGôH ¤EG áLÉëH øµf ⁄

 ∂dP GhOGQCGh º¡°ùØfCG  AÉ≤∏J øe Gƒ°ùª– ,¢SÉædG

 ‘ ácQÉ°ûeh ôîØ∏d IÉYóe ¿Éc ∂dP ¿C’ π©ØdÉH

.RÉ‚E’G

 ¤EG  ¿ƒ°ùjÉJ  ¬LƒJh  ".ÉæJGRÉ‚EG  ºYO  ™«ª÷G

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  ´höûe  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG

 ìhôdG √òg AÉæH øe ºµæµªàH" :∫ƒ≤dÉH ïjôŸG

 ‘ §≤a ¢ù«d ;πeC’G QÉÑ°ùe ´höûe ∫ÓN øe

 »Hô©dG  ⁄É©dG  ‘  πH  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 πªëj ±ƒ°S kÓeÉc kÓ«L ¿CÉH ¿ƒæª°†à°S kÉ°†jCG

 ‘ ¿ƒ°ùjÉJ  OÉ©à°SGh  ".É¡H  »°†Áh ºµàdÉ°SQ

 É¡≤≤M »àdG á«îjQÉàdG äGRÉ‚E’G ƒjó«ØdG ™£≤e

 ¿CG kGÈà©e .. áØ∏àîŸG Ωƒ∏©dG øjOÉ«e ‘ Üô©dG

 :kÓFÉb äGRÉ‚E’G ∂∏àd ±ÉæÄà°SG ƒg πeC’G QÉÑ°ùe

 ƒg ,ºµjód IOƒLƒe âfÉc ÉŸÉ£d ìhôdG √òg"
.OƒLƒe çQEG

 ºµîjQÉJ ¤EG Ghô¶æJ ¿CG ƒg ¬∏©a ºµ«∏Y Ée πc

 ‘  Éæg  IOƒLƒe  âfÉc  ÉæJGRÉ‚EG  Gƒdƒ≤Jh

 ácQÉ°ûÃ á«µ∏ØdG AÉjõ«ØdG ⁄ÉY OÉ°TCGh ".á≤£æŸG

 äÉ°ü°üîJh πMGôe áaÉc ‘ á«JGQÉeE’G  ICGôŸG

 öüæ©∏d IÒÑc ácQÉ°ûe ∑Éæg" :kÓFÉb ´höûŸG

 ,äÉŸÉY :´höûŸG AÉæH πMGôe áaÉc ‘ »FÉ°ùædG

 AõL  ICGôŸG  ¿CG  á≤«≤Mh  .äGôjóeh  ,äÉ°Sóæ¡eh

 kGôNGR kÓÑ≤à°ùe ≥≤ëà°S ´höûŸG Gòg øe »°SÉ°SCG

 èàæJ ¿CG øµÁ »àdG QÉµaC’Gh äGQÉ¡ŸGh ÖgGƒŸÉH
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دبي-وام:
 اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ل�شنة   /2/ رقم  املجل�س  قرار  دبي، 
تنظيم  "جلنة  ت�شكيل  ب�شاأن   2021
�شيد الرثوة املائية احلية يف اإمارة 
دبي" بهدف �شمان التطبيق ال�شليم 
الحت��ادي��ة  الت�رشيعات  لأح��ك��ام 
يف  ال�شادرة  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات 
�شاأن حماية الرثوات املائية احلية، 
تهدد  التي  املخالفات  من  واحل��د 
يف  احلية  املائية  ال��رثوة  خم��زون 
�شيدها  وتنظيم  دبي،  اإم��ارة  مياه 
خمزون  توفري  ي�شمن  نحو  على 
والأج��ي��ال  املجتمع  لأف���راد  ك��اف 
الرثوة  متكني  اإىل  اإ�شافة  القادمة، 
والنُّ�شج  التكاُثر  من  احلّية  املائّية 
والدميومة،  وال�شتمرارّية  والبلوغ 
وُمكافحة ال�شتنزاف امُلفِرط وال�ّشيد 
ا�شتخدام  وت�شجيع  لها،  اجل��اِئ��ر 
ُم��راع��اة  الأك���رث  ال�ّشيد  و���ش��ائ��ل 
للحياة املائية، وُمكافحة ا�شتخدام 
للرثوة  امُلهِدرة  والأدوات  الو�شاِئل 

املائية احلية.
جلنة  ت�شكيل  على  ال��ق��رار  ون�ّس 
داِئمة يف املجل�س التنفيذي لإمارة 
�شيد  تنظيم  "جلنة  ُت�شّمى  دب��ي 
الرثوة املائّية احلّية" برئا�شة اأحمد 
ثِّلني  ُمَ وُع�شوّية  ثاين،  بن  حممد 
املناخي  التغريُّ  وزارة  من:  كل  عن 
وبلدّية  دب��ي،  و���رُشط��ة  والبيئة، 
و�ُشلطة  دبي،  جمارك  ودائرة  دبي، 
وجمعّية  امل��اح��ّي��ة،  دب��ي  مدينة 
الأ�شماك،  ل�شّيادي  التعاونّية  دبي 
احليوّية  امُلن�شاآت  ِحماية  وجهاز 
ثِّلنينْ  ُمَ اإىل  بالإ�شافة  وال�ّشواحل، 
اثننينْ عن ال�شّيادين يختاُرُهم رئي�س 

ثِّلي  اللجنة، على اأن تتم ت�شمية ُمَ
اجِلهات الأع�شاء يف اللجنة من ِقَبل 
يكونوا  واأن  اجلهات،  تلك  م�شوؤويل 
يف  والخت�شا�س  اخِل��رة  ذوي  من 

جمال عمل اللجنة.
 اخت�صا�صات اللجنة

و�شاحّيات  مهام  القرار  وح��دد    
يا�شة  ال�شِّ ر�شم  ومنها:  اللجنة 
العامة وو�شع اخلطط ال�شرتاتيجّية 
الازمة للِحفاظ على الرثوة املائّية 
مبا  دب��ي،  اإم���ارة  مياه  يف  احلّية 
الحتادّية  الت�رشيعات  مع  يتوافق 
يف  ال�ّشاِدرة  ال��وزارّي��ة  وال��ق��رارات 
وط  ال�رشُّ واعتماد  اخل�شو�س،  هذا 
وال�ّشوابط والقواعد اخلا�ّشة مُبزاولة 
وُمراقبة  الإم��ارة،  يف  ال�ّشيد  ِمهنة 
التي  احلّية  املائّية  الرثوة  كّميات 
يتم ا�شطيادها وتداولها وبيعها يف 
الأ�شواق، وعلى وجه اخُل�شو�س التي 
يتعار�س  ل  مبا  ا�شطيادها،  ُيحظر 

مع ما هو ُمعتمد لدى وزارة التغري 
ال�شاأن،  هذا  يف  والبيئة  املناخي 
وكذلك اإ�شدار التعاميم والتعليمات 
ال�شّيادين  التزام  ل�شمان  الازمة 
الحت��ادّي��ة  الت�رشيعات  باأحكام 
والقرارات الوزارّية ال�ّشاِدرة يف �شاأن 
ِحماية وتنِمَية الرثوة املائّية احلّية.
كما تخت�س "جلنة تنظيم �شيد الرثوة 

املائّية احلّية " بح�رش الأفعال التي 
ُترَتكب من ِقَبل ال�شّيادين بامُلخالفة 
الحت��ادي��ة  الت�رشيعات  لأح��ك��ام 
يف  ال�ّشاِدرة  ال��وزارّي��ة  وال��ق��رارات 
اأفعال  اأي  واق��رتاح  اخُل�شو�س،  هذا 
املائّية  للرثوة  تهديداً  ل  ُت�شكِّ اأخرى 
احلّية يف دبي، ورفعها اإىل املجل�س 
لعتماِدها،  دبي  لإم��ارة  التنفيذي 

ُمرتِكبي  باأ�شماء  قاِئمة  رفع  وكذلك 
امُلخالفات اخلا�ّشة بالرثوة املائّية 
احلّية اإىل ماأموري ال�ّشبط الق�شائي 
امُلخالفات،  هذه  ل�شبط  امُلخت�ّشني 
الإدارّية  والتدابري  الغرامات  وفر�س 
مناطق  وحتديد  ُمرتِكبيها،  على 
ال�ّشيد امل�شموح بها يف اإمارة دبي 
فيها،  ال�ّشيد  املحظور  واملناطق 
امل�شموح  ال�ّشيد  وُمِعّدات  واأدوات 
وامُلِعّدات  والأدوات  با�شتخدامها، 
وفقًا  وذل��ك  ا�شتخدامها،  املحظور 
التغري  وزارة  لدى  ُمعتمد  هو  ملا 
ال�شاأن،  هذا  يف  والبيئة  املناخي 
التي  يات  والتو�شِ امُلقرتحات  ورفع 
الرثوة  وتنمية  ِحماية  يف  ُت�شاِهم 
املائّية احلّية اإىل املجل�س التنفيذي 

لإمارة دبي.
اللجنة  تقوم  اأن  على  القرار  ون�ّس 
باإعداد الرامج التوعوّية لل�شّيادين 
الرثوة  على  امُلحافظة  اإىل  الهاِدفة 

وحتديد  وتنِمَيِتها،  احلية  املائية 
ات  خطة عمل اللجنة، وو�شع ُموؤ�رشِّ
الكّمية  وامُل�����ش��ت��ه��دف��ات  الأداء 
التقدُّم  وقيا�س  حتقيَقها،  الواجب 
اخلطط  و�شع  وكذلك  تنفيِذها،  يف 
الّنتائج  ���ش��وء  يف  التح�شينّية 
الدورّية  التقارير  ورف��ع  امُلحّققة، 
امُلتعلِّقة بها اإىل املجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي، كما اأجاز القرار للجنة 
وِف��َرق  الفرعّية  اللجان  ت�شكيل 
وحتديد  وامُلوؤّقتة،  الداِئمة  العمل 
عملها،  وُمّدة  و�شاحّياِتها  مهاّمها 
من  ُمنا�ِشبًا  تراه  مِبن  وال�شتعانة 
ذوي اخِلرة والخت�شا�س مُلعاونِتها 

ها. يف اأداء مهامِّ
  تعاون وقرارات 

الأف����راد  جميع  ال��ق��رار  واأل����زم    
واجِل���ه���ات، مب��ا ف��ي��ه��ا اجِل��ه��ات 
امُل�رِشفة على  لطات  وال�شُّ احُلكومّية 
واملناطق  اخلا�ّشة  التطوير  مناطق 
اخلا�س،  القطاع  وُموؤ�ّش�شات  احُلرّة، 
اللجنة،  م��ع  ال��ت��ام  ب��ال��ت��ع��اون 
والإح�شائّيات  بالبيانات  وتزويدها 
التي  وال��دِّرا���ش��ات  وامل��ع��ل��وم��ات 
من  لتمكيِنها  لِزمة  وتراها  تطُلبها 
مُبوجب  بها  املُنوطة  املهام  اأداء 

اأحكام هذا القرار.
واأوجب القرار على اللجنة اأن تتقّيد 
ادي رقم /23/  باأحكام القانون الحتِّ
ل�شنة 1999 ب�شاأن ا�شتغال وحماية 
يف  احلّية  املائّية  الرثوات  وتنمية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
التنفيذّية،  ولِئحِته  وتعدياته 
��اِدرة  وال���ق���رارات ال���وزارّي���ة ال�����شّ
ها  ملهامِّ ُمار�شِتها  عند  له،  تنفيذاً 
واخت�شا�شاِتها امُلقرّرة لها مُبوجب 
اأحكام هذا القرار الذي ُيعمل به من 
اجلريدة  وُين�رش يف  دوره،  �شُ تاريخ 

الر�شمية.

 مكافحة 
اال�صتنزاف 

المفرط وال�صيد 
الجائر وت�صجيع 

ا�صتخدام و�صائل 
ال�صيد االأكثر 

مراعاة للحياة 
المائية 

 اعتماد 
ال�صروط 

وال�صوابط 
والقواعد 
الخا�صة 

بمزاولة مهنة 
ال�صيد في دبي
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اأخبار الوطن

   مراقبة كميات الثروة المائية الحية 
التي يتم ا�صطيادها وبيعها وتلك التي 

ُيحظر ا�صطيادها

 توا�صل مناف�صات مهرجان محمد 
بن زايد ل�صباقات الهجن بمنطقة 

اللب�صة في اأم القيوين
 اأم القيوين-وام:

النيادي  �شعيد  حلميد  "الظنة"  ف��ازت   
اخلا�س  الأول  الرئي�شي  ال�شوط  بنامو�س 
اأيام  ثالث  يف  املفتوح  الأبكار  باللقايا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مهرجان  مناف�شات 
الهجن  ل�شباقات  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

ومزاينة الإبل "اللب�شة – 2021" .
وا�شتطاعت "الظنة" اأن تك�شب كاأ�س الأبكار 
واجلائزة النقدية التي تبلغ مليونا ون�شف 
املليون درهم بعد اأن اأنهت م�شافة ال�شوط 
الرئي�شي  ال�شوط  ويف   ،7:42:3 قدره  بزمن 
الثاين واخلا�س باللقايا اجلعدان كان املوعد 
مع "زافر" ل�شامل �شعيد منانة الكتبي لتحرز 
مليون  البندقية+  وتخطف  ال�شوط  نامو�س 
بزمن  ال�شوط  مراحل  اأنهت  اأن  بعد  درهم 

قدره 7:43:2 .
ملاك  كبرية  م�شاركة  املناف�شات  و�شهد 
اأبناء الدولة واإخوانهم من دول  الهجن من 
نتائج  وجاءت  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
الأ�شواط من الثالث اإىل الرابع ع�رش كالتايل : 
ال�شوط الثالث : "الدرعية" ملو�شى عبدالعزيز 

عبداهلل اآل مو�شى بزمن قدره 7:43:0 .
حممد  لفهد  "ال�شاهينية"  الرابع  ال�شوط 

عبداهلل التميمي بزمن بلغ 7:46:8 .
�شيف  ملن�شور  "الكا�شح"  اخلام�س  ال�شوط 

خلفان ال�شويدي بزمن قدره 7:47:7 .
عبداهلل  لعلي  "مغادر"  ال�شاد�س  ال�شوط 

الفهيدة املري بزمن قدره 7:46:0.
خلفان  ملبارك  "م�شغلة"  ال�شابع  ال�شوط 

مبارك ال�شام�شي بتوقيت بلغ 7:44:0.
ال�شوط الثامن "هوايل" ملانع اأحمد مانع اآل 

عامر بتوقيت بلغ 7:47:9.
عبداهلل  لأحمد  "ن�شنا�س"  التا�شع  ال�شوط 

فار�س الدرعي بزمن قدره 7:46:1.
ال�شوط العا�رش "هملول" ل�شامل عبدالهادي 

�شالح املري بتوقيت قدره 7:41:3.
م�شلم  مبارك  حلميد  "جنا"   11 ال�شوط 

املن�شوري بزمن قدره 7:51:0.
زيتون  عتيق  ملحمد  "العنود"   12 ال�شوط 

املهريي بتوقيت قدره 7:48:0.
حمدان  �شامل  خللفان  "حمنة"   13 ال�شوط 

املن�شوري بتوقيت قدره 7:53:3.
ويف اآخر اأ�شواط الفرتة امل�شائية كان املوعد 
الدرعي  ملحمد �شامل ثعلوب  "�شمحة"  مع 
حمققة املركز الأول والنامو�س بعد اأن اأنهت 
ح�شل   7:56:4 ق��دره  بزمن  ال�شوط  م�شافة 
اإىل  الثالث  من  بالأ�شواط  الفائزين  جميع 
 150 بلغت  نقدية  جوائز  على  ع�رش  الرابع 

األف درهم.

القرار يهدف اإلى حماية الثروات المائية الحية والحد من المخالفات التي تهدد مخزونها  

حمدان بن محمد ي�صدر قراراً بت�صكيل لجنة تنظيم �صيد 
الثروة المائّية الحّية بدبي

دبي-وام:
يف  للت�شامح  ال��دويل  "املعهد  نظم   
دبي" اأحد مبادرات موؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية بالتعاون مع 
متحف معر احل�شارات و مركز الرتاث 
ليهود ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
للم�شتقبل  "انطاقة  حتت  فعالية 
التاريخية"  العاقات  بناء  باإعادة 
املتحدثني  م��ن  نخبة  مب�����ش��ارك��ة 
ال��ت��اري��خ  ال��ب��ارزي��ن يف جم����الت 
والثقافة والدين لت�شليط ال�شوء على 
العرب  تاريخ  يف  الإيجابية  اجل��ذور 
الأو�شط  ال�رشق  منطقة  يف  اليهود  و 
اإلقاء  احلدث  ت�شمن  اأفريقيا.  و�شمال 
الكلمات  من  باقة  متحدثني  و  خراء 
امل�شيئة حول اأبرز املعامل احل�شارية 

عن  ف�شا  املنطقة  يف  التاريخية  و 
جولة  وتنظيم  تفاهم  مذكرة  توقيع 
تعريفية لوفد متحف معر احل�شارات.

ال�شيخ  حمد  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
املنتدب  الع�شو  ال�شيباين  اأحمد  بن 
كلمته  يف  للت�شامح  الدويل  للمعهد 
التعاون  اأهمية  للفعالية  الفتتاحية 
املعارف  تبادل  و  امل�شرتك  العمل  و 
ال��رتاث  على  للحفاظ  اخل���رات  و 
ال��ت��اري��خ��ي وال��دي��ن��ي واحل�����ش��اري 
امل�شرتك وتعزيز �شبل احلوار الإيجابي 
والبناء بني الثقافات املختلفة بق�شد 
تر�شيخ ثقافة ال�شام بني جميع الأديان 
 "  : وقال  والب�رشية جمعاء.  والطوائف 
يجمعنا اليوم العمل نحو هدف واحد 
وهو اإعاء قيم العدل والت�شامح والإخاء 
باأهمية  املطلق  اإمياننا  من  انطاقا 

جميع  ف��وق  الإن�شانية  القيم  و�شمو 
احلدث  اأن  اإىل  منوها   ..  " الختافات 
و  التوا�شل  ج�شور  ملد  عظيمة  فر�شة 
ثقافة  ن�رش  و  التاآلف  و  ال�شام  تعزيز 
على  للق�شاء  الآخر  قبول  و  الت�شامح 
كل  مكافحة  و  كافة  ب�شوره  التع�شب 
من  ال�شائدة.  والتمييز  الفرقة  اأ�شكال 
جانبه �شدد �شعادة اللواء اأحمد خلفان 
املن�شوري اأمني عام جائزة حممد بن 
را�شد اآل مكتوم للت�شامح على �رشورة 
تعزيز قيم احلوار بني الثقافات واأتباع 
الأديان ب�شكل م�شتمر من خال اإطاق 
الندوات واملوؤمترات  املبادرات وتنظيم 
التي تتناول ق�شايا احلوار البناء بجميع 
جوانبه اإىل جانب ق�شايا احلفاظ على 
واحل�شاري  والديني  التاريخي  الرتاث 

امل�شرتك بني الثقافات املختلفة .

المعهد الدولي 
للت�صامح ينظم 
فعالية بعنوان 

»انطالقة 
للم�صتقبل 
باإعادة بناء 

العالقات 
التاريخية«

المجتمع العلمي العالمي يترقب المرحلة الأخطر في رحلة م�سبار الأمل
�صبي�س نيوز و phys.org المخت�صان بعلوم الف�صاء 

يواكبان مهمة االإمارات ال�صتك�صاف المريخ
دبي-وام:

 ا���ش��ت��ح��وذت م��ه��م��ة الإم�����ارات 
اهتمام  على  الكواكب  ل�شتك�شاف 
الإلكرتونية  املواقع  من  العديد 
بعلوم  املتخ�ش�شة  العاملية 
م�شبار  اق��رتاب  ظل  يف  الف�شاء، 
ن�رش  حيث  املريخ،  مدار  من  الأمل 
الإلكرتوين  نيوز"  "�شبي�س  موقع 
phys." م��وق��ع  و  الأم��ري��ك��ي 

org" املتخ�ش�س باأخبار الف�شاء 
اآخر  فيه  ناق�شا  مقالني  والعلوم 
تطورات املرحلة الأخطر من رحلة 
م��دار  دخ��ول  وه��ي  الأم���ل  م�شبار 

املريخ.
  موقع "�شبي�س نيوز" الإلكرتوين: 

الف�شاء  برنامج  رائدة يف  خطوة   
"�شبي�س  موقع  ون�رش   / الإماراتي 
الأم��ري��ك��ي  الإل���ك���رتوين  نيوز" 
تقريراً  الف�شاء،  باأخبار  املعني 
ل�شتك�شاف  الإمارات  م�رشوع  حول 
مدار  لدخول  وا�شتعداده  املريخ 
الكوكب الأحمر ذكر فيه اأن املهمة 
حملت  الأم��ل  مل�شبار  الف�شائية 
لها  واملتابعني  عليها  للقائمني 
والرتقب  الثقة  م�شاعر  من  مزيجًا 
بنجاح  امل��دار  دخ��ول  فر�س  اإزاء 
الف�شائية  املركبة  اقرتاب  ظل  يف 

الإماراتية من املريخ.
هذه  دقة  مدى  اإىل  التقرير  وتطرق 
اأكرث  التي تعد واحدة من  املرحلة 
التي  املهمة  يف  اأهمية  املراحل 
انطلقت يف يوليو 2020 .. وذكر اأن 
يف�شل  قد  املناورة  اأداء  يف  الف�شل 
مدار  اإىل  الف�شائية  املركبة  دخول 
ا�شطدامها  اإىل  يوؤدي  قد  اأو  املريخ 
بالكوكب كما حدث يف مهمة نا�شا 
اأوربرت"  كاميت  "مار�س  الف�شائية 

يف عام 1999.
على  القائمني  عن  التقرير  ونقل 
ل�شتك�شاف  الإم�����ارات  م�����رشوع 
املريخ باأنه قد مت التدرب على هذه 
واختبارها  وت�شميمها  املرحلة 
ا�شتخدام  ل��ك��ن  م��ك��ث��ف،  ب�شكل 
بطاقتها  العك�شي  الدفع  حمركات 
دقيقة متوا�شلة   27 الكاملة وملدة 
هي عملية غري م�شبوقة يف تاريخ 

�شت�شتهلك  حيث  الف�شائية،  املهام 
يحملها  التي  الوقود  كمية  ن�شف 
ب�رشعة  اندفاعه  لإبطاء  امل�شبار 
هائلة تبلغ حاليا حوايل 121،000 

كيلومرت/�شاعة.
وتطرق التقرير اإىل الأهداف العلمية 
مل�شبار الأمل الذي عند دخوله مدار 

من  جمموعة  �شي�شتخدم  املريخ، 
ثاثة اأجهزة متطورة لتوفري �شورة 
املريخي  اجل��وي  للغاف  �شاملة 
ودرا�شة  الكوكب  طق�س  وملراقبة 
خالها  من  تخرج  التي  العمليات 
اإىل  اجل��وي  الغاف  من  ال��غ��ازات 

الف�شاء.

»االإمارات للتعليم المدر�صي« 
تطلق »اأ�صبوع المريخ«

 دبي-وام:

"اأ�شبوع  املدر�شي  للتعليم  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت   
املريخ" لقرابة 280 األف طالب وطالبة من طلبة املدار�س 
جانب  اإىل  التعليمية  احللقات  خمتلف  يف  احلكومية 
دخول  اقرتاب  مع  تزامنا  وذلك  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
م�شبار الأمل مدار املريخ واإجراء جمموعة من الدرا�شات 

العلمية لكت�شاف طبيعية الكوكب الأحمر.
فعالية   12 البالغة  املريخ"  "ا�شبوع  فعاليات  وتهدف 
خمتلفة اإىل ت�شليط ال�شوء على جهود الدولة يف جمال 
بارزة يف جممل اجلهود  تبواأته من مكانة  الف�شاء وما 
الطلبة على  الف�شاء وحفز  اكت�شاف  العاملية يف جمال 
مواهبهم  وتطوير  واملعارف  العلوم  اكت�شاب  موا�شلة 
الدولة  مكت�شبات  على  احلفاظ  يف  م�شتقبا  لي�شاهموا 
الإجن��ازات  من  املزيد  وحتقيق  واحل�شارية  العلمية 
مع  ين�شجم  مبا  طموحاتهم  ب�شقف  والرتقاء  املعرفية 

تطلعات الدولة وخططها امل�شتقبلية.
واأكدت �شعادة الدكتورة رابعة علي ال�شميطي مدير عام 
الب�رشية  الكوادر  اأن  الإمارات للتعليم املدر�شي  موؤ�ش�شة 
اأبرز  من  كان  الف�شاء  جمالت  يف  ومتكينها  واإعدادها 
الإمارات  موؤ�ش�شة  يف  ن�شعى  لذلك  الأمل  م�شبار  اأهداف 
المل  م�شبار  ر�شالة  مع  وان�شجاما  املدر�شي  للتعليم 
واأهدافه اإىل اإ�رشاك الطلبة يف هذا الإجناز الوطني لنفتح 
اأعرق  اكت�شابهم  اهمية  حول  وعيهم  ونر�شخ  مداركهم 
املعارف واملهارات واأجودها لي�شكلوا يف امل�شتقبل نقاط 
والعلمية  املعرفية  الإجنازات  من  مزيد  لتحقيق  ارتكاز 
ودعم  وتقدمها  الدولة  ريادة  على  احلفاظ  ي�شمن  مبا 
م�شاريعها املتنوعة التي تطال خمتلف جمالت الن�شاط 
اأولت  الر�شيدة  القيادة  اأن  �شعادتها  وبينت  الب�رشي. 
اهتماما كبريا لتح�شني جودة املخرجات التعليمية و�شقل 
املكت�شبات  حتقيق  ملوا�شلة  اأ�شا�شا  باعتبارها  قدراتها 
تعاي�شها  التي  امل�شهودة  والنه�شة  التطور  وا�شتدامة 
دولتنا يف خمتلف القطاعات، لذلك ن�شعى يف موؤ�ش�شة 
الإمارات للتعليم املدر�شي اإىل ربط طلبتنا مبجمل اجلهود 
ليكونوا  املجالت  �شتى  والطموحة يف  الرائدة  الوطنية 
لتفردها.  حقيقة  ورافعة  الدولة  لتقدم  حمركا  م�شتقبا 
من  املدر�شي  للتعليم  الإمارات  موؤ�ش�شة  "تهدف  وقالت: 
خال اأ�شبوع املريخ اإىل تقريب املفاهيم املرتبطة بعلم 
الف�شاء لعقول الطلبة مبا يتنا�شب مع خمتلف مراحلهم 
وا�شعة  جمتمعية  م�شاركة  كذلك  يحقق  ومبا  العمرية 
رحلة  م�شار  ليواكبوا  الرتبوية  العملية  �رشكاء  قبل  من 
م�شبار الأمل للمريخ مت�شلحني مبزيد من الفهم والوعي 
على  دولتنا  تو�شك  الذي  الإجناز  حجم  حول  الإدراك  و 
اأ�شبوع املريخ  الف�شائي". ويت�شمن  حتقيقه يف املجال 
املوؤ�ش�شة  �شممتها  حيث  املبتكرة  الفعاليات  من  باقة 
املدر�شة  لطلبة  العمرية  املراحل  مع خمتلف  لتتنا�شب 
الإماراتية بحيث تتوىل كوادر امليدان الرتبوي تقدمي تلك 
الأن�شطة واإثارة حما�س الطلبة ليتعرفوا اأكرث على مهمة 
م�شبار الأمل واجلهود احلثيثة التي بذلتها الدولة لتاأهيل 

الكوادر املواطنة امل�رشفة على امل�شبار .



ال�شارقة ـ وام:

اأعلن���ت اإدارة مراك���ز التنمي���ة الأ�رسية 

اإحدى م�ؤ�ش�شات املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون 

الأ�رسة بال�ش���ارقة عن انط���اق برامج 

ومبادرات "حملة ال�ط���ن اأ�رسة " لعام 

2021 وذل���ك يف ظ���ل النجاحات التي 

حققتها خال الع���ام املا�شي اإذ بلغت 

ن�شبة ر�ش���ا اأفراد املجتمع عن م�شاريع 

وبرامج احلمل���ة 96.59 يف املائة يف 

ح���ن بلغ م�ؤ�رس ال�شع���ادة 96.66 يف 

املائة .

وته���دف الإدارة م���ن خ���ال الربام���ج 

والفعالي���ات - الت���ي �شت�شتم���ر حتى 

�أكتوب���ر 2021 - اإىل ال��ش�ل ملختلف 

�رسائح املجتمع من اأجل تعزيز وتثقيف 

اأف���راد الأ�رسة ال�احدة لبناء كيان اأ�رسي 

متما�شك وم�شتق���ر بالإ�شافة اإىل متكن 

الأ�رسة والأف���راد وم�شاندتهم يف تن�شئة 

جيل واع���د قادر على م�اجهة التغريات 

الأفراد  ال�رسيعة يف احلي���اة وم�شاعدة 

على تر�شيخ قي���م الإيجابية وال�شعادة 

وج�دة احلياة وتعزيزها كاأ�شل�ب حياة 

يف املجتمع.

واأك���دت �شع���ادة م��شي بن���ت حممد 

ال�شام�ش���ي رئي����س اإدارة مراكز التنمية 

الأ�رسية اأن حمل���ة "�لوطن �أ�رسة" �لتي 

اأطلقته���ا الإدارة حتت �شع���ار "�لأ�رسة 

اأم���ان.. يريدها �شلط���ان" تاأتي يف اإطار 

�شعيه���ا لن����رس ثقافة ت�ع�ي���ة اأ�رسية 

اإيجابي���ة تتما�ش���ى مع روؤي���ة الدولة 

2021 وتطلع���ات �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

القا�شمي  الدكت�ر �شلط���ان بن حمم���د 

ال�شارقة  الأعل���ى حاكم  ع�ش� املجل�س 

الذي طاملا اأكد �شم�ه على اأهمية ت�شافر 

كاف���ة اجله�د م���ن اأجل الأ����رسة فهي 

الأ�شا�س الأول ملجتمع متاحم متما�شك، 

ملا لاأ�رس من اأهمية كبرية يف بناء قيم 

الأفراد و�شل�كياتهم.

و اأو�شح���ت اأن الإدارة حر�ش���ت من���ذ 

الأ�شمى  تاأ�شي�شها على حتقي���ق هدفها 

يف تعميق متا�شك الأ�رسة واحلفاظ على 

ه�يته وتعزيز القي���م والثقافة الداعمة 

للبن���اء الأ����رسي املتما�ش���ك وامل�شتقر 

م�شتلهمن م���ن روؤى وت�جيهات قرينة 

�شاح���ب ال�شم���� حاك���م ال�شارقة �شم� 

ال�شيخ���ة ج�اهر بنت حمم���د القا�شمي 

رئي�شة املجل����س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة 

التي اأن���ارت الدرب لتحق���ق الإدارة ما 

حققته من الإجن���ازات الرامية اإىل دعم 

الكيان الأ�رسي.

واأ�ش���ارت ال�شام�شي اإىل اأن الإدارة �شعت 

ويف ظل النتائج الإيجابية التي حققتها 

احلملة خال ع���ام 2020 وانطاقًا من 

اأهمي���ة م�شتهدفاتها يف تعزيز منظ�مة 

القي���م والثقاف���ة الداعم���ة للتما�ش���ك 

الإن�شانية  ال�شخ�شي���ة  ومتكن  الأ�رسي 

وتط�ي���ر الثقاف���ة الزوجي���ة الراقي���ة 

لبن���اء اأ�رسة م�شتقرة م���ن خال تعزيز 

ال�شات الجتماعي���ة الق�ية واحلي�ية 

بهدف حتقي���ق مبداأ التاحم الأ�رسي يف 

املجتم���ع وتركيز انتب���اه الأفراد نح� 

القيم التي تدع���م التما�شك الأ�رسي اإىل 

تعزيز برام���ج احلملة ومبادراتها خال 

هذا الع���ام بهدف متكينه���ا من حتقيق 

كافة اأهدافها و�شمان امل�شاركة ال�ا�شعة 

به���ا معتمدين عل���ى البني���ة التحتية 

التكن�ل�جية املتقدمة يف اإمارة ال�شارقة 

بهدف اإي�شال كافة ر�شائلها اإىل �رسيحة 

وا�شعة من اجلمه�ر.

من جهتها اأكدت خديجة النقبي املن�شق 

العام حلملة ال�طن اأ�رسة 2021 حر�س 

اإدارة مراكز التنمية الأ�رسية على اإي�شال 

الر�شالة الأ�رسية الإيجابية من خمتلف 

ج�انبها حي���ث �شتتناول برامج احلملة 

بناء وتك�ين ال�شخ�شية الإن�شانية �شمن 

برنامج 180 درجة م���ن التغيري والذي 

�شيقدم حما����رسات خمتلف���ة من قبل 

حما�رسي���ن متخ�ش�شن خ���ال �شهري 

فرباي���ر ومار�س كم���ا �شتت�شمن احلملة 

برامج وفعاليات خال الفرتة من اأبريل 

حتى ي�ني� تركز عل���ى تط�ير الثقافة 

الزوجي���ة الراقية وم���ن اأبرزها برنامج 

وبرنامج تاأهيل املقبلن  "اأ�رس ملهمة" 
واملقبات على الزواج.

كما �شتق���دم احلملة خال �شهري ي�لي� 

واأغ�شط����س برام���ج ومب���ادرات �شرتكز 

على تعزيز ال�شات الجتماعية الق�ية 

واحلي�ية م���ن خال املكاتب التفاعلية 

و�شيت���م اختت���ام برام���ج احلمل���ة يف 

�شبتم���رب واأكت�بر لتت�شمن حم�ر تعزيز 

منظ�م���ة الرتبي���ة والقي���م و الثقافة 

وي�شمل  الأ����رسي  للتما�ش���ك  الداعم���ة 

الربنام���ج اخلتامي مناظ���رات التنمية 

وعددا من ال�ر����س واحللقات النقا�شية 

واختبارات القيم بالإ�شافة اإىل م�رسحية 

القيم الأ�رسية.

اأبوظبي ـ الوحدة:

فري���ق  اأع�ش���اء  اأ�شح���ى 

ثق���ة  م��ش���ع  »تكاتف«التط�ع���ي 

واهتم���ام كبريي���ن من جان���ب زوار 

مهرج���ان ال�شيخ زايد، نظ���راً لاأدوار 

التي  املهمة وامل�شاع���دات امللم��شة 

يقدمها اأع�شاء الفريق للزوار يف كافة 

اأرج���اء املهرجان، بداي���ة من ب�ابات 

الدخ����ل، وم���روراً باأجنح���ة واأروقة 

املهرج���ان،  وفعالي���ات  و�شاح���ات 

وانتهاء بب�ابات املغادرة.  

وي�شم فريق تكاتف يف الدورة احلالية 

م���ن املهرج���ان نح���� 250 متط�عًا 

بالتناوب يف  يت�اج���دون  ومتط�عة، 

اأر����س املهرجان ي�مي���ًا، وب�اقع 40 

متط�ع���ًا ومتط�عة يف الي�م، وي�شكل 

الإناث ن�شبة 70% من الفريق والذك�ر 

30%، ومعظ���م اأع�ش���اء الفري���ق من 

طلبة وطالبات اجلامعات والبقية من 

امل�ظفن املتط�عن.

ويت�زع اأع�ش���اء الفريق على 8 نقاط 

اأرج���اء  يف  منت����رسة  ا�شتعام���ات 

املهرجان، ب�اقع 4 اأع�شاء لكل نقطة 

الزوار  ا�شتعام، يعمل�ن على ت�جيه 

واإر�شاده���م اإىل املناط���ق والأجنحة 

الت���ي يبحث�ن عنه���ا يف املهرجان، 

اأيدي  اأ�ش���اور ال�شت���دلل يف  وو�شع 

الأطفال وكتاب���ة اأرقام ه�اتف ذويهم 

عليها لا�شتدلل عليهم اإن تغيب�ا عن 

الأهل.

ويتعام���ل فريق "تكاتف" مع جائحة 

ك�رون���ا ب�ش���كل مثايل، حي���ث وفر 

كاف���ة الأدوات ال�قائي���ة من فريو�س 

ك�رونا يف نق���اط ال�شتعامات، مثل 

الكمامات واملعقمات التي تقدم لزوار 

جمان���ًا، بالإ�شافة على تقدمي العديد 

من الإر�ش���ادات ال�قائية للجمه�ر من 

اأجل احلف���اظ عل���ى �شامتهم، ولكي 

و�شط  املهرجان  بفعاليات  ي�شتمتع�ا 

بيئة �شحي���ة اآمنة، وب�شكل يقيهم من 

فريو�س ك�رونا.

"تكاتف"  اأع�شاء  املتط�ع�ن  وينت�رس 

ال�شعبية وطرقات  الأ�ش�اق  اأروقة  بن 

ومم���رات املهرجان، ويف كافة اأجنحة 

الفعالي���ات،  ومناط���ق  وامل�ش���ارح 

الأطفال،  فعالي���ات  مناطق  خ�ش��شًا 

حيث يردون على كاف���ة ا�شتف�شارات 

وا�شتعامات اجلمه����ر، وتقدمي كافة 

اأن�اع الدعم الت���ي ت�شهل على الزوار 

التنقل وال�شتمتاع باملهرجان.

ويهت���م املتط�ع����ن اهتمام���ًا كبرياً 

ب�شكل  ويت�اجدون  الأطف���ال  مبناطق 

اأكرب يف مناطق معين���ة، مثل منطقة 

كيدز ني�شن، ومدينة الألعاب العاملية، 

وامل�ش���ارح الت���ي تق���دم م�رسحيات 

وفقرات لاأطف���ال، وكذلك يف مناطق 

لاأطفال  املخ�ش�شة  وال�ر�س  الألعاب 

يف كافة اأجنحة املهرجان.

وي����يل اأع�شاء فري���ق "تكاتف" فئة 

اأ�شح���اب الهم���م اهتمام���ًا خا�ش���ًا، 

الدع���م  اأ�ش���كال  كاف���ة  ويقدم����ن 

وامل�شاعدة له���ذه الفئة الغالية على 

قل����ب اجلمي���ع، بداية م���ن م�اقف 

ال�شي���ارات ح����ل منطق���ة املهرجان 

واأثناء زيارته���م والنتهاء منها، كما 

يتعاون املتط�ع����ن مع مركز �رسطة 

املهرجان عندما يتخلف اأحد الأطفال 

عن ذوي���ه، حيث ي�شطحب����ن الطفل 

ال���ذي تخل���ف عن ذوي���ه اإىل جمل�س 

خم�ش����س لاأطفال ومزود بالكثري من 

الطفل  الرتفيه لتخفي���ف عن  عنا�رس 

وت�شليته حل���ن ال�شتدلل على ذويه 

بالتعاون مع �رسطة املهرجان.

جدير بالذكر اأن اأع�شاء فريق "تكاتف" 

يعتربون �شف���راء دولة الإمارات الذين 

ميثل�ن ثقافة الع�ن وامل�شاعدة ورمز 

القيم الأ�شا�شية يف املجتمع ويقدم�ن 

مث���اًل يتح���ذى لل�شب���اب الإماراتي 

وي�شجع�ن���ه على التط����ع والأعمال 

الإن�شاني���ة والجتماعية وت�شجيعهم 

بامل�ش�ؤولية  واللتزام  امل�شاركة  على 

الجتماعية واخلدمة العامة، والتم�شك 

بالنزاهة والأخاق.

ال�شارقة ـ وام:

اطلع���ت جلنة �ش����ؤون الرتبي���ة والتعلي���م والثقافة 

وال�شب���اب والإع���ام باملجل�س ال�شت�ش���اري لإمارة 

ال�شارقة خال زيارتها اأم�س الأول مقر املركز الرتب�ي 

للغة العربية ل���دول اخللي���ج يف املدينة اجلامعية 

بال�شارقة على اأبرز اأعمال واإجنازات املركز وما حققه 

ط�ال الفرتة املا�شية واأدواره يف تط�ير تعليم اللغة 

العربي���ة وتعلمها على اأ�ش�س ترب�ية وعلمية ومهنية 

متميزة مع الأخذ باأف�ش���ل ال��شائل التقنية واللتزام 

مبعايري اجل�دة العاملية.

�شم وفد اللجنة م���ن املجل�س ال�شت�ش���اري الدكت�ر 

حمي���د جا�ش���م ال�ش�يج���ي الزعابي رئي����س اللجنة 

اإىل جان���ب اأع�شائها ومن الأمان���ة العامة للمجل�س 

الإعامي اإ�شام ال�شي�ي اأمن �رس اللجنة.

ومت خال اللق���اء بحث �شبل تعزيز التعاون وتن�شيق 

اجله����د امل�شرتكة مب���ا يخدم املجل����س ال�شت�شاري 

واملرك���ز الرتب�ي للغة العربية ل���دول اخلليج حيث 

ق���دم الدكت�ر عي�ش���ى احلمادي مدي���ر املركز �رسحا 

متكام���ا عن خمتل���ف جه�د املرك���ز وا�شرتاتيجيته 

يف تط�ي���ر تدري�س اللغة العربي���ة .. م�شتعر�شا اأبرز 

اإ�شدارات املركز يف جم���ال اللغة العربية وجمم�عة 

م���ن الدرا�شات والبح�ث وما يت���م تنفيذه من اأعمال 

وم�ؤمترات تق���ام برعاية من �شاح���ب ال�شم� ال�شيخ 

الدكت����ر �شلطان بن حمم���د القا�شمي ع�ش� املجل�س 

الأعل���ى حاكم ال�شارقة اإ�شاف���ة اإىل ال�ر�س واحللقات 

الت�ا�شلية والتفاعلية الدائمة .
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زكي ن�شيبة: »م�شبار الأمل« 

يج�شد طموحات قيادة 

و�شعب الإمارات

العني ـ وام:

اأكد مع���ايل زكي اأن�ر ن�شيبة وزي���ر دولة الرئي�س 

الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة اأن دولة 

الإم���ارات حققت قفزات ن�عية يف جمالت الف�شاء 

والعل�م والتكن�ل�جيا ي�شهد لها العامل اأجمع .

وق���ال اإن قرب و�ش�ل م�شبار الأم���ل الإماراتي اإىل 

ك�ك���ب املريخ ي�ؤكد على مكان���ة وريادة الإمارات 

يف عل�م وا�شتك�شاف الف�شاء.. وو�شفه باأنه اإجناز 

تاريخي يج�شد طم�حات قي���ادة و�شعب الإمارات 

لتك�ن الإم���ارات اأول دولة عربية واإ�شامية حتقق 

هذا التف�ق الن�عي.

واأ�شاد معاىل زكي اأن�ر ن�شيبة بجه�د فريق العمل 

يف "م�شب���ار الأمل " لتحقيق ه���ذا الإجناز باإطاق 
"م�شب���ار الأم���ل" اإىل املري���خ وال���ذي اقرتب من 
ال��ش�ل اإليه ، م�ؤك���داً يف ال�قت نف�شه اأن اجله�د 

الت���ي بذلها مركز حممد بن را�ش���د للف�شاء جت�شد 

العزمي���ة الق�ي���ة ل�شاحب ال�شم���� ال�شيخ حممد 

ب���ن را�شد اآل مكت����م نائب رئي����س الدولة رئي�س 

جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  لل�ل�ج اإىل 

ا�شت�شكاف الك�كب الأحمر باعتباره من اأهم ركائز 

التقدم العلمي يف امل�شتقبل، والرتقاء با�شم ال�طن 

والإن�ش���ان الإماراتي والعربي يف املحافل الدولية 

املتخ�ش�شة .

واأ�ش���ار اإىل اأن ه���ذا احللم كان ي���راود املغف�ر له 

م�ؤ�ش����س الدولة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " 

طيب اهلل ثراه " وق���د اأ�شبح واقعًا ملم��شًا بف�شل 

ت�جيهات القيادة الر�شي���دة والدعم الكبري لقطاع 

الف�ش���اء وا�شتك�ش���اف املريخ باعتب���اره حم�را 

اأ�شا�شيا لبناء م�شتقبل دولة الإمارات .

وق���ال معايل زكي ن�شيبة : "وهن���ا اأ�شتذكر مق�لة 

املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "رحمه 

�هلل " ال�شه���رية التي قالها عام 1974 " اإن رحات 

الف�شاء يفخر بها كلُّ اإن�شان على وجه الأر�س لأنها 

�ّشد  الإميان ب���اهلل وقدرته.. ونحن ن�شعر كعرٍب  جتجُ

باأن لن���ا دوراً عظيمًا يف ه���ذا امل�رسوع ويف هذه 

الأبحاث، ونحن فخ�رون بالتقدم الهائل يف عل�م 

الف�شاء بف�شل الق�اعد التي اأر�شاها العلماء العرب 

من���ذ مئات ال�شنن، وناأم���ل اأن يعّم ال�شام ويدرك 

الب�رس الأخطار التي تهددهم ب�شبب التاأخر".

واأكد مع���ايل الرئي�س الأعلى للجامعة اأن " املركز 

ال�طني لعل����م وتكن�ل�جيا الف�شاء " يف جامعة 

الإم���ارات ق���ام باإعداد �ش���ت من�ش���ات ملجالت 

البحث العلم���ي يف الف�شاء ت�شم ا�شتخدام امل�ارد 

الف�شائي���ة، والت�ا�شل الف�شائ���ي وحتديد امل�اقع 

بدقة، واأنظمة يف ال�قت احلقيقي على منت املركبة، 

وعل�م الأر�س والك�اكب، والت�عية باأو�شاع الف�شاء 

واملحطة الأر�شية، والدفع والحرتاق.

