
بيروت-)د ب �أ(:

 ح���ذرت نقابة م�ستوردي امل���واد الغذائي���ة يف لبنان ام�س 

االثنني م���ن نق�س خمزون املواد الغذائي���ة بنحو 50 باملئة 

خ���الل االأ�سابيع املقبلة ب�سبب امل�ساكل االقت�سادية واالإغالق 

الت���ام الذي تفر�سه احلكومة اللبنانية نتيجة االرتفاع االأخري 

يف االإ�ساب���ات بفريو����س كورونا امل�ستج���د امل�سبب ملر�س 

)كوفيد-19(.

 وق���ال النقابة يف بيان لها ام����س: »اإن ما مير به لبنان من 

ظروف �سعبة بدءا من االأزمة املالية واالقت�سادية وال�سح يف 

العم���الت االأجنبية و�سوال اىل االإقف���