لجنة التعليم بـ »ا�شت�شاري ال�شارقة« تطلع على اأعمال المركز 

التربوي للغة العربية لدول الخليج

�شباب »تكاتف« مو�شع ثقة زوار مهرجان ال�شيخ زايد ومثال يحتذى في التطوع والم�شاركة المجتمعية

»اأ�شرية ال�شارقة« تطلق برامج حملة »الوطن اأ�شرة« 
لعام 2021

الفجرية ـ الوحدة:

اأطلق بيت ال�شعر يف الفجرية التابع جلمعية الفجرية 

الجتماعي���ة الثقافي���ة، م�ش���اء اأم����س الأول الأحد، 

مب���ادرة رقمية حتتف���ي باأ�شعار املغف����ر له ال�شيخ 

زاي���د بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وت�شتعر�س 

جمالياتها على �شب���كات الت�ا�شل الجتماعي، حتت 

عن�ان»هن���ا زاي���د«، وذلك على امت���داد �شهر فرباير 

اجلاري.

وته���دف املبادرة، التي ي�رسف عليه���ا ال�شاعر عتيق 

خلف���ان الكعب���ي، اإىل اإلق���اء ال�ش�ء عل���ى التجربة 

ال�شعري���ة لل�شيخ زاي���د وتعريف الأجي���ال اجلديدة 

بق�شائ���ده الغنية التي تظهر عمق فكره وجمال لغته 

غني املحت�ى وجتعل منه  ال�شعرية ومعانيها التي تجُ

ر�شالة نبيلة ت�ّحد ال�شع�ب، وحتارب الأفكار الهدامة 

وتنادي بقيم الت�شامح والإخاء واملحبة وال�شام.

وقال �شع���ادة خالد الظنحاين رئي����س اجلمعية "�إن 

مبادرة "هنا زايد" تعد نافذة نفتحها جلمه�ر �شبكات 
الت�ا�ش���ل الجتماعي لطاعه عل���ى باقة من اأجمل 

الكلمات ال�شعرية لل�شيخ زاي���د، رحمه اهلل، وتعريفه 

بهذا املخ���زون الإبداعي اخلاق وامل����روث امل�زون 

املحتفي مبامح رائعة من تراثنا الإماراتي، كي يبقى 

يف الذاكرة 

بيت ال�شعر في الفجيرة يطلق 

مبادرة »هنا زايد« 

جامعة ال�شارقة و»دبي لرعاية الن�شاء والأطفال« تعززان 

التعاون في مجالت البحوث والدرا�شات

ال�شارقة ـ وام:

وقعت جامعة ال�شارق���ة مذكرة تفاهم مع م�ؤ�ش�شة 

دب���ي لرعاية الن�شاء والأطف���ال وذلك بهدف تعزيز 

اأوا�رس التعاون بن اجلانب���ن والتن�شيق امل�شرتك 

لتحقي���ق اأهدافهم���ا وتبادل املع���ارف واملهارات 

وحتقيق التكامل يف عاقات ال�رساكة ال�شرتاتيجية 

بينهما.

وق���ع املذكرة - يف مقر جامعة ال�شارقة - الدكت�ر 

معمر علي بالطيب، نائب مدي���ر اجلامعة ل�ش�ؤون 

البح���ث العلمي والدرا�شات العليا، و�شعادة �شيخة 

�شعي���د املن�ش�ري، املدي���ر الع���ام مل�ؤ�ش�شة دبي 

لرعاية الن�شاء والأطفال بالإنابة، بح�ش�ر الدكت�ر 

�شاح طاهر احلاج، نائب مدي���ر اجلامعة ل�ش�ؤون 

املجتمع، والدكت�ر فاكر غرايبة، قائم باأعمال مدير 

معهد بح�ث العل�م الإن�شانية والجتماعية.
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  تطهير اأر�ض اليمن من 
اأكثر من 1500لغم حوثي 

خالل اأ�سبوع
الريا�ض-) دب ا(: 

ن م�رشوع مركز امللك �سلمان للإغاثة  متكَّ
والأعمال الإن�سانية "م�سام لتطهري الأرا�سي 
اليمنية من الألغام"، خلل الأ�سبوع الأول 
لغًما   1524 انتزاع  من  اجلاري  ال�سهر  من 
يف  الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  زرعتها 

خمتلف مناطق اليمن.
وقال بيان وزع  الأحد ان الألغام تنوعت 
األغام  و404  للأفراد،  م�سادًّا  لغًما   11 بني 
غري  ذخ��ائ��ر  و1106  للدبابات،  م�سادة 

متفجرة، و3 عبوات نا�سفة.
نزعه  مت  ما  اإجمايل  البيان،بلغ  وبح�سب 
منذ بداية امل�رشوع حتى الآن 215961 لغًما 
الأرا�سي  احلوثية يف  امليلي�سيات  زرعتها 
م�ستهدفًة  اليمن،  يف  واملنازل  واملدار�س 

اأرواح املدنيني الأبرياء.
وقال البيان اأن مركز امللك �سلمان للإغاثة 
يوا�سل جهوده يف تطهري الأرا�سي اليمنية 
من الألغام احلوثية التي زرعتها بع�سوائيٍة، 
من  املئات  واإ�سابة  مقتل  يف  وت�سببت 

الأبرياء.

بابا الفاتيكان يزور 
العراق ال�سهر المقبل 

روما-)د ب اأ(:
  يعتزم بابا الفاتيكان البابا فرن�سي�س عقد 
ودينيني  �سيا�سيني  زعماء  مع  اجتماعات 
اإىل بغداد يف ال�سهر املقبل،  خلل زيارته 
الكني�سة  اأول زيارة يقوم بها رئي�س  وهي 
الكر�سي  واأع��ل��ن  للعراق.  الكاثوليكية 
حتديد  تقرر  اأن��ه  الثنني،  ام�س  الر�سويل 
العراقي  ال���وزراء  رئي�س  مع  لقاء  موعد 
م�سطفى الكاظمي يف بغداد والجتماع مع 
اآذار/   5 برهم �سالح يف  العراقي  الرئي�س 
مار�س املقبل. ويخطط فرن�سي�س اأي�سا عقد 

لقاء مع ممثلني عن الكني�سة الكاثوليكية.
ويف 6 اآذار/ مار�س املقبل، يتوجه فرن�سي�س 
اإىل مدينة النجف املقد�سة للقاء رجل الدين 
ال�سيعي ذي النفوذ، اآية اهلل العظمى علي 
الأرجنتيني/  البابا  ال�سي�ستاين.ويرغب 
اأور يف جنوب  84 عاما/ يف زيارة مدينة 
املقد�س،  الكتاب  يف  امل��ذك��ورة  ال��ع��راق، 
املعقتدات  اأ�سحاب  بني  لقاء  حل�سور 

الدينية.

قبل اجتماعهم الطارئ

وزراء خارجية م�سر والأردن والعراق يجددون رف�ض التدخل في 
�سوؤون دول المنطقة

القاهرة-)د ب اأ(:
من  ك��ل  خارجية  وزراء  عقد   
اجتماعا   والعراق  والأردن  م�رش 
الثلثي،  التن�سيق  لآلية  الثنني 
بوزارة اخلارجية امل�رشية، لبحث 

تطورات م�سار التعاون امل�سرتك.
عن  اخلارجية  وزراء  اأع��رب  وقد 
الفرتة  خلل  حتقق  عما  ر�ساهم 
املا�سية، منذ قمة عّمان الثلثية 
واأك��دوا   ،2020 اآب/اأغ�سط�س  يف 
يف  بال�ستمرار  دول��ه��م  ال��ت��زام 
نهج التعاون امل�سرتك والتن�سيق 
بتنفيذ  الإ�رشاع  اأجل  من  الوثيق 
التي  ال�سرتاتيجية  امل�رشوعات 
الثلث  الدول  م�سلحة  يف  ب  ت�سُ
و�رشح  ككل.  املنطقة  وم�سلحة 
املتحدث  حافظ،  اأحمد  ال�سفري 
اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي 
امل�رشية، باأن اللقاء قد هدف اأي�سا 
اإىل الت�ساور ال�سيا�سي ب�ساأن اآخر 
امل�ستجدات على �سعيد الأو�ساع 
تبادل  مت  حيث  املنطقة،  يف 
الفل�سطينية  الق�سية  حول  الروؤى 
يف  والأو���س��اع  ال�سلم،  وعملية 
والتاأكيد  وليبيا،  واليمن  �سورية 

حللول  التو�سل  اأه��م��ي��ة  على 
ُتعاين  التي  لل�رشاعات  �سيا�سية 
منها هذه الدول، ووقف التدخلت 
اخلارجية يف �سوؤونها لكي تتمكن 

من احلفاظ على �سيادتها واأمنها 
التفاق على  وا�ستقرارها. كما مت 
تعزيز اجلهود امل�سرتكة ملكافحة 
اأم��ن  على  واحل��ف��اظ  الإره�����اب 

وا�ستقرار املنطقة. واأ�ساف حافظ، 
اأن  اخلارجية،  لوزارة  لبيان  وفقا 
الجتماع �سدد كذلك على اأن الأمن 
املائي العربي له اأولوية متقدمة، 

تواجه  التي  التحديات  وخا�سًة 
العربية،  للدول  املائية  احلقوق 
دعم  على  اأك���د  الج��ت��م��اع  واأن 

املوقف العربي يف هذا ال�ساأن.

ت�سعيد كبير بين القوات الحكومية ال�سورية وف�سائل 
المعار�سة �سمال غربي البالد

دم�سق-)د ب اأ(:
 �سهدت خطوط التما�س بني 
ال�سورية  احلكومية  القوات 
وف�����س��ائ��ل امل��ع��ار���س��ة يف 
�سورية  غربي  �سمال  مناطق 

ت�سعيدا كبريا ام�س الثنني.
واأكد م�سدر مقرب من القوات 
وقوع  ال�سورية،  احلكومية 
من  عنيف  مدفعي  "ق�سف 
ملواقع  املعار�سة  ف�سائل 
ال�سورية  احلكومية  القوات 
التما�س  خطوط  مناطق  يف 
اجلنوبي  اإدل����ب  ري���ف  يف 
و�سهل الغاب يف ريف حماة 
مناطق  اإىل  و�سول  الغربي، 

ريف اللذقية".
اأن  و���س��دد امل�����س��در ع��ل��ى 
احلكومية  القوات  حق  "من 
النريان  م�سادر  على  ال��رد 
ب��ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي ت��راه��ا 
قال  جانبه،  من  منا�سبة". 
"اجلبهة  يف  ع�سكري  قائد 
 " اأن  للتحرير"  الوطنية 
ال�سورية  احلكومية  القوات 
املدعومة من الطريان احلربي 
عملياتها  �سعدت  الرو�سي 
كانون  �سهر  منت�سف  منذ 
واأن  املا�سي،  ثان/يناير 

ال�ساروخية  القذائف  مئات 
حتت  مناطق  على  �سقطت 
�سيطرة ف�سائل املعار�سة يف 

ريف اإدلب وحماة الغربي".
"القوات  اأن   ، القائد،  واأك��د 
احلكومية ال�سورية املدعومة 
من  لها  موالية  مبجموعات 
والفيلق  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع 
ق�سفت  الرو�سي  اخلام�س 
بريف  ال��ب��ارة  بلدة  اأط���راف 

اإدلب اجلنوبي وبلدة الزيارة 
املحيطة  وامل���زارع  والقرى 
مكثف  حتليق  و���س��ط  بها 
تلك  يف  ال�ستطلع  لطريان 
القوات  املنطقة، كما و�سعت 
احلكومية ق�سفها باملدفعية 
الثقيلة ملنطقة كبانه بريف 

اللذقية ال�سمايل".
ف�سائل  اأن  القائد  واأ�ساف 
لهجوم  ت�سدت  املعار�سة 

احلكومية  ال��ق��وات  �سنته 
بلدة  اأط��راف  على  ال�سورية 
حماة  ري��ف  يف  العنكاوي 
ق�سف  على  وردت  ال�سمايل، 
با�ستهداف  احلكومية  القوات 
م��واق��ع��ه��ا يف ب��ل��دة ال���دار 
كفرنبل  بلدة  ويف  الكبرية 
اإدلب اجلنوبي موقعة  بريف 
�سفوف  يف  وجرحى  قتلى 

القوات احلكومية.

تطوير اأمن الحدود مع �سوريا بالمراقبة الإلكترونية
الأمن العراقي يعتقل 15 من»داع�ض«في 

محافظة نينوى
بغداد-)د ب اأ(:

العراق،   يف  الع�سكرية  ال�ستخبارات  اأعلنت 
مواقع  يدير  "اإرهابي"  على  القب�س  الثنني، 
من�سات  يف  "داع�س"  لتنظيم  اإلكرتونية 

التوا�سل الجتماعي.
وذكر بيان للمديرية: "بعملية دقيقة ومتابعة 
ال�ستخبارات  مديرية  مفارز  متكنت  م�ستمرة 
على  القب�س  من   14 الفرقة  يف  الع�سكرية 
اإرهابي يف منطقة الزاب مبحافظة كركوك يف 

�سمال البلد".
واأ�ساف اأن "الإرهابي كان يقيم يف تركيا ويدير 
التوا�سل  ح�سابات وهمية لداع�س على مواقع 
الجتماعي، كما يقوم بت�سهيل �سكن الدواع�س 

يف تركيا".
واأ�سار البيان اإىل اأن "امللقى القب�س عليه يعد 
قب�س  مذكرة  مبوجب  للق�ساء  املطلوبني  من 

وفق اأحكام املادة 4 اإرهاب".
الثنني  العراقية  الداخلية  وزارة  اأعلنت  كما  
اعتقال 15 من عنا�رش تنظيم داع�س يف عمليات 

منف�سلة مبحافظة نينوى
ا�ستخبارات  مديرية  اأن  للوزارة  بيان  وذك��ر 
"اإلقاء  من  متكنت  نينوى  اإره��اب  ومكافحة 
مبناطق  داع�س  عنا�رش  من   15 على  القب�س 
وفق  مطلوبني  نينوى  حمافظة  من  متفرقة 
لع�سابات  لنتمائهم  الإرهاب  قانون  اأحكام 
دجلة  قاطع  ي�سمى  مب��ا  وعملهم  داع�����س، 
وفرقتي  العامة  واملع�سكرات  اجلند  وديوان 
اإ�سلمية،  الل  وال�رشطة  والبيلوي  الفرقان 

حتت كنى واأ�سماء خمتلفة".
التحقيقات  خلل  من  اأن��ه  البيان  واأو�سح 
"بانتمائهم  املوقوفون  اعرتف  معهم،  الأولية 
وبال�سرتاك  الإج��رام��ي��ة  الع�سابات  لتلك 
الأمنية  القوات  �سد  اإرهابية  عمليات  بعدة 

واملواطنني قبل عمليات التحرير".
واتخذت  بالعرتاف،  اأقوالهم  تدوين  مت  وقد 

بحقهم الإجراءات القانونية.
الربية  ال��ق��وات  قائد  اأك��د  اخ��رى  جهة  م��ن 
�سالح،   حممد  قا�سم  الركن  الفريق  العراقية، 
اأمن  لتطوير  كبرية  جهود  وج��ود  الث��ن��ني، 
احلدود مع �سوريا من خلل اخلنادق والأ�سلك 

الإلكرتونية. ال�سائكة واملراقبة 
جهد  "هناك  �سحفي:  ت�رشيح  يف  وق���ال 
من  �سوريا،  مع  احل��دود  اأم��ن  لتطوير  كبري 
احلركة،  تعيق  التي  اخلنادق  اإن�ساء  بينها 
املراقبة  وتكثيف  ال�سائكة،  الأ�سلك  وو�سع 
الأمني  الزخم  اإدام��ة  اأج��ل  من  الإلكرتونية، 

للت�سدي لع�سابات داع�س الإرهابية".
الزخم  اإدام���ة  عمليات  "هناك  واأ���س��اف: 
خمتلف  يف  العمليات  قواطع  �سمن  الأمني 
الجتاهات، للق�ساء على العنا�رش الإرهابية، 
لتوجية  �سوريا  مع  الفا�سلة  احلدود  �سمن 

ال�رشبات لهم".
وتعلن القوات العراقية ب�سكل �سبه يومي عن 
القب�س على عنا�رش من تنظيم "داع�س" على 
احلدود مع �سوريا، ويف بع�س الأحيان تقب�س 
عوائل  بتهريب  تقوم  كبرية  جمموعات  على 

عنا�رش التنظيم اإىل العراق.

محتجون يطالبونه بـ»الرحيل« اأمام المحكمة 

نتنياهو يمثل اأمام محكمة في القد�ض مرتدياً 
كمامة �سوداء 

القد�ض-)د ب اأ(:
 تظاهر الع�رشات اأمام املحكمة املركزية 
مثول  مع  بالتزامن  الثنني  القد�س   يف 
بنيامني  الإ�رشائيلي  ال���وزراء  رئي�س 

نتنياهو ملحاكمته فى اتهامات ف�ساد.
بيبي"  ي��ا  "ارحل  املحتجون  وهتف 
اإىل  اإ�سارة  يف  ال�سجن"،  اإىل  "بيبي  و 
 60/ عت�سيون  ت��ايل  وقالت  نتنياهو. 
قادرا  يكون  اأن  "اآمل  املوقع،  عاما/، يف 

على �سماع ما يجري هنا يف اخلارج".
اأجل  :"لقد كافحنا من  اآخر  وقال حمتج 
تقدميه للمحاكمة. لقد جئنا الآن للتاأكد 
يدخل  حتى  �سرنافقه  يهرب.  لن  اأنه  من 
ميزانا  اأخرى  حمتجة  ورفعت  ال�سجن". 

كبريا، يف اإ�سارة اإىل العدالة.
ر�ساوى  بتلقي  اتهاما  نتنياهو  ويواجه 
والحتيال وخيانة الأمانة. وينفي جميع 

التهم املوجهة اإليه.
 ومثل رئي�س الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني 
الثنني  �سوداء   كمامة  مرتديا  نتنياهو 
القد�س،  يف  املركزية  املحكمة  اأم���ام 
لفرتة وجيزة، مع ا�ستئناف حماكمته يف 

اتهامات بالف�ساد.
عدم  اأن�ساره  من  نتنياهو  طلب  وبينما 

حتدث  ل  حتى  املحكمة  اأم��ام  التجمع 
اإ�سابات بفريو�س كورونا، جتمع حمتجون 

مناه�سون لنتنياهو اأمام املحكمة.
�سوداء،  كمامة  مرتديا  نتنياهو  وظهر 
ومثل لفرتة وجيزة قبل اأن يغادر، تاركا 

حماميه ملوا�سلة اجلل�سة بدونه.
وت�ستمع جلنة من ثلثة ق�ساة، برئا�سة 
اإىل  فيلدمان،  فريدمان  ريفكا  القا�سية 
على  مرة  لأول  ي��ردون  الدفاع  حمامي 
رئي�س  اإىل  املن�سوبة  الت��ه��ام  لئحة 

وهو  عاما،   71 العمر  من  البالغ  الوزراء 
اإ�رشائيل  تاريخ  يف  وزراء  رئي�س  اأول 

يحاكم خلل توليه من�سبه.
وهذه هي املرة الثانية التي ميثل فيها 
مرة  اأول  وكانت  املحكمة.  اأمام  نتنياهو 
يف اأيار/مايو املا�سي، عند تلوة لئحة 

التهام املن�سوبة اإليه.
بالر�سوة  اتهامات  نتنياهو  وي��واج��ه 
ثلث  يف  الأم��ان��ة  وخيانة  والحتيال 

ق�سايا منف�سلة.

م�سر ت�سجل 534 اإ�سابة جديدة  و 47 وفاة

ال�سعودية ت�سجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإ�سابات 
اليومية بكورونا

 القاهرة-)د ب اأ(:
اأعلنت وزارة ال�سحة ال�سعودية ت�سجيل 356 
ال�24  خلل  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
�سجلتها  اإ�سابة   317 مقابل  املا�سية  �ساعة 
يوم  الأحد. وجاء يف بيان وزارة ال�سحة، "مت 
ت�سجيل 356 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
 317 مقابل  املا�سية،  ال�24  ال�ساعات  خلل 
ارتفعت ح�سيلة �سحايا  فيما  اأم�س،  اإ�سابة 
ومت  جديدة،  وفاة  حالت   4 بواقع  العدوى 
اإجمايل  لي�سبح  تعايف  حالة   298 ت�سجيل 

عدد احلالت املتعافية )361.813(".
وبح�سب الوزارة يبلغ اإجمايل الإ�سابات يف 
البلد 370634 اإ�سابة، واإجمايل الوفيات 6406 
ال�سحة وال�سكان  اأعلنت وزارة  حالة وفاة.  
اإ�سابة   534 ت�سجيل  الأحد  م�ساء  امل�رشية 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 47 وفاة. 
واأفاد الدكتور خالد جماهد، املتحدث الر�سمي 
با�سم الوزارة، بتعايف 321 �سخ�سا من مر�س 
كوفيد- 19 الذي ي�سببه الفريو�س وخروجهم 
اإجمايل املتعافني  من امل�ست�سفيات، لريتفع 
من مر�س كوفيد 19 الذي ي�سببه الفريو�س اإىل 
132 األفا و 375 حالة حتى م�ساء الأحد، وفقا 
�سفحتها  على  ن�رشته  الذي  ال��وزارة  لبيان 
الجتماعي  التوا�سل  مب��وق��ع  الر�سمية 
عدد  اإجمايل  اأن  جماهد  وذكر  "في�سبوك". 
الإ�سابات يف م�رش بفريو�س كورونا امل�ستجد 

حتى م�ساء الأحد بلغ 169 األفا و 640 حالة، 
 9651 اإىل  للوفيات  الإجمايل  العدد  وارتفع 
وفاة. واأكد م�ست�سار الرئي�س امل�رشي لل�سوؤون 
مت  اأنه  الدين،  تاج  عو�س  حممد  ال�سحية 
ر�سد اإ�سابات متكررة لأ�سخا�س اأ�سيبوا من 
قبل بكورونا، لكن مب�ساعفات اأقل، وذلك بعد 
نوعان  هناك  اأن  واأو�سح  زمنية.  فرتة  مرور 
مناعة  يعطي  تطعيم  اأولها  التطعيمات  من 
كاملة، واحتمالية الإ�سابة تكون قليلة جدا 
ودون اأعرا�س، والثاين يعطي مناعة جزئية 

باأعرا�س اأقل من عدم التطعيم.
هاتفية  مداخلة  خلل  الدين  تاج  واأ�ساف 
بربنامج "هذا ال�سباح" مع اأ�سماء م�سطفى 
الإ�سابة  "بعد  نيوز":  "اك�سرتا  �سا�سة  على 
وتكوين  املناعة  من  نوع  يحدث  بالفريو�س 
لي�ست  زمنية  فرتة  ت�ستمر  مناعية  اأج�سام 
حمددة حتى الآن لكن ت�ستمر تقريبا 6 ااأ�سهر 
مرة  ال�سخ�س  ي�ساب  قد  الفرتة  هذه  وبعد 

اأخرى بكورونا، حتى بعد التطعيم اأي�سا".
كورونا  فريو�س  اإ�سابات  اأع��داد  اإن  وق��ال 
ت�سجيل  هناك  زال  ما  لكن  انخفا�س،  يف 
امل�ست�سفيات  يدخل  وبع�سها  للإ�سابات 
اتباع  يف  ال�ستمرار  يجب  ال�سبب  ولهذا 
جميع  اأن  اإىل  م�سريا  الوقائية،  الو�سائل 
نف�س  توؤدى  بالفريو�س  اخلا�سة  اللقاحات 
الغر�س وجميعها مت�سابهة يف تكوين اأج�سام 

مناعية للحد من م�ساعفات الفريو�س.

تون�ض-)د ب اأ(:
م�ست�سفى  يف  طبية  م�سادر  اأعلنت   
عدد  ارتفاع  الثنني  بتون�س   الق�رشين 
مواد كحولية  الناجتة عن �رشب  الوفيات 
جانب  اإىل  خم�سة،  اإىل  �سامة  تقليدية 
اأكرث من 25 م�سابا، اثنان منهم يف حالة 

حرجة.
يف  يرقدون  امل�سابني  من   11 ي��زال  ول 

العلج،  لتلقي  اليوم  حتى  امل�ست�سفى 
اثنان منهم يف العناية املركزة، بح�سب ما 
نقلته و�سائل اإعلم حملية عن امل�ست�سفى 

اجلهوي يف الق�رشين.
واأو�سح م�ساعد وكيل اجلمهورية باملحكمة 
"جوهرة"  لإذاع����ة  ب��وع��زي،  ���س��وق��ي 
�سهادات  من  "تبني  اأنه  اأم�س  اخلا�سة، 
اأو  كحولية  مواد  �رشبوا  اأنهم  امل�سابني 
تقليدية(".  )عطور  بالقوار�س  يعرف  ما 

الأ�سلي  امل�سدر  ب�ساأن  التق�سي  ويجري 
ت�سويقها  ج��رى  التي  ال�سامة  للمواد 
عدد  يف  اأي�سا  اكت�سافها  ومت  لل�سحايا 

من املحلت يف اجلهة.
اإىل  الفقرية  املناطق  يف  كثريون  ويلجاأ 
معاقرة خليط من مواد كحولية تقليدية 
ب�سبب  اإم��ا  اخلمور،  عن  بديلة  ال�سنع 
الكلفة  ب�سبب  اأو  للبيع  نقاط  غياب 
يجري  ال��ت��ي  امل���واد  ل��ه��ذه  الرخي�سة 

غري  وب�سكل  وا�سع  نطاق  على  ت�سويقها 
قانوين.

�سبعة  ت��ويف   ،2020 اأي��ار/م��اي��و  ويف 
بينهم  اآخ���رون،   60 واأ�سيب  اأ�سخا�س 
هزت  حادثة  يف  الب�رش،  فقدوا  ثلثة 
كحولية  مل��ادة  تناولهم  بعد  تون�س، 
ال�سامة  امليثانول  مادة  ت�سمنت  فا�سدة 
للحلقة،  خم�س�سة  بعطور  مم��زوج��ة 

تون�س. و�سط  القريوان  بجهة 

اإلى 5  ارتفاع عدد �سحايا المواد الكحولية ال�سامة في تون�ض 
وفيات واأكثر من 25 م�ساباً
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�أخبار وتقارير
 رئي�س الوزراء اليمني:   

هجمات ميلي�سيا الحوثي على 
الأحياء ال�سكنية دليل جديد 
على اأنها ل توؤمن بال�سالم  

 
 

عدن -وكالت 
معني  الدكتور  اليمني،  ال��وزراء  رئي�س  اأكد 
احلوثي  ميلي�شيا  هجمات  اأن  امللك،  عبد 
امل�شرية  والطائرات  البالي�شتية  بال�شواريخ 
ماأرب  يف  ال�شكنية  الأحياء  على  املفخخة 
والتحركات  الدعوات  مع  بالتزامن  واجلوف، 
�شيا�شي،  ح��ل  لإي��ج��اد  والأمم��ي��ة  الدولية 
هذه  اأن  الدويل  للمجتمع  دليال جديدا  يقدم 
يف  وما�شية  بال�شالم  توؤمن  ل  امليلي�شيات 

تنفيذ اأجندة اإيران التخريبية يف املنطقة.
الإثنني،  هاتفي   ات�شال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
العرادة،  �شلطان  اللواء  م��اأرب،  حمافظ  مع 
اليمنية؛ حيث  الأنباء  وكالة  اأفادت  ح�شبما 
الذين  املدنيني  ال�شحايا  يف  التعازي  قدم 
الإجرامية  الأعمال  هذه  ج��راء  ا�شت�شهدوا 
امليلي�شيات  قبل  من  املت�شاعدة  والإرهابية 
للجرحى  العاجل  ال�شفاء  متمنًيا  احلوثية، 

وامل�شابني.
يف  التطورات  جممل  الطرفان  وا�شتعر�س 
والأمنية  الع�شكرية  اجلوانب  يف  املحافظة 
ال�شلطة  تبذله  وما  والتنموية  واخلدمية 

املحلية من جهود للتعامل معها.
وبتوجيهات  احلكومة،  اإن  عبدامللك،  وقال 
للقوات  الأعلى  القائد  اليمني  الرئي�س  من 
يف  ت�شع  هادي،  من�شور  عبدربه  امل�شلحة، 
للجي�س  الدعم  كامل  تقدمي  اأولوياتها  اأوىل 
هذه  يف  القبائل  ورجال  واملقاومة  الوطني 
اإنهاء  ا�شتكمال  حتى  امل�شريية  املعركة 

النقالب وا�شتعادة الدولة.
اأعرب حمافظ ماأرب عن تقديره  من جانبه، 
للدعم الذي تقدمه احلكومة لل�شلطة املحلية 
باملحافظة للقيام بواجباتها وم�شئولياتها، 
م�شريا اإىل ا�شتقرار الأو�شاع الأمنية واخلدمية 

والتنموية.

 

ال�ضراج يبحث م�ضتجدات و�ضع البالد مع المبعوث الأممي 

رئي�س البرلمان الليبي يوؤكد �سرورة اإعطاء فر�سة للحكومة 
الجديدة

بنغازى-وكالت: 
اإعطاء  �رضورة  �شالح،  عقيلة  الليبي  الربملان  رئي�س  اأكد 
الوقت  يف   - م�شدًدا  البالد،  يف  اجلديدة  للحكومة  فر�شة 
ذاته - على اأنه �شيكون هناك موقف اإذا حادت عن الطريق.

ونقلت قناة »�شكاي نيوز« عن عقيلة �شالح، قوله الأحد، 
م�شرًيا  قريًبا،  �شيتم  ليبيا  من  الأجنبية  القوات  خروج  اإن 
�شيتم  النفط  وثروة  والوظائف  ال�شيادية  املنا�شب  اأن  اإىل 

توزيعها على كافة الأقاليم الليبية.
ليبيا  �رضق  اأن  اإىل  الليبي،  النواب  جمل�س  رئي�س  ولفت 
كل  مثل  وال�شفارات  ال��وزارات  يف  كاملة  حقوقه  �شينال 
وعودة  ال�شيولة  انفراجات يف  وجود  عن  كا�شًفا  الأقاليم، 

الرحالت اجلوية والربية قريًبا.
اإىل حني  �شتبقى  الليبية جممدة  الأموال  اأن  �شالح،  واأكد 
الأو�شاع يف البالد،  ا�شتقرار  �رضفها بال�شورة املثلى بعد 
القاهرة  ومبادرة  برلني  اللتزام مبخرجات  �رضورة  مبيًنا 

القا�شية باإخراج املرتزقة والتوزيع العادل للرثوات.
من جهة اخرى بحث رئي�س املجل�س الرئا�شي الليبي لت�شيري 
الأعمال فايز ال�رضاج، مع مبعوث الأمم املتحدة اجلديد اإىل 
طرابل�س يان كوبي�س يف ات�شال هاتفي، م�شتجدات الو�شع 

يف ليبيا.
مهامه،  يف  التوفيق  له  متمنيا  بكوبي�س  ال�رضاج  ورحب 

م�شيدا بجهود الأمم املتحدة يف رعاية العملية ال�شيا�شية.
الع�شكري  امل�شارين  ا�شتكمال  »اأهمية  اجلانبان  واأك��د 
والقت�شادي بعد اأن مت التفاق على ت�شكيل �شلطة تنفيذية 

جديدة«.
اإعادة توحيد  التفاق  اأن يتيح هذا  اأملهما يف  واأعربا عن 
باإجراء  الل��ت��زام  ���رضورة  اأك��دا  كما  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات 
النتخابات العامة يف موعدها املقرر يف 24 دي�شمرب 2021.

واأ�شاد كوبي�س ب�«دعم حكومة الوفاق الوطني للمفو�شية 
لتمكينها من  اأموال  من  وما خ�ش�شته  لالنتخابات  العليا 

اإجناز هذا ال�شتحقاق الوطني«.
الليبي  الرئا�شي  املجل�س  رئي�س  املنفي،  حممد  وتلقى 
رئي�س  من  هاتفًيا  ات�شاًل  الأثنني،  ام�س   �شباح  اجلديد، 
اجلمهورية التون�شي، قي�س �شعيد، هناأه فيه بتوليه املن�شب.

و�رضح م�شوؤول املكتب الإعالمي باملجل�س الرئا�شي الليبي 
هذا  يف  �شعادته   عن  عرب  التون�شي  الرئي�س  اأن  اجلديد 
الت�شال، م�شريا اإىل اأن بداية حل الأزمة الليبية كان ليبيا 
بحتا، موؤكدا حر�س تون�س على امل�شاهمة يف التو�شل اىل 

حل �رضيع لالزمة يف ليبيا.
بدوره، اأكد املنفي للرئي�س التون�شي على عمق العالقة بني 
من  يجمعهما  مبا  والليبي،  التون�شي  ال�شقيقني  ال�شعبني 
الو�شول  يف  التون�شي  الدور  عاليا  وثمن  م�شرتكة،  روابط 

حلل لالأزمة الليبية.

الريا�س-وكالت: 
ال�رضعية  دعم  حتالف  اعرت�س 
يف اليمن، ام�س الإثنني، م�شرية 
ح��وث��ي��ة م��ف��خ��خ��ة اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
ال�شعودية. باجتاه  امليلي�شيات 

با�شم  الر�شمي  املتحدث  وقال 
الركن  العميد  التحالف  قوات 
لقناة  وفقا  املالكي-  تركي 
الإخبارية-  احل��دث(  )العربية 

متكنت  امل�شرتكة  ال��ق��وات  اإن 
اعرتا�س  من  الإث��ن��ني،  م�شاء  
طيار  ب���دون  ط��ائ��رة  وت��دم��ري 
امللي�شيا  اأطلقتها  )مفخخة( 
بطريقة  الإره��اب��ي��ة  احلوثية 
ل�شتهداف  ومتعمدة  ممنهجة 
واملدنيني  امل��دن��ي��ة  الأع��ي��ان 

اجلنوبية. باملنطقة 
�شيتخذ  التحالف  اأن  اإىل  واأ�شار 
لتحييد  ال��الزم��ة؛  الإج����راءات 

وت��دم��ري ال���ق���درات ال��ن��وع��ي��ة 
. للملي�شيات 

ال�رضعية  دع��م  حت��ال��ف  ك��ان 
 4 الأح���د،  اع��رت���س،  اليمن  يف 
اأطلقت  حوثية  مفخخة  طائرات 

ال�شعودية. باجتاه 
ملنظمة  ال��ع��ام  الأم��ني  واأدان 
الدكتور  الإ���ش��الم��ي  ال��ت��ع��اون 
العثيمني،   اأح��م��د  ب��ن  يو�شف 
الثنني، اإطالق ميلي�شيا احلوثي 

طيار  دون  ط��ائ��رة  الإره��اب��ي��ة 
اململكة  ب��اجت��اه  "مفخخة" 
وتدمريها  اعرتا�شها  مت  والتي 
دعم  حت��ال��ف  ق���وات  قبل  م��ن 

اليمن. يف  ال�رضعية 
يف   - ال��ع��ث��ي��م��ني  و����ش���دد 
الأنباء  وكالة  اأوردت���ه  بيان 
دان���ة  اإ ع��ل��ى   - ال�����ش��ع��ودي��ة 
ميلي�شيا  ل�شتمرار  املنظمة 
احل���وث���ي الإره���اب���ي���ة وم��ن 

باملال  وميدها  وراءه��ا  يقف 
ا���ش��ت��ه��داف  يف  وال�������ش���الح 
املدنية  والأع��ي��ان  امل��دن��ي��ني 

ومتعمدة. ممنهجة  بطريقة 
منظمة  وقوف  العثيمني  وجدد 
وت�شامنها  الإ�شالمي  التعاون 
تتخذه  ما  كل  يف  اململكة  مع 
اأمنها  حلماية  اإج���راءات  م��ن 
وا���ش��ت��ق��راره��ا وامل��واط��ن��ني 

اأرا�شيها. على  واملقيمني 

الملي�سيات  اأطلقتها  اعترا�س م�سيرة حوثية مفخخة 
باتجاه ال�سعودية

القمة الإفريقية ت�سدر م�سروع قرار يوؤكد اأن القد�س 
عا�سمة فل�سطين

اأدي�س اأبابا-وكالت: 
القانونى   امل�شت�شار  ق��ال 
القمة  اأن  الإفريقي،  لالحتاد 
الإف��ري��ق��ي��ة الف��رتا���ش��ي��ة يف 
التي  ال��ع��ادي��ة   34 دورت��ه��ا 
"اأونالين"،  اأعمالها   اختتمت 
ب�شاأن  قرار  م�رضوع  اأ�شدرت 
فل�شطني  يف  الو�شع  ح��ول 

وال�رضق الأو�شط.
م�رضوعها  فى  القمة  واأك��دت 
الكامل  دعمها  ج��دي��د  م��ن 
وممثله  الفل�شطيني  لل�شعب 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
حممود  ال��رئ��ي�����س  ب��ق��ي��ادة 
امل�رضوع  ن�شالهم  عبا�س يف 
الإ�رضائيلي من  الحتالل  �شد 
غري  حقوقهم  ا�شتعادة  اأجل 
القابلة للت�رضف، مبا يف ذلك 
تقرير امل�شري وال�شتقالل يف 
القائمة  الفل�شطينية  دولتهم 
دول��ة  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا 

اإ�رضائيل.
بالقمة  امل�شاركون  وج��دد 
رغبتهم يف اإيجاد حل �شيا�شي 
الفل�شطينية  للق�شية  ع��ادل 
الدويل  القانون  ملبادئ  وفًقا 
وجميع قرارات الأمم املتحدة 
اإىل  ي��وؤدي  مبا  ال�شلة،  ذات 
لالحتالل  ال��ك��ام��ل  الإن��ه��اء 
الذي بداأ يف عام  الإ�رضائيلي 
1967 وا�شتقالل دولة فل�شطني 
ال�رضقية  القد�س  وعا�شمتها 
 1967 يونيو   4 ح��دود  داخ��ل 
واإي��ج��اد ح��ل ع���ادل ملحنة 
مبا  الفل�شطينيني  الالجئني 
يتوافق مع قرار الأمم املتحدة، 
ذات  مفاو�شات  وا�شتئناف 
من  اجلانبني  بني  م�شداقية 

العادل  ال�شالم  حتقيق  اأجل 
ال�رضق  يف  والدائم  وال�شامل 
الأو���ش��ط، مب��ا يف ذل��ك من 
متعددة  دولية  اآلية  خ��الل 
الإجماع  على  بناء  الأط��راف 
القانون  اأ�شا�س  وعلى  الدويل 
الدويل وقرارات الأمم املتحدة 
الهادفة اإىل حل جميع ق�شايا 

الو�شع الدائم ب�شكل عادل.
القمة  اأن  ب��خ��اري،  واأ���ش��ار 
الداعم  موقفها  ثبات  اأك��دت 
للق�شية الفل�شطينية العادلة، 
احلرية  قيم  على  يقوم  الذي 
الإن�شان  وحقوق  والعدالة 
واحلفاظ  الإن�شانية  واملبادئ 
الإف��ري��ق��ي  الت�شامن  على 
التاريخي الرا�شخ مع ال�شعب 
�شعيه  يف  الفل�شطيني 

ال�شتقالل  اأجل  من  امل�رضوع 
وجتديد  والعدالًة،  واحلرية 
اأع�����ش��اء  جلميع  دع��وت��ه��م 
للحفاظ  ال���دويل  املجتمع 
على الو�شع القانوين للقد�س 
لدولة  كعا�شمة  ال�رضقية 
القانون  واح��رتام  فل�شطني، 
الدويل وقرارات الأمم املتحدة 
ال�شاأن،  ب��ه��ذا  ال�شلة  ذات 
والمتناع عن اأي عمل اأو قرار 
الو�شع  تقوي�س  �شاأنه  من 
ول�شيما  للمدينة،  ال�رضعي 
ال�شفارات  نقل  عن  المتناع 

من تل اأبيب اإىل القد�س.
الزعماء  اأن  بخاري،  واأ�شاف 
جميع  اأن  اأك���دوا  الأف��ارق��ة 
الإ�رضائيلية  امل�شتوطنات 
الأرا�����ش����ي  يف  امل���ق���ام���ة 

امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�شطينية 
ال�رضقية  القد�س  فيها  مب��ا 
والأن�شطة  ال�شوري  واجلولن 
من  كجزء  املنفذة  الأخ���رى 
احتالل اأرا�شي دولة فل�شطني، 
م�����ش��ادرة  ذل����ك  مب���ا يف 
الأرا����ش���ي وه���دم امل��ن��ازل 
للمدنيني  الق�رضي  والتهجري 
العن�رضية  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
الت�شاريح  والتمييزية ونظام 
تدابري  وفر�س  اجلدران  وبناء 
غري  اأم��ور  اجلماعي،  العقاب 
انتهاكات  وت�شكل  قانونية 
الإن�شاين  للقانون  ج�شيمة 
الدويل وقرارات الأمم املتحدة 
دعوات  وتتحدى  ال�شلة  ذات 
املجتمع الدويل لوقف جميع 

الأن�شطة ال�شتيطانية.

 

 

وزير الخارجية ال�سعودي يطالب المجتمع الدولي بو�سع 
حد لنتهاكات اإيران  وتهديدها للمنطقة

القاهرة -وكالت 
في�شل  ال�شعودي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
متكاتفة  العربية  "الدول  اأن  فرحان،  بن 

ملواجهة التحديات".
لوزراء  طارئ  اجتماع  اأم��ام  كلمته  ويف 
طالب  ال��ق��اه��رة،  يف  ال��ع��رب  اخلارجية 
حد  بو�شع  ال��دويل  املجتمع  فرحان  بن 

لنتهاكات اإيران وتهديدها للمنطقة.
واأكد اأن النظام الإيراين يهدد اأمن وا�شتقرار 
ودان  ميلي�شياته  عرب  العربية  ال��دول 

ا�شتهداف احلوثيني للمن�شاآت املدنية.
ورحب وزير اخلارجية ال�شعودي بتطبيق 
مثمنًا  الريا�س،  اتفاق  اليمنية  الأط��راف 

حر�شهم على م�شلحة بالدهم.
بدولة  اململكة  مت�شك  فرحان  بن  واأك��د 
وعا�شمتها   67 ح��دود  على  فل�شطينية 
اخلارجية  وزير  واعترب  ال�رضقية.  القد�س 

اأن  فرحان،  بن  في�شل  الأم��ري  ال�شعودي، 
اإيران"  ب�"تهديدات  تاأثرا  الأك��رث  ال��دول 
دويل  اتفاق  اأي  يف  طرفا  تكون  اأن  يجب 
مع  اخل��الف��ات  ت�شوية  ح��ول  م�شتقبلي 

اجلمهورية الإ�شالمية.
اأن  على  كلمته   يف  فرحان،  بن  و�شدد 
"النظام الإيراين يهدد اأمن وا�شتقرار الدول 
هذا  يف  م�شريا  ملي�شياته"،  عرب  العربية 
ا�شتهدفت  التي  الهجمات  اإىل  ال�شياق 
اململكة  يف  املدنية"  "املن�شاآت  موؤخرا 
احلوثيني  ق��وات  الريا�س  تتهم  والتي 

ب�شنها.
تطالب  ال�شعودية  اإن  فرحان  بن  وق��ال 
م�شوؤوليتها  بتحمل  ال���دويل  املجتمع 
حد  وو�شع  الإيرانية"  "التدخالت  جتاه 

"لنتهاكات اإيران وتهديدها للمنطقة".
يف  ال�شعودي  اخلارجية  وزي��ر  واأ���ش��ار 
النووية  "الأن�شطة  اأن  اإىل  ال�شياق  هذا 
تهدد  الإيرانية  البال�شتية  وال�شواريخ 
الأمن الإقليمي"، معتربا اأنه يجب اأن تكون 
اإيران طرفا  تاأثرا بتهديدات  الأكرث  "الدول 

يف اأي اتفاق م�شتقبلي"

الرئي�س التون�سي يوجه دعوة لأع�ساء ال�سلطة 
النتقالية المنتخبة في ليبيا لزيارة البالد

تون�س )د ب اأ(-
الثنني  �شعيد  قي�س  التون�شي  الرئي�س  وجه   
املنتخبة  التنفيذية  ال�شلطة  لأع�شاء  الدعوة 
يف ليبيا لزيارة تون�س، يف م�شعى لدعم م�شار 
النتقالية  املرحلة  خالل  ال�شيا�شية  الت�شوية 
يف البلد اجلار. واأعلن �شعيد، يف بيان رئا�شي، 
يف  وق��ال  النتخابات،  لنتائج  ارتياحه  عن 
مكاملة مع رئي�س املجل�س الرئا�شي املنتخب 
حممد املنفي "اإن جناح هذه النتخابات يعد 
اإرادة الليبيني  حدثا تاريخيا لأنها نابعة من 
اأنف�شهم". وجاء يف البيان الرئا�شي اأن رئي�س 
املنفي  حممد  اإىل  الدعوة  وجه  اجلمهورية 
املنتخبة  التنفيذية  ال�شلطة  اأع�شاء  وكافة 

لزيارة تون�س يف اأقرب الآجال املمكنة.
وكانت تون�س حمطة بارزة يف طريق الت�شوية 
احلوار  احت�شنت  عندما  الليبيني  الفرقاء  بني 
برعاية   2020 ثان/نوفمرب  ت�رضين  يف  الليبي 
الأمم املتحدة، والذي تو�شل اإىل التفاق حول 

اأول/ كانون  يف  املقررة  النتخابات  موعد 
اإن  �شعيد  وق��ال  اجل��اري.  العام  من  دي�شمرب 
اأن  ميكن  ل  ليبيا  يف  لالأزمة  الدائم  "احلل 
البيان  يف  اأك��د  كما  ليبيا".  ليبيا  اإل  يكون 
تون�س  بني  العالقات  تظل  اأن  "على  احلر�س 
بني  جتمع  واح��د  �شعب  بني  عالقات  وليبيا 
ونقلت  التاريخ".  عرب  متميزة  روابط  اأف��راده 
�شعيد  "للرئي�س  �شكره  املنفي  عن  الرئا�شة 
بني  للعالقات  جديدة  اآف��اق  لفتح  وتطلعه 
تون�س وليبيا". ويتوقف جزء كبري من التعايف 
القت�شادي وال�شتقرار الأمني يف تون�س على 
اإىل  والنتقال  ال�شيا�شية  العملية  تقدم  مدى 

و�شع املوؤ�ش�شات الدائمة يف ليبيا.
تقدر  تون�شية  جالية  ت�شم  ليبيا  وكانت 
مع  املت�شاهرة  العائالت  من  الآلف  بع�رضات 
الليبيني والعمال، لكن اأغلبهم عاد اإىل تون�س 
مع تدهور الو�شع الأمني يف البالد مع ت�شاعد 
النزاعات امل�شلحة بعد الإطاحة بحكم العقيد 

الراحل معمر القذايف يف 2011.

وزير الت�سال الجزائري: الحراك ال�سعبي اأ�سبح 
جداراً مانعا لكل محاولت الختراق

اجلزائر -وكالت 
احلكومة  با�شم  الناطق  الت�شال  وزي��ر  اأك��د 
ال�شعبي،  احلراك  اأن  بلحيمر،  عمار  اجلزائرية، 
 ،2019 فرباير   22 يف  اجل��زائ��ر  يف  ب��داأ  ال��ذي 
اأ�شبح مرجعا لل�شعوب وجدارا مانعا اأمام كل 

حماولت.
اإن  الإثنني،  ت�رضيحات  يف   - بلحيمر  وقال 
احلكومة اجلزائرية اأعدت قوانني ل�شد الذرائع 
التي  العدائية  الأعمال  اأم��ام  الطريق  وقطع 

ت�شتغل الإنرتنت لبث �شمومها.
للعامل  اأعطى  اجلزائري  "ال�شعب  اأن  واأ�شاف 
ال�22  بحراك  والتح�رض  ال�شلمية  يف  در�شا 
وقمة  احلرية  �شقف  لم�س  الذي   2019 فرباير 
اجلزائر  بناء  م�شار  لإع��ادة  والوعي  الن�شج 
الفتنة  براثن  واأ�شقط  ال�شحيحة  ال�شكة  اإىل 
تع�شف  اأن  ك��ادت  التي  الف�شاد  وح�شون 

الأجيال". مب�شتقبل 
لإحياء  ن�شتعد  الذي  ال�شعبي  "احلراك  وتابع: 
لل�شعوب  مرجعا  اأ�شبح  الثانية  ذك���راه 
كل  اأم��ام  مانعا  وج��دارا  للنخب  ومرجعية 
جعلت  والتي  املتعددة  الخ��رتاق  حم��اولت 
واملواقع  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  من 

الإخبارية امل�شبوهة نوافذ لها".
القانونية  "الن�شو�س  اأن  اإىل  بلحيمر  واأ�شار 

املتعلقة بالإعالم الإلكرتوين ت�شمح لنا باإزالة 
الإلكرتونية  ال�شحافة  ن�شاط  على  ال�شبابية 
املند�شني  وبني  املهنة  اأ�شحاب  بني  والف�شل 
لن  مغر�شة  اأجندات  ل�شالح  يعملون  الذين 

تنجح اأبدا يف اإعادتنا اإىل الوراء".
اأداء  عن  يتاأخر  مل  الوطني  الإع��الم  اأن  واأك��د 
وجه  يف  للوقوف  حلظة  ينتظر  ومل  واجبه 
اأو  اإداري��ة  لو�شاية  يحتاج  ول  احلمالت  كل 
الإعالم  اأن  على  م�شددا  الوطنية،  يف  درو���س 
اإىل  جزء ل يتجزاأ من الوحدة الوطنية، م�شريا 
اأظهرت م�شتوى عال من  اأن ال�شحافة الوطنية 
املهنية والحرتافية منذ اأول اأ�شبوع من احلراك 
الوطنية والأحداث  املبارك، مرورا باملنا�شبات 

الإقليمية والأزمة ال�شحية احلالية.
زرعتها  التي  الألغام  "اأن  اإىل  بلحيمر  ولفت 
وراء  من  تاأتي  التي  تلك  اأو  �شابقة  تراكمات 
الآن،  بعد  بيننا  مكانا  لها  جتد  لن  البحار، 
زمن  لأن  الوطن،  اأبناء هذا  بف�شل اخلريين من 
لل�شفاء  وامل�شتقبل  وىل  قد  ال�شمائر  جتارة 

والإخال�س لهذا الوطن".
مالحمها  بداأت  اجلديدة  اجلزائر  اأن  اإىل  واأملح 
تظهر بتغيري العديد من املمار�شات والتخل�س 
من الكثري من مظاهر التالعب بعقول اجلزائريني 
اأو خماطبة  من خالل ن�رض معلومات مغلوطة 

ال�شعب بالوكالة اأو من فوق منابر اإعالمية".

عدن-وكالت: 
�شنته  هجوما  �شدها  الإثنني  ام�س  اليمني،  اجلي�س  قوات  اأعلنت 
ميلي�شيات احلوثي الإرهابية على اأحد املواقع الع�شكرية يف جبهة 
�رضواح، غرب حمافظة ماأرب. واأفاد املركز الإعالمي للقوات امل�شلحة 
اليمنية، باأن جنود اجلي�س واملقاومة "�شحقوا جماميع حوثية اأثناء 
جبهة  مي�رضة  يف  الع�شكرية  املواقع  اأحد  على  الهجوم  حماولتها 
وجريح،  قتيل  بني  املهاجمة  العنا�رض  من  الكثري  واأوقعوا  �رضواح، 
"العربية"  قناة  اأوردته  وفقا ملا  بالفرار"،  تبقى منهم  فيما لذ من 
اليمن،  يف  ال�رضعية  دعم  حتالف  مقاتالت  اأن  واأ�شافت  الإخبارية. 
اأ�شفرت  حيث  حوثية،  وتعزيزات  مواقع  غ��ارات،  بعدة  ا�شتهدفت 
وتدمري  امليلي�شيات  �شفوف  وجرحى يف  قتلى  �شقوط  عن  الغارات 

عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

 الجي�س 
اليمني يت�سدى 

لهجوم 
ملي�سيات 

الحوثي غرب 
ماأرب
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محمد بن را�شد: 

و�سينظ���م املكت���ب الإعالمي حلكومة 

الإم���ارات العربية املتح���دة فعالية 

اإعالمي���ة كربى يف حميط برج خليفة 

باإم���ارة دبي ملتابعة ه���ذه املرحلة 

التاريخي���ة يف م�سرية دولة الإمارات، 

وت�سلي���ط ال�س���وء عل���ى املرحل���ة 

الأ�سع���ب م���ن املهمة وه���ي دخول 

امل�سبار ملدار املريخ، بح�سور وكالت 

الأنب���اء العاملي���ة وممثل���ي و�سائل 

الإعالم واملواق���ع الإخبارية املحلية 

امل�سوؤولني  م���ن  والإقليمي���ة ونخبة 

الإمارات  م����روع  فري���ق  واأع�س���اء 

ل�ستك�ساف املريخ »م�سبار الأمل« ..

كما �سيكون هناك ب���ث وربط مبا�ر 

مع غرف���ة العمليات يف مركز التحكم 

الأر�سي يف اخلوانيج مبركز حممد بن 

را�سد للف�ساء.

وتق���دم معايل �س���ارة بن���ت يو�سف 

الأمريي وزي���رة دول���ة للتكنولوجيا 

اإدارة وكالة  رئي�سة جمل�س  املتقدمة، 

الإمارات للف�ساء، خالل هذه الفعالية 

الإعالمي���ة �رحًا مف�ساًل حول مراحل 

مهمة م�سبار الأم���ل منذ ن�ساأة الفكرة 

وحتى حلظ���ة دخول امل�سب���ار ملدار 

املري���خ، يف حني يتح���دث املهند�س 

عمران �رف مدير م����روع الإمارات 

ل�ستك�ساف املري���خ »م�سبار الأمل«، 

عن اآخر م�ستجدات م�سار م�سبار الأمل.

وت�سهد الفعالية الإعالمية العديد من 

الفقرات التي ت�سلط ال�سوء على رحلة 

م�سبار الأمل، ورحل���ة دولة الإمارات 

م���ع حلم الف�س���اء وكيفي���ة حتقيقه 

اأبن���اء الدولة، كما  ب�سواعد وعق���ول 

اإعالمية  الفعالية عقد لقاءات  تتخلل 

متعددة ب���ني اأع�س���اء فريق م�روع 

»م�سبار  املريخ  ل�ستك�ساف  الإمارات 

الأمل« وممثلي و�سائل الإعالم تتناول 

والتحديات  امل�روع  جوانب  خمتلف 

التي مر بها، و�س���وًل اإىل حتقيق هذا 

الإجناز التاريخي.

- الرحلة على واجهة برج خليفة
الإعالمية اخلا�سة  الفعالية  وتت�سمن 

اإىل املريخ، عر�سًا  بو�سول امل�سب���ار 

مبهراً بالليزر على واجهة برج خليفة، 

اأطول بناء من �سنع الإن�سان يف العامل، 

يتم تنفيذها بتقنية رفيعة امل�ستوى، 

لعر�س رحل���ة م�سبار الأمل واملراحل 

التي مر بها امل�روع وجهود الكوادر 

الإماراتية التي �ساركت يف حتقيق هذا 

احللم.

وميكن للجمه���ور متابعة البث احلي 

م�سبار  لدخ���ول  احلا�سمة  للحظ���ات 

الأم���ل اإىل مدار اللتقاط حول الكوكب 

الأحم���ر ع���رب املوق���ع الإلك���روين: 

وي�س���ل   www.emm.ae/live
م�سبار الأم���ل اإىل مدار اللتقاط حول 

املري���خ عن���د ال�ساع���ة 7:42 م�ساًء 

بتوقيت الإمارات، فيما يبداأ البث احلي 

لعملية الدخول اإىل املدار عند ال�ساعة 

ال�سابعة م�ساء.

- رحلة م�سبار الأمل

من���ذ انطالق���ه يف 20 يولي���و 2020 

الف�سائي يف  من مركز تانيغا�سيم���ا 

الياب���ان على منت ال�س���اروخ »اإت�س 

2 اإي���ه«، اأمت »م�سب���ار الأمل«، �سمن 

م����روع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ، 

مرحلتني من مراحل مهمته املريخية 

ال�ستة، هما: مرحلة الإطالق، ومرحلة 

العمليات املبكرة، وهو الآن على و�سك 

اإمتام املرحلة الثالثة وهي »املالحة 

يف الف�ساء« التي ا�ستغرقت اأطول مدة 

زمنية يف الرحلة، وجرت فيها بنجاح 

ثالث مناورات دقيقة لتوجيه امل�سبار، 

ليكون يف امل�سار الأكرث دقة للو�سول 

اإىل وجهته، قبل اأن تبداأ يف التا�سع من 

فرباير 2021 املرحلة الرابعة والأكرث 

�سعوب���ة ودقة وخطورة، وهي مرحلة 

الدخ���ول اإىل مدار املري���خ، ويعقبها 

اإىل املدار  النتق���ال  مرحلتان هم���ا: 

العلمي واأخرياً املرحلة العلمية، حيث 

يبداأ امل�سب���ار مهمت���ه ال�ستك�سافية 

املر�سود لها واخلا�سة بر�سد وحتليل 

مناخ الكوكب الأحمر.

- اأول �سورة متكاملة لطق�س املريخ

وتت�سم���ن اأه���داف »م�سب���ار الأمل« 

عند و�سوله بنج���اح اإىل مداره حول 

الكوكب الأحمر تقدمي �سورة متكاملة 

للغالف اجل���وي للمريخ للمرة الأوىل 

يف تاريخ املهمات املريخية، وتكوين 

ات املناخية  فهم اأعمق ب�س���اأن التغريرّ

على �سطحه، ور�سد الظروف املناخية 

للكوكب الأحمر على مدار اليوم وبني 

الف�س���ول، ومراقب���ة الظواهر اجلوية، 

كالعوا�س���ف الرابي���ة والتغريات يف 

ات  درجة احلرارة، ودرا�سة تاأثري التغريرّ

املناخي���ة يف ت�سكي���ل ظاهرة هروب 

غازي الأوك�سج���ني والهيدروجني من 

غالفه اجل���وي، عرب درا�س���ة العالقة 

بني طبقات الغالف اجل���وي ال�سفلية 

والعلوية، بالإ�سافة اإىل ك�سف اأ�سباب 

ت���اآكل �سط���ح املري���خ، والبحث عن 

الروابط ب���ني طق�س الي���وم واملناخ 

الق���دمي للكوكب الأحم���ر .. ومن �ساأن 

حتليل مناخ الكوكب الأحمر م�ساعدتنا 

على معرفة ما اإذا كانت هناك اإمكانية 

للحياة على �سطح املريخ، وا�ست�راف 

م�ستقبل كوكب الأر�س، و�ُسبل احلفاظ 

على احلياة فيه.

و�س���وف يجمع م�سب���ار الأم���ل اأكرث 

م���ن 1000 غيغابايت م���ن البيانات 

اجلديدة عن كوكب املريخ، بحيث يتم 

اإيداعها يف مرك���ز للبيانات العلمية 

يف الإمارات من خ���الل عدة حمطات 

ا�ستقبال اأر�سية منت�رة حول العامل، 

و�سوف يقوم الفريق العلمي للم�روع 

بفهر�سة وحتليل ه���ذه البيانات التي 

�ستك���ون متاحة للب�ري���ة لأول مرة، 

ليتم بعد ذلك م�ساركتها مع املجتمع 

العلم���ي املهتم بعل���وم املريخ حول 

الع���امل يف �سبي���ل خدم���ة املعرفة 

الإن�سانية.

- اأمل العامل باإجناز علمي

ويع���د م�روع الإم���ارات ل�ستك�ساف 

املري���خ اأول م�روع عرب���ي لدرا�سة 

الكوك���ب الأحمر، وم�سب���ار الأمل هو 

حمط اآمال مئات املاليني من 56 دولة 

»عربي���ة واإ�سالمي���ة«، وهو م�روع 

طموح لت�سجيل ح�سور علمي وبحثي 

عرب���ي م�ررّف يف جم���ال ا�ستك�ساف 

كوك���ب املريخ، وعن���د و�سول م�سبار 

الأمل بنجاح اإىل مدار املريخ �ستكون 

دولة الإمارات خام�س دولة يف العامل 

التاريخي، �سمن  الإجن���از  حتقق هذا 

م�روعها العلمي النوعي ل�ستك�ساف 

كوكب املريخ. وهذا الوجود الإماراتي 

ميثرّ���ل تطلع���ات وطموح���ات دول���ة 

الإمارات.

ويخدم ه���ذا امل�روع الب�رية ب�سكل 

عام واملجتمع العلمي ب�سكل خا�س، 

وي�سع املعلوم���ات التي يجمعها من 

خ���الل اأبحاثه يف كوك���ب املريخ من 

دون مقاب���ل يف متناول اأكرث من 200 

اأبحاث حول  موؤ�س�سة علمية ومرك���ز 

العامل، كما ير�س���خ م�روع الإمارات 

�سباب  اهتم���ام  املريخ  ل�ستك�س���اف 

الدولة والعامل العربي لدرا�سة العلوم 

والريا�سيات والهند�سة والتكنولوجيا 

والتخ�س����س فيها، كما ي�سهم م�روع 

الإم���ارات ل�ستك�ساف املريخ يف بناء 

ك���وادر اإماراتي���ة عالي���ة الكفاءة يف 

جمال تكنولوجي���ا الف�ساء والبتكار 

والأبحاث العلمية والف�سائية.

كم���ا ي�سهم ه���ذا امل����روع العلمي 

الطموح يف اإحداث حتولت جذرية يف 

تطوير قدرات دول���ة الإمارات والعامل 

العرب���ي يف جم���ال البن���ى التحتية 

والعلمي���ة  وال�سناعي���ة  الهند�سي���ة 

والبحثية.

اأقمار كوكب المريخ 

واأكد �سع���ادة خالد ال�سح���ي، املدير 

التنفي���ذي لقطاع الإنت���اج والتوا�سل 

الإعالمي حلكومة  الرقمي يف املكتب 

دول���ة الإمارات اأن م����روع الإمارات 

اأكرب  ل�ستك�س���اف املريخ واح���د من 

دول���ة  �سهدته���ا  الت���ي  التحدي���ات 

الإمارات، واأحد اأك���رث املبادرات جراأًة 

وابداع���ًا للو�س���ول اإىل الف�ساء، لذلك 

تاأتي هذه املبادرة لن�ر الوعي حول 

هذه احلقيقة املهمة، ول يوجد ما هو 

اأف�س���ل من اإح�سار قم���ري املريخ اإىل 

الأر����س لت�سبح ه���ذه الظاهرة واقعًا 

ا �ستبدو  نعي�س���ه وملحة ب�سيط���ة عمرّ

عليه احلياة على الكوكب الأحمر » .

وقال ال�سحي : » اإن التجربة النوعية 

لظهور اأقمار املريخ يف �سماء الإمارات 

ته���دف اإىل اإلهام اأف���راد املجتمع من 

خالل اإثارة الأ�سئلة العلمية حول بيئة 

كوك���ب املريخ ، حيث مترّت ال�ستعانة 

 100 تتج���اوز  عمالقتني  برافعت���ني 

مر وعر�س الأقم���ار من خالل �سا�سة 

متطورّرة ي�سل طوله���ا 40 مراً جلعل 

القمري���ن قابلني للروؤية ب�سكل واقعي 

من م�سافات بعيدة »  

فاطمة بنت مبارك

الأوىل من برنامج  الدورة  وا�ستقطبت 

»اأطل���ق« ال���ذي مت ت�سميمه من قبل 

احتياجات  املقط���ع ملواكب���ة  بوابة 

العاملة  الق���وى  التقن���ي من  ال�سوق 

اأك���رث من 60  املبدع���ة الإماراتي���ة، 

متقدمة مت اختيار 12 طالبة وخريجة 

منهن.

ومت اختي���ار املتدرب���ات بن���اء على 

اأدائهن الدرا�سي واهتماماتهن العملية 

مبا يتنا�سب مع احتياجات الربنامج، 

حي���ث يتمث���ل اله���دف الرئي�سي من 

املب���ادرة يف بن���اء خ���ربات عملية 

للخريجات اجلدد وفتح الباب اأمامهن 

للح�سول على فر�س للعمل يف املجال 

التقني املرتبط مب�ساريع ا�سراتيجية.

كما اأتاحت املب���ادرة للم�ساركات يف 

الربنامج امل�ساهمة يف بناء اأجزاء من 

النافذة املوحدة للخدمات اللوج�ستية 

اأبوظبي »اأطلب«  اإمارة  والتجارة يف 

الأمر الذي ع���زز خرباتهن التقنية يف 

التج���ارة واخلدمات  كل من جمالت 

اللوج�ستية.

وقال���ت �سم���و ال�سيخ���ة فاطمة بنت 

مب���ارك، يف كلمة له���ا مبنا�سبة حفل 

التخريج: »يومًا بعد يوم تتبواأ املراأة 

الإماراتي���ة املكانة الت���ي تليق بها، 

اإجنازات  اإىل  وترجم عملها املخل�س 

جلي���ة وم�رف���ة ي�سهد له���ا العامل 

باأ����ره ، بف�سل توجيه���ات القيادة 

الر�سي���دة، الت���ي منحت امل���راأة كل 

الهتمام والرعاية، واأكدت على دورها 

كركيزة اأ�سا�سي���ة يف التنمية والنماء 

طوال امل�س���رية املباركة للدولة على 

مدى الن�سف قرن املنق�سية«.

دبي تنجح

دة اأن ت�ريب امل�ستندات احليوية  موؤكرّ

امل�سنف���ة ُيعدرّ عم���اًل جُمررًّم���ا وفًقا 

للقوانني املعنية ال�سارية يف الإمارة، 

وج���اري اتخاذ الإج���راءات القانونية 

املتبعة يف هذا ال�ساأن.

واأ�سارت الأمانة العامة اإىل اأن املادة 
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ب�س���اأن اإدارة املوارد الب�رية حلكومة 

ت على �ري���ة املعلومات  دب���ي، ن�سرّ

واألزمت املوظف خ���الل فرة خدمته 

وبعد انتهائه���ا املحافظة على �رية 

اطل���ع عليها بحكم  التي  املعلومات 

وظيفت���ه اأو ب�سببه���ا، واحلر�س على 

عدم الإف�س���اح عنها �س���واء بطريقة 

مكتوبة اأو �سفهية، و�سواء كانت تتعلق 

بعمل احلكوم���ة اأو اجلهة التي يعمل 

لديه���ا اأو باأية جه���ة حكومية اأخرى، 

ما مل يح�سل عل���ى اإذن خطي ُم�سبق 

من املدير الع���ام، اأو بناء على طلب 

جهة ق�سائية، اأو اأي���ة جهة حكومية 

توجب ت�ريعاتها احل�سول على تلك 

املعلومات.

وزارة ال�صحة

 Lipigard 10mg وم�ستح����ر 

م�ست���وى  خلف����س   tablet
الكول�س���رول يف ال���دم وم�ستح����ر 

لع���الج   Scopinal syrup
الدوائي   وال�سنف  القولون  ا�سطرابات 

ال���ذي   Supraproct s supp
البوا�سري  اأعرا����س  لع���الج  ي�ستخدم 

 20  Gupisone وامل�ستح����ر 

mg tablet وهو م���ن م�ستقات 
»الكورتي���زون« وي�ستخ���دم لع���الج 

احل�سا�سية اأو اللتهابات.

وطلب���ت الوزارة يف وق���ت �سابق من 

ال�رك���ة امل�سنع���ة �سح���ب جمي���ع 

الت�سغيالت ل���دواء »بروفينال« وهو 

م�س���اد لاللتهاب���ات عن���د الأطف���ال 

وخاف�س للح���رارة وم�سكن اأمل ب�سبب 

عدم مطابقت���ه للموا�سفات املعتمدة 

من ناحية كمية امل���ادة الفعالة مع 

وج���ود تر�سبات غري ذائبة اأعلى جدار 

زجاجة املنتج لتذوب بالرج.

واأكدت ال���وزارة اأن قرار �سحب وتنفيذ 

ال�سحب الطوعي لع���دة م�ستح�رات 

�سيدلنية جاء انطالق���ا من حر�سها 

على �سح���ة و�سالم���ة املر�سى ومن 

خ���الل الفح����س ال���دوري للمنتجات 

الع�سوائي���ة التي توؤخ���ذ من الأ�سواق 

ويتم فح�سه���ا يف املخترب املرجعي 

للدواء التابع لل���وزارة بهدف �سمان 

دع���م املنظوم���ة الدوائي���ة بالدولة 

ومراقب���ة ج���ودة ونوعي���ة الأدوي���ة 

املتداول���ة ويف اإطار حر����س الوزارة 

على تعزيز اليقظة وال�سالمة الدوائية 

وبن���اء اأنظم���ة اجل���ودة وال�سالم���ة 

ال�سحية وفق املعايري العاملية.

ودع���ت ال���وزارة اأف���راد املجتمع يف 

حالة ح���دوث اأية اآثار جانبية ناجمة 

املذكورة  املنتج���ات  ا�ستخ���دام  عن 

اإىل التوا�س���ل مع ال���وزارة عرب الربيد 

 pv@moh.gov.ae الإلكروين: 

اأو من خالل النظ���ام اللكروين على 

موقع وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 

 UAE RADR اأو عرب التطبيق الذكي

والطالع على التعاميم ال�سادرة بهذا 

ال�ساأن على املوقع الإلكروين للوزارة.

واأك���دت الوزارة حر�سه���ا على �سحة 

و�سالم���ة اأف���راد املجتم���ع وموا�سلة 

التوا�س���ل م���ع الهيئ���ات الدوائي���ة 

العاملية وال�ركات الدوائية الوطنية 

والعاملي���ة ملواكب���ة اأي م�ستج���دات 

تخت�س بالتحذيرات الدوائية.

الكاظمي: احلكومة 

واأ�س���اف الكاظمي: »اأننا لن ن�سل اإىل 

التنمي���ة احلقيقية م���ن دون مكافحة 

منهجي���ة للف�ساد، ال���ذي اأخذ يوؤ�س�س 

النفوذ  ا�ستئث���ار يعتمد عل���ى  لنهج 

واخلروج عن القان���ون، وينتج حالة 

جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي«.

واأك���د رئي�س احلكوم���ة العراقية »اأن 

هو  الب�ري���ة  بالطاق���ة  ال�ستثم���ار 

ال�سبي���ل الأمثل للتاأ�سي����س لقت�ساد 

م�ستقبلي م�ست���دام يعالج التحديات 

ويوؤمن ازدهارا طويل الأمد«.

دبي-�سمري ال�سعدي:

اإن م�ساركة دول���ة الإمارات يف القرية 

العاملي���ة م�سارك���ة دائمة ط���وال كل 

دوراتها وموا�سم���ه.. ول �سيما يف هذا 

املو�سم املميز للقرية العاملية مو�سمها 

اخلام����س والع�رون مو�س���م اليوبيل 

الف�سي وميثل جناح الإمارات املا�سي 

واحلا�ر.. فكما يق���ول منظم اجلناح 

خالد عزيز اإن املعرو�سات واملنتجات 

باجلناح فهي متثل كل اأنواع منتجات 

الدولة دون اإ�ستثن���اء �سواء التقليدية 

الراثية اأو احلديث���ة.. وهي تتنوع ما 

بني كل ما يخطر عل���ى البال وكل ما 

يحتاجه �سي���وف القرية العاملية من 

منتج���ات اإماراتية حتاكي يف جودتها 

امل�سهورة..  العاملي���ة  الدول  منتجات 

ومن املعرو�سات البخور بكل اأنواعها 

والعطور الطبيعي���ة بكل اأريجها �سواء 

القدمي اأو احلديث.. وكل اأنواع املالب�س 

التي تخ�س الرجال وال�سيدات والأطفال 

واحلديثة..  منها  والر�سم�سة  التقليدية 

والأقم�سة ب���كل ت�سميماتها ونقو�سها 

وتطريزه���ا.. وجميع اأن���واع البهارات 

التي ي�ستخدمها املطبخ الإماراتي وما 

يحتاج���ه املطبخ اأي�س���ا من خملالت 

واأجبان .. واأي�س���ا كل اأنواع الكرميات 

والزي���وت الطبيعية واللب���ان املعطر 

وال�سابون الطبيعي باأنواعه.. ول نن�سى 

احللويات التقليدية التي كانت رائجة 

يف زمن الأجداد.. واملنتجات التقليدية 

م���ن اأكلمة وح����ر ومفرو�سات كانت 

ت�ستخدم يف الزم���ن الأول.. والكثريمن 

الأ�سن���اف الأخ���رى والت���ي �سنعرفها 

ونتع���رف عليها من خ���الل عار�سيها 

الذين �سنقابلهم لنعرف حكايات هذه 

املنتجات وذلك يف جزئني لتعدد هذه 

املنتجات.

الأزياء واملن�سوجات

= ملك يعقوب.. ت�سارك للمرة الثالثة 

وتبيع  وتعر����س  العاملية  بالقري���ة 

اأزياء ن�سائية خا�س���ة مثل ف�سات�سن 

وقفاط���ني الأعرا����س  وامل�سنوعة من 

بالكري�ستالومطرزة،  املطعم  ال�سيفون 

وكذل���ك من ال�ساتان، ومنها ما يتكون 

من قطعت���ني ف�ستان وعباءة اأو قطعة 

واح���دة على �س���كل ف�ست���ان.. وكلها 

مط���رزة تطري���ز خا�س ومعه���ا كلها 

حزام مط���رز بنف�س تطريز الف�ستان اأو 

القفط���ان وف�ساتينه���ا اإماراتية ولكن 

بطراز مفرب���ي.. كما لديه���ا جالليب 

قطني���ة للب����س البيت ومنه���ا ما هو 

مطرز ومبوديالت واألوان خمتلفة.

= فاطمة دامون.. ت�س���ارك يف القرية 

العاملية للمرة الثالثة وتعر�س وتبيع 

اأزياء ن�سائية مثل اجلالليب والقفاكني 

املنا�سب���ات.. واحلاللي���ب منها ماهو 

للمنا�سبات  ماه���و  ومنه���ا  للبي���ت 

وم�سنوعة م���ن القط���ن اأو احلرير اأو 

ال�سات���ان اأو الأورجن���زا ومنها ما هو 

مطرز بطريق���ة تركني �رائط التطريز 

على ال�س���در واأطراف الأكمام واأحيانا 

�ريط بطول الكم.. اأما القفاطني فهي 

م���ن ال�ساتان واحلري���ر ويتم ترطيب 

�سفيف���ة التطريز ح���ول اأطراف عباءة 

القفط���ان وعل �س���در الف�ستان وعلى 

احلزام.

= حمم���د اأن�سار.. ي�س���ارك يف القرية 

العاملي���ة للمرة ال�سابع���ة ويعر�س 

ويبيع ال�سي���الت الن�سائية الإماراتية 

وامل�سنوعة م���ن القطن اأوال�سيفون اأو 

البا�سمينا.. وهي بكل   اأو  الإ�سرت����س 

الألوان ومنها ماهو �سادة ومها ماهو 

مطرز على احلرف ومنها ماهو مطعم 

بحبوب �سغرية من الأحجار الطبيعية 

اأو الكري�ست���ال ومنه���ا اأي�سا اخلفيف 

لل�سيف والثقيل لل�ست���اء.. ويقول اأن 

اللواتي ياأتني  له زبائنه اخلا�س���ات 

الي���ه يف كل مو�سم ل�راء اجلديد من 

معرو�ساته.

 = �سعي���د ن���ور.. ي�س���ارك بالقري���ة 

العاملية منذ خم�س���ة اأعوام ويعر�س 

ويبيع املالب�س الرجالية من جالليب 

بي�س���اء الت���ي تعترب ال���زي الوطني 

ال�راويل  ويعر�س  الإماراتي..  للرجل 

والغي���ارات  البي�س���اء  والإزارات 

اأي�سا  الداخلية الإماراتي���ة.. ويعر�س 

احلمدانية غطاء الراأ�س باألوان متعددة 

والآحذي���د  وال�سن���ادل  والعق���الت 

الب�سوت  الإماراتي���ة.. كذلك يعر����س 

باألوانها  والثقيلة  اخلفيفة  الأماراتية 

وتطريزاته���ا املتع���ددة وال�سدي���ري 

وال���وزارات والغر البي�س���اء ال�سادة 

واملط���رزة وال�سماخات ب���كل األوانها 

وال�ستوية.. وكل معرو�ساته  ال�سيفية 

للكبار وال�سغار.

= عمر عاط���ف.. ي�س���ارك يف القرية 

العاملي���ة منذ ع���ام 2013 ويعر�س 

ويبي���ع الغيارات الداخلي���ة القطنية 

ل���كل الأعمار وللجن�س���ني ومبختلف 

الأبي�س  ومنها  واملقا�سات  املوديالت 

وامللون.. واأي�س���ا ال�سماخات امللونة 

والغر البي�س���اء وال�راويل البي�ساء 

وهي  والإيزارات  والق�س���رية  الطويلة 

كله���ا اإماراتية ال�سن���ع.. كما يعر�س 

اأي�س���ا اأطق���م الأطف���ال القطنية من 

اإما  قطعت���ني فانيلة و�س���ورت وهي 

باللون الأبي�س اأو ملونة اأو منقو�سة.. 

كما لديه غيارات ثقيلة لل�ستاء ولكل 

العمار وللجن�سني اأي�سا.

= عب���د الك���رمي �سمي���د.. ي�سارك يف 

القري���ة العاملي���ة للم���رة الثامن���ة 

ويعر����س ويبيع املالب����س ال�ستوية 

تتنوع  والرجايل  والن�سائي..  الرجايل 

ما ب���ني اجلواكت الك�سمريي وال�سوف 

والووترب���روف والب�س���ت ال�سام���واه 

اأو ال�سناعي  املبطن بالفرو الطبيعي 

وال�سدي���ري وال�سدي���ري الك�سم���ريي 

املبط���ن بال�سوف اأي�س���ا اإ�سافة اىل 

البالطي ال�س���وف الك�سمريي املبطنة 

الر�سمية  العادية  واجلواك���ت  بالفرو 

والب�ست من وب���ر اجلمل الأ�سلي.. اأما 

الن�سائية فهي مثل العباءات ال�سوف 

املغ���زول وال�س���الت م���ن ال�س���وف 

املغزول اأي�سا"تريكو" بالوان وا�سكال 

ومودي���الت خمتلفة وكذل���ك الب�ست 

الن�سائ���ي املبط���ن بالف���رو.. واأي�سا 

جواكت و�سديري لالأطفال. 

العطور الطبيعية

= ح�سني ال�سمري.. حمل ذوق الهوامري 

للعطور ي�س���ارك يف القرية العاملية 

منذ ع���ام 2011 و�سظ���ل ي�سارك بها 

كما يقول.. يعر����س ويبيع العطورات 

واخللط���ات الإم مرجعااراتي���ة التي 

تتمي���ز بالع���ود والعن���رب وامل�س���ك 

وم�ستوحاة من عب���ق الطيب الأ�سيل 

الإمارات���ي حي���ث تعت���رب الإم���ارات 

مرجع���ا لأي �سائ���ح اأو �سيف يع�سق 

العط���ورات العربي���ة.. ويعر�س اأي�سا 

املمزوج  الع���ود  الدخ���ون وخ�س���ب 

الظبي���اين..  وامل�سم���وم  بال�سن���دل 

وتتن���وع العط���ورات العربية ما بني 

الورد الطائف���ي وم�سك العني وبع�س 

الروائح الإماراتية الفواحة التي تبقى 

على املالب�س اأكرث من يوم بالإ�سافة 

التي  اىل معطرات املجال�س والفرا�س 

تغني عن البخ���ور لأنها م�سنعة من 

نف�س الد خون العربية الإماراتية. 

= حمم���د زاي���د.. ي�س���ارك يف القرية 

العاملية م���ن اأول مو�سم لها ويعر�س 

العود  الدخون والعطور ودهن  ويبيع 

الطبيعي وخمتلف  والعود اخل�سب���ي 

اأن���واع الزيوت الطبيعي���ة.. والدخون 

منه���ا املعطر ومنها م���ا هي برائحة 

الع���ود م���ع العن���رب وامل�س���ك، ومع 

ال���ورود، وم���ع الروائ���ح الفرن�سية.. 

والعطور لدي���ه طبيعية منها برائحة 

وبرائحة  امل�سك،  العود،وبرائحة  دهن 

العنرب..واأم���ا دهن العود فمنه الهندي 

والكمب���ودي بدرجاته وه���و اأ�سهرها 

الع���ود الكمب���ودي املنقي..  وخا�سة 

وامل�س���ك لديه ه���و الطبيعي الأبي�س 

وم�سك الطهارة.. واأخريا العود اخل�سب 

الطبيعي ومنه الهندي ال�سيويف الذي 

يقبل علي���ه ال�سيوف اخلليجيني اأكرث 

من غرية، ويوجد الهندي العادي اأي�سا، 

والكمبودي، والفلبيني، واملاليزي.

= ع���زت ح���ازم.. ي�س���ارك يف القرية 

العاملي���ة منذ ع���ام 2010 ويعر�س 

ويبي���ع عطور طبيعي���ة ودهن العود 

وخلطات  وامل�س���ك  اخل�سب  والع���ود 

عطرية خا�سة به مث���ل خلطة الورد 

م���ع الع���ود، وخلطة امل�س���ك والعود 

والورد الطائفي والعرن.. وامل�سك لديه 

الطهارة..  الغ���زال وم�س���ط  هو م�سك 

اأما العن���رب فهو م�ستخ���رج من بطن 

احل���وت.. كما لدية معط���رات الفرا�س 

واملن���زل واأنواع متعددة من اللزيوت 

الطبيعي���ة وانواع عدة م���ن العطور 

الفرن�سية وال�سوي�رية.. ويقول اأن كل 

ما يعر�سه يتم ت�سنيعه يف م�سانعة 

�سواء يف ال�سارقة اأو البحرين. 

 

معرو�سات متنوعة

= اأم �سي���ف.. اإماراتي���ة ت�س���ارك يف 

القرية العاملية للمرة الأوىل وتعر�س 

ال�سعبية  الإماراتية  املاأكولت  وتبيع 

والتقليدية.. وتقول ع���ن اأكالتها اأنها 

تعده���ا يف بيها وحت�ره���ا للقرية 

لتبيعه���ا ويتذوقه���ا �سي���وف القرة 

العاملي���ة وخا�س���ة اخلليجي���ني ثم 

الآ�سيوية..  الع���رب ث���م اجلن�سي���ات 

واأكالته���ا تتن���وع ماب���ي الهري����س 

الإمارات���ي واملرقوق���ة وامل�روب���ة 

العن���ب  وورق  الدج���اج  وم�سخ���ن 

واملكرونة بالطريق���ة الإماراتية.. كما 

اأي�س���ا �ساي الك���رك وم�روب  لديها 

احلب���ة احلم���راء وامل���اء والع�سائر 

اأي�سا  وتقول  الغازي���ة..  وامل�روبات 

اأنها تاأم���ل اأن تتمكن من ال�ساركة يف 

القرية العاملية يف موا�سمها القادمة 

لأنها جميلة واأنها ت�ستمتع بالتعرف 

عل���ى ال�سيوف الذين يف���دون للقرية 

العاملي���ة من كل دول الع���امل الذين 

تكت�سب من خمالطتهم خربات كبرية.

= اإيه���اب رجب.. ي�س���ارك يف القرية 

العاملي���ة للم���رة الثاني���ة ويعر�س 

ويبي���ع كل اأنواع التم���ور ال�سعودية 

ومنتجاته���ا.. فمن التم���ور ال�سجعي 

وال�سكري  الرطب  وال�سكري  واملجدول 

النا�س���ف وعجوة املدين���ة و�سفاري 

املدين���ة وغري ذلك م���ن التمور.. ومن 

منتج���ات التم���ور لدي���ه املعم���ول 

ال�سعودي ب���كل اأنواعة وح�سواته مثل 

التم���ور والت���ويف وال�سوكولتة ومنه 

ما هو بال�سكر اأو ب���دون �سكر واأي�سا 

معم���ول اأ�سابع ومعمول اأ�ساور بحبة 

ولديه  الطبيعية..  والأع�س���اب  الربكة 

اأنواعها  ب���كل  ال�سعودي���ة  الكاجل���ا 

وح�سواته���ا ومنه���ا م���ا ه���و بع�سل 

النحل، اأو بالنخالة، او بزيت الزيتون، 

وكاليجا الرجي���م اأي�سا.. ولديه اأي�سا 

القهوة ال�سعودية بكل اأنواعها وكذلك 

التلبينة املحمدي���ة والتي ت�سنع من 

براعم ال�سعري.. وليعر�س اأي�سا الكندر 

وه���و ب�سكوي���ت حلو ب���كل ح�سواته 

مثل التم���ور البندق والنارين والقهوة 

والكراميل.

بالقرية  ي�س���ارك  ال�رماين..  = معاذ 

العاملي���ة منذ ع���ام 2006 وتغر�س 

ويبي���ع الع�س���ل الإمارات���ي واليمني 

والزيوت الطبيعية والبهارات واللبان 

وم���اء ال���ورد والأع�س���اب الطبيعية 

وال�سم���غ العرب���ي والل���وز والث���وم 

العالج���ي.. وع���ن الع�سل يق���ول اأنه 

طبيع���ي منه ع�س���ل ال�س���در وال�سمر 

والزهور وع�سل اجلبال وع�سل الوديان 

وع�س���ل الربي���ع.. اأما الزي���وت فمنها 

ملعاجلة م�س���اكل ال�سعر ومنها زيوت 

وال�سم�سم  واجلرج���ري  ال�سوداء  احلبة 

والل���وز واحلناء  وال�سب���ار واخلروع 

والقرنفل والكركم والبابوجن والقمح.. 

ومن الأع�ساب الطبيعية التي يعر�سها 

املرة وال�سمغ العربي والق�سط الهندي 

وث���وم الذك���ر الذي ي�ستخ���دم لعالج 

م�س���اكل اله�سم وميي���ع الدم وتعترب 

م�سا�س حيوي طبيعي.

الجناح الإماراتي بالقرية العالمية في دبي .. دعوة لتعرف حكايات معرو�ساته
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ت�سرفات عقارات دبي 

 

دبي  ـ وام: 
دائ��رة  ف��ي  العقارية  الت�صرفات  بلغت   
اأكثر  االثنين  يوم  بدبي  واالأم��اك  االأرا�صي 
الدائرة  �صهدت  حيث  درهم  مليار   1.7 من 
مليون   385.66 بقيمة  مبايعة   224 ت�صجيل 
بقيمة  لاأرا�صي  مبايعة   18 منها  دره��م 
لل�صقق  مبايعة  و206  درهم  مليون   98.28

والفلل بقيمة 287.39 مليون درهم.
 13 بقيمة  االأرا�صي  مبايعات  اأهم  وجاءت   
تليها  المركا�ض  منطقة  في  درهم  مليون 
منطقة  في  درهم  مليون   12 بقيمة  مبايعة 
مليون   12 بقيمة  مبايعة  تليها  المركا�ض 

درهم في منطقة المركا�ض.
من  المناطق  المركا�ض  منطقة  وت�صدرت 
حيث عدد المبايعات اإذ �صجلت 5 مبايعات 
بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية 
 12 بقيمة  مبايعات   5 بت�صجيلها  الثالثة 
الثالثة  ال�صبا  ند  في  وثالثة  درهم  مليون 
مايين   10 بقيمة  مبايعات   4 بت�صجيلها 

درهم.
والفلل  ال�صقق  باأهم مبايعات  وفيما يتعلق 
دره��م  مليون   21 بقيمة  مبايعة  ج��اءت 
المبايعات  كاأهم  الرابعة  ور�صان  بمنطقة 
في  درهم  مليون   18 بقيمة  مبايعة  تلتها 
منطقة حدائق ال�صيخ محمد بن را�صد واأخيراً 
منطقة  في  درهم  مايين   6 بقيمة  مبايعة 

الثالثة. الحبية 
المناطق  التجاري  الخليج  منطقة  وت�صدرت 
اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  عدد  حيث  من 
درهم  مليون   47 بقيمة  مبايعة   38 �صجلت 
الرابعة  جنوب  البر�صاء  منطقة  وتلتها 
مليون   23 بقيمة  مبايعة   25 بت�صجيلها 
الخام�صة  جنوب  البر�صاء  في  وثالثة  درهم 
مليون   17 بقيمة  مبايعة   15 بت�صجيلها 

درهم .
مليار   1.34 قدرها  قيمة  الرهون  و�صجلت   
 1.26 بقيمة  الأرا���ض  رهنا   21 منها  دره��م 
بقيمة  و�صقق  لفلل  رهنا  و37  درهم  مليار 
بمنطقة  اأهمها  وكان  درهم،  مليون   87.01
الرفاعة بقيمة 918 مليون درهم واأخرى في 
منطقة مر�صى دبي بقيمة 269 مليون درهم.

هبات   8 ت�صجيل  �صهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 
اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   14.03 بقيمة 
بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 5 مايين درهم 
 4 بقيمة  االأولى  جميرا  منطقة  في  واأخرى 

مايين درهم.

 Hub 71 بي�سبن جلوبال«الكورية توؤ�س�س مركزين لالبتكار في«
.. وتوقع اتفاقية �سراكة مع مكتب اأبوظبي لال�ستثمار

اأبوظبي  ـ وام: 
مزود  جلوبال"،  "بي�صبن  �صركة  ت�صتعد   
الحو�صبة  واإدارة  ا���ص��ت�����ص��ارات  ح��ل��ول 
االإقليمي  مقرها  لتاأ�صي�ض  ال�صحابية، 
اإم��ارة  في  لابتكار  ومركزين  الرئي�صي 
لخطط  زخمًا  تمنح  خطوة  في  اأبوظبي 
التحول الرقمي في دولة االإمارات العربية 

المتحدة.
اأبوظبي  مكتب  اأعلن  ذاته  ال�صياق  وفي   
مع  �صراكة  عقد  توقيعه  عن  لا�صتثمار 
الجنوبية  الكورية  جلوبال"  "بي�صبن 
مالية  حوافز  لاأخيرة  بموجبها  يقدم 
 Hub في  مقرها  لتاأ�صي�ض  مالية  وغير 
العالمية في  التقني  71، منظومة االبتكار 

اإمارة اأبوظبي.
برنامج  من  كجزء  ال�صراكة  هذه  وتاأتي 
اأبوظبي  مكتب  اأطلقه  ال���ذي  االب��ت��ك��ار 
 545/ دره��م  مليار   2 بقيمة  لا�صتثمار 
اأحد مبادرات برنامج  مليون دوالر/، وهو 

اأبوظبي للم�صرعات التنموية "غداً 21".
كوريا  في  جلوبال"  "بي�صبن  وتاأ�ص�صت 
ال��ي��وم  وت��ق��دم   2015 ع���ام  ال��ج��ن��وب��ي��ة 
في  والتطبيقية  اال�صت�صارية  خدماتها 
العالم  حول  ال�صحابية  الحو�صبة  مجال 
في  متكاملة  خدمات  ال�صركة  ..وت��وف��ر 
مجاالت ا�صتراتيجيات ال�صحابة والترحيل 
والتطبيق ونظام "ديف-اأوب�ض" والبيانات 
ال�صخمة، وتم اإدراجها على قائمة جارتنر 
ماجيك كوادرنت للبنى التحتية ال�صحابية 

العامة الأربع �صنوات على التوالي.
اأبوظبي  الذي يقدمه مكتب  الدعم   وياأتي 
التكنولوجية  ال�صركات  اإل��ى  لا�صتثمار 
مع  واأه��داف��ه  م�صمونه  ف��ي  من�صجمًا 
ورعاية  باحت�صان  اأبوظبي  اإم��ارة  التزام 
تواكب  التي  المبتكرة  والحلول  االأفكار 
للت�صدير  والقابلة  االإقليمية  االحتياجات 
عالميًا؛ وهو ما يتج�صد في جهود مجل�ض 
للترويج  المتطورة  التكنولوجيا  اأبحاث 
مع  بالتزامن  التحولية  للتكنولوجيا 
القاب�صة  و"اأبوظبي  "مبادلة"  ا�صتثمارات 
على  القائمة  القطاعات  ف��ي   "ADQ

المعرفة.
را�صخة  اأ�ص�صًا  االإم���ارة  و�صعت  وبذلك، 
لمجتمع تقني تعاوني ي�صرّع االكت�صافات 
على  ال�صوء  يلقي  ال��ذي  االأم��ر  ال�صباقة، 
اأبوظبي  مكتب  بين  ال�صراكة  اأه��م��ي��ة 
كعن�صر  جلوبال"  و"بي�صبن  لا�صتثمار 
الرائدة  اأبوظبي  مكانة  تر�صيخ  نحو  داعم 

كمحور اإقليمي لابتكار.
هندي،  بن  طارق  الدكتور  �صعادة  وقال   
مدير عام مكتب اأبوظبي لا�صتثمار: "تركز 

الخاق  التغيير  دعم  على  اأبوظبي  اإمارة 
واإحداث تغييرات نوعية من خال الترويج 
لابتكار واالأفكار الجديدة الموؤهلة لتحقيق 
النجاح على المدى الطويل ..ويلتزم مكتب 
اأبوظبي لا�صتثمار بدعم م�صتقبل االبتكار 
�صبل  كل  نقدم  اأن  وي�صرنا  المنطقة؛  في 
جلوبال  بي�صبن  ل�صركة  الممكن  الدعم 
الرقمي  التحول  اأمام  معًا  الطريق  لنمهد 

على نطاق وا�صع في اإمارة اأبوظبي".
"بي�صبن  �صتعمل  ال�صراكة،  وبموجب   
لمنطقة  لها  مقر  تاأ�صي�ض  على  جلوبال" 
ال�صرق االأو�صط واأفريقيا في اإمارة اأبوظبي، 
مركز  هما  لابتكار  مركزين  جانب  اإل��ى 
التكنولوجيا،  ومركز  ال�صحابية  العمليات 
لتعزيز اأعمال االأبحاث والتطوير في مجال 
الحلول التكنولوجية الجديدة ..كما �صتقوم 
ي�صم  الذي  عملها  فريق  بتو�صعة  ال�صركة 
ال�صحابية  الحو�صبة  خبراء  من  نخبة 
بهدف اإثراء العرو�ض التي تقدمها ال�صركة 
لدخول  ا�صتعدادها  مع  ال�صيما  لعمائها، 
قطاع  تت�صمن  ج��دي��دة  عمل  م��ج��االت 

التكنولوجيا والخدمات المالية.
التنفيذي  الرئي�ض  �صغليل،  مطيع  وقال   
ال�صرق  ج��ل��وب��ال-  "بي�صبن  ل�صركة 
�صراكتنا  لنا  "ت�صمن  واأفريقيا":  االأو�صط 
اال�صتراتيجية مع مكتب اأبوظبي لا�صتثمار 
ح�صولنا على الدعم الازم لتنمية اأعمالنا 
ال�صرق  منطقة  ف��ي  ح�صورنا  وتعزيز 
االأو�صط؛ اإذ يجمعنا الهدف الم�صترك الرامي 
خدمات  من  متكاملة  حزمة  تطوير  اإل��ى 
واالت�����ص��االت  المعلومات  تكنولوجيا 
وم�صاعدة ال�صركات على اال�صتفادة المثلى 
..ولكي  ال�صحابية  الحو�صبة  اإمكانات  من 
يجب  التطلعات،  هذه  تحقيق  من  نتمكن 

المواهب،  اأف�صل  وتدريب  توظيف  علينا 
واالإقامة،  للعمل  مكان  باأف�صل  وتزويدهم 
المهام  اأداء  على  دورهم  يقت�صر  ال  بحيث 
في  الم�صاهمة  لي�صمل  ويمتد  بل  اليومية، 
ت�صبح  باأن  اأبوظبي  اإم��ارة  روؤية  تحقيق 
بمكانة  واالرتقاء  لابتكار،  اإقليميًا  مركزاً 
دولة االإمارات العربية المتحدة على موؤ�صر 
التناف�صية العالمي".  و�صتتعاون "بي�صبن 
لتطوير  المحلية  الجامعات  مع  جلوبال" 
الواعدة،  المواهب  معارف  واإثراء  مهارات 
و10   5 بين  يتراوح  ما  لتوظيف  وتخطط 
اإلى  باالإ�صافة  �صنويًا،  اإماراتيين  متدربين 
مكتب  ..و�صيدعم  الهاكاثون  برامج  تنظيم 
 Hub مع  بالتعاون  لا�صتثمار  اأبوظبي 
التو�صعية  جلوبال"  "بي�صبن  خطط   71
االبتكار  بمنظومة  ال�صركة  ربط  خال  من 
عقد  بفر�ض  وتزويدها  اأبوظبي  اإمارة  في 
ال�صراكات والتوا�صل مع مختلف المعنيين 

بما ي�صمن ا�صتمرارية نموها وازدهارها.
اإم��ارة  "تمتاز  �صغليل:  مطيع  وق��ال   
ودورها  اال�صتراتيجي،  بموقعها  اأبوظبي 
حيوية  اقت�صادية  قطاعات  في  الرائد 
والطاقة  المالية  الخدمات  مقدمتها  في 
وجهة  منها  يجعل  مما  واالت�����ص��االت، 
العالم  م�صتوى  على  لل�صركات  مف�صلة 
..وين�صجم هذا التوجه مع روؤيتنا الرامية 
�صحابية  حو�صبة  خدمات  تقديم  اإل��ى 
فائقة التطور ومتاحة على امتداد مناطق 
باأن  ثقة  ..وكلي  واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق 
هذه ال�صراكة �صتعود بفوائد ملمو�صة على 

كافة المعنيين محليًا واإقليميًا".
"بي�صبين  من   Hub71 اختيار  وج��اء   
اأبوظبي،  اإم��ارة  في  لها  مقراً  جلوبال" 
مت�صارع  لمجتمع  مثالية  وجهة  لكونه 

ويوفر  التكنولوجية،  لل�صركات  النمو 
من  ال�صركات  تمكين  خ��ال  من  الدعم 
الو�صول اإلى ال�صوق وراأ�ض المال والكوادر 
الجهات  مع  قوية  �صراكات  عبر  الموؤهلة 
والهيئات الحكومية المعنية بالدفع قدمًا 

بعجلة التحول الرقمي.
الرئي�ض  اليافعي،  هرهره  حنان  وقالت   
�صعداء  "نحن   :Hub71 ل���  التنفيذي 
مجتمعنا  اإلى  جلوبال  بي�صبن  بان�صمام 
مهمة  اإ�صافة  ي�صّكل  االإقليمي  ..فح�صورها 
الذين  الامعين  الموؤ�ص�صين  مجتمع  اإلى 
الرقمي  التحول  ت�صريع  في  ي�صاهمون 
في اأبوظبي ..كما اأّن �صركات التكنولوجيا 
منظومتنا  تعزّز  جلوبال  بي�صبين  مثل 
ل��اإر���ص��ادات  ال�صل�ض  ال��ت��ب��ادل  وك��ذل��ك 
تبّني  ت�صّهل  التي  والمواهب  والخبرات 
ت�صيغ  التي  ال��رائ��دة  التكنولوجيات 

الم�صتقبلي". اقت�صادنا 
 ويقدم برنامج االبتكار من مكتب اأبوظبي 
لا�صتثمار حوافز لل�صركات المبتكرة التي 
بمقومات  تتمتع  قطاعات  �صمن  تعمل 
المعلومات  تكنولوجيا  مثل  واع��دة،  نمو 
واالت�������ص���االت، وال��خ��دم��ات ال��م��ال��ي��ة، 
الزراعية،  والتكنولوجيا  وال�صياحة، 
الدوائية  وال��م��واد  ال�صحية  والخدمات 

الحيوية، وغيرها.
الفر�ض  تعزيز  اإل��ى  البرنامج  وي��ه��دف 
ودعم  المبتكرة  ال�صركات  اأم��ام  المتاحة 
م�صاريع  تنفيذ  على  وم�صاعدتها  نموها 
اإطار  ..وفي  ملمو�صة  اإيجابية  اآث��اراً  تترك 
لا�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  اأعلن  البرنامج، 
الرائدة  المو�صيقي  البث  من�صة  اأن  موؤخراً 
"اأنغامي" �صتوؤ�ص�ض اأي�صًا مقرها الرئي�صي 

في اإمارة اأبوظبي.

1.68 مليار درهم �سافي ا�ستثمارات الأجانب غير 
العرب منذ بداية 2021

اأبوظبي  ـ وام: 
غير  االأج��ان��ب  الم�صتثمرون  وا���ص��ل   
في  ال�صيولة  م��ن  م��زي��د  �صخ  ال��ع��رب 
الذي رفع �صافي  االأمر  االإماراتية  االأ�صهم 
منذ  درهم  مليار   1.68 اإلى  ا�صتثماراتهم 
وذلك  اأم�ض  وحتى   2021 العام  بداية 
ح�صب االأرقام ال�صادرة عن �صوقي اأبوظبي 

ودبي الماليين.
�صافي  ف��ي  الم�صجل  االرت��ف��اع  ج��اء 
نتيجة  العرب  غير  االأجانب  ا�صتثمارات 
الزيادة الكبيرة في قيمة تداوالتهم التي 
بلغت 12.5 مليار درهم بيعا و�صراء منذ 

بداية العام 2021 وحتى اأم�ض.
فترة  خ��ال  االأج��ان��ب  ت��داوالت  و�صكلت 
ال�صفقات  اجمالي  من   %28.7 الر�صد 
المبرمة في االأ�صواق المالية والتي بلغت 

قيمتها 43.53 مليار درهم بيعا و�صراء.
�صافي  قيمة  اأن  االأرق�����ام  واأظ���ه���رت 
ا�صتثمارات االأجانب غير العرب في �صوق 
نحو  اإلى  و�صل  المالية  لاأوراق  اأبوظبي 
970 مليون درهم منذ بداية العام الجاري 
اال�صتثمار  �صافي  وج��اء  اأم�ض.  وحتى 
العا�صمة  �صوق  في  الم�صجل  االأجنبي 
نتيجة عمليات �صراء بقيمة 4.87 مليار 

مليار   3.9 بقيمة  مبيعات  مقابل  درهم 
في  و  الر�صد.  فترة  خال  تقريبا  درهم 
�صوق دبي المالي بلغ �صافي ا�صتثمارات 
وفقا  دره��م  مايين   710 نحو  االأجانب 

فترة  ال�صوق خال  عن  ال�صادرة  لاأرقام 
نتيجة  ج��اءت  وال��ت��ي  نف�صها  الر�صد 
درهم  مليار   2.22 بقيمة  �صراء  عمليات 

ومبيعات بقيمة 1.51 مليار درهم.

»م�سدر« تنهي اإغالق المرحلة االأولى من �سفقة اال�ستحواذ على 
محفظة م�ساريع للطاقة النظيفة في اأمريكا

اأبوظبي ـ وام: 
 اأعلنت �صركة اأبوظبي لطاقة الم�صتقبل "م�صدر" 
مجال  في  الرائدة  العالمية  ال�صركات  اإحدى 
اإغاق  ا�صتكمال  عن  اليوم  المتجددة،  الطاقة 
المرحلة االأولى من �صفقة اال�صتحواذ على 50 
في المائة من محفظة م�صاريع الطاقة النظيفة 
المتحدة  الواليات  في  جيجاواط   1.6 بقدرة 
رينوبلز  اإف  دي  "اإي  �صركة  من  االأمريكية 
اأمريكا ال�صمالية". كانت �صركتا "م�صدر" و"اإي 
اأعلنتا  قد  ال�صمالية"  اأمريكا  رينوبلز  اإف  دي 
ثمانية  في  �صراكة  اتفاق  عن  الما�صي  العام 
ثاث  ت�صمل  المتجددة،  للطاقة  م�صاريع 
المرافق  نطاق  على  الرياح  لطاقة  محطات 
الخدمية في واليتي نبرا�صكا وتك�صا�ض ت�صل 
قدرتها االإجمالية اإلى 815 ميجاواط، وخم�صة 
في  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  للطاقة  م�صاريع 
والية كاليفورنيا تم تزويد اثنين منها بنظام 
بطارية لتخزين الطاقة وي�صل اإجمالي طاقتها 
الطاقة  من  ميجاواط   689 اإل��ى  االإنتاجية 
ال�صم�صية و75 ميجاواط من الطاقة التي يتم 
اأيون".  "ليثيوم  تخزينها �صمن نظام بطارية 
م�صاريع  في  البناء  عمليات  حاليا  وتتوا�صل 
طاقة الرياح الثاثة �صمن هذه المحفظة، ومن 
التجاري  الت�صغيل  عمليات  تبداأ  اأن  المتوقع 
وت�صمل  الجاري  العام  من  االأول  الربع  في 
م�صروع محطة "كويوت" لطاقة الرياح بقدرة 

بوالية  �صكوري  مقاطعة  في  ميجاواط   243
ماجادا�ض"  "ال�ض  محطة  وم�صروع  تك�صا�ض، 
في  م��ي��ج��اواط   273 ب��ق��درة  ال��ري��اح  لطاقة 
وم�صروع  تك�صا�ض،  بوالية  ويا�صي  مقاطعة 
محطة "ميليغان 1" لطاقة الرياح بقدرة 300 
ميجاواط في مقاطعة �صالين بوالية نبرا�صكا. 
و تم البدء بعمليات الت�صغيل التجاري الأربع 
في  الخم�صة  الم�صاريع  اأ�صل  من  محطات 
والية كاليفورنيا، وجميعها تقع في مقاطعة 
محطتي  الم�صاريع  هذه  وت�صمل  "ريفر�صايد" 
"ديزرت هارفي�صت 1" و"ديزرت هارفي�صت 2"، 
بقدرة اإجمالية تبلغ 213 ميجاواط من الطاقة 
ال�صم�صية الكهرو�صوئية باالإ�صافة اإلى محطة 
اجمالية  بقدرة   "4 و"مافريك   "1 "مافريك 
االأخير في  الم�صروع  اأما  تبلع 309 ميجاواط. 
للطاقة  بيو"  "بيغ  م�صروع  فهو  كاليفورنيا 
الكهرو�صوئية بقدرة 128 ميجاواط  ال�صم�صية 
 40 با�صتطاعة  تخزين  ببطارية  م��زود  وهو 
ميجاواط / 160 ميجاواط في ال�صاعة، ويقع 
الت�صغيل  يبداأ  و�صوف  "كيرن"،  مقاطعة  في 

التجاري للم�صروع في نهاية عام 2021.
و قال محمد جميل الرمحي الرئي�ض التنفيذي 
اإنجازا  االتفاق  هذا  "يعد   : "م�صدر"  ل�صركة 
مهما في اإطار تعاوننا مع "اإي دي اإف رينوبلز 
اأمريكا ال�صمالية" حيث ت�صاهم هذه الم�صاريع 
الطاقة  اأه���داف  تحقيق  ف��ي  فاعل  ب�صكل 

المتجددة في الواليات المتحدة".

ال�سارقة  ـ وام: 
 بلغت قيمة التداوالت في القطاع 
في   2020 العام  خ��ال  العقاري 
درهم  مليار   15.9 ال�صارقة  اإمارة 
 64،459 خ��ال  من  تمت  التي  و 
 %5.1 بلغ  نمو  بن�صبة  معاملة 
وذلك ح�صبما   2019 بعام  مقارنة 
العام  عن  ال�صنوي  التقرير  ك�صف 
الت�صرفات  ل��ح��رك��ة  ال��م��ا���ص��ي 
العقارية في مناطق ومدن االإمارة 
الت�صجيل  دائ��رة  اأ�صدرته  ال��ذي 
العقاري في اإمارة ال�صارقة موؤخرا.
عبدالعزيز  ���ص��ع��ادة  واأو����ص���ح 
دائرة  عام  مدير  ال�صام�صي  اأحمد 
في  بال�صارقة  العقاري  الت�صجيل 

اأنباء  لوكالة  خا�صة  ت�صريحات 
تعليق  ف��ي   / وام   / االإم����ارات 
"القطاع  اأن  التقرير  على  ل��ه 
ال�صارقة  اإم����ارة  ف��ي  ال��ع��ق��اري 
ملمو�صة،  ت��ط��ور  ح��رك��ة  ي�صهد 
توجيهات  بف�صل  م�صتمرا  ونموا 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
�صلطان بن محمد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  حاكم  االأعلى  المجل�ض 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة 
القا�صمي  �صلطان  بن  محمد  بن 
ال�صارقة،  نائب حاكم  العهد  ولي 
الإمارة  التنفيذي  المجل�ض  رئي�ض 
التي  الحثيثة  والجهود  ال�صارقة، 
تبذلها الحكومة من خال �صل�صلة 
القرارات المحفزة التي تم تبنيها 

موؤخرا، والتي �صاعدت على تعافي 
تاأثيرات  م��ن  ال��ع��ق��اري  القطاع 

جائحة كورونا.
اأن الم�صاريع  اإلى  ال�صام�صي  ونوه 
العقارية المتميزة التي تم طرحها 
في  �صاهمت   2020 ع��ام  خ��ال 
العقارية  التداوالت  تن�صيط حركة 
الجائحة  اآث��ار  رغم  والمعامات 
م�صاريع  ط��رح  تم  اأن��ه  مو�صحا 
ا�صتخدامات متعددة  ذات  متنوعة 
تراوحت بين التجارية وال�صناعية 
ودعا �صركات التطوير العقاري اإلى 
والتعرف  العقاري  ال�صوق  درا�صة 
على حاجات الم�صتثمرين لت�صميم 
منتجات عقارية منا�صبة ومناف�صة 

تحقق الفائدة لكا الطرفين.

15.9 مليار 
درهم قيمة 

التداوالت 
العقارية في 
ال�سارقة في 

2020
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 �سراكة بني »ات�ساالت« 
و»دبي الذكية« لتعزيز االأمن 
 ال�سيرباين للجهات احلكومية

دبي  ـ وام: 
"دبي  �شراكتها مع  عن  "ات�شاالت"  اأعلنت   
من  �شاملة  حزمة  توفير  بهدف  الذكية" 
متعددة  ال�شيبرانية  الحماية  خ��دم��ات 
اإلى  الهادفة  الخبرات  وتطوير  الطبقات 
اإمارة  تعزيز حماية الجهات الحكومية في 

دبي �شد الهجمات االإلكترونية.
 Help وبموجب هذه ال�شراكة تقوم �شركة
ل�"ات�شاالت  ال�شيبراني  االأم��ن  ذراع   AG
ال��خ��دم��ات  ه���ذه  ب��ت��زوي��د  ديجيتال" 

المتخ�ّش�شة.
التحول  عملية  على  الذكية  دبي  وت�شرف 
من  ت�شتلزمه  وما  دبي  اإم��ارة  في  الرقمي 
تحقيق اأعلى م�شتويات الحماية ال�شيبرانية 
اإلى االرتقاء  كما تقود الجهود التي ت�شعى 
بدبي لت�شبح المدينة االأ�شعد واالأذكى على 
المف�ّشل  ال�شريك  وب�شفتها  االأر���ض.  وجه 
وال�شركات  الحكومية  الجهات  من  للعديد 
البارزة توفر �شركة Help AG اال�شت�شارات 
االأنظمة  ودمج  والتحليالت  اال�شتراتيجية 
وتنفيذ الم�شاريع واأ�ش�ض الحوكمة وت�شغيل 
الم�شّممة  االأمنية  وال��خ��دم��ات  الحلول 

خ�شي�شًا للعمالء.
وتقوم "ات�شاالت" بت�شخير خبراتها الوا�شعة 
المخاطر  لمواجهة  المتطورة  و�شبكاتها 
على  المتطورة  الحماية  وتوفير  المحتملة 
التابعة  الرقمية  للمنظومة  ال�شاعة  مدار 
المهام  اإلى طبيعة  .. وبالنظر  الذكية  لدبي 
"ات�شاالت"  تقوم  الذكية  دبي  اإلى  الموكلة 
مع  بالكامل  المتوافقة  الخدمات  بتزويد 
االإطار التنظيمي والت�شريعات المعمول بها 

في حكومة االإمارات.
وتتخاطب الجهات الحكومية في اإمارة دبي 
فيما بينها عبر �شبكة المعلومات الحكومية 
من  يزيد  مما  الذكية  دب��ي  تديرها  التي 
اأهمية هذه ال�شراكة التي �شت�شهم في تاأمين 
التحول  لمبادرات  اال�شتباقية  الحماية 

الرقمي المتوا�شلة في االإمارة.
متعددة  ال�شيبراني  االأمن  منظومة  وتهدف 
المطلوبة  الحماية  توفير  اإل��ى  الطبقات 
في  واأهدافها   2021 االإم��ارات  روؤي��ة  ودع��م 
التحول الرقمي باالإ�شافة اإلى تعزيز تطبيق 
ال�شيبراني  لالأمن  الوطنية  اال�شتراتيجية 

وا�شتراتيجية دبي لالأمن االإلكتروني.
االأول  النائب  االأحمد  اإبراهيم  عبداهلل  وقال 
الحكومية  الموؤ�ش�شات  لقطاع  للرئي�ض 
بهذه  "ات�شاالت"  تفخر   : "ات�شاالت"  في 
الجهات  اأك��ث��ر  م��ن  واح���دة  م��ع  ال�شراكة 
االإم��ارات  دول��ة  في  المبتكرة  الحكومية 

والعالم اأجمع .. 

 3126 رخ�صة جديدة خالل العام الحالي

»اقت�سادية عجمان« ت�سدر تعديالت على مواعيد العمل والطاقة 
اال�ستيعابية لبع�ض االأن�سطة 

عجمان ـ وام: 
 اأعلنت دائرة التنمية االقت�شادية 
بعجمان اأن اإجمالي عدد الرخ�ض 
قطاع  اأ�شدرها  التي  الجديدة 
التجاري  والترخي�ض  الت�شجيل 
 3126 بلغ   2020 ال��ع��ام  خ��الل 
اإجمالي  و���ش��ل  فيما  رخ�شة 
 25 نحو  اإل��ى  المجددة  الرخ�ض 
نمو  بن�شبة  رخ�شة  و540  األفا 

1.1% عن عام 2019 .
واأكد عبداهلل اأحمد الحمراني مدير 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  عام 
التي  ال��ح��واف��ز  اأن  بعجمان، 
فيها  بما  عجمان  اإمارة  اأطلقتها 
جائحة  خالل  الدائرة  محفزات 
كبير  ب�شكل  �شاهمت  ك��ورون��ا 
االأعمال  مجتمع  م�شاعدة  في 
في  االأزمة  تداعيات  تجاوز  على 

مختلف المجاالت.
تراجع  بعد   : الحمراني  وق��ال 
الرخ�ض  ح��رك��ة  نمو  م��ع��دالت 
من  الثاني  الربع  في  الجديدة 
العام الما�شي اأثناء ت�شاعد حدة 
المعدالت  هذه  قفزت  الجائحة، 
بلغت  قيا�شية  م�شتويات  اإل��ى 
الثاني  الن�شف  خالل   %48 نحو 

حركة  نمت  كما   ،2020 عام  من 
الن�شف  ف��ي  ال��رخ�����ض  تجديد 
بن�شبة 3.2% مقارنة مع  الثاني 

الفترة ذاتها من العام ال�شابق.
االإيجابية  االأرق��ام  هذه  اأن  واأكد 
الم�شار اإليها تعك�ض مدى فعالية 
في  اإطالقها  تم  التي  المحفزات 
من  االأزم����ة  تركته  م��ا  ت��ج��اوز 
الربع  خ��الل  خا�شة  تحديات 

الثاني من العام 2020.
وقال اإن اإ�شدار مثل هذه البيانات 
االقت�شادية  الموؤ�شرات  اأحد  يعد 
المهمة التي تعتمد عليها الدائرة 
في  االقت�شادي  الو�شع  لدرا�شة 
القطاعات  اأب��رز  وم��ن   . االإم���ارة 
االقت�شادية التي �شهدت نموا في 
االإمارة خالل العام الما�شي قطاع 
اال�شتيراد والت�شدير وبيع المواد 
والمحفوظة  المعلبة  الغذائية 
المهنية  والرخ�ض  بالتجزئة 
فيما  والتجارية  وال�شناعية 
ك�شفت بيانات الدائرة عن التنوع 
للم�شتثمرين  واالآ�شيوي  العربي 
حيث  من  دولة   14 �شمل  وال��ذي 
عدد الرخ�ض التجارية الم�شجلة 
االإمارات  ت�شّدرت  اإذ  االإمارة،  في 
القائمة ثم الهنود فبنغالد�ض ثم 

باك�شتان ثم م�شر.
الدائرة  اأن  البيانات  واأظ��ه��رت 
معاملة   28000 من  اأكثر  اأنجزت 
الما�شي  العام  خالل  اإلكترونية 
ع��ب��ر ال���م���واق���ع وال��خ��دم��ات 
المتكاملة التي تتمتع بالفعالية 
بيئة  ���ش��ك��ل  ب��م��ا  وال���م���رون���ة 
خاللها  م��ن  ت�شتقطب  مثالية 
رجال  و  تجار  من  الم�شتثمرين 
القطاعات.  مختلف  في  اأعمال 
دائ��رة  اأعلنت  اخ��ر  جانب  وم��ن 
عجمان  في  االقت�شادية  التنمية 

عن قواعد اإر�شادية وبروتوكوالت 
جديدة في االإمارة وذلك في اإطار 
المجتمع  �شالمة  على  الحر�ض 
وللحد من �شرعة انت�شار فيرو�ض 
وبالتزامن  "كوفيد-19"،  كورونا 
من  وللحد  الراهنة  االأو�شاع  مع 
التجمعات التي من �شاأنها زيادة 

�شرعة انت�شار الفيرو�ض.
القواعد  اأن  ال��دائ��رة  واأو�شحت 
والبروتوكوالت الجديدة ت�شمنت 
المقاهي  عمل  مواعيد  تعديل 
الخفيفة  الوجبات  بيع  ومحالت 
وما  والمطاعم  "الكافتريات"، 
تمام  ف��ي  لتغلق  حكمها،  ف��ي 
ال�شاعة الثانية ع�شر من منت�شف 
الطاقة  اإلى خف�ض  اإ�شافة  الليل، 
الخدمات  لتقديم  اال�شتيعابية 
المن�شاآت  تلك  م��ق��رات  داخ���ل 
لت�شبح بن�شبة 50 % من الزبائن 
على  التاأكيد  �شرورة  مع  فقط، 
وال��زب��ائ��ن  العاملين  ال��ت��زام 
االحترازية  والتدابير  باالإجراءات 
المعتمدة �شابقا وخا�شة االلتزام 
وم�شافات  الكمامات  ب��ارت��داء 
 / متر   2  / االجتماعي  التباعد 

من كافة االتجاهات.
االإر�شادية  القواعد  ت�شمنت  كما 

كال  الجديدة،  وال��ب��روت��وك��والت 
م��ن ق��اع��ات و���ش��االت االأف���راح 
تقت�شر  اأن  على  والمنا�شبات، 
الم�شاركة في االأفراح والمنا�شبات 
فقط على عدد 50 �شخ�شا وبحد 
اال�شتمرار  �شرورة  مع  اأق�شى، 
اال���ش��ت��راط��ات  ك��اف��ة  بتطبيق 
االحترازية  واالإجراءات  والتدابير 

المعلنة والمعممة �شابقًا.
بالم�شتثمرين  الدائرة  واأهابت 
المن�شاآت  تلك  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
�شرورة التحقق من تطبيق كافة 
اال�شتراطات والتدابير االحترازية 
���ش��اب��ق��ًا،  تعميمها  ت��م  ال��ت��ي 
التزام  من  التحقق  اإل��ى  اإ�شافة 
المن�شاآت  تلك  ومرتادي  ال��زوار 

باالإجراءات االحترازية.
�شتكثف  اأنها  الدائرة  واأو�شحت 
التفتي�شية  الميدانية  الزيارات 
في  العاملة  االأن�شطة  لجميع 
االم�����ارة ب��ه��دف ال��ت��ح��ق��ق من 
االإر���ش��ادي��ة  بالقواعد  االل��ت��زام 
وال��ب��روت��وك��والت، واالإج����راءات 
اأنها  موؤكدة  االحترازية  والتدابير 
المخالفين  مع  بحزم  �شتتعامل 
�شالمة  على  المحافظة  ل�شمان 

اأفراد المجتمع.

»غرفة دبي«تبحث االأمن الغذائي والتعاون الم�سترك مع 
مجتمع االأعمال في زيمبابوي

دبيـ وام: 
و�شناعة  ت��ج��ارة  غ��رف��ة  نظمت   
التمثيلي  مكتبها  في  ممثلة  دبي 
الخارجي في موزمبيق بالتعاون مع 
موانئ دبي العالمية وموؤ�ش�شة دبي 
 DEAT" و�شركة  ال�شادرات  لتنمية 
منتدى  زيمبابوي  من   "Capital
اف��ت��را���ش��ي��ًا ح��ول ت��ج��ارة ال��م��واد 
بين  الغذائية  وال�شناعات  الغذائية 
 535 بم�شاركة  وزيمبابوي  االإم��ارات 

م�شاركًا من 44 دولة.
اإل��ى  االفترا�شي  المنتدى  وه��دف 
الم�شتركة  التعاون  بفر�ض  التعريف 
ال�شناعات  مجال  في  البلدين  بين 
كوجهة  لدبي  والترويج  الغذائية 
االأغذية  لتجارة  رئي�شية  عالمية 
زيمبابوي  من  �شركات  وا�شتقطاب 
للم�شاركة في بعثات تجارية �شتزور 

اإمارة دبي خالل العام 2021.
المنتدى  االفتتاحية في  وفي كلمته 
قال �شعادة ماجد �شيف الغرير رئي�ض 
و�شناعة  تجارة  غرفة  اإدارة  مجل�ض 
ثاني  االإم��ارات تعتبر  دولة  اإن  دبي 
في  لزيمبابوي  تجاري  �شريك  اأكبر 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
على  دبي  ا�شتحوذت  حيث  اأفريقيا 
التجارة  اإجمالي  من  االأكبر  الن�شبة 
البينية غير النفطية والتي ت�شاعفت 
في  اأمريكي  دوالر  مليون   490 من 
دوالر  مليون   939 اإل��ى   2011 ع��ام 
اأمريكي في العام 2019 حيث تهيمن 
و�شبه  الكريمة  االأح��ج��ار  م��ن  ك��ل 
الكريمة والمعادن واالأغذية المعلبة 
�شادرات  على  الزراعية  والمنتجات 
الغرير  ولفت  دب��ي.  اإل��ى  زيمبابوي 

قدمًا  تم�شي  االإم��ارات  دولة  اأن  اإلى 
اال�شتراتيجية  في  اأهدافها  لتحقيق 
الغذائي 2051 والتي  الوطنية لالأمن 
من  �شبكة  وتطوير  تاأ�شي�ض  ت�شمل 
م�شادر  لتنويع  العالمية  ال�شراكات 
الحديثة  التقنيات  واعتماد  االأغذية 
لالأغذية  الم�شتدام  االإنتاج  لتحفيز 
االإم���ارات  دول��ة  ان  اإل��ى  ..م�شيراً 
لالأغذية  مهمًا  تجاريًا  ج�شراً  تعتبر 
االإمداد  �شال�شل  �شمن  والم�شروبات 
المنطقة  باأ�شواق  الخا�شة  والتوزيع 

والعالم.
اأن�شيو�ض  ال��دك��ت��ور  معالي  واأك���د 
وال��زراع��ة  االأرا���ش��ي  ما�شوكاوزير 
والمياه واإعادة التوطين القروي في 
ج�شور  بمد  بالده  التزام  زيمبابوي 
التعاون والتن�شيق مع دولة االإمارات 
ا�شتثمارية  ف��ر���ض  ال�شتك�شاف 
م�شتركة والعمل على تنويع �شادرات 
بالده اإلى االأ�شواق العالمية ..م�شيراً 
ال�شتراتيجية  بالده  اإط��الق  ان  اإلى 

واالأغذية  للزراعة  متكاملة  جديدة 
على  وانفتاحها  التزامها  يعك�ض 
الخارجية  االأ���ش��واق  م��ع  االأع��م��ال 
..مثمنًا م�شاهمة المنتدى االفترا�شي 
في  موزمبيق  ب��اأه��داف  الدفع  في 
تنمية �شادراتها الغذائية الخارجية. 

المكاتب  مدير  الخان  عمر  واأ�شار 
الخارجية في غرفة دبي اإلى وجود 
فر�ض م�شتركة في مجال ال�شناعات 
الغذائي  االأمن  اأن  ..موؤكداً  الغذائية 
ي�شكل اأولوية ق�شوى لدولة االإمارات 
ويمكن لل�شركات االأفريقية اال�شتفادة 

من الفر�ض التي يتيحها هذا االلتزام 
الجغرافي  الموقع  مع  خ�شو�شًا 
والبنية  االإم����ارات  ل��دول��ة  المهم 
التي  المتطورة  اللوج�شتية  التحتية 
اإلى  االأغذية  ت�شدير  وت�شرع  ت�شهل 

االأ�شواق العالمية.
االقت�شادية  ال�شراكات  اأن  واأكد خان 
من  لال�شتفادة  االأمثل  الطريق  هي 
قطاع  ف��ي  اال�شتثمارية  الفر�ض 
ال��زراع��ة  ي�شمل  ال���ذي  االأغ���ذي���ة 
و�شال�شل  والتغليف  والتو�شيب 
اأن  اإلى  ..م�شيراً  والتخزين  االإم��داد 
لل�شركات  مثاليًا  خياراً  تمثل  دبي 
الزيمبابوية المتخ�ش�شة في �شناعة 
جديدة  اأ�شواق  اإلى  للتو�شع  االأغذية 
التناف�شية  المزايا  من  واال�شتفادة 
من  ل�شركائها  االإم��ارة  تقدمها  التي 
اأن  ..موؤك���داً  االأجانب  الم�شتثمرين 
تفعيل  على  حري�شة  دبي  غرفة 
بين  الثنائي  ال��ت��ع��اون  وتعزيز 
االإم��ارات  في  االأع��م��ال  مجتمعي 

الغذائي. االأمن  واأفريقيا في مجال 
اإدارة  مدير  الخلوفي  �شعود  وقال 
اال�شتراتيجية  ال�شراكات  العالقات 
اإن  العالمية  دب��ي  م��وان��ئ  ف��ي 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
�شريعة  االأ�شواق  من  تعتبر  اأفريقيا 
االأغذية  �شناعة  مجال  في  النمو 
بتحقيق  توقعات  مع  والم�شروبات 
مركب  �شنوي  نمو  معدل  المنطقة 
-2018/ الفترة  خالل   %10 يبلغ 
يبلغ  اأن  يتوقع  حين  في   /2023
 200 ح��وال��ي  ال�����ش��وق  ه��ذا  حجم 
العام  بحلول  اأمريكي  دوالر  مليار 

.2023
ولفت الخلوفي اإلى اأن دول مجل�ض 
حوالي  ت�شتورد  الخليجي  التعاون 
85% من غذائها /من االأرز والحبوب 
..معتبراً  والخ�شراوات/  واللحوم 
في  العالمية  دب��ي  م��وان��ئ  اأن 
تحتية  بنية  توفر  االأفريقية  القارة 
مخازن  ت�شم  متطورة  لوج�شتية 
االأفريقية  االأ�شواق  ت�شاعد  حديثة 
الغذائية  منتجاتها  ت�شدير  على 
تناف�شية  وم��راف��ق  م��زاي��ا  وت��وف��ر 
العاملة  لل�شركات  كذلك في جافزا 
والم�شروبات. االأغذية  في منتجات 
المتحدثين  ق��ائ��م��ة  و���ش��م��ل��ت 
ك��ذل��ك خ���الل ال��م��ن��ت��دى ك��ال من 
ماهاتي  علي  اأ���ش��رف  ال��دك��ت��ور 
موؤ�ش�شة  في  االقت�شاديين  كبير 
وال�شيد  ال�شادرات  لتنمية  دب��ي 
مجل�ض  رئي�ض  ديفين�ض  باتريك 
"فير�شت كابيتال بنك"  االإدارة في 
المدير  �شيينجو  اأماندا  وال�شيدة 
جلوبل  "اأماتيني  ل�شركة  االإداري 

�شيرفي�شيز".

اأبوظبي ـ وام: 
اأبوظبي  و�شناعة  ت��ج��ارة  غ��رف��ة  تنظم   
ال�شغيرة  للمن�شاآت  جائزتها  توزيع  حفل 
فبراير   16 الموافق  الثالثاء  يوم  والمتو�شطة 
الجاري، حيث من المتوقع اأن تزخر بالعديد من 
القطاعات  االإبداعية من مختلف  الم�شاركات 
وال�شناعة  ال��م��ق��اوالت  مثل  ال��دول��ة،  ف��ي 
والتجارة والتجزئة والقطاع ال�شحي، اإ�شافًة 
وتقنية  التعليم  وقطاع  الريا�شة  قطاع  اإلى 
وتعد  وغ��ي��ره��ا.  وال��خ��دم��ات،  المعلومات 
ال�شغيرة  للمن�شاآت  اأبوظبي  غرفة  جائزة 
التي  النوعية  المبادرات  اإحدى  والمتو�شطة 
التزام  تعك�ض  والتي  اأبوظبي،  تتبناها غرفة 
في  ا�شتراتيجيًا  �شريكًا  تكون  باأن  الغرفة 
نجاح وتميز المن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة 
والنا�شئة في اإمارة اأبوظبي، من خالل اإطالق 
ال�شامل بما ي�شمن االرتقاء  العنان لالبتكار 
باإمكانات المن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة في 

المناف�شة  على  وتحفيزها  االأعمال،  مجتمع 
في كافة الميادين.

ُتَعدُّ الجائزة ا�شتكمااًل للجهود ال�شابقة  كما 
اأبوظبي من خالل تنظيم  تبنتها غرفة  التي 
مثل  اال�شتثنائية،  المبادرات  من  العديد 
وجائزة  لالمتياز  خليفة  ال�شيخ  جائزة 
الغرفة  لتوا�شل  وغيرها،  الم�شتقبل  رواد 
قطاع  وتحفيز  تمكين  اإل��ى  الرامي  دوره��ا 
القت�شاد  م�شتدام  تنوع  خلق  بهدف  االأعمال 
ذات  االأن�شطة  على  يرتكز  اأبوظبي  اإم��ارة 
القيمة الم�شافة العالية، وي�شجع على دعم 

الم�شروعات اال�شتثمارية المبتكرة.
لتمكين  متكاماًل  برنامجًا  الجائزة  واأع��دت 
والمتو�شطة  ال�شغيرة  المن�شاآت  اأ�شحاب 
والتخطيط  االإع��داد  من  ال�شغر  ومتناهية 
تبني  خالل  من  وذلك  الأعمالهم،  ال�شليمين 
نموذج عمل مجرب عالميًا من قبل موؤ�ش�شات 
م�شهود لها بالتميز والنجاح على الم�شتوى 

العالمي.

16 فبراير .. 
حفل توزيع 
جائزة غرفة 

اأبوظبي 
للمن�ساآت 
ال�سغيرة 

والمتو�سطة

دبي  ـ وام: 
 قامت "موانئ دبي العالمية المحدودة 
" بمناولة 19.1 مليون حاوية نمطية 
نطاق محفظتها  قدًما على   20 قيا�ض 
العالمية من محطات الحاويات خالل 
الربع االأخير من 2020 وارتفع اإجمالي 
في   7.6 بن�شبة  الحاويات  كميات 
وبن�شبة  �شنوي  اأ�شا�ض  على  المائة 
المقارنة  اأ�شا�ض  المائة على  6.5 في 

المثلية.
 2020 المالية  ال�شنة  اأ�شا�ض  وعلى 
بمناولة  العالمية  دبي  موانئ  قامت 
71.2 مليون حاوية نمطية قيا�ض 20 
قدًما بمعدل ثابت على اأ�شا�ض �شنوي 
على  المائة  في   0.2 بلغت  وبزيادة 

اأ�شا�ض المقارنة المثلية.
الحاويات  حجم  في  الزيادة  وجاءت 
 2020 العام  من  االأخير  الربع  خالل 
بف�شل زيادة الن�شاط في الهند واأوروبا 
وال�شرق االأو�شط واأفريقيا واالأمريكتين 
موانئ  ف��ي  ال��ق��وي  االأداء  وخا�شًة 
جيتواي"  و"لندن  /الهند/  "موندرا" 

/ و"روتردام"  المتحدة/  /المملكة 
/ جيتواي"  و"اأنتويرب  هولندا/ 

بلجيكا/ و"ال�شخنة" /م�شر/.
النمو  تحقق  االأم��ري��ك��ي��ت��ي��ن  وف���ي 
م���وان���ئ دب��ي  ب��ق��ي��ادة م��ي��ن��اء " 
/ال��ب��رازي��ل/  �شانتو�ض"  العالمية 
التابعين  /كندا/  "فانكوفر"  وميناء 
ل�مجموعة موانئ دبي العالمية. وفي 
االإم��ارات/  /دول��ة  علي  جبل  ميناء 
تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية 
من  االأخير  الربع  في  قدًما   20 قيا�ض 
 0.3 بن�شبة  ارتفاًعا  يمثل  فيما   2020
اأ�شا�ض �شنوي. وعلى  المائة على  في 
الم�شتوى الموّحد / اإجمالي المناولة 
المناولة  حجم  اإجمالي  هو  الموحد 
التي  الحاويات  محطات  جميع  من 
وفًقا  عليها  �شيطرٌة  للمجموعة  يكون 
التقارير  الإع��داد  الدولية  للمعايير 
الحاويات  محطات  قامت  المالية./ 
نمطية  حاوية  مليون   11.2 بمناولة 
قيا�ض 20 قدًما خالل الربع الرابع من 
2020 وهو ما يمثل زيادًة بن�شبة 10.1 
في المائة على اأ�شا�ض ُمعَلن وارتفاًعا 

اأ�شا�ض  على  المائة  في   5.2 بن�شبة 
وعلى  المثلية.  المقارنة  نمو  ن�شبة 
المالية 2020  الموحد لل�شنة  االأ�شا�ض 
بمناولة  العالمية  دبي  موانئ  قامت 
41.7 مليون حاوية نمطية قيا�ض 20 
قدًما بزيادة تبلغ 4.6 في المائة على 
اأ�شا�ض ُمعَلن وبانخفا�ض يبلغ 1.8 في 
المائة على اأ�شا�ض ن�شبة نمو المقارنة 
المثلية. وقد ارتفع حجم المناولة في 

اأ�شا�ض ُمعَلن  العام المالي 2020 على 
في منطقة االأمريكتين واأ�شتراليا بن�شبة 
ب�شكل  ذلك  ويرجع  المائة  في   33.3
"كو�شيدو"  اإلى تجميع ميناء  اأ�شا�شي 
واال�شتحواذ  الدومنيكان/  /جمهورية 
/ دوك�ض"  �شاري  "فريزر  ميناء  على 

اأحمد بن �شلّيم  واأعرب �شلطان  كندا/. 

رئي�ض مجل�ض االإدارة والرئي�ض التنفيذي 
باالإعالن عن  �شعادته  للمجموعة عن 
االإيجابية  االأرقام  من  اأخرى  مجموعة 
لحجم المناولة خالل الربع الرابع من 
العام 2020 مع ارتفاع في ن�شبة النمو 
على اأ�شا�ض المقارنة المثلية بلغت 6.5 

في المائة .

»موانئ دبي 
العالمية« 

ت�سجل نموَاً 
بن�سبة 7.6 %

 في حجم 
المناولة 

خالل الربع 
االأخير من 

2020
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 برميل النفط يتخطى 60 
دولرَاً لأول مرة منذ عام

 

»عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري«يبحث تعزيز ال�سراكات مع 
الهيئات والموؤ�س�سات المحلية والدولية

عجمان ـ وام: 
للتوفيق  عجمان  مركز  بحث   
التابع  ال��ت��ج��اري  والتحكيم 
عجمان،  و�صناعة  جتارة  لغرفة 
 2021 ل�صنة  الأول  اجتماعه  يف 
الهيئات  مع  ال�رشاكات  تعزيز 
والدولية  املحلية  واملوؤ�ص�صات 
التحكيم  مبجال  العالقة  ذات 
خدمات  ت��ق��دمي  على  وال��ع��م��ل 
املركز  لعمالء  عالية  ذات جودة 
القطاع  خدمة  يف  ي�صاهم  مبا 
مركز  اأهمية  وتربز  القت�صادي. 
والتحكيم  للتوفيق  عجمان 
التجاري ودوره املهم يف حتقيق 
وتعزيز  القت�صادي  ال�صتقرار 
وتوفري  البديل  الق�صاء  ثقافة 
ومي�رشة  اآم��ن��ة  م��رن��ة  ح��ل��ول 
التجارة  م��ن��ازع��ات  لت�صوية 
مهمة  اأداة  باعتباره  ال�صتثمار، 
جلذب ال�صتثمار وتنمية العمال 
الجتماع  ح�رش  وا�صتدامتها. 
الت�صال  خا�صية  عرب  بعد  عن 
ال�صويدي  را�صد  حممد  املرئي 
مركز عجمان  رئي�س جلنة  نائب 
التجاري  والتحكيم  للتوفيق 
خليفة  واأحمد  اللجنة  واأع�صاء 
للمركز.  العام  الأمني  املويجعي 
العمل  �صري  الجتماع  وناق�س 

العام  نتائج  على  والط����الع 
ال�صابق وخطة عمل املركز للعام 
اجلاري واجلهود املبذولة لتقدمي 
خدمات ذات قيمة م�صافة تخدم 
اأع�صاء ومتعاملي غرفة عجمان.

�صري  اآل��ي��ات  الجتماع  وت��ن��اول 
اإليه  و�صلت  وما  باملركز  العمل 
امل�صجلة  للدعاوى  الج���راءات 
ومتابعة اأعمال الهيئات امُل�صكلة، 
كما ناق�س احل�صور تعديل لئحة 

املطبقة  التحكيم  واتعاب  ر�صوم 
للمتغريات  ومراعاتها  باملركز 
جائحة  تبعات  فر�صتها  التي 
كوفيد � 19 مبا ي�صهم يف تخفيف 
العباء عن كاهل اأطراف الق�صايا 

وعمالء املركز ب�صكل عام.
على  بالطالع  اللجنة  وقامت 
للف�صل  امُل�صكلة  الهيئات  اأعمال 
على  الط��الع  ومت  الدعاوي،  يف 
النهائية  الح��ك��ام  م�����ص��ودات 

ال��دع��اوي  بع�س  يف  ال�����ص��ادرة 
والتي ا�صدرتها الهيئات امل�صكلة 
�صابقًا، بالإ�صافة اإىل الطالع على 
الطلبات اجلديدة املقدمة للمركز 
املحكمني  جداول  اىل  لالنت�صاب 
املنت�صبني  اخل����رباء  وق��ائ��م��ة 
ل��ل��م��رك��ز. ون��اق�����س احل�����ص��ور 
اطار  املركز يف  اج��راءات  لئحة 
ل�صمان  امل�صتمرة  املراجعات 
الجراءات  وت�رشيع  الآداء  جودة 

املتبعة.  املمار�صات  اف�صل  وفق 
عجمان  مركز  ان  بالذكر  جدير 
التجاري  والتحكيم  للتوفيق 
املنازعات،  "ف�س  خدمات  يقدم 
واخل���رباء،  املحكمني  وج���داول 
املتعلقة  ال�صت�صارات  وتقدمي 
والتدريب،  والتاأهيل  بالتحكيم، 
خالل  من  التحكيم  ثقافة  ون�رش 
الندوات واملحا�رشات واملوؤمترات 

القانونية املتخ�ص�صة".

�سراكة لتعزيز توا�سل التحاد للطيران مع الم�سافرين 
لال�ستجابة لمتطلبات ال�سفر المتّغيرة

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
م��وّرد   ،15below دخلت 
ال��رك��اب  اإخ���ط���ارات  من�صة 
�رشاكة  يف  العامل،  يف  الآلية 
لتطوير  للطريان  الحت��اد  مع 
بالناقلة  توا�صل خا�س  نظام 
ال�صفر  ملتطلبات  لال�صتجابة 
ظل  يف  با�صتمرار  املتّغرية 
ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا 
كي،  نيكول  وق��ال  امل�صتجد. 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
كان  لطاملا   :15below
ال�رشورية  املعلومات  غياب 
التوتر  يف  اأ�صا�صيًا  ع��ام��اًل 
عند  الكثريون  به  ي�صعر  الذي 
ال�صفر. ويف الوقت الذي تتغري 
فاإن  با�صتمرار،  القوانني  فيه 
للغاية  مهم  الفّعال  التوا�صل 
عملنا  اإن  امل�صافر.  ل��راح��ة 
امل�صافر  مينح  الحت���اد  م��ع 
املزيد من ال�صيطرة من خالل 
وبعيدة  �صل�صة  �صفر  جتربة 
لدينا  حني  يف  املخاطر،  عن 
الكثري من الأمور املهمة التي 

علينا التفكري بها.
 15below من�صة  وتت�صل 
احل��ج��وزات  بنظام  مبا�رشة 

للطريان،  ب��الحت��اد  اخل��ا���س 
الطريان  ل�رشكة  ي�صمح  م��ا 
ب��ال��ت��وا���ص��ل ت��ل��ق��ائ��ي��ًا مع 
امل�����ص��اف��ري��ن ب��ا���ص��ت��خ��دام 
م��ع��ل��وم��ات احل���ج���ز. وم��ع 
ت��وف��ر ج��م��ي��ع امل��ع��ل��وم��ات 
ينعم  اإليها،  يحتاجون  التي 
ال�صيوف بتجربة �صفر �صل�صة 
احلاجة  دون  م��ن  ومريحة 

لالنتظار والوقوف يف الطابور 
وال��ت��وا���ص��ل اجل�����ص��دي غري 

ال�رشوري يف املطار.
الرئي�س  ماير،  فرانك  وق��ال 
الرقمية  لل�صوؤون  التنفيذي 
يف جمموعة الحتاد للطريان: 
لعب  ه��ي  للطريان  الحت���اد 
التحّول  م�صرية  يف  عاملي 
ال��ط��ريان.  قطاع  يف  الرقمي 

القيود  تخفيف  ب���دء  وم���ع 
على ال�صفر، تقع على عاتقنا 
حلول  عن  البحث  م�صوؤولية 
مبتكرة تعزّز من جتربة ال�صفر 
ل�صيوفنا. اأ�صبح �صمان �صحة 
من  كجزء  ال�صيوف  و�صالمة 
رحلة ال�صيف اجلديدة، عاماًل 
اأن  كما  اأعمالنا،  من  اأ�صا�صيًا 
 15below م��ع  �رشاكتنا 

حمورية لتحقيق هذا الهدف.
قام  ال��ت��ي  الأب��ح��اث  تظهر 
ب��ه��ا احت����اد ال��ن��ق��ل اجل��وي 
من   %72 اأن  )اإي��ات��ا(  ال��دويل 
امل�صافرين يرغبون باحل�صول 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات حم��ّدث��ة 
خالل  الذكية  اأجهزتهم  على 
رحلتهم، كما اأن كل 3 من بني 
5 اأ�صخا�س يرغبون باحل�صول 
يف  مبا�رشة  حتديثات  على 
على  تغيري  اأي  ح�صول  حال 
جتربة  اأن  وعلمًا  رحلتهم. 
امل�صافر تبداأ مع عملية احلجز 
اإىل  ال��و���ص��ول  عند  وتنتهي 
الوجهة الأخرية، ت�صمح �رشاكة 
 15below م��ع  الحت����اد 
واملحّدث  امل�صتمر  بالتوا�صل 
م��ع ال�����ص��ي��وف خ���الل ف��رة 

الرحلة.

رئي�س مجل�س العمل اللبناني: ت�ساعد وتيرة ال�ستعداد لإك�سبو 
ي�سّرع بالعودة الكاملة للأن�سطة القت�سادية 

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
�صفيان  امل��ه��ن��د���س  ق���ال 
ال�صالح، رئي�س جمل�س اإدارة 
جمموعة �رشكات فايربك�س، 
للعمل  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ت�صاعد  »ي�صهم  اللبناين: 
ال�صتعداد ل�صت�صافة اإك�صبو 
الكاملة  دبي 2020 بالعودة 
الأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة 
واحلياة الطبيعية، بالتزامن 
يف  اللقاحات  ت�رشيع  مع 
ي�صكل  وال���ذي  الإم�����ارات، 
اإجن���ازات  مل�صرية  ام��ت��داداً 
الإم������ارات امل��ت��ف��ردة يف 
لفتًا  القطاعات«،  خمتلف 
يتجه  املقاولت  قطاع  اإىل 
التو�صع بال�صتفادة من  اإىل 
الذكاء ال�صطناعي، وتطوير 
بها  العاملة لالحتفاظ  اليد 
ال�صتفادة  تعزز  بطريقة 
»ي�صهد  واأ�صاف:  للجانبني. 
ق��ط��اع امل��ق��اولت ال��ع��ودة 
نتيجة  للثقة  التدريجية 
اتخذتها  التي  الإج����راءات 
اللقاحات  توفري  يف  الدولة 
لن�صبة  للو�صول  وخطتها 
50% من ال�صكان خالل فرة 
على  احل��ف��اظ  م��ع  ق�صرية 

الحرازية  الإجراءات  اتخاذ 
ما  مرحلة،  لكل  املالئمة 
عجلة  اإع���ادة  يف  �صي�صهم 
القت�صاد اإىل الدوران ب�صورة 
ت�صاعد  عن  ف�صاًل  طبيعية، 
ل�صت�صافة  ال���ص��ت��ع��داد 
وال��ذي   ،2020 دب��ي  اإك�صبو 
الإيجابية  اآث���اره  تنعك�س 
خمتلف  على  والتحفيزية 
مقدمتها  ويف  القطاعات، 
ال��ذي  وال��ع��ق��ار  ال�صياحة 
نتيجة  متزايداً  اإقباًل  ي�صهد 
بالإقامة  املرتبطة  القرارات 
اجلن�صية  ومنح  الذهبية 
واحلوافز ال�صتثمارية وتطور 
خمتلف  يف  الرقمية  البنية 

واأ�صار  الأع��م��ال«.  قطاعات 
امل��ق��اولت  ق��ط��اع  اأن  اإىل 
املحركة  القطاعات  يت�صدر 
لالأن�صطة القت�صادية، ويوفر 
اإىل  فر�س عمل كثرية، لفتًا 
البيئي يف  التو�صع العقاري 
خا�صة  املتباعدة  املناطق 
حيث  كورونا،  جائحة  بعد 
ال�رشكات  م��ن  العديد  ب��داأ 
بيئة  توفر  فنادق  بناء  يف 
اآم��ن��ة وم��ع��ززة ل��الإج��راءات 
»اإن  وق����ال:  الح���رازي���ة. 
الإمارات يف قطاع  توجهات 
ال�صناعة ت�صكل قاطرة التطور 
يف املنطقة، وتوؤ�صل لنموذج 
على  الع��ت��م��اد  يف  مبتكر 
م�صرياً  املتطورة،  ال�صناعة 
اإىل اأن التنمية ال�صناعية من 
اأهم ركائز التنمية ال�صاملة، 
امليزان  التوازن يف  وحت�صن 

التجاري واملدفوعات«.
جمموعة  تنوع  ب��اأن  ون��وه 
من�صة  ي��وف��ر  ف��اي��ربك�����س 
قطاع  يف  للعمل  متكاملة 
رئي�صي  ك��م��ق��اول  ال��ب��ن��اء 
يعمل  حيث  ل��الإن�����ص��اءات، 
 12 م��ن  اأك���ر  باملجموعة 
ح�صل  وعامل  موظف  األ��ف 

غالبيتهم على اللقاح.

دبي ـ )الوحدة(:
الثنني،  يوم  الإم��ارات  طريان  اأعلنت 
كاملعتاد  عملياتها  ا�صتئناف  عن 
 /151 كيه  )ئ��ي  الرحلتني  بت�صيري 
والعا�صمة  دبي  بني   )152 كيه  ئي 
من  اعتباراً  كوبنهاغن  الدمناركية 

الأربعاء املقبل 10 فرباير اجلاري.
الإمارات  طريان  با�صم  متحدث  وقال 
ال�صلطات  مل��ت��ط��ل��ب��ات  "وفقًا   :
على جميع  يتعني  فاإنه  الدمناركية، 
كوبنهاغن  اإىل  امل�صافرين  الركاب 
 )PCR( اخ��ت��ب��ار  ���ص��ه��ادة  ت��ق��دمي 
�صلبية  نتيجة  اأو  �صلبية   19 كوفيد- 
 Rapid( لختبار الأنتيجني ال�رشيع
لهم  ي�صمح  حتى   )Antigen

بال�صعود اإىل الطائرة".
ينبغي  "كما  امل��ت��ح��دث:  واأ���ص��اف 

اإجراء الختبار يف غ�صون 24 �صاعة 
الطائرة يف حمطة  اإىل  ال�صعود  قبل 
دبي  مطار  يف  ويتوفر  امل��غ��ادرة. 
اختبار  باإجراء  خا�س  مرفق  الدويل 
الأنتيجني ال�رشيع لفح�س امل�صافرين 
اختبار  �صهادة  يحملون  ل  الذين 

�صلبية قبل �صعودهم اإىل الطائرة".
ي�صار اإىل اأن طريان الإمارات مل توقف 
تقوم  ولكن  كوبنهاغن  اإىل  رحالتها 
اإىل  واح��د  اجت��اه  يف  رحلة  بت�صيري 

دبي.
وتقوم الناقلة بت�صيري 5 رحالت بني 

دبي وكوبنهاغن اأ�صبوعيًا.
مملكة  بقرار  الإم��ارات  دولة  ورحبت 
عن  املوؤقت  التعليق  رفع  الدمنارك 
اعتباراً  الدولة  من  القادمة  الرحالت 
فرباير  من  ال�صابع  الأح��د،  اأم�س  من 

اجلاري.

»طيران 
الإمارات« 
ت�ستاأنف 

عملياتها 
كالمعتاد 
بين دبي 

والدنمارك

اإلى  »اأدنيك«ت�سم فندقين لـ»اأنانتارا«في اأبوظبي 
محفظتها المتخ�س�سة في القطاع  

اأبوظبي  ـ وام: 
 اأعلنت �رشكة اأبوظبي الوطنية 
اإح��دى  /اأدن��ي��ك/،  للمعار�س 
ال�رشكات التابعة ل� "القاب�صة" 
فندقي  ان�صمام  عن   ،/ADQ/
�صري  جزيرة  اأنانتارا  "منتجع 
و"ق�رش  اأبوظبي"  يا�س  بني 
ال�صحراء  منتجع  ال�����رشاب 
اإىل حمفظتها  اأنانتارا"  باإدارة 
املتخ�ص�صة يف قطاع الفنادق، 
لريتفع بذلك عدد الفنادق التي 
ت�صمها اأدنيك حتت مظلتها اإىل 
األوفت  خم�صة فنادق مبا فيها 
جيت  كابيتال  واأنداز  اأبوظبي 
اإك�صل،  لندن  واألوفت  اأبوظبي 
تطبيق  ع��ل��ى  ت�����رشف  ح��ي��ث 
يف  العاملية  ال�صيافة  معايري 
بال�رشاكة  الفنادق  هذه  جميع 

مع اإدارة جميع هذه الفنادق.
رئي�س  كالكمان  ي��اب  وق��ال 
حم���اف���ظ ا���ص��ت��ث��م��اري��ة يف 
"يعزز   :/ADQ/ "القاب�صة" 
اأنانتارا  منتجعي  ان�صمام 
يا�س  بني  �صري  ج��زي��رة  يف 
حمفظة  اإىل  ال�����رشاب  وق�رش 
اأبوظبي  مكانة  للفنادق  اأدنيك 

كمركز عاملي ل�صياحة الأعمال 
ثقٍة  على  ون��ح��ن  وال��رف��ي��ه، 
املنتجعني  هذين  انتقال  باأّن 
�صريفع  اأدن��ي��ك  حمفظة  اإىل 
لها  ويتيح  تناف�صيتها  م��ن 
ل��زّوار  جديدة  جت��ارب  توفري 
امل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات يف 
جهته،  ومن  املقبلة".  املرحلة 
ال��ظ��اه��ري  م��ط��ر  حميد  ق���ال 
والرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
اأبوظبي  ل�رشكة  التنفيذي 
"اأدنيك"  للمعار�س  الوطنية 
التابعة  ال�رشكات  وجمموعة 

منتجعي  باإ�صافة  "نفخر  لها: 
اأنانتارا اإىل حمفظتنا للفنادق، 
بالإ�صافة  اأدنيك،  تتمتع  حيث 
قطاع  يف  املتميز  اأدائ��ه��ا  اإىل 
الفعاليات  وا�صت�صافة  تنظيم 
واملعار�س احلائزة على جوائز، 
يف  بالنجاحات  حافل  ب�صجٍل 
متتلكها،  التي  الفنادق  جمال 
ك��م��ا ت��ت��ع��اون ال�����رشك��ة عن 
امل�صّغلة  اجل��ه��ات  م��ع  كثب 

اأخرى  م�صهورة  دولية  لفنادق 
لتحقيق اأعلى معايري ال�صيافة 
تعزيز  القرار يف  هذا  و�صي�صهم 
تناف�صية ال�رشكة وقدرتها على 
القت�صادية  امل�صاهمات  زيادة 
املبا�رشة وغري املبا�رشة لقطاع 
الفنادق وال�صيافة يف اأبوظبي، 
مكانتها  تر�صيخ  ع��ن  ف�صاًل 
عا�صمة اإقليمية لقطاع �صياحة 

الأعمال".

مجل�س �سيدات اأعمال دبي يطلق تطبيقاً ذكياً 
مجانياً على»غوغل بالي«و»اآب �ستور«

دبي ـ )الوحدة(:
اأطلق جمل�س �صيدات اأعمال 
دبي، تطبيقه الذكي املتوافر 
على متجري »غوغل بالي« 
ليواكب  ���ص��ت��ور«،  و»اآب 
الراهنة،  املرحلة  متطلبات 
وي���ع���زز ج����ودة و���رشع��ة 
املجل�س  خدمات  وكفاءة 
اإط��ار  يف  وذل��ك  لأع�صائه، 
التزامه بدعم التحول الذكي 
يف ن�صاطاته، وت�صهياًل على 
من  ال�صتفادة  يف  اأع�صائه 
واأكد  املتنوعة.  امتيازاته 
اأن  ل��ه،  بيان  يف  املجل�س 
املتاح  ال��ذك��ي  التطبيق 
املجل�س  لأع�صاء  جمانًا 
نقلة  الأع�������ص���اء،  ول��غ��ري 
نوعية يف م�صتوى اخلدمات 
املقدمة، اإذ مت ت�صميمه وفق 
اأف�صل املعايري واملمار�صات 
���ص��ه��ول��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ال���ص��ت��خ��دام، وال��و���ص��ول 
والبيانات،  للمعلومات 
و�رشعة  الأداء  وفاعلية 
اإذ ميكن لالأع�صاء  الت�صفح، 
ال��و���ص��ول م��ن خ��الل��ه اإىل 
العديد من خدمات املجل�س 

ومنازلهم.  مكاتبهم  م��ن 
العديد  التطبيق  ويحتوي 
مل�صتخدميه،  امل��زاي��ا  م��ن 
قائمة  على  التعرف  مثل 
املختلفة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
م��ن ور����س ع��م��ل ون���دوات 
ينظمها  اإلكرونية  تدريبية 

اإظهار  عن  ف�صاًل  املجل�س، 
املطلوب  الفعاليات  �صجل 
ح�صورها من قبل امل�صتخدم، 
كما يتوافر به دليل الأع�صاء، 
التعرف  اإمكانية  اإىل  اإ�صافة 
الرويجية  العرو�س  على 

اخلا�صة.

 نيويورك ـ )وكالت(:
 60 الثنني،  يوم   برنت  خام  �صعر  جتاوز 
اأكر من  دولرا للربميل، للمرة الأوىل منذ 
امل�صتثمرين  تفاوؤل  ي��زداد  وقت  يف  عام، 
تعايف  بدء  مع  النفط  على  الطلب  حيال 
اأزم��ة  تداعيات  م��ن  العاملي  القت�صاد 

كورونا.
وارتفع �صعر برميل النفط بن�صبة 1.26 يف 

املئة، لي�صّجل 60.19 دولرا. 
انتع�صت  وق��ت  يف  الرت��ف��اع  ه��ذا  وياأتي 
اللقاحات،  اإط��الق  خلفية  على  الأ���ص��واق 
بفريو�س  العدوى  انت�صار  �رشعة  وتراجع 
النواب  باإقرار  املرتبطة  والآم��ال  كورونا، 
بايدن  ج��و  الرئي�س  حزمة  الأم��ريك��ي��ني 

ال�صخمة لتحفيز القت�صاد.
يف  اأ�صابيع  منذ  ارتفاعا  اخلام  وي�صّجل 
لإنقاذ  لتمرير حزمته  بايدن  ي�صغط  وقت 
تريليون   1.9 قيمتها  البالغة  القت�صاد 
كبرية  نقدية  مبالغ  ت�صمل  والتي  دولر، 

ورفع احلد الأدنى لالأجور.
جانيت  الأمريكية  اخلزانة  وزي��رة  قالت 
باأكملها  احلزمة  اإق��رار  مت  اإذا  اإن��ه  يلني، 
"ف�صنعود اإىل التوظيف ب�صكل كامل العام 

املقبل".
انتقال  مبعّدل  املرتبطة  البيانات  وتعطي 
العدوى جرعة اأمل اإ�صافية، يف وقت �صهد 
منذ  للعدوى  معدل  اأقل  املا�صي  الأ�صبوع 
اأكتوبر، فيما بداأت احلكومات تنظيم برامج 

التطعيم.
ويف وقت �صابق الثنني، لم�س خام برنت 
ت�صليم اأبريل 60.06 دولراً للربميل، ذروته 

منذ يناير من العام املا�صي.
الثنني  يوم   ا�صتحقاق  اأقرب  عقد  و�صجل 
59.98 دولرا بحلول ال�صاعة 05:37 بتوقيت 
غرينت�س، مرتفعا 64 �صنتا، مبا يعادل 1.1 

باملئة.
غرب  الأم��ري��ك��ي  اخل��ام  عقود  وتقدمت 
�صنتا   65 مار�س  ل�صهر  الو�صيط  تك�صا�س 
اأو 1.1 باملئة اإىل 57.50 دولرا، يف اأعلى 

م�صتوى منذ يناير من العام املا�صي.



دبي ـ وام:

اأطلقت وزارة التغ���ر املناخي والبيئة الدورة الأوىل 

م���ن اأ�سبوع البت���كار يف اخلدم���ات البيطرية خالل 

الف���رة من 8 اإىل 11 فرباير اجل���اري، وذلك يف اإطار 

جهودها لتعزي���ز �سالمة وا�ستدام���ة وزيادة الرثوة 

احليوانية ودعم ال�ستثمار يف هذا املجال.

وتقام فعاليات الدورة الأوىل من الأ�سبوع – افرا�سيا 

– تطبيق���ًا لالإجراءات الحرازي���ة اخلا�سة بجائحة 
كوفيد – 19، و�سمانًا للحفاظ على ال�سحة العامة.

وياأتي تنظيم الأ�سبوع تعزيزا ملبداأ البتكار وتوظيف 

التكنولوجيا احلديثة وتطويراً ملنتدى امل�ستح�رضات 

البيطرية الدوائية ال���ذي نظمته الوزارة �سابقًا لعدد 

من الدورات �سمن ا�سراتيجيته���ا لتحقيق ا�ستدامة 

الرثوة احليوانية و�سالمة الغذاء.

وت�سم���ل فعاليات الأ�سب���وع تنظي���م جمموعة من 

الن���دوات واجلل�سات الفرا�سية ملناق�سة مو�سوعات 

تطوي���ر املنتج���ات البيطرية اعتم���اداً على توظيف 

احدث التقنيات العاملية، واملعاير التنظيمية للطب 

البيط���ري، وتكامل اخلدم���ات البيطرية يف ا�ستخدام 

امل�سادات البكتري���ة ومقاومتها، واملعاير الدولية 

حلماية ورعاية احليوان���ات، وبالإ�سافة اإىل مناق�سة 

جمموعة وا�سعة من م�ستجدات المرا�ض احليوانية.

اأبوظبي ـ وام:

نظم "مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات"، اأم�ض 

الأول، حما����رضة عن ُبعد حت���ت عنوان "املعرفة 

يف ع�رض الذكاء ال�سطناعي"، األقاها د. �ساجناي 

نادكارين، باحث وخبر يف البتكار بدولة الإمارات 

العربية املتحدة، وذلك يف ختام فعاليات معر�ض 

"تريندز" الفرا�س���ي الأول للكتاب الذي �ساركت 
في���ه العديد من مراكز البح���وث والدرا�سات ودور 

الن�رض العربية والدولية.

وكان املعر����ض قد اأقيم خ���الل الفرة ما بني 24 

يناي���ر وال�سابع م���ن فرباي���ر 2021، حتت �سعار 

"الطريق اإىل املعرفة"، لتاأكيد اأهمية دور املعرفة 
يف تعزي���ز القوة الناعمة للدول، وباعتبارها اأحد 

احلق���وق الرئي�سية التي ل غن���ى عنها يف تقدم 

ال�سعوب ونه�ستها الفكرية والثقافية.

ويف تقدميه للمحا�رضة، اأكد د. �ستيفن ليو، الباحث 

باإدارة التكنولوجيا املتقدمة والذكاء ال�سطناعي 

يف "مركز ترين���دز للبحوث وال�ست�س���ارات"، اأن 

ال���ذكاء ال�سطناع���ي �سيقود ث���ورة املعرفة يف 

امل�ستقبل يف املجالت املختلفة، وبال�سكل الذي 

ينعك�ض اإيجابًا عل���ى حياة الب�رض، فالتعلم الآيل 

الذي يعتمد عل���ى تكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي 

ب���ات اأهم و�سائ���ل اكت�ساب املعرف���ة يف الع�رض 

احلديث.

واأ�سار لي���و اإىل اأن هناك العديد من اأنظمة الذكاء 

ال�سطناع���ي باتت ترتبط ب�س���كل وثيق باإنتاج 

املعرف���ة واكت�سابها، وتوظيفه���ا ل�سالح الرتقاء 

بحي���اة الب����رض، كما ه���ي احل���ال يف لقاحات 

"كوفي���د-19"، ويف الرجم���ة اللغوي���ة وغرها 
العديد من املجالت.

ويف م�ستهل املحا�رضة، اأك���د �ساجناي نادكارين 

اأن بناء القدرات يف جم���ال التكنولوجيا والذكاء 

ال�سطناع���ي وباقي جمالت الث���ورة ال�سناعية 

الرابع���ة من �ساأن���ه اأن يعزز الق���درات املعرفية 

والتنموية للدول يف املجالت املختلفة.
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اأبوظبي ـ الوحدة:

انطلقت م�ساء اأم����ض الأول الأحد من دار 

التحدي والالم�ستحي���ل "اأبوظبي الأمل"، 

اأم�سي���ات برنام���ج املنكو����ض يف  اأوىل 

"مو�سم���ه الث���اين"،  ال���ذي تنظمه جلنة 
اإدارة املهرجان���ات والربام���ج الثقافي���ة 

والراثية باأبوظبي، وعلى الهواء مبا�رضًة 

م���ن م�رضح �ساط���ئ الراحة ع���رب قناتي 

بينونة والإم���ارات، وق���د مت بث احللقة 

بدون جمهور؛ نظراً لاللتزام بتطبيق كافة 

والوقائية، وحر�سًا  الحرازيِة  الإجراءات 

على �سالمة اجلمهور والعاملني.

وب���داأت ف�سول املو�سم الث���اين مع عذب 

الق�سيد لباين الدار القائد املوؤ�س�ض ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، 

من خالل اأبيات �سعرية مقتب�سة من ثالث 

ق�سائد من ق�سائده:

�صابه محمد  �صاعرنا  �صاب  "لي 
قرٍم ومعنا كم خيار الاّلبه           

لكّن عوق الوّد لي عايابه  

�ضهٍم خ�ضع لّلي ينير اثيابه  

ع�ضاه ينعم به ويتهّنا به 

في خلوٍة ما حد ِيْقَرع بابه"

***

"لي يحبك تعرف م�ضيره
والمعاني لي ي�ضويها

يبتهج بك زّد عن غيره

 وتن�ضرح نف�ضه لغاليها

قبل ال ي�ضرع بتف�ضيره

 تلتمح فالعين طاريها"
***

وقتي وال ح�ّضيت  بطيب  ِعدت  �ضِ ما  "اأنا 
  اإالّ بوجودك �ضفْت وقـتي ولـّذاتـه

لك ُموَقٍع في داخل القلب بَه حّطيت

حّبك ملك قلبي تحّكم ِبنب�ضاته"

ومت اأداء ه���ذه الق�سائ���د ب�س���وت الفنان 

الإماراتي املميز "عي�سه املنهايل"، الذي 

قدم و�سل���ة غنائية من هذه الق�سائد يف 

مطلع احللقة، وقال املنهايل عقب انتهاء 

فقرت���ه: "اإن برنام���ج املنكو����ض ي�ساهم 
ب�سكل كب���ر يف تر�سيخ م���وروث اآبائنا 

واأجدادن���ا ونقله عرب الأجيال، حيث اأعاد 

الربنام���ج حل���ن املنكو����ض للظهور يف 

الإمارات واخلليج العربي".

واأََطلَّْت مقدم���ة الربنامج الإعالمية هدى 

اخلري���ف وهي تردد اأبي���ات �سعرية جاء 

فيها:

�ضالم لعّلك  خالد  اأبو  يا  "�ضكراً   
 يا وافٍي ك�ضب الوفا لك عادة

رغم الظروف اللي تحيط العالم

اأمرت   بالمنكو�س في ميعاده

التحدي "اأبوظبي" قد 
وقد عر����ض الربنام���ج تقري���را بعنوان 

"اأبوظب���ي قد التح���دي"، اأ�س���ار فيه اإىل 
ا�ستم���رار �سم�ض الثقاف���ة )اأبوظبي( بنرث 

�سياءه���ا ل���كل العامل بالف���ن والأ�سالة 

واملوروث، ومد ج�س���ور التوا�سل وتعزيز 

الوع���ي واملعرفة والأه���داف احل�سارية 

الرائدة.

واأو�سح التقرير اأن جلنة اإدارة املهرجانات 

والربام���ج الثقافية والراثي���ة باأبوظبي 

اأطلقت "برنام���ج املنكو�ض"، انطالقا من 

روؤية قيادتنا احلكيم���ة لإحياء املوروث 

 وتعزي���ز دوره يف بن���اء الهوية الوطنية، 

وتر�سيخًا ملفهوم مقولة باين الدار ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 

  »من لي�ض له ما�ٍض، لي�ض له حا�رض ول 

م�ستقبل«، وقد حقق الربنامج يف املو�سم 

الأول جناحًا كب���راً، توزَّع���ت تفا�سيله 

العذبة  ال�ساب���ة والأ�سوات  بني املواهب 

والق�سائ���د، من خالل اأم�سيات اأخذتنا اإىل 

ذكريات املا�سي الت���ي توارثها اأجيالنا، 

ور�سمت لوح���ة خمتلفة الأل���وان، حيث 

جمالية ال�س���وت وطول النف����ض واإتقان 

اللحن، اإىل جانب تعزي���ز الوعي لإعادة 

اإحياء املوروث املعنوي وغر�سه يف دروب 

اأجيالنا.

 واأ�سار اإىل اأن اأبوظبي زرعت الأمل يف كل 

الدروب، معلنة املو�سم الثاين من برنامج 

املنكو�ض رغم كل التحديات التي فر�ستها 

جائحة كورونا على العامل، وقد ا�ستطاع 

الربنامج الو�س���ول اإىل بلدان امل�سركني 

واحت�س���ن اأ�سواته���م ليقدمها يف من�سة 

التقييم عرب و�سائل التوا�سل الفرا�سية، 

لي�ستمر الربنام���ج يف البحث عن فار�ض 

املنكو�ض، ولتلتقي جمدداً اأجمل الأ�سوات 

واملع���اين والقوايف عل���ى م�رضح �ساطئ 

الراحة باأبوظبي.

اأع�ساء جلنة التحكيم

ت�سم جلن���ة حتكيم برنامج املنكو�ض كاًل 

من ال�ساعر الإماراتي حممد م�سيط املري، 

اأحد اأعمدة فن املحاورة يف اخلليج، ومن 

الكويت الناق���د الأكادميي الدكتور حمود 

اجلل���وي ع�سو هيئ���ة التدري�ض يف ق�سم 

اللغة العربية يف كلية الربية الأ�سا�سية، 

وال�ساعر واملن�س���د �سايع فار�ض العيايف 

)الذي �سج���ل ح�سوره بتقني���ة الت�سال 

املبا�رض من اململكة العربية ال�سعودية(.

وقد تقدم اأع�س���اء جلنة التحكيم بال�سكر 

اإىل قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة، 

ودوره���ا املمي���ز يف احل���د م���ن انت�سار 

كورونا، كما تقدم���وا بال�سكر اإىل �ساحب 

ال�سم���و ال�سيخ حممد بن زاي���د اآل نهيان 

ويل عه���د اأبوظب���ي نائب القائ���د العلى 

للق���وات امل�سلح���ة، ودعم���ه الالحمدود 

لربامج وم�ساريع �سون الراث.

اآلية التناف�ض يف الربنامج

يتناف�ض خالل الربنامج 18 مت�سابقا من 

خالل خم�ض مراحل رئي�سية، حيث تت�سمن 

املرحلة الأوىل 3 اأم�سيات تنق�سم درجاتها 

اإىل 50 درجة للجنة التحكيم و 50 درجة 

لت�سويت امل�ساهدين عرب موقع الربنامج 

اأو   )www.almankous.ae(

التطبي���ق اخلا����ض ب���ه، ويف كل اأم�سية 

يتناف����ض 6 مت�سابقني يتاأهل منهم اثنان 

بقرار جلنة التحكي���م واثنان بالت�سويت، 

ويك���ون جمم���وع املتاأهل���ني للمرحلة 

الثانية 12 مت�سابقًا، �سيتناف�سون بدورهم 

من خالل اأم�سيت���ني تنق�سم درجاتها اإىل 

50 درج���ة للجنة التحكي���م و 50 درجة 

للت�سوي���ت، ويتاأه���ل يف كل حلقة اثنان 

بقرار جلنة التحكيم واثنان بالت�سويت.

ويف املرحل���ة الثالث���ة )رب���ع النهائية( 

ي�س���ارك 8 مت�سابق���ني يف اأم�سية واحدة 

ويتاأهل منهم 6 مت�سابقني )2 بقرار جلنة 

التحكي���م و4 بالت�سويت( والدرجتان 50 

للجنة التحكي���م و50 للت�سويت، اأما يف 

املرحلة الرابعة )ن�سف النهائية( يتناف�ض 

6 مت�سابق���ني يف اأم�سي���ة وتقي���م جلنة 

التحكي���م اأداء املت�سابقني من خالل 60 

درج���ة تنق�سم اإىل 30 درجة خالل احللقة 

و30 درجة خالل احللقة النهائية وبدون 

خ���روج اأي مت�سابق ويق���وم امل�ساهدون 

بالت�سويت لنجمهم املف�سل، ويف املرحلة 

اخلام�سة )النهائية( يتناف�ض املت�سابقون 

ال� 6 ويتم يف نهاية احللقة جمع درجات 

جلنة التحكيم من 60 درجة مع ت�سويت 

امل�ساهدي���ن من 40 درج���ة، وبناًء على 

املجم���وع يت���م ترتي���ب املت�سابقني من 

ال�ساد�ض اإىل الأول.

ويح�سل الفائ���ز باملركز الأول على 500 

األف درهم اإمارات���ي، بينما يح�سل الفائز 

باملرك���ز الث���اين على 300 األ���ف درهم، 

والثال���ث على 200 األف دره���م، والرابع 

على 150 األف درهم، واخلام�ض على 100 

األف درهم وال�ساد�ض على 50 األف درهم.

التناف�ض خالل احللقة

تتمثل اآلي���ة التناف�ض يف الربنامج خالل 

احللقة من خالل مروري���ن اأمام ال�سا�سة، 

ويف امل���رور الأول يكون املت�سابق ملزمًا 

باللحن الذي تختاره اللجنة، فيما يختار 

املت�سابق 4 اأبي���ات �سعرية من اختياره 

لتاأدية اللح���ن اأمام اللجنة ويتم تقيميه 

يف ه���ذا املرور  وفق معاير دقيقة تاأخذ 

بع���ني العتبار جمالي���ة ال�سوت وقوته 

وطريق�������ة الأداء واإتق���ان اللحن وطول 

النف�ض.

وُيْعَطى املت�سابق يف املرور الثاين حرية 

اختيار حلن وبيت���ني، وذلك بهدف تقدمي 

املت�ساب���ق نف�سه للم�ساهدي���ن، ول يتم 

تقييم املت�سابق يف هذا املرور.

جنوم الأم�سية الأوىل

�سهدت احللقة م�ساركة 6 مت�سابقني من 4 

دول عربية، وهم:  �سعود �سامل اآل طينان 

م���ن الكويت، خلف بخي���ت اآل حفيظ من 

الإمارات، عل���ي اأحمد العقيلي من اليمن، 

�سال���ح ح�سني الهمامي م���ن ال�سعودية، 

خليفة بن عمر املن�س���وري من الإمارات، 

حممد اآل عامر من الكويت.

واعتلى اأول جنوم الأم�سية "�سعود �سامل 

اآل طين���ان من الكوي���ت"، من�سة م�رضح 

�ساطئ الراحة، حيث اأدى الأبيات التالية:

اأنا البارحة ونـيـت يــوم الـدلـوه يـنـود          

توعابـه اللـي  ي�ضهـر  ب�ضوٍت  واغطرف 

وا�ضاهر نجوم الليل لـو كـان مالـي فـود        

هـنــّي الـــذي يــرقــد بــنــوٍم تـهـنـابـه

ورود                ونّـــة مـحـيـٍم عـــدوه  ويـاونـتـي 

ونّـــة مـحـيـٍم عـــدوه ورود ويـاونـتـي 

تـرّزم الـى مـنـه اظـهـر الـدلـو جـذابـه          

تقـفـّوه مــن ديــرة االجـانـيـب كـ�ّضـابـه

وحظ���ي اأداءه باإطراء جلنة التحكيم التي 

و�سفته باملتنا�سق، واأنه قدم اأداء متميزاً، 

فيما قدمت اللجنة مالحظة يف انخفا�ض 

امل���د يف اأحد الأبيات، متمن���ني اأن يقدم 

الأف�سل يف املرة القادمة.

وكان النجم الثاين خلف بخيت اآل حفيظ 

من الإمارات، والذي قدم الأبيات التالية:

انا ال بغيت ا�ضج من طلعت المرقاب

  تعر�ضلي المقرود حظي وتنكيده

تداوج همومي فال�ضدر دوجة الركاب 

على موتٍر والعيد باكر مواعيده

على واحٍد في �ضامري عاد عمري �صاب 

  وال زال معلوق ال�ضماير مواريده

نزح وانتزح مني ودبر مع االجناب

 يبي موتري دونه ثمانين تبريده

وو�سفت���ه اللجن���ة باملمي���ز واملل���يء 

اللحن كان  بالإح�سا����ض، لكن جزيئي���ة 

حتت���اج لأداء اأقوى حيث اأن���ه خرج من 

اللحن وقد �سابه نوع من الرتباك.

اأما النجم الثال���ث "علي اأحمد العقيلي" 

من اليمن، فقد ق���دم اأداءه مردداً الأبيات 

التالية:

وما قال خو �ضالم بدا عالي ما بان 

  و�ضرفت انا واقليت عالي مراقيبه

و�ضفت الحوق منه و�ضفت ا�ضفل العلمان

   وحتى لهود الجو بانت م�ضاليبه

ويا الجو ال بلك ول�ضقاك من لمزان

 وجعل الحيا ما جاك قودة ت�ضابيبه

وبرقت  بي من �ضاحبي يا ورق ريحان 

و�ضاب الله الفرقا عوت منها الذيبه
واأ�سارت اللجنة اإىل متيز املت�سابق بطول 

النف�ض وقوة ال�س���وت وجماله، فيما كان 

اأداء اللح���ن مراجعًا، ومل يق���م بتاأديته 

وفق املطلوب.

وقدم جنم الأم�سية الرابع "�سالح ح�سني 

الهمامي م���ن ال�سعودية" اأداءه من خالل 

الأبيات التالية:

اإلى حل ليل الوجد يا الله ب�ضتر الحال     

العبرة غ�ضة  ومن  الزرقاء  الدمعة  من 

الرجال      من  ينزل  الدمع  عيب  يقولون 

ب�ضبره �ضبري  ما  القانون  ذا  قول  وانا 

بريال       �ضعرها  نا�ضد  يا  �ضحكتي  ترى 

�ضبره ورا  اإلي  و�س  ال�ضابر  يدري  وال 

اآمال  بقايا  فيني  البيت  برب  معلق 

كبره من  يكون  ال�ضيل  يبطئ  هوب  ال 
وق���د اأك���دت اللجن���ة اأن اأداءه اكتمل من 

حيث جمال ال�سوت وقوته واإتقان اللحن 

وطريق الأداء وط���ول النف�ض، ولكن اأداءه 

للحن كان فيه ارتب���اك، ويحتاج ل�سبط 

ب�سكل اأكرب.

خام�ض جنوم الليلة كان "خليفة بن عمر 

املن�سوري من الإم���ارات"، وردد الأبيات 

التالية:

الوني�س  عينا  عاد  ما  خير  جماعة  يا 

مالقاه وني�س  يدور  للي  عزتي 

البال من النا�س واال من الوقت العكي�س   

طراه للدنيا  عاد  ما  وحين  حين  بين 

يبي�س  معاليقه  التوحد  من  قلب  من 

من يلوم القلب في حاجة كانت غذاه

ومل كبد ج���ور الأي���ام حام�سها حمي�ض     

حم�سة النب اليماين على جمر الغ�سا

مدحت اللجن���ة اختياره املوفق لالأبيات، 

و�سوته اجلمي���ل وتاأديت���ه للّحن ب�سكل 

�سليم، ولكن هناك ق�رض ب�سيط يف النف�ض 

وبحاجة لتقويته اأكرث.

اآخر جنوم الأم�سي���ة "حممد اآل عامر من 

الكويت"، قدم الأبيات التالية:

امل�رضاف   على  ق�سيته  ليلي  البارحة  اأنا 

واحاكيها الطويله  را�س  على  اأ�ضرف 

زبنت الجبل يوم الجبل ما ي�ضيل خفاف   

بقاويها ماني  همووم  ي�ضيل  اأربه 

والزمان  والحزن  ودمعي  همومي 

اأحالف     تفتق جروحي كل ليلة وترميها

وجتدد طعون ن مبط�يه عامه��ا قد ط��اف  

وانا من طع�ون العام ماين بنا�سيها

وقد اأط���رب اأداءه جلن���ة التحكيم، وحاز 

على قبول اللجنة من حيث جمال ال�سوت 

وقوته واإتقان اللحن وطريقة الأداء وطول 

النف�ض.

"حممد اآل عامر" و "�سعود اآل طينان" اأول 
املتاأهلني للمرحلة القادمة

اأعلن���ت جلنة حتكيم برنام���ج املنكو�ض 

ع���ن تاأهل  حمم���د اآل عامر ب� 48 درجة، 

و�سع���ود بن �سامل اآل طينان ب� 47 درجة، 

اأما بقية املت�سابقني وهم )�سالح ح�سني 

الهمامي، خليفة بن عمر املن�سوري، خلف 

بخي���ت اآل حفيظ، علي اأحم���د العقيلي(، 

امل�ساهدين  وت�سوي���ت  دع���م  فينتظرون 

لهم على مدار اأ�سبوع، لتاأهل اثنان منهم 

للمحط���ة القادمة من امل�سابقة من خالل 

الت�سوي���ت عرب موق���ع برنامج املنكو�ض 

اأو   )www.almankous.ae(

التطبيق اخلا�ض به.

ويتجدد املوعد ي���وم الثالثاء القادم يف 

متام ال�ساعة العا����رضة م�ساًء على قناة 

بينونة وقناة الإمارات، وذلك �سمن اأم�سية 

ورحل���ة جديدة من اأم�سيات املنكو�ض يف 

املو�سم الثاين ومع �ستة جنوم جدد.

�سرة املنكو�ض

ا�ست�ساف���ت فق���رة �س���رة املنكو�ض يف 

الربنام���ج، �سمن حلق���ة م�سجلة، الراوي 

"حارب ب���ن �سامل املنه���ايل"، الذي قدم 
اأبياتًا جميل���ة اأداها على حلن املنكو�ض، 

تنق���ل  املا�س���ي  م���ن  ق�س�س���ًا  وروى 

الأجيال  توارثتها  حكاي���ات  للم�ساهدين 

املتعاقبة، مرتبطة باإرث الآباء والأجداد.

برنامج المنكو�س يبداأ مناف�ساته على لقب 

»فار�س المنكو�س«

»تريندز« ي�ست�سرف م�ستقبل 

المعرفة في ع�سر الذكاء 

اال�سطناعي

اأ�ضعار »ال�ضيخ زايد« ب�ضوت الفنان االإماراتي عي�ضه المنهالي

في ختام فعاليات معر�ضه االفترا�ضي االأول للكتاب

التغير المناخي والبيئة تطلق 

فعاليات اأ�سبوع االبتكار في 

الخدمات البيطرية

»محمد اآل عامر« و »�ضعود اآل طينان« اأول 

المتاأهلين للمرحلة القادمة

الراوي »حارب بن �ضالم المنهالي« �ضمن 

فقرة �ضيرة المنكو�س

اأبوظبي ـ وام:

نظمت بلدي���ة مدينة اأبوظبي ور�سة عمل داخلية عن 

ُبعد للقطاعات والإدارات والأق�سام بالبلدية ومكاتب 

قطاع البناء والإن�س���اء، للحديث عن متطلبات نظام 

اإمارة اأبوظبي لل�سالم���ة وال�سحة املهنية للكيانات 

عالية ومتو�سطة املخاطر، بهدف التعريف بها.

ودارت نقا�س���ات الور�س���ة حول عدد م���ن املحاور، 

م���ن بينه���ا الهي���كل الإداري لالإطار الع���ام لنظام 

اإم���ارة اأبوظب���ي لل�سالمة وال�سحة املهني���ة، واأدوار 

وم�سوؤوليات البلدية جتاهها، وكذلك اأدوار وواجبات 

اجلهات الأخ���رى ذات ال�سلة، بالإ�سافة اإىل التعريف 

بنظام الأداء الإلكروين لنظام اإمارة اأبوظبي لل�سالمة 

وال�سحة املهنية.

وقد اأو�ست الور�س���ة جميع املقاولني وال�ست�ساريني 

واملطورين العاملني يف قطاع البناء والإن�ساء �سمن 

النطاق اجلغ���رايف لبلدية مدين���ة اأبوظبي ب�رضورة 

اللتزام برفع التقاري���ر الربع ال�سنوية للوقوف على 

امل�ستجدات ب�س���كل دائم، به���دف معاجلة املخاطر 

الناجم���ة عن اأماكن العمل واإدارة كافة اجلوانب ذات 

العالقة بال�سالمة وال�سحة املهنية فيها.

بلدية اأبوظبي تنظم ور�سة عن 

متطلبات نظام اإمارة اأبوظبي لل�سالمة 

وال�سحة المهنية
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: وايت 
ستب للكهربائيات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2092116 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ياس الدوليه للحلول األمنيه - رشكة الشخص 

الواحد ذ م م

رخصة رقم CN - 2187116 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ فالح بن زايد بن سلطان ال نهيان من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ فالح بن زايد بن سلطان ال نهيان من ١٠٠٪ إىل ٦٠٪

تعديل مدير/ إضافة زايد خليفه زايد العبودى الزعاىب

تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ إضافة مبارك دويس عىل الخييىل )٤٠٪(

تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ م م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 YAS AL DAWALEIA SECURITY SOLUTIONS - من/  تجاري  إسم  تعديل 

الدوليه للحلول األمنيه - رشكة الشخص  SOLE PROPRIETOSHIP L.L.C - ياس 

 -  YAS AL DAWALEIA SECURITY SOLUTIONS L.L.C ذ م م إىل الواحد 

رشكة ياس الدولية للحلول األمنية ذ.م.م

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 

خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: طارق الرسكال ومشاركوه
رخصة رقم CN - 1031486 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل نسب الرشكاء/ نجمه حسن عىل ابراهيم املرزوقي من ٥٠٪ إىل 
٪٣٠

تعديل نسب الرشكاء / طارق حسني عبداللطيف الرسكال ال عىل من 
٥٠٪ إىل ٧٠٪

تعديل رأس املال/ من NULL إىل ١٥٠٠٠٠
تعديل شكل قانوين/ من رشكة تضامن إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 - TARIQ AL SARKAR & PARTNERS /تعديل إسم تجاري من
 TARIQ AL SARKAR & PARTNERS طارق الرسكال ومشاركوه إىل

L.L.C L.L.C - طارق الرسكال ومشاركوه ذ.م.م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: محمد نصار الحق لتصليح األدوات الكهربائية ذ.م.م

عنوان الرشكة: مصفح، م ٣٦ - ق ٥٨ - محل رقم ٦، ملك: صالح عيل 
عبدالله الغيالين الجنيبي

 CN - 1099505 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
٢- تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه - محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم ٢١٥٦٠٠٢١٠٠
تاريخ التعديل ٧/2/٢٠٢١

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

مؤسسة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
التجهيزات املعدنية للتكنولوجيا

رخصة رقم CN - 1057889 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سلطان سعود محمد 

املعينى )100%(
محمد  سعود  حذف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالواحد املعينى
اإلعالن  هذا  عىل  اعتترتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: محب لنقليات العامة
رخصة رقم CN - 1061493 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فاضل حمد حميد )100%(
تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف امل سعيد راشد مطر البادي

محب   -  MOHB GENERAL TRANSPORT من/  تجاري  إسم  تعديل 
الحنني  واحة   -  WAHAT AL HANEEN DECOR إىل  العامة  لنقليات 

للديكور
تعديل نشاط/ إضافة أعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( )٤٣٣٠٠١٥(

تعديل نشاط/ حذف سحب ونقل السيارات املعطلة )بدون إصالح( )٥٢٢١٠٠١(
تعديل نشاط/ حذف نقل املواد العامة بالشاحنات الثقيلة )٤٩٢٣٠٠٩(

تعديل نشاط/ حذف نقل املواد العامة بالشاحنات الخفيفة )٤٩٢٣٠١٠(
تعديل نشاط/ حذف تأجري اآلليات واملعدات الثقيلة )٧٧٣٠٠٠٤(

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: رشني تسجيل لخدمات 

الشهادات

رخصة رقم CN - 2639511 قد تقدموا إلينا بطلب:

 RUSSIAN REGISTRATION من/  تجاري  إسم  تعديل 

لخدمات  تسجيل  رشني   -  CERTIFICATION SERVICES

 RUSSIAN REGISTER CERTIFICATION إىل  الشهادات 

SERVICES - رشني تسجيل لخدمات الشهادات

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم CN - 2709463 باالسم التجاري كالسيك ستايل 
تعديل  طلب  بإلغاء  العامة.  والصيانة  للمقاوالت 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقاً.
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املذكورة.
CN - 2709463 /الرقم: دت/ش ت

CA - 2719926 :رقم الخطاب

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائتترة  تعلن 
الزويل للمالبس الجاهزة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2831094 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

لصناعة  رويتتال  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائتترة  تعلن 

االكواب الورقية

رخصة رقم CN - 2902912 قد تقدموا إلينا بطلب:

هادى  ناجى  صالح  احمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحارىث )100%(

هادى  ناجى  صالح  نارص  حذف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

الحاريث

تعديل نشاط/ حذف صناعات عامة )٩٠٠٣١(

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

كاشمريي  جرين  مطعم  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

فودس

رخصة رقم CN - 2964059 قد تقدموا إلينا بطلب:

من  الفزارى  سليامن  محمد  طالب  سعيد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

مالك إىل وكيل خدمات

الفزارى من ١٠٠٪  تعديل نسب الرشكاء/ سعيد طالب محمد سليامن 

إىل ٠٪

نعيم  نعيم محمد  إضافة محمد عاصف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

خان )١٠٠٪(

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: قريت اوبشنز للصيانة العامه ذ.م.م

عنوان الرشكة: ابوظبي، شارع النجدة، ميزانني ٢ - بناية/ خليفة خميس 
قريش الرميثي واخية صال

 CN - 1194832 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
واملراجعة،  للمحاسبة  باسندوة  عيل  مجدي  مكتب  السادة/  تعيني   -٢

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم ٢١٥٦٠٠١٧٨٩
تاريخ التعديل ٨/2/٢٠٢١

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: صالون دريم 
تيم للرجال

رخصة رقم CN - 2650522 قد تقدموا إلينا بطلب:
رشقى  محمد  سامل  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

شنوح العامرى )100%(
تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف مريم امام قاتيل

اإلعالن  هذا  عىل  اعتترتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

رفلكشن  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للتجارة العامة ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1198137 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الرشكاء/ غياث محمد نزيه تالوي من ٣٩٪ 

إىل ٢٠٪
ابو  هندى  مازن  إضافة  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

احمد )١٩٪(
اإلعالن  هذا  عىل  اعتترتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: برج الخري العقارية
رخصة رقم CN - 2341632 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نهيان حمدان مسلم مكتوم املزروعى 
)٪١٠٠(

تعديل الرشكاء وتنازل وبيع/ حذف حمدان مسلم مكتوم راشد املزروعى
1X1 إىل NULLXNULL تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م
 -  BURJ ALKHAIR REAL ESTATE من/  تجاري  إسم  تعديل 
 BURJ ALKAIR ESTATE COMPANY إىل  العقارية  الخري  برج 
العقارية  الخري  برج  - رشكة   - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- رشكة الشخص الواحد ذ م م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

سيتي  بروكر  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
العقارية

رخصة رقم CN - 2931268 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد صالح جريبه حسني 

)100%(
جريبه  صالح  يوسف  حذف  وبيع/  وتنازل  الرشكاء  تعديل 

حسني
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

اسم املصفي/ السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات
اسم الرشكة/ ذي رايتنج روم للدعاية واالعالن )ش.ذ.م.م(

الشكل القانوين: رشكة ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري ١١٣٦٧١٧، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب 
بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وذلك مبوجب 
القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ واملوثق لدى كاتب العدل تحت 

٢٠٢٠/١/١٥٦٣٣٧ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١.
وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة 
- رقة البطني - ام ام تاور - شارع ال مكتوم - مكتب رقم ٣٠٣ هاتف رقم: ٠٤٢٩٩٩٥٥٥ 
- فاكس رقم ٠٤٢٩٩٩٣٣٣ ص ب٩٣٢٦٠ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفي/ السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات
مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

واالعالن  للدعاية  روم  رايتنج  ذي  رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

الجمعية  عن  الصادر  القرار  مبوجب  وذلك  محدودة  مسئولية  ذات  رشكة  )ش.ذ.م.م( 

 ٢٠٢٠/١/١٥٦٣٣٧ رقم  تحت  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   ٢٠٢٠/١٠/١ بتاريخ  العمومية 

بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١.

وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة 

- رقة البطني - ام ام تاور - شارع ال مكتوم - مكتب رقم ٣٠٣ هاتف رقم: ٠٤٢٩٩٩٥٥٥ 

- فاكس رقم ٠٤٢٩٩٩٣٣٣ ص ب٩٣٢٦٠ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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حكومة دب

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة دب

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201
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�إعالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقتصاد بأن السادة/ رشكة بيه يب أر تكنولوجي إس أر إل 

)الجنسية: ايطاليا( قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة 

ص.ب:  العقارية،  مسامك  رشكة   - الكورنيش  شارع  )العنوان:  أبوظبي 

يف  األجنبية  الرشكات  سجل  يف   )٤٥٥١( رقم  تحت  واملقيدة   )٣١٨٤٢٧

الوزارة.

وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم )٢( لسنة ٢٠١٥ يف شأن الرشكات 

شأن  يف  ٢٠١٠م  لسنة   )٣٧٧( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 

املؤسسة  املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجتتراءات  دليل  اعتامد 

بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

باعرتاضهم  يتقدموا  أن  االعرتاض  يف  الحق  أصحاب  السادة  من  يرجى 

إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل العنوان التايل:

وزارة االقتصاد

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: ٩٠١ أبوظبي
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد



 اسم الرشكة: مايكرو بايتس للتجارة العامة )ش.ذ.م.م(
العنوان: مكتب رقم )١٠٧( ملك محمد احمد عتيق املهريي - ديرة - الخبييص

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٠٧٥٣٦

رقم الرخصة: ٥٩٠٦٩٢
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠١٨/١٠/٣
تاريخ تصديق القرار: ٢٠١٨/١٠/٣

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: هالل الصحراء لتجارة الهدايا ذ.م.م
العنوان: محل ملك هيئة الطرق واملواصالت )محطة املرتو( - ديرة - ام رمول

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٣٨٤٠٨

رقم الرخصة: ٨٠٤٢٥٤
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى الجريودي للتدقيق واملحاسبة للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٤
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٤

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز الهاتف: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢١ - الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ 

مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: كونفيدانت لتجارة مواد البناء ش ذ م م
العنوان: مكتب رقم ٢٩٢ ملك سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم - بر ديب - الكرامة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦٢١٥٠

رقم الرخصة: ٦٤١٧٩٥
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى الجريودي للتدقيق واملحاسبة للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١١
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز الهاتف: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢١ - الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ 

مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: بانيس للشحن والتخليص )ش.ذ.م.م(
العنوان: مستودع رقم ٣ - ملك مؤسسة ديب العقارية - القوز الصناعية الرابعة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ٧٧٨٢١

رقم الرخصة: ٥٧٦٢٥٢
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٤
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٤

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم الرشكة: ادويت للتجارة العامة ش.ذ.م.م
B العنوان: مكتب رقم ١٠٢ ملك محمد حسن بابا حسن - ديرة - املمزر - استدامة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٧٨٩٩٨

رقم الرخصة: ٨٢٠٧٠٩
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: يانيس للتجارة ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ١٦٥٢ ملك محمد اسيف عيل - مركز التجاري - بر ديب

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٦٧٥٢٥

رقم الرخصة: ٨٦٤١٦٢
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية 

الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

العنوان مكتب  الكائن يف  التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة 
الفاكس:   - الهاتف: ٩٧١٤٢٢٧٢٨٢٨  التجاري  الخليج   - بالحب  رقم ٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله 
تاريخ  من  يوماً  الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥  املستندات واألوراق  كافة  معه  ٩٧١٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً 

نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: مايكرو بايتس للتجارة العامة )ش.ذ.م.م(

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠١٨/١٠/٣

تاريخ تصديق القرار: ٢٠١٨/١٠/٣

أعاله  العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: الجريودي للتدقيق واملحاسبة
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: هالل الصحراء لتجارة الهدايا ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٤

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٤

أعاله  العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

الهاتف: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢١ - الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: الجريودي للتدقيق واملحاسبة
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: كونفيدانت لتجارة مواد البناء ش ذ م م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١١

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١١

أعاله  العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

الهاتف: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢١ - الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: بانيس للشحن والتخليص )ش.ذ.م.م(

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/٤

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٢/٤

أعاله  العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: ادويت للتجارة العامة ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٨

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٨

أعاله  العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
العنوان: مكتب رقم ٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: يانيس للتجارة ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

أعاله  العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

الهاتف: ٩٧١٤٢٢٧٢٨٢٨ - الفاكس: ٩٧١٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى    

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

من الطرف األول: حسن محمد حسن ابو الحسن - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين: وسيم حيدر محمد ارشف - الجنسية: باكستان

دائرة  للحالقة( رخصة صادرة من  نو  كامب  )صالون  التجاري  باسم 

بغرفة  واملسجلة   )٧٣٧٥٩( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

تجارة صناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديدنموذج اإعالن الن�شر عن التعديل )�شكل العالمة( نموذج اإعالن الن�شر عن التجديدنموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341708تاريخ: 2020/12/22

بيانات األولوية: 

االسم: مجوهرات داماس )ش.ذ.م.م(

وعنوانه: ص.ب. 1522 ، ديب ، اإلمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:14

املصنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن 

فئات  يف  الواردة  غري  بها  املطلية  أو  نفيسة  معادن  من 

أخرى، املجوهرات واألحجار الكرمية، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة، ذهب، أملاس، 

صغرية  متدلية  حيل  )مجوهرات(،  سلسلية  قالئد  )مجوهرات(،  للزينة  دبابيس  )مجوهرات(،  أساور 

)مجوهرات(،  )مجوهرات(، خواتم  )مجوهرات(، حيل  قالئد  للمجوهرات،  أقراط، علب  )مجوهرات(، 

حيل صغرية )مجوهرات(، خلخال )مجوهرات(، مجوهرات البانجا )مجوهرات يدوية مكونة من سوار 

وخاتم متصلني بسلسلة قابلة للتعديل(، أحزمة )مجوهرات(، أساور للحقائب )مجوهرات( ، حيل متدلية 

من  جذعية  هياكل  نفيسة،  معادن  من  صناديق  نفيسة،  معادن  من  أوسمة  أو  نياشني  )مجوهرات(، 

معادن نفيسة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( أكامم، ميداليات كبرية )مجوهرات(، دبابيس حيل، بالتني 

)فلز(، أحجار شبه كرمية، حيل فضية، ساعات، أشغال فنية من معادن نفيسة، ساعات يد.

وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة DOME باللغة اإلنجليزية بخط وطريقة مميزة.

  االشرتاطات: 

التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات 

إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 341652تاريخ: 2020/12/22

بيانات األولوية: 
االسم: مجوهرات داماس )ش.ذ.م.م(

وعنوانه: ص.ب. 1522 ، ديب ، اإلمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:14

املصنوعة  واملنتجات  منها  النفيسة وكل خليط  املعادن 
فئات  الواردة يف  بها غري  املطلية  أو  نفيسة  من معادن 
قياس  أدوات  الكرمية،  واألحجار  املجوهرات  أخرى، 
أملاس،  ذهب،  الدقيقة،  الوقت  قياس  وأدوات  الوقت 
أساور )مجوهرات(، دبابيس للزينة )مجوهرات(، قالئد 

سلسلية )مجوهرات(، حيل متدلية صغرية )مجوهرات(، 
صغرية  حيل  )مجوهرات(،  خواتم  )مجوهرات(،  حيل  )مجوهرات(،  قالئد  للمجوهرات،  علب  أقراط، 
وخاتم  سوار  من  مكونة  يدوية  )مجوهرات  البانجا  مجوهرات  )مجوهرات(،  خلخال  )مجوهرات(، 
متدلية  حيل   ، )مجوهرات(  للحقائب  أساور  )مجوهرات(،  أحزمة  للتعديل(،  قابلة  بسلسلة  متصلني 
من  جذعية  هياكل  نفيسة،  معادن  من  صناديق  نفيسة،  معادن  من  أوسمة  أو  نياشني  )مجوهرات(، 
معادن نفيسة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( أكامم، ميداليات كبرية )مجوهرات(، دبابيس حيل، بالتني 

)فلز(، أحجار شبه كرمية، حيل فضية، ساعات، أشغال فنية من معادن نفيسة، ساعات يد.
وصف العالمة: العالمة عبارة عن قطعة مجوهرات دائرية الشكل بها رسم مزخرف بطريقة مميزة جزئها 
الداخيل مرصع بقطع أملاس مختلفة األحجام وإطارها الخارجي مؤلف من قطع مرتاصة كروية الشكل 
عىل يسارها قطعة مجوهرات أخرى دائرية الشكل بها رسم مزخرف بطريقة مميزة وإطارها الخارجي 

مؤلف من قطع مرتاصة كروية الشكل.
  االشرتاطات: 

التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات 
إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 341369تاريخ: 2020/12/17

بيانات األولوية: 
االسم: ماينرتا ديزاينز بيه يف يت. ليمتد 

كلوفر  اند  بيغونيا   ، أليسا  بلدينجز  وعنوانه: 
الكائنة يف إمبايس تيك فيليج ، أوتر رينج رود ، 

ديفارابيساناهايل فيليج ، فارثور هوبيل ، بنغالورو 
، 560103 ، الهند.                                               

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:25
مالبس وأغطية رأس ومالبس جاهزة ومالبس عامة وساري )مالبس هندية( وكورتيس )مالبس هندية( 
وبذالت وبذالت شعبية )مالبس هندية( وبذالت سالوار )مالبس هندية( وليهانجاس )مالبس هندية( 
نسائية  داخلية  ومالبس  تحتية  ومالبس  هندية(  )مالبس  شعبية  وبناطيل  هندية(  )مالبس  ودوباتا 
ومالبس محبوكة وفساتني ومالبس غري رسمية ورسمية وغربية ومالبس رياضية، قمصان وأحذية رياضية 
وقمصان داخلية رياضية للرجال، قمصان نصف كم وقمصان وبلوزات ورساويل وبلوزات ضيقة بدون 
أكامم وقمصان صوفية وجاكيتات وأحزمة وجوارب ورساويل قصرية وبيجامات وسرتات وربطات عنق 
وأوشحة  وشاالت  موحدة  وأزياء  ومعاطف  وجاكيتات  للقبعات  أمامية  وأطراف  وقلنسوات  وقبعات 

ولفاعات ومالبس السباحة وأغطية للجسم عىل الشاطئ ولباس القدم.
وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي بينهام حرف KOOK N KEECH باللغة اإلنجليزية.

  االشرتاطات: 
التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات 

إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

     EAT 163963

     EAT 164074

      EAT 157982
نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر
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�أخبار وتقارير

مناورات بحرية بم�ساركة رو�سيا وال�سين 

واإيران �سمالي المحيط الهندي

مدينة هو �سي مينه الفيتنامية ت�سجل 

اأعلى حاالت اإ�سابات يومية بكورونا

مو�سكو ـ )د ب اأ( :

 اأعلن ال�سفري الرو�سي لدى اإيران، ليفان جاجريان، 

اأن مناورات بحرية ثالثيـــة ت�سارك فيها رو�سيا 

واإيـــران وال�سني �ستبداأ منت�ســـف �سباط/فرباير 

اجلاري يف املحيط الهندي.

وقال جاجاريان يف ت�رصيحات اأدىل بها لوكالة 

"�سبوتنيك"، اأم�س : "�سُتجرى التدريبات البحرية 
املتعـــددة الأطراف املقبلـــة يف �سمال املحيط 

الهندي يف منت�سف �سباط/فرباير 2021".

واأ�ســـار اإىل اأنه مـــن املقرر يف هـــذه املناورات 

"العمل على تعزيـــز التعاون يف جمال عمليات 
البحث والإنقاذ والتدابري ل�سمان �سالمة املالحة 

البحرية

هانوي ـ )د ب ا( :

 �سجلـــت ال�سلطات ال�سحية يف مدينة هو ت�سي 

منه، اأكرث املدن اكتظاظا بال�سكان يف فيتنام، 28 

حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا �سباح اأم�س 

،بح�سب ما ذكرته تقارير اإعالمية.                       

ومتثل احلـــالت اجلديدة اأكرب عدد حالت اإ�سابة 

يومية ت�سجلها املدينة، التي يبلغ تعداد �سكانها 

9 ماليني ن�سمة، منذ بدء جائحة كورونا.

وجرى ت�سجيل احلالت بعدما ثبتت اإ�سابة اأحد 

العاملني يف مطار تان �سون نهات يف مدينة " هو 

ت�سي منه" بفريو�س كورونا مطلع هذا الأ�سبوع، 

مما دفع ال�سلطات ال�سحية للقيام بعملية تعقب 

واختبارات وا�سعة.

وقال جنوين تري دوجن، مدير مركز ال�سيطرة على 

الأمرا�س باملدينة يف اجتماع طارئ على �سبكة 

النرتنت اإنه بالإ�سافة اإىل الأربع حالت امل�سابة 

التي اأعلنت عنها وزارة ال�سحة، اأكدت ال�سلطات 

ت�سجيل 24 حالة اإ�سابة اأخرى �سباحاأم�س .

وتواجـــه فيتنام تف�سيًا كبرياً للفريو�س، حيث مت 

ت�سجيـــل 270 حالة اإ�سابة منـــذ ت�سجيل 100 

اإ�سابـــة بالفريو�ـــس يف 28 كانـــون ثان/يناير 

املا�سي، معظمها له �سلة ببوؤرة تف�سي يف م�سنع 

هاي دوجن وبوؤرة اأ�سغر يف اإقليم قواجن نينه.

وقـــد �سجلت فيتنـــام حتـــى الآن 2005 حالت 

اإ�سابة و 35 حالة وفاة بالفريو�س.

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :

 ارتفعـــت حالت الإ�سابـــة املوؤكدة بفريو�س 

كورونا امل�ستجد امل�سبب ملر�س )كوفيد-19( 

يف الوليات املتحدة بن�سبـــة 3ر0% مقارنة 

بنف�س الوقت اأول ام�س حتى ال�ساعة اخلام�سة 

و46 دقيقـــة �سباح اأم�ـــس بتوقيت نيويورك، 

لت�ســـل اإىل 27 مليون حالـــة اإ�سابة، بح�سب 

بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومربج 

لالأنباء.

وجاءت الزيادة على امل�ستوى الوطني اأقل من 

متو�سط الزيادة اليوميـــة على مدار الأ�سبوع 

املا�سي، وهو 4ر0 باملئة.

و�سجلت ولية كاليفورنيا اأكرب عدد من حالت 

الإ�سابة املوؤكدة بالفريو�س بواقع 42ر3 مليون 

اإ�سابة، بزيادة ن�سبتهـــا 3ر0 باملئة، مقارنة 

بالوقت نف�سه يف اليوم ال�سابق.

و�سهدت ولية فريمونت زيادة بن�سبة 1% يف 

عدد حالت الإ�سابة مقارنة بنف�س الوقت اأول 

اأم�ـــس، حيث بلغ اإجمـــايل الإ�سابات 12 األفًا 

و900 .

و�سهدت نيويورك ت�سجيل اأكرب عدد من الوفيات 

مت الإعالن عنها خالل الأربع والع�رصين �ساعة 

املا�سي حيث بلغ عدد الوفيات 175 .

كواالملبور ـ )د ب اأ( :

 �سهد من�سوب مياه الفي�سانات التي اجتاحت 

ولية �ساراواك املاليزية منذ اأكرث من اأ�سبوع، 

انخفا�سا طفيفا اأم�س، يف الوقت الذي تراجع 

يف اأي�سا عدد الأ�سخا�ـــس الذين مت اإجالوؤهم 

من املنطقة ونقلهـــم اإىل ت�سعة مراكز لالإيواء 

املوؤقت.

وبلغ عدد ال�سخا�س املنكوبني 813 �سخ�سًا، 

وذلك باملقارنة مع عدد 823 �سخ�ساً الذي مت 

ت�سجيله م�ســـاء  اأول اأم�س، بح�سب ما نقلته 

وكالة الأنباء الوطنية املاليزية )برناما( عن 

جلنة اإدارة الكوارث يف الولية.

وقالت نقاًل عن جلنة اإدارة الكوارث اإن هناك 12 

�سخ�ساً من املقيمني يف مركز اإيواء "�سيكوله 

كيباجن�ســـان تانه بوتيـــه" املوؤقت املوجود 

يف منطقة �سرييان، �سمح لهـــم بالعودة اإىل 

منازلهم، ليرتاجع عدد ال�سخا�س املنكوبني 

الذين مازالوا يتواجدون فيه اإىل 338 �سخ�سًا.

وبالإ�سافة اإىل ذلـــك، هناك ثالثة مراكز اإيواء 

اأخرى مازالت تعمل يف منطقة �سرييان، وت�سم 

265 �سخ�سًا، بح�سب "برناما".

برلني ـ )د ب اأ( :

 تعتـــزم احلكومـــة الأملانيـــة �ـــرصاء 

املزيد من لقاحـــات الإنفلونزا ملو�سم 

.22/2021

واأعلن وزير ال�سحة الأملاين ين�س �سبان 

اأم�ـــس الثنني اأنه بالإ�سافة اإىل طلبات 

�سُيجرى  وال�سيدليـــات،  امل�ست�سفيات 

طلب مـــن خم�ســـة اإىل ثمانية ماليني 

جرعة اإ�سافية.

وكانت احلكومـــة الأملانية قد ا�سرتت 

بالفعل لقاحات اإ�سافية لالإنفلونزا لهذا 

اخلريـــف وال�ستاء من اأجل جتنب عبء 

اإ�سايف علـــى النظـــام ال�سحي خالل 

جائحة كورونا.

وقال �سبان اإن الإنفلونزا مل يكن لديها 

اأي فر�سة تقريبـــًا يف املو�سم احلايل، 

وذلـــك يف �ســـوء قواعـــد احلماية من 

كورونا وارتداء الكمامات، مو�سحا اأنه 

يتـــم حاليًا ت�سجيل ما يرتاوح بني 20 

و30 حالة اإ�سابة بالإنفلونزا اأ�سبوعيًا، 

بدًل من النطاق املعتـــاد وهو ب�سعة 

اآلف من احلـــالت اأ�سبوعيًا، م�سرياً اإىل 

اأنه ل تزال هناك مليون جرعة متاحة 

حاليًا، حتى يت�سنى لالأطراف املعنية 

ال�ستمرار يف التلقيح �سد الأنفلونزا.

ويف اإطـــار مكافحة جائحـــة كورونا، 

تعتزم احلكومـــة الأملانية اأي�سًا زيادة 

دعـــم ال�سلطـــات ال�سحيـــة املحلية 

ومتديده حتى نهاية العام. ومن املنتظر 

اأن تزيد احلكومة من عدد العاملني فيما 

يعرف با�سم »ك�سافة الحتواء«، الذين 

ي�ساعدون املكاتب على تتبع �سال�سل 

العدوى، مـــن 1500 اإىل اأكرث من األفني، 

وقـــد ي�سل عددهـــم اإىل 3 و 5 اآلف اإذا 

لزم الأمر.

ياجنون ـ )د ب اأ( :

خرجت مظاهرات مناه�سة لالنقالب الع�سكري 

يف ميامنار، اأم�س ، لليوم الثالث على التوايل، 

حيث دعا ن�سطـــاء بارزون اإىل تنظيم اإ�رصاب 

عام. واأظهرت �سور مت تداولها على الإنرتنت، 

ال�رصطة وهـــي ت�ستخدم مدافـــع املياه �سد 

املتظاهريـــن يف العا�سمـــة نايبيتـــاو، كما 

مت الإبالغ عن ت�سجيـــل اإ�سابات. كما ان�سم 

املتظاهرون اإىل م�ســـريات يف ياجنون، وهي 

اأكرب مدينـــة يف ميامنار، ومدينـــة ماندالي 

الواقعة �سمايل البـــالد. وطالب املتظاهرون 

باإنهاء الدكتاتورية التي ا�ستولت على ال�سلطة 

يـــوم الثنني املا�سي بعد اعتقـــال الزعيمة 

الفعلية للبالد، اأون �سان �سوت�سي، وم�سوؤولني 

حكوميـــني كبار اآخرين. ويـــرتدد اأن الزعيمة 

البالغة من العمـــر 75 عامًا، تخ�سع حاليا 

لالإقامة اجلربية، اإل اأنها مل تظهر عالنية منذ 

وقوع النقالب. ويقال اإنها مت اتهامها مبوجب 

قانون ال�سترياد والت�سدير يف البالد. وان�سم 

مئات الآلف اإىل امل�سريات، وفًقا لحتاد نقابات 

الطالب يف عموم بورمـــا. ورفع املتظاهرون 

لفتات كتب عليهـــا »فلت�سقط الديكتاتورية 

الع�سكرية« و »اأطلقوا �ـــرصاح الأم �سو على 

الفور«. وقال اإي ميات ثوي، وهو متظاهر /24 

عاما/ لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ(: »هذه 

اأكرث من جمرد اأزمة وطنية؛ اآمالنا وم�ستقبلنا 

ي�رصق«.

جنيف ـ )د ب اأ( :

 اأعلن م�ســـدر دبلوما�ســـي اأمريكي 

رفيع امل�ستوى عزم بالده العودة اإىل 

جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم 

املتحدة ب�سفة مراقب، وذلك بعد اأكرث 

من عامني على الغياب.

وكانت اإدارة الرئي�س ال�سابق دونالد 

ترامـــب اأعلنـــت يف حزيران/يونيو 

2018 التخلي عـــن مقعدها، متهمة 

اأرفع هيئة حقوقية يف الأمم املتحدة 

بحماية املعتدين وبالنفاق والتحيز 

�سد اإ�رصائيل.

وقال املبعوث الأمريكي مارك كا�ساير، 

اأمام املجل�س الذي ي�سم يف ع�سويته 

47 دولـــة، يف جنيـــف :"بينما نرى 

اأوجه خلل يف املجل�س، فاإننا ندرك اأن 

هذه الهيئة لديها القدرة على اأن تكون 

منتدى مهما ملن يحاربون ال�ستبداد 

والظلم حول العامل".

وهذه هي اأحدث خطوة تقوم بها اإدارة 

الرئي�س الأمريكي جو بايدن للرتاجع 

عن خطـــوات اتخذتهـــا اإدارة ترامب 

للخـــروج من العديد مـــن املنظمات 

والتفاقيات الدولية.

ومنذ تويل بايدن من�سبه يف كانون 

ثان/يناير، عاودت الوليات املتحدة 

الن�سمـــام اإىل"اتفاق باري�س" ب�ساأن 

حماية املناخ، واأوقف عملية اخلروج 

من منظمة ال�سحة العاملية.

اإ�سالم اآباد ـ )د ب اأ( :

 و�سلت باك�ستـــان اأم�س اإىل مرحلة 

قامتة يف احلرب التي تخو�سها �سد 

تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، حيث 

بلغ عدد ح�سيلة الوفيات املرتبطة 

بال�سابة بالفريو�س يف البالد، اأكرث 

من 12 األـــف حالة. وذكـــرت �سبكة 

"جيو نيوز" الخبارية الباك�ستانية، 
اأن ال�سلطات ال�سحية يف البالد اأعلنت 

الرقـــم اجلديد بعد ت�سجيل 59 حالة 

وفـــاة جديـــدة خالل الــــ 24 �ساعة 

املا�سية، لرتتفع بذلك اأعداد الوفيات 

يف البالد اإىل 12 األفًا و26 حالة.

وقـــال املركـــز الوطنـــي للقيـــادة 

والعمليات، اإنه قـــد مت ت�سجيل اأكرب 

عدد من حالت الوفاة يف اإقليم ال�سند، 

ويليـــه اإقليم البنجـــاب. من ناحية 

اأخرى، مت ت�سجيل 1037 حالة اإ�سابة 

جديدة يف البالد خالل الفرتة نف�سها.

كيتو ـ )د ب اأ( :

 توجـــه الناخبون الإكوادوريـــون اإىل �سناديق 

القرتاع يوم الأحد لنتخاب رئي�س جديد و�سط 

الأزمات ال�سحيـــة والقت�سادية املزدوجة التي 

ت�سببت بها جائحة فريو�س كورونا.

وذكرت �سحيفـــة "ال كومري�سيـــو" اأن طوابري 

طويلة من الناخبني ت�سكلت خارج مراكز القرتاع 

يف عدة مدن.

 ويتناف�س 16 مر�سحـــًا على اأعلى من�سب يف 

البـــالد، على الرغم من اأن قلة منهم فقط لديهم 

فر�سة للفوز.

وو�سع ا�ستطـــالع للراأي اأجري يوم الأحد الوزير 

ال�سابق ذي امليـــول الي�سارية اأندري�س اأراوز يف 

املقدمة بن�سبة 2ر36 %، يليه امل�رصيف املحافظ 

جيلريمو ل�سو بن�سبة 7ر21 %، واأظهر ا�ستطالع 

ثان نتائج مماثلة.

وغرد اأراوز عرب تويرت يوم الأحد "اليوم هو يوم 

تاريخي!" وقال:اإن الن�رص ممكن فقط "اإذا خرجنا 

للدفاع عن �ســـوت الإكوادوريني واليقظة يف اأن 

اإرادة ال�سعب تتحقق".

ي�ســـار اإىل اأن اأراوز نف�سه ل ي�ستطيع الت�سويت 

يف النتخابـــات لأنه يقيم ر�سميًا يف املك�سيك، 

على الرغم من اأن املجل�س النتخابي �سمح له 

بالرت�سح.

ويف الوقت ذاته، دعـــا ل�سو اإىل التغيري، ون�رص 

تغريدة عرب تويرت قائـــال: "لقد �سوتت بالفعل 

للتغيري".

ويحتاج املر�سحون اإىل اأغلبية مطلقة تزيد عن 

40 % من الأ�ســـوات ل�سمان فوزهم من اجلولة 

الأوىل وبفارق 10 % عن الو�سيف.

و اإذا مل يح�ســـل اأي مر�ســـح على تلك الن�سبة، 

جترى جولة اإعادة .

ومتر الإكـــوادور باأزمة اقت�سادية عميقة ب�سبب 

انخفا�س اأ�سعار النفط وجائحة فريو�س كورونا. 

وانخف�س الناجت املحلي الإجمايل للبالد بن�سبة 

11 % يف عام 2020، م�سحوبًا بارتفاع حاد يف 

ن�سب الفقر والبطالة.

ويرغب اأراوز، الذي ُينظر اإليه على اأنه من اأتباع 

الرئي�س ال�سابق رافائيل كوريا، يف زيادة الدعم 

وو�سع حد ل�سيا�سات التق�سف التي يطالب بها 

�سندوق النقد الدويل.

ويف الوقت نف�سه ، يوؤيد ل�سو م�ساراً اقت�ساديًا 

ليرباليـــًا ويريـــد خلـــق فر�س عمـــل وجذب 

امل�ستثمرين الأجانب اإىل البالد.

ويحق لأكـــرث من 13 مليون ناخـــب اإكوادوري 

الت�سويت، وهم يختارون اأي�سا اأع�ساء اجلمعية 

الوطنية.

اأمريكا: ح�سيلة االإ�سابات بكورونا ت�سل اإلى 27 مليوناً

تراجع حدة الفي�سانات في والية �ساراواك بماليزيا

الحكومة االألمانية تعتزم �سراء المزيد من لقاحات 

االأنفلونزا المو�سمية

ن�سطاء ميانمار يدعون الإ�سراب عام مع 
توا�سل االحتجاجات

الواليات المتحدة تعود لمجل�س حقوق االإن�سان ب�سفة مراقب

ح�سيلة وفيات كورونا في باك�ستان تتخطى حاجز الـ 12 األفاً 

مواطنو االإكوادور ي�سوتون باأعداد كبيرة الختيار رئي�س جديد  

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي: الند مارك للزيوت - ذ.م.م رشكة ذات 
مسؤولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم 
بالتنمية  وسجلته  االقتصادية  التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   ١٩٨٤ لسنة   ٨

االقتصادية تحت رقم ٧٨٩٠٢ وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  حق  أي  له  من  كل  فعىل  للرشكة  قانوين  مصفي 
العنوان  اإلعالن وعىل  تاريخ نرش  من  يوماً   ٤٥ مدة  أعاله خالل  املذكور  القانوين 

التايل:
إمارة

هاتف
ص.ب

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية:

اال�سم التجاري الند مارك للزيوت - ذ.م.م
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عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

 - الحامدي  عبدالله  عبدالرحمن  زينل  عبدالرحمن  األول:  الطرف  من 

الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين: محمد روبل الدين محمد شمس العلم 

- الجنسية: بنغالدش

باسم التجاري )مطعم الشاهي( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )١٠٤٥٤١( واملسجلة بغرفة تجارة صناعة عجامن.

وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة
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 رو�سيا تدافع عن طرد 
دبلوما�سيين اأوروبيين �سوهدوا 

في مظاهرات نافالني

مو�سكو ـ )د ب اأ( :
 د�ف��ع��ت رو���س��ي��ا �أم�����س ع��ن ط��رد ثالثة 
و�ل�سويد،  وبولند�  �أملانيا  من  دبلوما�سيني 
يف  م�ساركتهم  ح��ول  ت���ردد  م��ا  ب�سبب 
�ح��ت��ج��اج��ات ل��دع��م �مل��ع��ار���س �ل��ب��ارز 
�ملتحدث  وقال  نافالني.  �أليك�سي  �ل�سجني 
لوكالة  بي�سكوف  دميرتي  �لكرملني  با�سم 
ال  �أنه  �لرو�سي  �جلانب  "�أو�سح  �نرتفاك�س: 
�لنوع".  هذ�  من  �سيء  مع  �لت�سامح  ينوي 
يوم  �لرو�سية  �خلارجية  وز�رة  و�أعلنت 
�جلمعة �أن �لدبلوما�سيني �لثالثة "�أ�سخا�س 
غري مرغوب فيهم"، قائلة �إنهم �ساركو� يف 
مو�سكو  يف  بها  م�رصح  غري  �حتجاجات 

و�سان بطر�سربج يف 23 كانون ثان/يناير.
�لرو�سي  �لتلفزيون  بثها  تقارير  وقدمت 
وبثت  كمجرمني،  �لدبلوما�سيني  �لر�سمي 
لقطات من كامري�ت �ملر�قبة لالحتجاجات 
مع و�سع دو�ئر حول وجوه �لدبلوما�سيني 

و�أ�سمائهم �لكاملة ووظائفهم.
ورف�ست حكومات �أملانيا و�ل�سويد وبولند� 
كانو� حا�رصين يف  �إن ممثليها  قائلة  ذلك 

�الحتجاجات كمر�قبني ولي�س كم�ساركني.
وقال وزير �خلارجية �الأملاين هايكو ما�س �إن 
�لدبلوما�سي �الأملاين �أجنز مهمته �ملن�سو�س 
للعالقات  فيينا  �ت��ف��اق��ي��ة  يف  عليها 
�لدبلوما�سية للح�سول على معلومات حول 
�لتطور�ت على �الأر�س عرب �ل�سبل �لقانونية.

�أجنيال مريكل طرد  كما و�سفت �مل�ست�سارة 
�لدبلوما�سيني باأنه "غري مربر".

وجاءت �نتقاد�ت �أي�سًا من وز�رة �خلارجية 
�إميانويل  �لفرن�سي  و�لرئي�س  �الأمريكية 

ماكرون، من بني �آخرين.
ع�رص�ت  تظاهر  ثان/يناير،  كانون   23 ويف 
�الآالف يف �أنحاء رو�سيا من �أجل �إطالق �رص�ح 
فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  و�سد  نافالني 

بوتني. ومت �لقب�س على �آالف �الأ�سخا�س.

الدول االأوروبية تطالب مجل�س حقوق االن�سان بعقد جل�سة ب�ساأن 
ميانمار

جنيف ـ )د ب ا(:
�الأوروب��ي��ة جمل�س  �ل��دول  طالبت   
خا�سة  جل�سة  بعقد  �الأمم��ي  �الأم��ن 
�النقالب  وقوع  بعد  ميامنار  ب�ساأن 

�لع�سكري.
جوليان  �لربيطاين  �ل�سفري  وق��ال 
يتعني  �إن��ه  للمجل�س  بر�يثو�يت 
على  ل��ل��رد  �ملجل�س  يجتمع  �أن 
�حتجاز �جلي�س لل�سا�سة �ملنتخبني 
�ملدين،  �ملجتمع  ورموز  دميقر�طيًا 
�لذي  �ملقرتح  عر�سه  �ثناء  وذل��ك 
يحظى بدعم �الحتاد �الأوروبي و 19 

دولة �أخرى.
و�أ�ساف" عالوة على ذلك، علينا �أن 
نتحرك ب�سورة عاجلة للتعامل مع 
معاناة �سعب ميامنار وو�سع حقوق 

�الن�سان �ملت�سارع يف �لتدهور".  

الحكومة الهندية تطالب»تويتر« بمحو اأكثر من 
األف ح�ساب مرتبط باحتجاجات المزارعين

نيودلهي ـ )د ب ا( :
 طالبت �حلكومة �لهندية �أم�س موقع 
تويرت للتو��سل �الجتماعي مبحو �أكرث 
من �ألف ح�ساب مرتبط باحتجاجات 
�ملز�رعني �مل�ستمرة، بح�سب ما ذكرته 
تقارير �إعالمية، وذلك يف �لوقت �لذي 
ناريندر�  �ل��وزر�ء  رئي�س  فيه  طالب 
�ملظاهر�ت  بوقف  �ملز�رعني  م��ودي 

�سد قو�نني �لزر�عة �جلديدة.
�حتجاجاتكم،  �نهو�  مودي"  وق��ال 
نحن  ونتحدث.  معًا  جنل�س  و�سوف 
هذ�  من  و�أنا  للحو�ر،  ��ستعد�د  على 

�لربملان �أدعوكم جمدد�ً للحو�ر" .
يف"  ت��ي  دي  �ن   " �سبكة  و�أف���ادت 
مبحو  تويرت  طالبت  �حلكومة  ب��اأن 
�أنها تقوم بن�رص  1178 ح�ساب، يرتدد 
معلومات مغلوطة وحمتوى ��ستفز�زي 

ب�ساأن �حتجاجات �ملز�رعني.
تقول  �حلكومة  �أن  �ل�سبكة  و�أ�سافت 
�إن هذه �حل�سابات مدعومة من جانب 
مع  متعاطفون  يديرها  �أو  باك�ستان 

حركة �ل�سيخ �النف�سالية.
ومل ينفذ موقع تويرت حتى �الآن طلب 
�أن حظيت  �لذي جاء عقب  �حلكومة، 

�سبكة  على  ب��دع��م  �الح��ت��ج��اج��ات 
�النرتنت من جانب عدد من �مل�ساهري 
ري��ان��ا  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ملغنية  م��ث��ل 
و�لنا�سطة �ل�سويدية جريتا ثونبريج.

قو�نني  �أق��رت  قد  �حلكومة  وكانت   

�إنها �سوف تعمل على  زر�عية، تقول 
حتديث قطاع �لزر�عة وتعزيز �لدخل، 
�أنها  �مل��ز�رع��ون  يخ�سى  ح��ني  يف 
�سوف جتعلهم حتت رحمة �ل�رصكات 

�لكربى، ويطالبون باإلغائها.

االتحاد االأوروبي يعتزم ا�ست�سافة موؤتمر حول �سورية 
نهاية مار�س

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
 يعتزم �الحتاد �الأوروبي ��ست�سافة 
ب�ساأن  بروك�سل �خلام�س"  "موؤمتر 
"دعم م�ستقبل �سورية و�ملنطقة" 
يومي 29 و30 من �سهر �آذ�ر/مار�س 
�لقادم. ونظر� للقيود �لتي تفر�سها 
عقد  �سيتم  فاإنه  كورونا،  جائحة 

�ملوؤمتر ب�سيغة �فرت��سية.
�الأوروبية  وجاء يف بيان للد�ئرة 
يف  حتل   ": �خلارجية  لل�سوؤون 
�لعا�رصة  �لذكرى  �آذ�ر/مار�س   15
يز�ل  وال  �ل�سورية.  لالنتفا�سة 
�ل�رص�ع م�ستمر�ً، وال يز�ل �لو�سع 
حرجًا  و�ملنطقة  ���س��وري��ة  يف 
فيه  ت�سببت  بعدما  للغاية، 
من  ك��ورون��ا  جائحة  ت��د�ع��ي��ات 
�أنحاء  يف  �القت�ساد�ت  ت��ده��ور 
و  �ملا�سي  �لعام  خالل  �ملنطقة 
�ملرتدي  �الإن�ساين  للو�سع  تفاقم 
�لالجئني  و�أو�ساع  �سورية  د�خل 
�مل�سيفة  و�ملجتمعات  �ل�سوريني 

لهم يف دول �جلو�ر".
�أ�سبحت  :"لقد  �لبيان  و�أ���س��اف 
م��د�ر  على  بروك�سل  م��وؤمت��ر�ت 
�لتاأكيد  الإع��ادة  فر�سة  �ل�سنو�ت 
على دعم �ملجتمع �لدويل �مل�ستمر 
�ملبعوث  وجهود  �ملتحدة،  لالأمم 

للتو�سل  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�س 
�إىل حل �سيا�سي عرب �ملفاو�سات 
لل�رص�ع �ل�سوري، مبا يتما�سى مع 

قر�ر جمل�س �الأمن �لدويل رقم 2254. 
كما �أنها تعمل على تعبئة �لدعم 
�حتياجات  لتلبية  �ل��الزم  �ملايل 

�مل�سيفة  و�ملجتمعات  �ل�سوريني 
مع  �حل��و�ر  ملتابعة  وكذلك  لهم، 

�ملجتمع �ملدين وتعميقه".

باك�ستان توا�سل بحثها عن 
3 مت�سلقين ُفقدوا اأثناء 
ت�سلقهم جبل "كيه 2"

اإ�سالم اآباد ـ )د ب اأ( :
للجي�س  تابعتان  مروحيتان  ��ستاأنفت   
�أم�س ، �لبحث عن ثالثة مت�سلقني  �لباك�ستاين 
ُفقدو� �أثناء ت�سلقهم جبل "كيه 2"، ثاين �أعلى 

قمة يف �لعامل، �أثناء ف�سل �ل�ستاء.
وقال كار�ر حيدري، �ملتحدث با�سم "نادي جبال 
لوكالة  للحكومة،  �لتابع  �لباك�ستاين"  �الألب 
�الأنباء �الأملانية )د.ب.�أ(، �إن �ملروحيتني تتبعتا 
طريق �ملت�سلقني حتى �رتفاع 7000 مرت، بينما 

قام فريق منف�سل بالبحث �سري� على �الأقد�م.
�لباك�ستاين  وهم   - �لثالثة  �ملت�سلقون  وفقد 
حممد علي �سادبار�، و�الي�سلندي جون �سنوري، 
�الت�سال باملع�سكر  و�لت�سيلي موهر برييتو - 

�لرئي�سي يوم �جلمعة �ملا�سي.
تت�سم  جوية  ظروفا  �الإن��ق��اذ  رج��ال  ويو�جه 
�لعثور على  �الآمال يف  تال�سي  بال�سعوبة مع 
 "2 "كيه  جبل  قمة  ف��وق  �أح��ي��اء  �ملت�سلقني 

بباك�ستان.
�جلبال،  مت�سلقي  من  �ملئات  هناك  �أن  يذكر 
ت�سلق  يحاولون  �لذين  �أوروب��ا،  من  ومعظمهم 
�أن  �إال  �سيف،  كل  باك�ستان  يف  �جلبلية  �لقمم 
قلة فقط حتاول �لقيام بذلك �أثناء ف�سل �ل�ستاء. 
�إىل  �ل�سيئ  و�لطق�س  �جلليدية  �جلبال  و�أدت 

هالك �لعديد من مت�سلقي �جلبال يف �ملا�سي.

تطعيم 12 مليون �ضخ�ص �ضد كوفيد-19 في بريطانيا

جونز هوبكنز: اإ�سابات كورونا حول العالم تتجاوز 1ر106 مليون
نيويورك و/ لندن ـ )د ب اأ( :

 �أظهرت بيانات جممعة �أن �إجمايل عدد 
�أنحاء  يف  كورونا  بفريو�س  �الإ�سابات 
�لعامل جتاوز 1ر106 مليون حتى �سباح 

�أم�س .
�ملتوفرة  �لبيانات  �أح���دث  و�أظ��ه��رت 
هوبكنز"  "جونز  جامعة  موقع  على 
بتوقيت   0600 �ل�ساعة  عند  �الأمريكية، 
و�سل  �الإ�سابات  �إجمايل  �أن  جرينت�س، 

�إىل 106 ماليني و 138 �ألف حالة.
كما �أظهرت �لبيانات �أن عدد �ملتعافني 
جتاوز 15ر59 مليون، فيما جتاوز �إجمايل 

�لوفيات �ملليونني و 316 �ألف حالة.
�لعامل  �لواليات �ملتحدة دول  وتت�سدر 
�لهند  تليها  �الإ�سابات،  عدد  حيث  من 
�لرب�زيل و�ململكة �ملتحدة ورو�سيا  ثم 
وتركيا  و�إيطاليا  و�إ�سبانيا  وفرن�سا 
و�الأرج��ن��ت��ني  وكولومبيا  و�أمل��ان��ي��ا 
�أفريقيا  وجنوب  وبولند�  و�ملك�سيك 

و�إير�ن.
دول  �ملتحدة  �ل��والي��ات  تت�سدر  كما 
تليها  �لوفيات،  �أعد�د  من حيث  �لعامل 
و�ململكة  و�لهند  و�ملك�سيك  �لرب�زيل 

�ملتحدة و�إيطاليا وفرن�سا.

  من جهة �أخرى ك�سفت �الأرقام �ل�سادرة 
عن �حلكومة �لربيطانية �أول �أم�س �أنه مت 
تطعيم �أكرث من 12 مليون �سخ�س �سد 

كوفيد-19 يف �لبالد.
جميع  تطعيم  �إىل  �حلكومة  وتهدف 
�لبالد  يف  �سعفًا  �الأك��رث  �الأ�سخا�س 
و�لبالغ عدهم 15 مليون �سخ�س بحلول 
منت�سف هذ� �ل�سهر،  مبا يف ذلك �أولئك 
عامًا   70 ع��ن  �أع��م��اره��م  تزيد  �ل��ذي��ن 

و�لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�سحية.
و�أعربت �حلكومة عن ثقتها يف حتقيق 
كل  تطعيم  �إىل  تهدف  كما  �لهدف،  هذ� 
من هم فوق �سن �خلم�سني بحلول �سهر 
�أيار/مايو �ملقبل. وبف�سل �ل�رص�ء �ملبكر 
�أقل  ب�سكل  بريطانيا   تعاين  و�ل�رصيع، 
�الأوروب��ي من  من بع�س دول �الحت��اد 
ماأزق ت�سنيع �للقاحات. ودعت منظمة 
�إىل  �لعاملية بريطانيا بالفعل  �ل�سحة 

�للقاح  من  �لفائ�سة  �جلرعات  تقا�سم 
بعد تطعيم �لفئات �ل�سعيفة. ويف حال 
�لتي  �للقاحات  جميع  على  �ملو�فقة 
طلبتها بريطانيا ومت توفريها، ف�سيكون 
�لتي  �للقاحات  �أ�سعاف  ثالثة  لديها 
حتتاجها. ومع ذلك، قالت رئي�سة فريق 
عمل �لتطعيم �لربيطاين، كيت بينجهام 
يف حو�ر مع �سحيفة فيلت �أم زونتاج  
�إن خروج بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي 
�للقاح  �إطالق  م�سوؤوال عن جناح  لي�س 

يف �لبالد.
و�أرجعت �الأمر بدال من ذلك �إىل �خلربة 
�جليدة  و�الت�����س��االت  �ل�سناعة  يف 
وقت  يف  �لعقود  لتوقيع  و�ال�ستعد�د 

مبكر.
ويف �لوقت ذ�ته ، �نخف�س عدد حاالت 
�الإ���س��اب��ة ب��ال�����س��الالت �جل��دي��دة من 
�لفريو�س خالل �الأ�سابيع �الأخرية، وذلك 

بف�سل �الإغالق �ملطبق يف بريطانيا.
ويف بع�س �الأحيان، كان هناك �أكرث من 
70 �لف حالة يوميًا خالل كانون �أول/

دي�سمرب �ملا�سي.
�إ�سابة  حالة   218 بريطانيا  و�سجلت 
جديدة بالفريو�س لكل 100 �ألف �سخ�س 

خالل �الأيام �ل�سبعة �ملا�سية.

زعيمة المعار�سة في بيالرو�س تتعهد باال�ستمرار 
في مكافحة القيادة ال�سلطوية في البالد

مو�سكو ـ )د ب ا( :
 ت��ع��ه��دت زع��ي��م��ة �مل��ع��ار���س��ة يف 
تيخانوف�سكايا  �سفيتالنا  بيالرو�س 
�لقيادة  مكافحة  يف  باال�ستمر�ر  �أم�س 
�ستة  بعد  وذلك  �لبالد،  يف  �ل�سلطوية 
�ملناه�سة  �ملظاهر�ت  بدء  من  �أ�سهر 

للحكومة.
وكتبت تيخانوف�سكايا على قناتها على 
ممثلي  مع  لقاء  بعد  تلجر�م،  تطبيق 
�القت�سادي  و�لتعاون  �الأم��ن  منظمة 
�سعب  �أوروبا عرب �سبكة �النرتنت"  يف 

بيالرو�س مل ي�ست�سلم ولن ي�ست�سلم".
/ 38 عاما/،  �ملعار�سة  زعيمة  ودعت 
�لتي تقيم حاليًا يف ليتو�نيا، لتقدمي 
�أثارت  كما  �لدعم،  من  مزيد  �ملنظمة 
ق�سية �لظروف �ل�سيئة للمحتجزين يف 

بيالرو�س.
�سيا�سية  �أزم��ة  من  بيالرو�س  وتعاين 
حملية منذ �النتخابات �لرئا�سية �لتي 
�آب/�أغ�سط�س  من  �لثامن  يف  �أجريت 
�ملا�سي، �لتي فاز فيها �لرئي�س �لك�سندر 
لوكا�سينكو بعد ح�سوله على 1ر80 % 

من �ال�سو�ت.
بها   ف��از  �لتي  �النتخابات  و�ُع��ت��ربت 
�لبالد  قيادة  يتوىل  �لذي  لوكا�سينكو، 
منذ 26 عامًا، مزورة، وتعتقد �ملعار�سة 
�أن  تيخانوف�سكايا هى �لفائزة �حلقيقية.

�حلني  ذل��ك  منذ  ب��ي��الرو���س  وت�سهد 
ي��ع��رتف �الحت��اد  �ح��ت��ج��اج��ات، ومل 
للبالد.  رئي�سًا  بلوكا�سينكو  �الأوروب��ي 

وخالل ذروة �ملظاهر�ت، �حت�سد مئات 
�ل�سو�رع،  يف  �ملتظاهرين  من  �الآالف 
وُقتل �لعديد، كما �أ�سيب �ملئات وجرى 

�حتجاز �الآالف.
ولكن  م�ستمرة  �الحتجاجات  وماز�لت 
باأعد�د �أقل، حيث �أن �لكثري من �أن�سار 
�ملعار�سة مت حب�سهم �أو فرو� �إىل بالد 

�أخرى مثل تيخانوف�سكايا

اأ�ضتراليا توؤكد اعتقال مواطنتها ال�ضحفية 
ت�ضينج لي في ال�ضين

�سيدين ـ )د ب اأ( :
 �أكدت وزيرة �خلارجية �الأ�سرت�لية ماريز باين �أم�س توقيف 
مذيعة �أخبار �أ�سرت�لية �سينية �ملولد ر�سميا بعد �ستة �أ�سهر 

من �الحتجاز.
�حتجزت ت�سينج يل، مذيعة �الأخبار يف حمطة �سبكة تلفزيون 
�ل�سني �لدولية �حلكومية، يف �آب/�أغ�سط�س �ملا�سي لال�ستباه 

يف تعري�سها �الأمن �لقومي �ل�سيني للخطر.
وقالت باين يف بيان �إن ت�سنج يل �عتقلت ر�سميا يف 5 �سباط/
فرب�ير �جلاري لال�ستباه يف قيامها بنقل �أ�رص�ر �لدولة ب�سكل 

غري قانوين �إىل �خلارج.
وتابعت باين �أن كانرب� �أثارت ب�سكل معتاد خماوفها ب�ساأن 
وز�ره��ا   ، �حتجازها  ظ��روف  ذلك  يف  مبا  ت�سينج،  �حتجاز 
م�سوؤولو �ل�سفارة �ست مر�ت، كان �آخرها يف كانون ثان/يناير.
وتعترب ق�سية ت�سينج و�حدة من �سل�سلة حو�دث تورط فيها 

�سحفيون �أجانب يف �ل�سني خالل �لعام �ملا�سي.
ومت نقل �ثنني من �ملر��سلني �الأ�سرت�ليني �إىل خارج �ل�سني يف 
�سهر �يلول/�سبتمرب �ملا�سي، بعد �أن �أبلغا �أنهما "متورطان" 
بعد  �إال  �لبالد  لهما مبغادرة  ي�سمح  ت�سينج ومل  ق�سية  يف 
�لدولة  �أم��ن  م�سوؤويل  ال�ستجو�ب  �خل�سوع  على  �ملو�فقة 

�ل�سينيني.
ويف وقت �سابق من �لعام �ملا�سي ، مت طرد جميع �ل�سحفيني 
تاميز"  نيويورك  ل�سالح �سحف"  �لذين يعملون  �الأمريكيني 
و"و��سنطن بو�ست" و"وول �سرتيت جورنال" من �ل�سني، يف 
و��سنطن  قيام  بعد  بكني  �تخذتها  �نتقامية  �إج��ر�ء�ت  �إطار 

بتقلي�س عدد �ل�سحفيني �ل�سينيني يف �لواليات �ملتحدة.
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ájOƒ©°ùdG

ô°üe

»fÉª©dG OÉëJÓd kÉeÉY kÉæ«eCG »°ù«FôdG

¬àdÉ≤à°SG Ωó≤j ø«à«°ùÑdG ÜQóe

 ó¡a ,ÚæK’G ¢ùeCG ,Ωó≤dG Iôµd ÊÉª©dG OÉ–’G ÚY

 ÉØ∏N ,OÉ–Ód ΩÉ©dG ÚeC’G Ö°üæe ‘ »°ù«FôdG

 ¬Ñ°üæe øe ∫É≤à°SG …òdG ,»°Tƒ∏ÑdG ¿ÉªãY ó«©°ùd

.GôNDƒe

 ,ÜÉ«¨dG øe äGƒæ°S ó©H OÉ–Ód »°ù«FôdG OÉYh

.öùdG ÚeCG Ö°üæe ‘ πªY ¿CG ≥Ñ°S å«M

 ,»°VÉjôdG ∫ÉéŸG ‘ á©°SGh IÈN »°ù«FôdG ∂∏àÁh

.á«dhOh á«∏fi Ö°UÉæe IóY ¬∏¨°ûH

 á°SGQO  áæ÷  ájƒ°†©d  ,GôNDƒe  √QÉ«àNG  ”  Éªc

 ,25 »é«∏N ádƒ£H áaÉ°†à°SÉH á°UÉÿG ,äÉØ∏ŸG

 öS AÉæeC’ áªFGódG áæé∏d Ú°ù°SDƒŸG óMCG É°†jCG ƒgh

.á«é«∏ÿG äGOÉ–’G

 ,»æjôëÑdG  Úà«°ùÑdG  ÜQóe  ,êÉJ  ódÉN  Ωób

.…OÉædG IQGOEG ¤EG ,á«ª°SôdG ¬àdÉ≤à°SG

 å«M ,¿B’G ≈àM ÜQóŸG Ò°üe IQGOE’G º°ù– ⁄h

.πÑ≤ŸG º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM √QGôªà°SG ‘ πeCÉJ

 ó≤©«°S ´ÉªàLG ‘ »FÉ¡ædG ÉgQGôb IQGOE’G òîàà°Sh

 ÜQóŸG ™e ¢ûbÉæà°S å«M ,Ú∏Ñ≤ŸG Úeƒ«dG ‘

.¬àdÉ≤à°SG ÜÉÑ°SCG

 øH öUÉf …QhO ‘ äÉjQÉÑe 9 Úà«°ùÑdG Ö©dh

 GóMGh GRƒa ≥≤M å«M ,Ωó≤dG Iôµd RÉàªŸG óªM

 ,äÉ¡LGƒe 4 öùNh äÉÑ°SÉæe 4 ‘ ∫OÉ©Jh §≤a

 (ÒNC’G  πÑb)  ™°SÉàdG  õcôŸG  ‘  •É≤f  7  ¬jódh

.á«fÉãdG áLQódG …Qhód •ƒÑ¡dG íÑ°T ¬LGƒjh

¿ÉªY

øjôëÑdG

¿ÉæÑd

¥Gô©dG

ôFGõédG

âjƒµdG

•É°ûædG ≥«∏©J øe ¥ôØdG AÉæãà°SG Ö∏£J á«àjƒµdG ájófC’G

ájOƒ©°ùdG ÖYÓªdG »a ¢UÉN çóMø«©dG ΩÉeCG á°VÉØàf’G øY åëÑj ∫Ó¡dG

π«HQCG ≈∏Y RƒØdÉH ¢ùØæàj äÉYÉæ°üdG

•É°ûædG ±É≤jEG QGôªà°SG ôµæà°ùj »fÉæÑ∏dG áªéædG

¿Gôgh ájOƒdƒe ¢SQÉM º°Sƒe AÉ¡àfG

∂dÉeõdG AGó¡°T iôcP ¿ƒ«ëj ájô°üªdG IôµdG Ωƒéfáaó°U øµj ºd ∂dÉeõdG ≈∏Y RƒØdG :á∏ëªdG

 ÇQÉ£dG ájófC’G AÉ°SDhQ ´ÉªàLG ôØ°SCG  

 ≈∏Y ,»Hô©dG  …OÉædG  ¬«dEG  ÉYO …òdG

 IóŸ »°VÉjôdG •É°ûædG ≥«∏©J á«Ø∏N

.»ª°SQ ¿É«H QGó°UEG øY ô¡°T

:‹ÉàdÉc ¿É«ÑdG AÉLh

 

 á£ÑJôŸG  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  ‘

 øe É¡H  ≥∏©J  Éeh  ÉfhQƒc  áëFÉéH

 Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y  ∑Î°ûe  Ò°üe

 Éeh ,áØ∏àîŸG ádhódG  äÉ°ù°SDƒe ‘

 á©Ñàe  äGAGôLEGh  äGQGôb  øe  É¡∏HÉb

 áª¶æe É¡«∏Y â°üf »àdGh É¡à¡LGƒŸ

 É¡JGAGôLEG á©ÑàŸGh á«ŸÉ©dG áë°üdG

 ó‚ ,⁄É©dG ∫hO ™«ªLh âjƒµdG ádhO

 É¡FÉæãà°SG ºàj á«°VÉjôdG á°ù°SDƒŸG ¿CG

 ‘ ógGƒ°ûdGh π«£©J hCG ™æe …CG øe

 ∫hO ™«ªL iƒà°ùe ≈∏Y IÒãc ∂dP

 Oƒ©J äÉ«ªgCG øe á°VÉjô∏d ÉŸ ,⁄É©dG

.á«°VÉjôdG äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y

 øe  á«àjƒµdG  á«°VÉjôdG  á°ù°SDƒŸGh

 ÉÃ ó«°ûJ É¡d á∏ãªŸG ájófC’G ∫ÓN

 ,á©Ñàe äGAGôLEG øe ádhódG ¬H Ωƒ≤J

 IQhöV ≈∏Y ócDƒf âbƒdG äGòH ÉæfCG ’EG

 øe  á«°VÉjôdG  á°ù°SDƒŸG  √òg  ôKCÉJ

 ÉaƒN  Égó«ªŒ  hCG  É¡∏«£©J  ∫ÓN

 ≈∏Y äÉbÉ≤ëà°S’G  Qö†J áÑ¨e øe

 ‘  á«æWƒdG  äÉÑîàæŸG  iƒà°ùe

 ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfCG å«M ÜÉ©dC’G áaÉc

 ô£b) ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ∫Éªµà°SG

.(2023 É«°SBG ¢SCÉc)h (2022

 QGô≤dG  Gòg  ¿CG  ≈∏Y  ∂dòc  ócDƒfh

 QGöVCÉH  ÖÑ°ùàj  ±ƒ°S  ÅLÉØŸG

 »àdGh á«°VÉjôdG äÉÄ«¡dG ≈∏Y áª«Nh

 áªî°V á«dÉe äÉeGõàdG É¡≤JÉY ≈∏Y

 ÚÑYÓH á°üàfl á«aGÎMG Oƒ≤Y øe

 ájófC’G  øëf  ócDƒf  Éªc  .ÚHQóeh

 QGôªà°S’G  IQhöV  »∏Y  ¿ƒ©ªàéŸG

 Öîàæª∏d  ÉŸ  äÉ«Ø°üàdG  √òg  ‘

 Qhó∏d  πgCÉà∏d  á°Uôa  øe  »æWƒdG

 ájófC’Gh ⁄É©dG ¢SCÉµd πgDƒŸG ÊÉãdG

 øY ÉeÉ“ É¡à«dhDƒ°ùe »∏îJ á«°VÉjôdG

 .äÉbÉ≤ëà°S’G √ò¡H ≥∏©àe ¥ÉØNEG …CG

 ¿ƒµj  ¿CG  QGô≤dG  …òîàÃ  Ö«¡f  Éªc

 ’óH  zÚæ≤àdG{  ƒg  ™ÑàŸG  è¡ædG

 ÉæFÉæHC’ ájÉªM π«£©àdG hCG ™æŸG øe

 ±hô¶dG  √òg  πX  ‘  Ú«°VÉjôdG

 ∫hO  ≈à°T  ‘  á°VÉjôdÉa  áægGôdG

 á«ª«∏bE’Gh á«Hô©dGh á«é«∏ÿG ⁄É©dG

 É¡WÉ°ûf  äOÉ©à°SG  ób  á«ŸÉ©dGh

 ,¤hC’G ¥ôØdG iƒà°ùe ≈∏Y »°VÉjôdG

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ≥∏£æe øeh ∂dòd

 ™eh ádhódG ‘ äÉ°ù°SDƒŸG ™«ªL ÚH

.á©ÑàŸG äGAGôLE’Gh äÉ«°UƒàdG ßØM

 á«°VÉjôdG  ájófC’G  øëf  ó¡©àf

 Ée  πch  ≥∏£ŸGh  πeÉµdG  ÉæeGõàdÉH

 á©ÑàŸG ájRGÎM’G äGAGôLE’ÉH ≥∏©àj

 Úeõà∏e ,ΩQÉ°Uh ΩRÉM πµ°ûHh ,ádhódG

 ÉæFÉæHCGh Éæ°ùØfC’ ájÉªM ¥Éã«ŸG Gò¡H

 ¬eó≤J  ÉÃ Gôjó≤Jh  ÉeGõàdGh  ,É©«ªL

 á©HÉàdG  áØ∏àîŸG  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe

 á°üàîŸG  áæé∏dGh  AGQRƒdG  ¢ù∏éŸ

 πª©J  »àdGh  ,AÉHƒdG  Gòg  áëaÉµŸ

 .áæëŸG √òg RhÉŒ π«Ñ°S ‘ IógÉL

 ÖY’  ,¿Góª◊G  ˆG  óÑY  ºLÉ¡ŸG  ¿ƒµ«°S

 ÖYÓŸG ‘ ¢UÉN çóM π£H ,ójó÷G ∫Ó¡dG

 Ú≤jôa  äÉaƒ°ûc  ‘  π«é°ùàdÉH  ,ájOƒ©°ùdG

 …Oƒ©°ùdG …QhódÉH IóMGh ádƒL ‘ ÚØ∏àfl

.ÚaÎëª∏d

 ÉeóæY  ,ÜÉÑ°ûdG  ±ƒØ°U  ‘  ¿Góª◊G  ¿Éch

 á°SOÉ°ùdG  ádƒ÷G  IGQÉÑe  ‘  É¡HCG  ™e  πHÉ≤J

 ¿ÉK ¿ƒfÉc/ôjÉæj 30 ‘ âª«bG »àdGh ,öûY

.»°VÉŸG

 ∫Ó¡dG  IGQÉÑe  π«LCÉJ  ”  ,AÉæKC’G  √òg  ‘h

 ¤EG ,ádƒ÷G ∂∏J ‘ IQô≤e âfÉc »àdGh ,Ú©dGh

 ¢SCÉc IQÉÑÃ ∫Ó¡dG •ÉÑJQ’ ,•ÉÑ°T/ôjGÈa 9

.öüædG ™e »∏ëŸG ôHƒ°ùdG

 ,äGƒæ°S 5 IóŸ ó≤©H ∫Ó¡∏d ¿Góª◊G π≤àfGh

 ,ÜÉÑ°ûdG ™e √ó≤Y øe Iô◊G IÎØdG ¬dƒNO Qƒa

 IÎØdG ,∫Ó¡dG AGöT ≈∏Y ¿ÉjOÉædG ≥Øàj ¿CG πÑb

 6 É¡Jóeh ,ÜÉÑ°ûdG ™e ÖYÓdG ó≤Y øe á«≤ÑàŸG

 Ö©∏j ÖY’ ∫hCG ¿Góª◊G ¿ƒµj ,‹ÉàdÉHh .ô¡°TCG

 …QhódÉH IóMGh ádƒL ‘ ÚØ∏àfl Ú≤jôØd

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG

 ,Ú©dG ≈∏Y É kØ«°V ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG ,∫Ó¡dG πëj

 ádƒ÷G øe á∏LDƒŸG Ú≤jôØdG IGQÉÑe ¢Vƒÿ

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …QhódG øe 16

 ±hôX  §°Sh  Ωƒ«dG  IGQÉÑe  ,∫Ó¡dG  πNójh

 ídÉ°üd  IQGó°üdG  ,≥jôØdG  ó≤a  å«M  ,áÑ©°U

.ådÉãdG õcôª∏d ™LGôJh ,ÜÉÑ°ûdG

 ,á£≤f 30 ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG ,∫Ó¡dG πàëjh

 •É≤f 3h ,Qó°üàŸG ÜÉÑ°ûdG øY •É≤f 5 ¥QÉØH

.∞«°UƒdG IóL »∏gCG øY

 ÜQóe  ,ƒµ°ù«°Tƒd  ¿ÉaRGQ  ÊÉehôdG  ¬LGƒjh

.≥jôØdG QÉ°ùe í«ë°üàd ,á∏FÉg É kWƒ¨°V ,∫Ó¡dG

 ’EG ,äÉjQÉÑe 8 ôNBG ‘ RƒØdG ,∫Ó¡dG ±ô©j ⁄h

 øe ,ÚJôe öùNh äGôe 5 ∫OÉ©Jh ,Ió«Mh Iôe

.»∏ëŸG ôHƒ°ùdG ‘ áÁõ¡dG Éª¡æ«H

 êôØdG  ¿Éª∏°S  óFÉ≤dG  ,∫Ó¡dG  øY  Ö«¨jh

 ∫BG »∏Y ¬©aGóe Oƒ¡L OÉ©à°SG Éª«a ,áHÉ°UEÓd

.»¡«∏H

 áaƒØfi  ‹Ó¡dG  ≥jôØdG  áª¡e  ¿ƒµà°Sh

 øe Ühô¡∏d ≈©°ùj Ú©dG ¿CG á°UÉN ,ôWÉîŸÉH

 13 ó«°UôH Ö«JÎdG πjòàj å«M ,•ƒÑ¡dG íÑ°T

.á£≤f

 øY kÓ°†a ,äÉ≤Ø°U Ió©H ¬aƒØ°U ,Ú©dG ºYOh

 ,Ú°TÉe  ƒ∏HÉH  ÊÉÑ°SE’G  ÜQóŸG  ™e  óbÉ©àdG

 ‘  ¥ÉØJ’G  ≈∏Y  RƒØdG  øe  ≥jôØdG  øµ“h

.á«°VÉŸG ádƒ÷G

 á∏°UGƒŸ öüædG ≈©°ùj ,á«fÉãdG IGQÉÑŸG ‘h

.íàØdG ¬LGƒj ÉeóæY ,á«HÉéjE’G ¬éFÉàf

 âbDƒŸG ¬HQóe ™e Ió«L èFÉàf ,öüædG Ωó≤jh

 ∫ƒNO  ∫hÉëjh  ¬eƒ‚  OÉ©à°SGh  ,äÉaQƒg

.IQGó°üdG ≈∏Y á°ùaÉæŸG á≤£æe

 24  ó«°UôH  ¢SOÉ°ùdG  õcôª∏d  öüædG  ó©°Uh

 ™LGôJ  øe  íàØdG  ÊÉ©j  πHÉ≤ŸG  ‘  ,á£≤f

 ádƒ÷G ‘ á«°SÉb áÁõ¡d ¢Vô©Jh ,èFÉàædG

.1-4 áé«àæH IóL OÉ–G ój ≈∏Y á«°VÉŸG

 ¬dÓàMÉH  ,ô£ÿG  á≤£æe  øe  ,íàØdG  ÜÎ≤jh

.á£≤f 18 ó«°UôH 13 `dG õcôŸG

 äÉYÉæ°ü∏d  ójó÷G  óaGƒdG  OÉb

 ¬≤jôa ,Oƒªfi ≈Ø£°üe ,á«FÉHô¡µdG

.OQ ¿hO Úaó¡H ,π«HQCG ≈∏Y º¡e RƒØd

 ∫OÉ©àdÉH ≈¡àfG ∫hC’G •ƒ°ûdG ¿CG ºZQh

 ≈∏Y π°üM äÉYÉæ°üdG ¿CG ’EG ,»Ñ∏°ùdG

 í‚  ,50  á≤«bódG  ‘  AGõL  á∏cQ

.ìÉéæH É¡àªLôJ ‘ Oƒªfi

 øe Oƒªfi øµ“ ƒjQÉæ«°ùdG ¢ùØæHh

 ‘ AGõL á∏cQ øe GOó› π«é°ùàdG

 RƒØH  IGQÉÑŸG  »¡àæàd  ,87  á≤«bódG

 ¿hO Úaó¡H á«FÉHô¡µdG äÉYÉæ°üdG

.OQ

 á£≤ædG ¤EG √ó«°UQ äÉYÉæ°üdG ™aQh

 π«HQCG óªŒh ,ÒNC’G õcôŸG ‘ 14

.14 õcôŸG ‘ á£≤f 19 óæY

 ó©°SCG  ,ÊÉæÑ∏dG áªéædG …OÉf öS ÚeCG  ióHCG

 á«©«Ñ£dG IÉ«◊G IOƒY Ωó©d ¬Ø°SCG ,»æ«∏Ñ°S

 áeƒµë∏d IÒNC’G äGQGô≤dG ó©H ,ÖYÓŸG ¤EG

 8  ≈àM  ¥ÓZE’G  ≈∏Y  â≤HCG  »àdG  ,á«fÉæÑ∏dG

.πÑ≤ŸG QGPBG/¢SQÉe

 ΩÓYEG  Égöûf  äÉëjöüJ ‘ ,»æ«∏Ñ°S  ∫Ébh

 ΩóY πX ‘ ,»≤£æe ÒZ ôeCG" Gòg ¿EG ,¬jOÉf

."ΩÉ©dG …QhódG ádƒ£H º°ùM

 ¤EG ájófC’G IOƒY AÉæãà°S’G πª°ûj ¿CÉH ÖdÉWh

 ,Ióªà©ŸG á«ë°üdG ÒjÉ©ŸG ≥ah ,äÉÑjQóàdG

.∫hódG »bÉÑH Iƒ°SCG

 ¿ƒµà°S ,πjƒ£dG ∞bƒàdG Gòg ó©H ¿CG í°VhCGh

 ≈∏Y  ∂dPh  ,OGó©à°SG  IÎØd  áLÉëH  ájófC’G

.∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ÜGƒHCG

 IQOÉb ájófC’G ¿ƒµà°S πg" :»æ«∏Ñ°S ∫AÉ°ùJh

."?ôeC’G Gòg äÉ©ÑJ πª– ≈∏Y

 »≤«≤M  ±Gõæà°SG  ƒg  π°üëj  Ée"  :±OQCGh

 ™e π°UGƒàdG ó©Hh ..™«ªé∏d ájOÉŸG äGQó≤∏d

 áª≤f º¡jód äóLh ,ájófC’G ‹hDƒ°ùe øe ójó©dG

 ."É°Uƒ°üN ™°VƒdG Gòg øe ôeòJh

 ¢û«©fh  ,ÉæÑYÓe  ∫ÉØbEÉH  ¿ƒeõà∏e"  :ºàNh

."É≤HÉ°S É¡°û©f ⁄ á«FÉæãà°SG ÉahôX

 ¬°SQÉM ÜÉ«Z ,¿Gôgh ájOƒdƒe …OÉf ø∏YCG

 ,á∏jƒW  IÎØd  ÖYÓŸG  øY  ,¿Éª«d  ΩÉ°ùM

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ájƒb  áHÉ°UE’  ¬°Vô©J  ó©H

.áÑcôdG

 ,∞«£°S ¥Éah ó°V IGQÉÑe ‘ ¿Éª«d Ö«°UCGh

 …QhódG øe 12 ´ƒÑ°SC’G ‘ ,»°VÉŸG âÑ°ùdG

.ÚaÎëª∏d …ôFGõ÷G

 ¬àdhÉfi ∫ÓN ,áHÉ°UEÓd  ¿Éª«d  ¢Vô©Jh

 á≤«bódG  ‘ ÊÉMôa …QGƒg Iôµd  …ó°üàdG

 ∞«£°S ≈Ø°ûà°ùe ¤EG ¬∏≤f ≈Yóà°SG É‡ ,42

.áYöùdG ìÉæL ≈∏Y

 :∑ƒÑ°ù«a ÈY ¿É«H ‘ ÊGôgƒdG …OÉædG ∫Ébh

 á£HQC’G ‘ ¿Éª«d ¢SQÉ◊G áHÉ°UEG äócCÉJ"
 ∂dPh ,(áÑcô∏d »Ñ«∏°üdG •ÉHôdG) á°ùcÉ©ŸG
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اأك���د مهدي علي، مدرب �ش���باب الأهل���ي، اأن الوقت 

�شيق للتح�ش���ر ملواجهة الو�شل، املق���رر اإقامتها 

اليوم الثالثاء، يف ذهاب ن�شف نهائي كاأ�س اخلليج 

العربي، بعدما حقق الفريق الفوز )4-1(، على العني 

اجلمعة املا�ش���ي، يف اجلولة 15 من دوري اخلليج 

العربي.

وق���ال مهدي علي، يف املوؤمتر ال�ش���حفي التقدميي: 

"نلتق���ي الو�ش���ل يف مرحلة ن�ش���ف النهائي، ويف 
بطولة كبرة ومهمة للفريقني، بالن�شبة ل�شتعداداتنا 

اجلمي���ع يعلم اأن الوقت املتاح للتح�ش���ر �ش���يق 

عقب لقاء العني، ولذا اأخ�شعنا الالعبني امل�شاركني 

لتدريبات ا�شت�شفاء خالل تدريب اليوم وغدا".

واأو�ش���ح: "مناف�ش���نا يف هذه املرحلة من البطولة 

الو�شل، وهو من الفرق التي تطورت كثرا يف الفرتة 

الأخرة، وبح�ش���ب نظام البطولة املواجهة املقبلة 

مباراة الذهاب، وبعدها مباراة الإياب، ليتحدد الفريق 

املتاأهل ا�ش���تنادا على نتيجة املباراتني، وهذا الأمر 

ن�شعه يف اعتبارنا ونحن نخو�س املباراة الأوىل".

ووا�ش���ل: "اأمتنى اأن نوا�شل امل�ش���رة، ونقدم الأداء 

الذي ير�شي اجلمهور يف هذه املباراة، ودائمًا ن�شعى 

لنكون على قدر امل�ش���وؤولية والتحدي الذي ينتظرنا 

يف كل مباراة، وبالن�شبة لالعبني امل�شابني املوقف 

كما هو، و�ش���نتابع مع اجلهاز الطبي خالل اليومني 

املقبلني لتحديد حالة كل لعب".

وبدوره، قال عيد خمي�س لعب �شباب الأهلي: "ندرك 

اأهمية املباراة يف مرحلة ن�شف نهائي الكاأ�س، وهي 

من �ش���وطني، والنتيجة الت���ي تتحقق يف املواجهة 

املقبلة لي�ش���ت نهائية، لأن هناك مباراة اإياب حتدد 

هوية املتاأهل، وكالعبني حري�شني على تقدمي كل ما 

منلك من اأجل اإ�شعاد اجلماهر".

اأبوظبي / وام :

 

اأعلن���ت رابطة املحرتفني الإماراتية اإطالق �ش���عار 

"م�ش���بار الأمل" عل���ى جولة ذهاب الدور ن�ش���ف 
النهائي مل�ش���ابقة كاأ�س اخلليج العربي التي تقام 

بعد غد " الثالثاء " بالتزامن مع و�ش���ول "م�شبار 

الأمل" اإىل كوكب املريخ.

وت�شهد اجلولة و�شع ال�ش���عارات اخلا�شة مب�شبار 

الأمل عرب ال�شا�ش���ة العمالقة وال�شا�شات املحيطة 

باأر�شية ملعبي ا�ش���تاد اآل مكتوم وزعبيل اللذين 

�شيحت�ش���نان مواجهت���ي الن�رص واحت���اد كلباء، 

والو�ش���ل و�ش���باب الأهلي اإ�ش���افة اإىل املوؤثرات 

املرئية.

ورفع �شعادة عبداهلل نا�رص اجلنيبي، رئي�س رابطة 

املحرتفني الإماراتية اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان، 

اإىل القيادة الر�ش���يدة، بهذه املنا�ش���بة التي متثل 

م�ش���در فخر واإلهام وانتماء لدول���ة الإمارات التي 

اأ�ش���بحت اأول دولة عربية واإ�ش���المية وواحدة من 

بني ت�ش���ع دول فق���ط حول العامل تقوم باإر�ش���ال 

م�شبار ل�شتك�ش���اف كوكب املريخ يف خطوة توؤكد 

تبني القيادة ودعمها للعل���م والتطور والتخطيط 

للم�شتقبل بطموح وثبات.

وقال اجلنيبي:" اإن ما يزيد من فخرنا ب� "م�ش���بار 

الأمل" الكوادر الوطنية التي قامت بالإ�رصاف عليه 

وتنفيذ خطواته، بثقة من القيادة الر�شيدة �شاحبة 

الروؤي���ة الثاقبة والدعم املتوا�ش���ل لأبناء الوطن، 

للنهو�س بالبحث العلمي والتطبيقات الف�ش���ائية 

التي تع���ود بالنفع عل���ى الب�رصية، والتاأ�ش���ي�س 

لقت�ش���اد م�ش���تدام مبني على املعرف���ة وتعزيز 

التنويع وت�شجيع البتكار.

واعترب اجلنيبي اأن اإطالق �شعار "م�شبار الأمل" على 

جولة ذهاب ن�ش���ف نهائي كاأ����س اخلليج العربي 

ي�ش���تهدف اإي�شال ر�شالة لل�ش���باب باأنهم قادرون 

على بناء امل�ش���تقبل وحتقيق الأحالم الكبرة يف 

بلد الطموح وحتدي امل�شتحيل.

 ق���رر اجله���از الفن���ي ملنتخب 

الإمارات، ا�ش���تدعاء لعب و�ش���ط 

ال�ش���ارقة، حممد عبد البا�ش���ط، 

ومدافع الوحدة، اأحمد را�ش���د، اإىل 

قائم���ة »الأبي����س« يف جتمعه 

الداخلي بدبي حتى يوم الأربعاء 

املقبل.

اأوىل ح�ش�ش���ه  واأدى »الأبي�س« 

التدريبي���ة يف امللع���ب الفرعي 

بنادي الو�ش���ل م�ش���اء، يف اإطار 

حت�ش���راته ملباريات الت�شفيات 

امل�ش���رتكة املوؤهلة اإىل نهائيات 

كاأ����س الع���امل 2022، ونهائيات 

كاأ�س اآ�شيا 2023.

وب���داأ »الأبي�س« جتمع���ه اأم�س، 

ولكن ف�ش���ل اجلهاز الفني، اإراحة 

اجلهود  بع���د  الالعبني خا�ش���ة 

التي بذلوها خالل م�شاركتهم مع 

اأنديته���م يف مباريات اجلولة 15 

لدوري اخلليج العربي.

واكتفى اجله���از الفني مبحا�رصة 

فيدي���و، ومت خاللها ا�ش���تعرا�س 

احلالت الفنية للمب���اراة الودية 

التي جمعت املنتخبني الإماراتي 

والعراقي ال�شهر املا�شي.

»الأبي�س« يف  قائم���ة  وت�ش���م 

مع�ش���كر دب���ي، الالعب���ني علي 

الظنحاين، حممد  فهد  خ�ش���يف، 

ال�شام�شي، بندر الإحبابي، حممد 

�شالح برغ�س، �شامل را�شد، خليفة 

احلمادي، ح�ش���ن املحرمي، وليد 

�ش���عيد  خمي�س،  عبا�س، حممود 

اأحمد، ماجد �رصور، علي �شاملني، 

عبد اهلل رم�شان، خليل احلمادي، 

فابي���و دي ليما، خلف���ان مبارك، 

طحن���ون الزعابي، علي �ش���الح، 

كاي���و كاني���دو، عل���ي مبخوت، 

�شبي�شتيان تيجايل وزايد العامري.

وم���ن جهت���ه، ذكر حمم���د عبيد 

حماد، م����رصف منتخب الإمارات، 

اأن املع�شكر احلايل ياأتي ا�شتكماًل 

للربنام���ج الذي و�ش���عه اجلهاز 

الفني بقيادة مدربه فان مارفيك، 

والذي كان قد بداأ ال�شهر املا�شي، 

وتخلله لعب مباراة دولية ودية 

اأمام املنتخ���ب العراقي، وانتهت 

بالتعادل ال�ش���لبي، م�شراً اإىل اأن 

التجمع احلايل �شي�شهد فقط اأداء 

ح�ش�س تدريبية.

واأ�ش���اف اأن اجلهاز الفني، حر�س 

عل���ى متابعة جمي���ع مباريات 

الدوري، ور�شد اأداء الالعبني الذين 

مت اختيارهم اإىل القائمة، موؤكداً اأن 

القائمة ت�شهد اأف�شل العنا�رص التي 

برزت خالل الفرتة املا�شية، واأن 

اأبواب املنتخب �ش���تظل مفتوحة 

لكل من يقدم نف�شه ب�شورة جيدة.

ولف���ت اإىل اأن هن���اك ع���دداً من 

العنا�رص غادرت املع�شكر، ومنها 

واحلار����س عادل  ماجد ح�ش���ن، 

ل�ش���عورهما بوعكة  احلو�ش���ني، 

�ش���حية، ويو�ش���ف جابر، لعدم 

اكتمال �ش���فائه، وحممد العطا�س 

لالإ�شابة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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مدرب اتحاد كلباء: تح�سيراتنا 

للن�سر غير كافية

هيلمان يك�سف �سر انتفا�سة الو�سل 

قبل مواجهة �سباب الأهلي
  اأ�شاد الربازيلي اأودير هيلمان، مدرب الو�شل، 

ب���اأداء لعبيه قبل لقاء �ش���باب الأهلي اليوم، 

يف ذهاب ن�شف نهائي كاأ�س اخلليج العربي، 

متوقعا تقدمي الفريقني مباراة رائعة.

وقال هيلمان يف املوؤمتر ال�ش���حفي التقدميي 

للمباراة: »نتوقع خو�س مباراة قوية، يف ظل 

تطور م�شتوى ونتائج الفريقني كثرا يف ال�شهر 

الأخر، مب�شتوى اأ�شعد جماهرهم«.

وك�شف عن �رص تطور م�شتوى ونتائج الو�شل، 

مرجعا ذل���ك اإىل »الجته���اد يف التدريبات، 

والتحلي بال���روح قتالية يف املباريات حتى 

الدقيقة الأخرة«.

وعن فوز الو�شل الأخر ال�شعب على حتا )2-

1(، قال: »كنا الطرف الأف�ش���ل قبل الطرد، لكن 

املناف�س كان �شعبا، ومن اجليد اأننا فزنا«.

اأكد خورخي دا�ش���يلفا، مدرب احت���اد كلباء، اأن 

حت�شرات فريقه لي�شت كافية للقاء الن�رص املقرر 

الي���وم الثالث���اء، يف ذهاب ن�ش���ف نهائي كاأ�س 

اخللي���ج العربي، بعدما خا�س مباراة مهمة قبل 

يومني يف دوري اخلليج العربي.

وقال دا�ش���يلفا يف املوؤمتر ال�ش���حفي التقدميي: 

"تركيزنا خالل التح�ش���رات، كان من�ش���با على 
اإراحة الالعبني على امل�ش���توى البدين، و�شنعمل 

اليوم على التح�شر للمباراة ب�شكل اأف�شل".

واأ�ش���اف: "لدينا طموح كبر جدا للو�ش���ول اإىل 

اأبعد نقطة يف هذه البطولة، وحققنا الأهم لغاية 

الآن بالو�شول لن�شف النهائي، ونحن ذاهبون اإىل 

دبي لتقدمي اأف�ش���ل ما لدين���ا، واخلروج بنتيجة 

اإيجابية".

وعن راأيه يف ال�شفقات اجلديدة لحتاد كلباء، زاد: 

"احلكم على الوافدين اجلدد الأجانب واملحليني 
ما زال مبكرا، باعتبار اأنهم التحقوا بالفريق منذ 

فرتة ق�شرة".

الن�سر يتحدى طموح اتحاد كلباء.. والو�سل ياأمل 
في تكرار �سيناريو 2018

تخو�س 4 فرق مواجهتني خارج التوقعات 

اليوم الثالثاء، يف جولة الذهاب لن�ش���ف 

نهائي كاأ�س اخللي���ج العربي لكرة القدم، 

يف رحلة البح���ث عن حجز بطاقة التاأهل 

للنهائي.

وم���ن املنتظر اأن ت�ش���هد املواجهتان قوة 

واإثارة، م���ع وجود بع�س احل���ذر، كعادة 

مباريات الكوؤو�س، حيث ي�شت�شيف الن�رص 

فريق احتاد كلباء، والو�ش���ل فريق �شباب 

الأهل���ي، على اأن تقام جولة الإياب يوم 2 

مار�س/اآذار املقبل.

ود�ش���ن الن�رص، حامل اللقب، رحلة الدفاع 

ع���ن لقب كاأ�س املحرتفني م���ن الدور ربع 

النهائي، بتخطيه الفجرة ب�ش���عوبة )2-

1(، يف جمم���وع مباراتي الذهاب والإياب، 

لي�رصب موعدا مع احت���اد كلباء، مفاجاأة 

الكاأ�س، على �ش���تاد اآل مكتوم، يف مباراة 

لن تنق�شها الإثارة والقوة. ويبداأ الأرجنتيني 

املخ�رصم، رامون دياز، املدير الفني اجلديد 

للن����رص، اأوىل مهامه مع الفري���ق بعد غًد، 

يف تل���ك املواجهة املرتقبة، والتي يدخلها 

الن�رص املب���اراة مبعنويات مرتفعة، بعدما 

ا�ش���تطاع اأن يوقف نزيف النقاط، بتحقيقه 

فوزا ثمينا يف الوقت القاتل على خورفكان، 

يف اجلولة ال�15 للدوري.

وحافظ الن�رص على حظوظه يف املناف�ش���ة 

على درع ال���دوري، حمتاًل املرك���ز الرابع، 

وميتلك �ش���احب الأر�س كتيب���ة مدججة 

بالنجوم، وعلى راأ�ش���هم توزي، �شياء �شبع 

وريان مينديز، وي�ش���عى من خاللها دياز، 

لبدء مهمته الأوىل بفوز، ي�شاعده يف جولة 

الإياب.

ول���ن تكون املباراة �ش���هلة عل���ى الن�رص، 

خا�ش���ة اأن احت���اد كلباء، يدخ���ل املباراة 

بطم���وح كبر، بعد و�ش���وله لأول مرة اإىل 

الدور ن�ش���ف النهائي، على اأمل موا�ش���لة 

حتقيق املفاجاآت، بعد الإطاحة ببني يا�س 

من دور ربع النهائي.

وميتلك احت���اد كلباء، ع���ددا من الالعبني 

املميزين القادرين على �شناعة الفارق يف 

اأي حلظة، وعلى راأ�شهم بينيل مالبا وماجد 

را�ش���د، �ش���احبا هديف الف���وز الأخر اأمام 

عجمان يف اجلولة ال�15.

ديربي خارج التوقعات

وي�شت�شيف �شتاد زعبيل، مواجهة من العيار 

الثقيل، جتمع الو�شل و�شيفه �شباب الأهلي، 

يف ديربي مرتقب، خ���ارج التوقعات، نظراً 

لقوة كال الفريقني، وامتالكهما عنا�رص قادرة 

على ح�شم املباراة.

وحجز الو�ش���ل مقعده يف ن�ش���ف النهائي 

للمرة ال�شاد�ش���ة يف تاريخه، بعد حتقيق 

الفوز على ال�ش���ارقة )2-0(، يف اإياب الدور 

ربع النهائي لكاأ�س اخلليج العربي، وياأمل 

�ش���احب الأر����س يف اأن يك���رر �ش���يناريو 

مواجهة الفريقني يف ن�ش���ف نهائي مو�شم 

)2017ــ2018(، اإذ تفوق الو�شل )2-3(.

فيما يطمح �ش���باب الأهل���ي، اأكرث الأندية 

ح�شداً للكاأ�س ب�4 مرات، والباحث عن لقبه 

الثاين هذا املو�شم، بعد كاأ�س ال�شوبر، اإىل 

موا�شلة �شل�ش���لة النت�شارات التي حققها 

يف الف���رتة الأخرة يف ال���دوري والكاأ�س، 

واخل���روج بنتيجة اإيجابية ت�ش���اعده يف 

جولة الإياب على ميدانه.

وتخط���ى �ش���باب الأهل���ي، مرحل���ة ربع 

اأكرب النتائ���ج، بالفوز  النهائي بتحقي���ق 

على خورفكان )9-2(، يف جمموع مباراتي 

الذهاب والإياب.

ا�ستدعاء عبد البا�سط ورا�سد اإلى مع�سكر المنتخب 

 �ش���دد الأرجنتيني رامون دياز، املدير 

الفن���ي للن����رص، على �ش���عي فريقه 

ل�شتغالل عامل الأر�س، عندما يلتقي 

احتاد كلباء اليوم الثالثاء، يف ذهاب 

الدور ن�شف النهائي من بطولة كاأ�س 

اخلليج العربي.

وقال يف املوؤمتر ال�ش���حفي التقدميي 

للمباراة املقررة، على �شتاد اآل مكتوم: 

"ندرك اأهمية املواجهة املقبلة وقوتها، 
ل�شيما واأن كال الفريقني �شبق وحقق 

الفوز يف مباراته الأخرة".

واأ�ش���اف: " كان من املهم فوز الن�رص 

يف مباراته ال�ش���ابقة، لأن الفوز دائمًا 

ي�ش���نع اأجواء اإيجابية داخل الفريق، 

كما اأن و�ش���ول اجلهاز الفني اجلديد، 

اأعطى جلمي���ع الالعبني طاقة حيوية 

وداف���ع معنوي ق���وي لإب���راز كل ما 

لديهم".
واأكمل: "�شنحاول اأن نلعب ب�شكل اأقوى، 

و�شن�ش���عى ل�ش���تغالل عامل الأر�س 

لتحقيق الفوز الذي نطمح اإليه، ولدينا 

عدة اأمور اإيجابية بالفريق، و�شن�شعى 

ل�ش���تغالل كل هذه العوامل لتحقيق 

نتيجة اإيجابية يف مواجهة الذهاب".

وعن العوام���ل الإيجابية يف الن�رص، 

قال: "منتلك لعبني على م�ش���تويات 

عالية، ونعي�س حالة من ارتفاع الروح 

املعنوية لالعب���ني الذين عملنا على 

اإعطائهم فرتة ا�شت�شفاء كافية ليدخلوا 

املباراة بكامل اجلاهزية".

وعن اختالف املدر�شة التدريبية بينه 

وبني املدرب ال�ش���ابق، قال دياز، وهو 

ي�شتعد لأوىل مهامه مع فريقه اجلديد: 

"هناك مدار�س كروي���ة خمتلفة، وكل 
مدرب لديه فل�شفة كروية وطريقة عمل 

خمتلفة".
واختتم قائ���اًل: "هدفنا الأول يف هذه 

املرحلة، اإي�ش���ال طريق���ة عملنا اإىل 

الالعبني، وتزويدهم بفل�ش���فة اجلهاز 

الفن���ي اجلديد، ليتمكن���وا من تطبيق 

اأفكارنا ويقدموا اأف�ش���ل ما لديهم يف 

املرحلة املقبلة".

البلو�ش���ي،  يعقوب  وبدوره، حت���دث 

لعب الن�رص، قائاًل: "املواجهة املقبلة 

�شتكون �ش���عبة، خا�ش���ة واأن احتاد 

كلباء تطور كثراً عن ال�ش���ابق، لكننا 

�شنكون على قدر امل�شوؤولية، و�شنقدم 

كل ما لدينا من اأجل الفوز باملباراة".

مدرب الن�سر: ن�سعى ل�ستغالل عامل 

الأر�ض اأمام اتحاد كلباء

مدرب �سباب الأهلي: الوقت �سيق قبل لقاء الو�سل

 اإطالق �سعار »م�سبار الأمل« على ذهاب ن�سف نهائي كاأ�ض الخليج العربي

ك�أ�س الخليج العربي لكرة القدم 



دبي-الوحدة:

ت�س���هد بطولة املا�سرتز للبولو)8 جول( 

مهمتني  مباراتني  الثالث���اء  ع�رصاليوم 

�س���من مناف�س���ات �سل�س���لة بط���والت 

كاأ�س دبي الذهبي���ة حيث يلتقي فريق 

االم���ارات ومناف�س���ه فريق اي���ه ام يف 

مباراة ا�س���به بنهائي مبكر للبطولة يف 

الثانية والن�س���ف من بع���د الظهر فيما 

تقام املباراة الثانية يف الرابعة ع�رصا 

وجتمع بني فريقي بات�ستوين والبريتا .

وكان الي���وم االفتتاحي قد �س���هد اربع 

مباري���ات منه���ا اثنتان يف ال�س���باح 

ومثلها يف الفرتة امل�س���ائية وقد جنح 

فري���ق االمارات يف الفوزعلى مناف�س���ه 

فريق ب���ن دري بثمانية اأه���داف مقابل 

�ستة اأهداف بعد مباراة �رصيعة ومثرية 

�سهد �سوطها االول التعادل بهدفني لكل 

منهما حيث �سجل هديف بن دري حممد 

بن دري فيما �سجل هديف االمارات �سمو 

ال�س���يخة ميثاء بنت حمم���د وبنيامني 

بانيللو ث���م تقدم االم���ارات عن طريق 

را�س���د العبار وينجح فريق االمارات يف 

انهاء ال�س���وط الث���اين بتقدمة بنتيجة 

خم�سة اأهداف  مقابل ثالثة .

اما ال�س���وط الثالث فقد ا�س���افت �سمو 

ال�س���يخة ميثاء بنت حممد بن را�س���د 

هدف���ني متتاليني لرتفع ر�س���يد فريقها 

اىل �سبعة اأهداف فيما ا�ساف جريجوريو 

جيلو�سي هدفني مماثلني لفريق بن دري 

ويف ال�س���وط الرابع واالخري ينجح كل 

فريق يف ا�سافة هدفا واحدا اىل ر�سيده 

لتنته���ي املباراة بفوز فري���ق االمارات 

عل���ى ب���ن دري بثمانية اأه���داف مقاب 

ل�ستة اأهداف لنب دري .

وفاز فريق بات�ستوين على فريق التامريا 

ب�س���تة اأهداف مقابل اربعة اأهداف حيث 

ب���ادر جنم بات�س���توين توم���ي اريارت 

بالت�سجيبل ويتعادل نوما�س باال�سيو�س 

ويف ال�سوط الثاين يحرز رجا ابو اجلبني 

جنم املباراة هدف فريقه الثاين لينتهي 

ال�س���وط بنتيجة هدف���ني مقابل هداف 

واحد ل�سالح فريق بات�ستوين .

ويف ال�سوط الثالث ي�سول ويجول فريق 

بات�ستوين ويحرز اربعة اهداف متتالية 

لريفع ر�سيده اىل �ستة اأهداف يف الوقت 

الذي ظل ر�س���يد التام���ريا هدفا واحدا 

وي�س���هد ال�س���وط الرابع انتفا�سة فريق 

التامريا ليوقف زحف بات�س���توين ليقف 

يف حمطته ال�ساد�س���ة فيما ينجح فريق 

التامري يف رفع ر�سيد اهدافة اىل اربعة 

بعد ان اأحرز ثالثية جميلة تباعا .

وقادت ال�س���يخة عليا اآل مكتوم فريها 

اي���ه ام بالفوز يف املب���اراة االفتتاحية 

على فريق انكورا بت�س���عة اأهداف مقابل 

اربعة اأهداف بعد مباراة �س���هدت ندية 

وا�سحة يف �س���وطيها االول 2 مقابل 1 

والثاين 4 مقاب���ل 3 اأهداف  فيما دانت 

ال�س���يطرة لفريق ايه ام يف ال�س���وطني 

الثال���ث 6 مقابل 3  والرابع 9 مقابل 4  

وظهر ب�سورة طيبة كل من اوركويزا من 

فريق اي ام و ريكاردو من انكورا .

و فاز فري���ق البريتا عل���ى فريق عامل 

بع�رصة اأهداف مقابل �ستة اأهداف حيث 

تق���دم فريق عامل بهدف���ني مقابل هدف 

يف �س���وط املباراة االول ثم �رصعان ما 

حول فريق البريتا خ�س���ارته يف ال�سوط 

االول اىل فوز كا�س���ح باملباراة حينما 

جنح يف انهاء ال�س���وط الث���اين بفارق 

ثالث���ة اهداف وبنتيجة خم�س���ة مقابل 

هدفني ويف ال�سوط الثالث يوا�سل فريق 

البريت���ا التقدم وبنف����س الفارق بعد ان 

احرز هدفيه ال�س���اد�س وال�س���ابع فيما 

ي�سيف فريق عامل هدفني رافعا ر�سيده 

اىل اربعة اأهداف وي�ستكمل فريق البريتا 

ملحمة الفوز بت�س���جيل ثالث���ة اأهداف 

لي�س���بح ر�س���يده ع�رصة اأه���داف فيما 

اآخرين لي�س���بح  ي�س���يف عامل هدفني 

ر�سيده �ستة اأهداف .

اأبوظبي-الوحدة:

ت�سهد بطولة االإمارات املفتوحة للجودو 

لفئة ال�سباب التي ينظمها احتاد االإمارات 

للم�س���ارعة واجلودو يوم اجلمعة املقبل 

املواف���ق 12فرباير احلايل ب�س���الة نادي 

احتاد كلب���اء باملنطقة ال�رصقية �س���من 

برنامج االحتاد ملو�س���م 2020 – 2021 

م�ساركة 48 العبا من 5 اأندية تتمثل يف 

اأندية ال�سارقة الريا�سي ، ال�سارقة للدفاع 

ع���ن النف�س ، خورف���كان ، احتاد كلباء ، 

والفج���رية للفن���ون القتالية وق���د اأغلق 

باب الت�سجيل م�س���اء اأم�س االأول ح�سب 

والتنظيمية،والتي  الفنية  البطولة  الئحة 

اأكدت على م�س���اركة الالعبني امل�سجلني 

يف االأندية االأع�ساء والذين مت اعتمادهم 

وفقا لالأوراق الثبوتية.

للم�س���ابقة  املنظمة  اللجن���ة  وفرغ���ت 

ال�س���بابية  برئا�س���ة حممد جا�سم اأمني 

ال�رص امل�س���اعد و�سكرتري االحتاد الكابنت 

�س���عبان ال�س���يد مقرر اللجنة من اإكمال 

كاف���ه الرتتيب���ات االإداري���ة الت���ي من 

�س���اأنها اأن ت�س���هم يف جن���اح البطولة ، 

وفقا للرتتيب���ات االحرتازية والربتوكول 

ال�س���حي الذي اأكد على �رصورة التباعد 

االجتماعي خالل مناف�س���ات البطولة مبا 

ي�سمن ال�سالمة للجميع ،بعد اأن �ساهمت 

االأندية امل�ساركة يف تنفيذ تلك االإجراءات 

خالل البطولة االأخرية التي اأقيمت بنف�س 

ال�سالة .

 

واأك���دت اللجنة املنظم���ة للبطولة على 

�رصورة اإبراز �س���هادة اللياقة ال�س���حية 

و�س���هادة فح�س الكورون���ا  )كوفيد- 19 

PCR- ( والتاأك���د من �س���لبية النتيجة 
عند �س���عود امليزان املقرر له م�ساء بعد 

غ���د اخلمي�س املواف���ق 2/11 مبقر نادي 

احتاد كلباء م�ست�سيف البطولة، وحتددت 

البطول���ة لفئات اأعمار حتت 20-19-18 

�سنة ومواليد 2001 ، 2002 ، 2003 ، اأما 

االأوزان فقد حتددت باأوزان حتت55 كجم، 

60 كجم ، 66 ، 73 ،81 ، 90 ، حتت 100 

، وفوق 100 كجم ، و�س���تكون امل�ساركة 

مفتوح���ة لكافه االأندية) كل امل�س���جلني 

يف ك�س���وفات االأندي���ة ( نظ���را للظروف 

اال�ستثنائية ال�سحية.

م���ن جان���ب اآخ���ر – ا�س���تعدت االأندية 

امل�ساركة للمناف�سة القوية املرتقبة ، وقد 

اأقام ناديي الفجرية وخورفكان مع�س���كر 

م�س���رتك ب�س���الة نادي الفجرية للفنون 

القتالية ا�ستعدادا للبطولة املقبلة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19
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اأبوظبي ) الوحدة(

توجت الفار�س���ة �س���ابرينا ميجيل 

منديز بلق���ب كاأ�س رئي����س الدولة 

للقدرة، مل�سافة 100 كلم، الذي اأقيم 

اأم�س بقرية بوذيب العاملية باخلتم 

يف اأبوظب���ي، ومتكن���ت البطلة من 

حتقي���ق اللقب على �س���هوة اجلواد 

"بنفيكا" الإ�سطبالت ام 7 باحت�ساب 
مع���دل النق���اط ح�س���ب بروتوكول 

بوذيب.

و�سارك يف ال�س���باق 84 فار�سة من 

خمتلف االإ�سطبالت واأندية الفرو�سية 

بالدولة. 

وج���اءت يف املرك���ز الث���اين كايال 

لوي�س ماهر على �س���هوة "بريويك 

ذا جيميني بولك�س" الإ�س���طبالت اأي 

ب���ي ات�س، تلته���ا يف املركز الثالث 

الفار�سة عائ�سة يحي الزبيدي على 

�سهوة "بريفكت �س���تار" الإ�سطبالت 
اعمار.

واأقيم بالتزامن مع �س���باق ال�سيدات 

�س���باق دويل تاأهيلي جنمة واحدة 

مل�س���افة 100 كلم، و�سهد م�ساركة 

53 فار�سا وفار�سة.

�سهد ال�سباق وتوج الفائزين �سعادة 

اللواء الدكتور اأحمد نا�رص الري�س���ي 

رئي�س احت���اد االإمارات للفرو�س���ية 

وال�س���باق، يرافقه اأحمد ال�س���ويدي 

املدي���ر التنفي���ذي لالحت���اد، وكيم 

اليوت مدير نادي اأبوظبي للفرو�سية.

حيث  اليوم  املناف�س���ات  وتتوا�سل 

ت�س���هد قري���ة بوذيب �س���باق كاأ�س 

والنا�سئني  لل�س���باب  الدولة  رئي�س 

مل�سافة 120 كلم "جنمتني"، وكاأ�س 

رئي�س الدولة لالإ�س���طبالت اخلا�سة 

مل�سافة 100 كلم.

بروتوكول بوذيب

اأطلق »بروتوكول بوذيب« بقوانينه 

اجلديدة املطبق���ة يف قرية بوذيب 

منذ 2015، حمقق���ًا نتائج اإيجابية 

الفتة، خا�س���ة ما يت�س���ل ب�س���حة 

ولياق���ة خيول ال�س���باقات وجتنب 

احلوادث اخلط���رة التي قد تتعر�س 

لها خالل املناف�سات.

بنوداً  الربوتوكول  قوانني  وا�ستملت 

ن�ّست على تعديل م�سميات �سباقات 

اإىل �سباقات ركوب  القدرة والتحمل 

القدرة والتحمل.

دبي-الوحدة:

ك�س���فت اللجنة املنظمة لالألعاب 

العاملي���ة ال�س���توية كازان 2022  

ي���وم االثنني عن �س���عار االألعاب  

اأقيم يف  العاملية خ���الل ح���دث 

كازان كرمل���ني، وال���ذي يعد اأحد 

مواقع اليون�س���كو للرتاث الثقايف 

العاملي. ، ويحمل ال�س���عار رمزية 

غنية وقد مت تطوي���ره جزئًيا من 

خالل م�س���ابقة حملية �سمت اأبرز 

امل�سممني من جميع اأنحاء رو�سيا. 

ت�س���تند الهوية املرئية لل�س���عار 

عل���ى الزيالن���ت وهو يحت�س���ن 

الذي  التوليب، وهو املفهوم  ورده 

اإختاره فائز امل�س���ابقة امل�س���مم 

اأرتيميليبيدي���ف، و الزيالن���ت هو 

راأ����س تنني ا�س���طوري واعترب منذ 

1970 رمزا لكازان، ووردة التوليب 

والت���ي توجد بك���رة يف منطقة 

تتار�س���تان ومتثل نه���ر الفوجلا، 

لل�س���داقة  رمزاً  ال�س���عار  ويعترب 

وال�سيافة والفرح التي �ست�سهدها 

االألعاب و هي ت�س���تقبل األفان من 

العبي االأوملبياد اخلا�س من 107 

دول من بينهم 22 دولة من منطقة 

ال�رصق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

ويف و�س���ط ال�سعار ، هناك خم�س 

�سخ�سيات تطري يف دائرة لتمثيل 

حركة االأوملبي���اد اخلا�س الدوىل. 

حول االأ�س���كال الطائرة يوجد نهر 

الفوجل���ا ، اأكرب نه���ر يف اأوروبا ، 

والت���ي تقع على �س���فافه مدينة 

كازان. يط���وق التنني االأ�س���طوري 

الأن���ه يحم���ي ويرحب  ال�س���عار 

يف  وال�سيوف  امل�ساركني  بجميع 

االألعاب.

اإطالق ال�س���عار اخلا�س باالألعاب 

العاملي���ة دف���ع املهند����س اأمين 

عب���د الوهاب، الرئي����س االإقليمى 

لالأوملبياد اخلا�س الدوىل  منطقة 

اأفريقيا،  و�س���مال  االأو�سط  ال�رصق 

�س���عادته مبوا�سلة  بالتعبري عن 

اإقام���ة االألع���اب العاملي���ة منذ 

ع���ام 1968 وبالرغم من الظروف 

�سديدة ال�س���عوبة ب�سبب جائحة 

كورون���ا التى ه���زت جميع دول 

العامل.

 كما اأ�س���اف عب���د الوه���اب اأن 

االأوملبي���اد اخلا����س يتابع وعن 

كثب التطورات اخلا�س���ة بفريو�س 

كورونا فى خمتل���ف دول العامل 

من منطلق حر�س���نا ال�سديد على 

العبين���ا، واأنه قد مت تخ�س���ي�س 

خ���رباء م���ن داخ���ل املوؤ�س�س���ه 

مراقب���ة  مهمته���م  وخارجه���ا 

اجلائح���ه ع���ن ق���رب وعمليات 

التطعيم وتوزيع اللقاحات الإتخاذ 

القرارات املنا�سبة من االآن وحتى 

بداية االألع���اب ، واأكد باأن برامج 

املنطقة ت�س���تعد على قدم و�ساق 

من اأجل امل�ساركة فى اإتخاذ كافة 

ل�س���مان  االإحرتازية  االإج���راءات 

�سحة و�سالمة الالعبني.

وقالت اأوجلا �سلوت�س���كري رئي�سة 

الرو�س���ي:  اخلا����س  االأوملبي���اد 

»نعتق���د اأن مث���ل هذا ال�س���عار 

اإنتباه  �س���يلفت  والتميمة  امللون 

اأي �سخ�س. وهو يلفت االإنتباه اإىل 

هدف االأوملبياد اخلا�س الرو�س���ي 

وهو تطوير جمتمع يت�سم بالدمج 

للجميع  الفر�س  وتكافوؤ  والعدالة 

باإختالف قدراتهم«.

اأبوظبي ، الوحدة:

 اأعلنت "يو اأف �سي جيم"  الريا�سية العاملية 

 .®UFC ،منظمة بطوالت فنون القتال املتنوعة

عن املوعد الر�س���مي الإطالق �سالتها االأوىل يف 

  . العا�س���مة االإماراتية اأبوظبي يف مار�س 2021

تقع ال�سالة اجلديدة على �سارع حممد بن زايد 

، اأبوظبي وهي جزء من خطة "يو اأف �سي جيم" 

الطموحة للتو�سع يف املنطقة. حيث تهدف اإىل 

ريادة فل�سفتها "Train Different" يف 
جميع اأنحاء ال�رصق االأو�سط.

تقدم "يو اأف �سي جيم" ال�رصق االأو�سط لالأع�ساء 

برام���ج "تدريب النخبة" متعدد التخ�س�س���ات 

يف فنون القت���ال املختلطة مع اأحدث املعدات 

والتدريب العاملي. ت�س���م ال�س���الة الريا�سية 

نخبة م���ن املدربني املعتمدين للتاأكد من اأنهم 

يوفرون لالأع�س���اء جتربة لياقة بدنية �ساملة. 

ي�س���مم املدربون اخلرباء برام���ج لياقة بدنية 

فريدة تتنا�س���ب واالأهداف الفردية لكل ع�س���و 

ومن���ط حياته وخرباته ، مع تثقيفهم يف جميع 

جوانب ال�سحة واللياقة البدنية.

  " وقال و�س���ام ابي نادر مدير "يو اأف �س���ي جيم

ال�رصق االأو�سط "اأ�سبحت اأبوظبي حموًرا مركزًيا 

ل�فنون القتال املختلط���ة  وبطوالت القتال غري 

املحدود على مدار االأ�س���هر القليلة املا�س���ية ، 

و�ست�سبح عا�سمة بطوالت القتال غري املحدود يف 

امل�ستقبل - مما يجعلها املوقع املثايل ل�سالتنا 

اجلديدة. نحن متحم�سون للغاية الفتتاح فرعنا 

االأول يف اأبوظب���ي ، واأن نك���ون ج���زًءا ال يتجزاأ 

من جمتم���ع اللياقة البدني���ة الناب�س باحلياة 

قريًب���ا جًدا. نحن نتطلع اإىل تدريب االأ�س���خا�س 

من جميع االأعمار وخمنلف م�س���تويات اللياقة 

 ، "Train Different" البدنية باأ�ساليب

مل�ساعدتهم على حتقيق اأهدافهم الفردية".

�س���توفر �س���الة "يو اأف �س���ي جي���م" اأبوظبي  

املمتدة على م�س���احة 1600 مرت مربع مرافق 

تدريب متعددة ومناطق ملمار�سة متارين القوة 

و القل���ب وحبال املعركة و�س���المل الر�س���اقة 

ومنطقة جمهزة باأر�سيات خا�سة باجلوجيت�سو 

الربازيلية تدريب وتعلي���م فنون القتال للكبار 

وال�سغار. �سُيخ�س����س الطابق االأر�سي ملنطقة 

اللياق���ة البدني���ة متعددة الوظائ���ف بالكامل 

، حي���ث �س���ُتقام تدريبات النخبة ، وجل�س���ات 

التدريب اليومية ، حيث ميكن لالأع�ساء ممار�سة 

التمارين ب�سكل فردي. اأما الطابق االأول املتميز 

من �سالة "يو اأف �سي جيم" ي�سم مرافق تدريب 

اجلوجيت�سو الربازيلية ، فنون القتال املختلطة، 

والف�سول التخ�س�س���ية مبا يف ذلك املالكمة ، 

كيك بوك�س���ينغ ، فايت فيت واحللبة ال�س���هرية 

"االأكتاغون" بحجم 24 قدًما.

»يو اأف �سي جيم« 

الريا�سية تفتتح �سالتها 

الأولى في اأبوظبي

دبي ــ وام :

 اعتمد املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للمبارزة 

خطط وبرامج عودة الن�ساط والبطوالت بعد فرتة 

توقف ا�س���تمرت مل���ا يقرب من ع���ام كامل على 

خلفية جائحة كورونا.

وقرر االحتاد العربي برئا�س���ة املهند�س ال�س���يخ 

�سامل بن �سلطان القا�س���مي خالل اجتماعه الذي 

عق���د اأم�س " عن بع���د" اعتماد خطة ا�س���تئناف 

البط���والت والتجمعات العربية، اإ�س���افة الإقامة 

العديد م���ن الدورات اخلا�س���ة بتاأهي���ل عنا�رص 

اللعبة من مدربني وحكام واإداريني.

»تنفيذي التحاد العربي 

للمبارزة« يعتمد خطة 

عودة الن�ساط 

5 فرق ت�سارك في بطولة الإمارات المفتوحة للجودو 
لل�سباب بكلباء

نهائي مبكر بين الإمارات وايه ام و»بات�ستوني« 
يواجه لبيرتا اليوم

بداية قوية ومثيرة في افتتاح بطولة الما�سترز للبولو

منديز تتوج بكاأ�س رئي�س الدولة 

لل�سيدات للقدرة 

الأولمبياد الخا�س يك�سف �سعار التنين الأ�سطوري 

للألعاب العالمية ال�ستوية



    

 Baykar �رشك���ة  بد�أت 

 T e c h n o l o g i e s
�لرتكي���ة �لإنتاج �ل�صناعي 

 Acinci لدرون���ات 

ال�ضارب���ة اجلديدة املحلقة 

على ارتفاع عال.

وقال اإن ال���درون قادرعلى 

�كت�ص���اف �أه���د�ف ل ميكن 

روؤيته���ا بالع���ن املجردة 

واعرتا����ض الأهداف اجلوي���ة وق�ضف 

الأهداف الربية.

واأعلن وزي���ر الدفاع الرتكي اإ�ضماعيل 

دمي���ي، اأن تزويد اجلي�ض الرتكي بتلك 

بالتقليل  ي�ضمح  ال�ضارب���ة  الدرونات 

من ال�ضغط عل���ى الطائرات احلربية 

املاأهولة.

يذكر اأن ب���اع جناح درون ال�ضتطالع 

ال�ض���ارب Acinci بلغ 20.6 مرت، 

ووزنه عن���د الإق���الع 4.5 طن، فرتة 

البق���اء يف اجلو 24 �ضاعة. ومت تزويد 

الدرون ب���رادار �ضبك���ي و6 حوا�ضيب 

اإلكرتوني���ة وال���ذكاء ال�ضطناعي و6 

حم���الت تركب فيه���ا 1350 كلغ من 

الدرون  ي�ضتخدم  اأن  احلمولة.وميك���ن 

�ضواري���خ جو - ج���و وقنابل حائمة 

خم�ض�ضة لق�ضف الأهداف الربية.

الباحث���ن  م���ن  فري���ق  ك�ض���ف   

املتخ�ض�ض���ن يف طاق���ة الري���اح 

بالوليات املتحدة النقاب عن اأطل�ض 

رقم���ي جديد للري���اح يحتوي على 

معلوم���ات مف�ضلة ب�ض���اأن �رسعات 

الري���اح واجتاهاته���ا يف خمتل���ف 

اأنحاء العامل.

ويهدف ه���ذا الأطل�ض ال���ذي ابتكره 

كورني���ل  م���ن جامع���ة  باحث���ون 

الأمريكي���ة اإىل امل�ضاعدة يف اختيار 

التوربينات  اأف�ضل املناطق لو�ض���ع 

من اأج���ل تعزيز كفاءة توليد الطاقة 

امل�ضتدامة.

واأك���د الدوري���ة العلمي���ة »نيت�رس 

اإيرنجي« اأن الأطل�ض الرقمي اجلديد 

ه���و اأول اأطل����ض من نوع���ه يتوافر 

ب�ضكل علني ويت�ضمن قواعد بيانات 

جغرافي���ة منف�ضل���ة و����رسح واف 

و�رسعاتها  الري���اح  اجتاه���ات  عن 

املختلفة.

اأطل�س رقمي لت�سجيل �سرعة واجتاهات 

الرياح على م�ستوى العامل

تركيا تبداأ باإنتاج »درون« �سارب جديد

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

ب���داأت �رسكة بريطانية يف اإنتاج فحو�ض �رسيعة تكت�ضف الإ�ضابة 

بفريو����ض كورونا خالل دقائ���ق معدودة، عو�ضا ع���ن الختبارات 

احلالية التي متتد لعدة �ضاعات.

وتاأمل احلكومة الربيطانية يف اأن ت�ضاهم هذه الفحو�ض يف عودة 

احلي���اة اإىل طبيعتها يف البالد، على الرغ���م من اأن بع�ض اخلرباء 

ي�ضككون يف دقة النتائج خالل بع�ض احلالت.

و�ضيت���م ا�ضتخدامها يف اإطار برنامج الختب���ار ال�رسيع للحكومة 

الذي تريد من خالله معرفة الأ�ضخا�ض امل�ضابن بالوباء ول تظهر 

عليهم الأعرا�ض.

 )SureScreen Diagnostics( �رشك���ة  و�رشع���ت 

املتخ�ض�ض���ة يف اإنتاج اأدوات الت�ضخي����ض يف �ضناعة 20 مليون 

فح�ض، طلبتها حكومة بوري�ض جون�ضون.

مل يك���ن بول غري�ضام، عامل الأر�ضاد يذك���ر اإنه اأ�ضاع املحفظة.. 

عندم���ا ات�ضل به جمهولون لت�ضليمه اإياها بالربيد، على ما روى 

الرجل البالغ حاليًا 91 عامًا يف كاليفورنيا.

وح�ض���ل الكت�ض���اف ب�ضورة غري متوقعة �ضن���ة 2014 عند هدم 

القاعدة العلمية يف جزيرة رو�ض حيث كان العن�رس يف البحرية 

متمركزاً ب�ضفته خبرياً يف الر�ضد اجلوي بن 1967 و1968.

وكان���ت حمفظة غري�ضام موجودة خل���ف غرفة لتبديل املالب�ض 

وهي كانت حت���وي بطاقة تعريف غري�ض���ام اخلا�ضة بالبحرية 

ورخ�ضة القيادة واإر�ضادات يف حال التعر�ض لهجوم بيولوجي اأو 

كيميائي، وتذكرة للح�ضول على م�رسوبات.
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كم ي�ستغرق فح�س كورونا ال�سريع؟

رف�ض���ت �رسكة تويرت المتث���ال لأم���ر اأ�ضدرته احلكومة 

الهندية بحظر اأكرث من 250 ح�ضابًا ومن�ضوراً و�ضع عمالق 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي يف قلب عا�ضفة �ضيا�ضية يف 

اإحدى اأ�ضواقها الرئي�ضية.

وي�ضود انق�ضام بن امل�ضوؤولن احلكومين ورجال الأعمال 

وم�ضتخدم���ي الإنرتن���ت العادين ب�ض���اأن حرية التعبري 

وممار�ض���ات ال�رسك���ة الأمريكية فيما يتعل���ق بامتثالها 

لالأوامر.

وبداأت هذه املواجهة بعد اأن رف�ضت ال�رسكة هذا الأ�ضبوع 

"اللت���زام والمتثال" لأمر بحذف من�ض���ورات وح�ضابات 
قال���ت احلكومة اإنها تنطوي على خط���ر التحري�ض على 

العنف.

ومتثل املواجهة اأحدث مث���ال على تدهور العالقات بن 

اإدارة رئي����ض الوزراء ناريندرا م���ودي ومن�ضات للتوا�ضل 

الجتماعي الأمريكية مثل في�ضبوك ووات�ضاآب.

وبالن�ضبة لتويرت فاإن املخاطر كبرية يف بلد يبلغ تعداد 

�ضكان���ه 1.3 مليار ن�ضمة منهم مالين ي�ضتخدمونه كما 

ي�ضتخدمه م���ودي واأع�ضاء حكومته وغريهم من الزعماء 

بحما�ض للتوا�ضل مع اجلمهور.

»تويرت« يف قلب عا�سفة 

�سيا�سية.. 
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رجل ي�ستعيد حمفظته بعد 53 عاما 

من فقدانها

 قام ح���وايل 1600 �ضخ�ض يف 

اأملاني���ا بتغيري بيان���ات نوع 

جن�ضهم يف �ضجل املواليد بعد 

اإجراء تعديل يف قانون الأحوال 

املدنية يتيح ذلك الأمر.

»فيل���ت«  �ضحيف���ة  وذك���رت 

ال�ضار   عدده���ا  يف  الأملاني���ة 

اإىل  ا�ضتناداً  الأربعاء املا�ض���ي 

م�ض���ح اأجرت���ه وزارة الداخلية 

�ضخ�ض���ًا   1191 اأن  الأملاني���ة 

غ���ريوا بيانات جن�ضهم من ذكر 

اإىل اأنثى اأو العك�ض.

 394 ترك  البيان���ات،  وبح�ضب 

دون  بيان���ات جن�ضهم  �ضخ�ضًا 

خي���اراً  اخت���اروا  اأو  حتدي���د 

اإىل  بالإ�ضاف���ة  »خمتل���ف«. 

ذل���ك، مت ت�ضجي���ل 19 مولوداً 

اأنهم »خمتلفون«.  على  جديداً 

وتتعل���ق البيانات بالفرتة منذ 

اإتاحة اخلي���ار يف كانون ثان/

يناير 2019 حت���ى 30 اأيلول/

�ضبتمرب 2020.

البيئي جون  الباحث  حذر 

اأن الأمرا�ض  في���دال، م���ن 

احليواني���ة املن�ض���اأ، التي 

تنتقل م���ن احليوانات اإىل 

الب�رس، ت�ضكل تهديداً خطرياً 

للب�رسية، م�ضبها الأمر باأنه 

"مثل احلرب النووية".
ونقل���ت �ضحيف���ة "مريو" 

علماء  ع���ن  الربيطاني���ة 

الأمرا����ض  اإن  قوله���م 

الأكرث فت���كًا املنقولة عرب 

ت�ضكل  اأ�ضبحت  احليوانات 

حاليًا خطراً على الب�رسية، 

اإذ حتمل احليوانات "�آلف" 

الفريو�ض���ات، والتي ميك���ن اأن تنتقل 

للب�رس.

وك�ضف فيدال اأن اأمرا�ضًا "معدية، مثل 

احل�ضب���ة والإيبول" ميك���ن اأن تتطور 

وتدم���ر الب����رس. وج���اءت ت�رسيحات 

في���دال خ���الل نقا�ض مع خ���رباء من 

جميع اأنحاء العامل توقعوا اأن الأ�ضواأ 

رمبا مل ياأت.

وحذر فيدال يف مقال ن�رسته �ضحيفة 

احلكومات  الربيطاني���ة،  "ديلي ميل" 
م���ن جائحة عل���ى م�ضت���وى "املوت 

الأ�ض���ود"، الذي قتل ما ي�ضل اإىل واحد 

م���ن كل ثالث���ة اأ�ضخا����ض يف جميع 

اأنحاء اأوروبا.

وي�ضتخدم م�ضطل���ح "املوت الأ�ضود"، 

لالإ�ض���ارة اإىل وب���اء الطاع���ون الذي 

اجتاح اأنحاء اأوروبا بن عامي 1347 

و1352، وت�ضبب يف م���وت ما ل يقل 

عن ثلث �ضكان القارة.

حتذيرات من جائحة »اأ�سبه باملوت 

الأ�سود«

طور فريق من الباحثن يف بريطانيا تقنية جديدة تعتمد على 

ال���ذكاء ال�ضطناعي ميكنها التعرف عل���ى النفعالت الداخلية 

لالن�ضان من خالل الإ�ضارات الال�ضلكية.

واأظهرت الدرا�ض���ة التي اأجراها باحث���ون بجامعة كوين ماري 

يف بريطاني���ا ون�رست يف الدورية العلمية "بلو�ض وان" اأنه من 

املمكن ا�ضتخ���دام املوجات الال�ضلكية لقيا����ض �رسعة نب�ضات 

القل���ب والتنف�ض للتعرف على �ضعور اأو انفعالت �ضخ�ض ما يف 

غياب اأي دلئل ب�رسية مثل تعبريات الوجه.

ويف اإطار الدرا�ضة، كان يطل���ب من املتطوعن م�ضاهدة مقاطع 

فيدي���و ل�ضتثارة اأربعة انفعالت اأ�ضا�ضي���ة معينة هي الغ�ضب 

واحل���زن والفرح وال�ضتمتاع. واأثن���اء امل�ضاهدة، كان الباحثون 

يطلقون موج���ات ل�ضلكية غري �ضارة عل���ى املتطوعن، ت�ضبه 

موجات الرادار اأو الواي فاي، ثم يقوموا با�ضتقبال هذه املوجات 

مرة اأخرى بعد ارتدادها عنهم وحتليلها للتعرف على التغريات 

احليوية الطفيفة التي تطراأ على اأج�ضام املتطوعن.

1600 �سخ�س يف اأملانيا غريوا بيانات 

جن�سهم يف �سجل املواليد

تقنية جديدة للتعرف على النفعالت الب�سرية بوا�سطة 
املوجات الال�سلكية

ملياردير اأمازون  »جيف بيزو�س« يحدد 

من هو ال�سخ�س الذكي
“جيف  الأمريكي  امللياردي���ر  اأكد 

اأن  �ضاب���ق  لق���اء  يف  بيزو����ض” 

يتخ���ذون  الأذكي���اء  الأ�ضخا����ض 

قراراته���م ب�ض���كل خمتل���ف ع���ن 

الآخرين حيث يولون الأهمية الأكرب 

ومراجعة  ال�ضغ���رية  للتفا�ضي���ل 

درا�ض���ة وجهات  واإعادة  الأف���كار 

النظر واملعلومات امل�ضتجدة.

ووفقًا لبيزو�ض ل يرتبط قرارات املميزين بالإ�رسار على اأنهم على 

حق واإثبات وجهة نظرهم، بل اإنهم غالبًا ما يقومون بتغري اآرائهم 

ومراجعة فه���م الأ�ضياء لروؤية الأمر من زواي���ا عدة، كما يتقبلون 

كونهم خمطئن بب�ضاطة دون تعقيدات.

هذا وقد ودع امللياردير الأمريكي ” جيف بيزو�ض” من�ضبه كمدير 

تنفيذي لعمالق التجارة الإلكرتوني���ة اأمازون بعد قرابة 30 عامًا 

م���ن تاأ�ضي�ضها يف رحلة كفاح عبقرية وذكاء مهني اأهلته للو�ضول 

للمرك���ز الثاين يف قائم���ة اأثرياء العامل ب���رثوة 195 مليار دولر 

اأمريكي.

كثريا ما نبحث يف م�ضادر الطبيعة عن 

املكونات القادرة عل���ى حماية اجل�ضم 

من الأمرا�ض. وميكن لليمون الأخ�رس اأن 

يلعب دوراً فعاًل ل�ضحة اجل�ضم، اإ�ضافة 

اإىل كونه مفيد ل�ضح���ة ال�ضعر والب�رسة 

وزيادة الطاق���ة، اإليكم فوائ���د الليمون 

الأخ�رس ال�ضحية.

�ضحة القلب

مب���ا اأن الليمون الأخ�رس من احلم�ضيات 

التي حتتوي على ن�ضب عالية من فيتامن 

“�ض���ي”، فهو مفيد ج���داً لقلوبنا. حيث 
ي�ضاعد على تقليل الدهون املوجودة يف 

ال�رسيان التاجي.

م�ضادات امليكروبات ويقي من الربو

ي�ضاعد على احلدّ من الإ�ضابة بالأزمات 

ال�ضدرية والرب���و. لحتوائه على م�ضاد 

قوي التاأثري للجراثيم والفطريات.

امت�ضا�ض احلديد وحت�ضن املناعة

ي�ضاه���م يف زي���ادة امت�ضا����ض اجل�ضم 

للحديد. على جانب اآخ���ر، كما يحتوي 

على م�ض���ادات الأك�ضدة، التي حت�ضن 

اجلهاز املناع���ي، و حتارب اجلراثيم 

املت�ضببة يف الإ�ضابة بنزلت الربد 

والأنفلونزا.

يقلل الكولي�ضرتول

الفالفونوي���د الرئي����ض يف الليمون 

الأخ�رس ي�ضمى هي�ضبرييدين وقد اأظهر 

اأن���ه يقلل من م�ضت���وى الكولي�ضرتول 

والدهون الثالثي���ة يف احليوانات التي 

تتغذى على غذاء ملئ بالكولي�ضرتول.

دولة اأوروبية تنوي فتح »غرف بكاء« للحوامل 
الد�ضتورية  املحكمة  اأ�ضدرت 

البولندي���ة موؤخ���راً قراره���ا 

الذي قل���ل من ع���دد اأ�ضباب 

اإنهاء احلم���ل، وا�ضتبعد منها 

ال�ضطرابات اخلطرية يف منو 

اجلن���ن، بعد ذل���ك، اندلعت 

النطاق  وا�ضعة  احتجاج���ات 

يف وار�ض���و ومناط���ق اأخرى 

من البالد، والت���ي ل تتوقف 

حت���ى الآن، عل���ى الرغم من 

جائحة فريو�ض كورونا وحظر 

التظاهرات اجلماهريية.

العدل  وزارة  اقرتح���ت  حيث 

اإن�ض���اء “غ���رف  البولندي���ة 

احلوام���ل  للن�ض���اء  ب���كاء” 

لتخفي���ف الآث���ار النف�ضي���ة 

ال�ضلبي���ة وخا�ض���ة بعد قرار 

املحكم���ة الد�ضتورية بتقييد 

ذكرت  ح�ضبم���ا  الإجها����ض، 

م�ضادر بولندية.

دعم  ال���وزارة  ق���ررت  وهكذا 

امل���راأة يف العمل بعد دخول 

الد�ضتورية  املحكم���ة  ق���رار 

بحظر الإجها�ض حيز التنفيذ.

وبح�ض���ب موؤلف���ي املبادرة، 

زيارة  احلوامل  للن�ضاء  ميكن 

هذه الغرف للبكاء. بالإ�ضافة 

اإىل ذل���ك، يخطط���ون لتقدمي 

الدعم النف�ضي والإجتماعي.

ً

فوائد الليمون الأخ�سر املذهلة
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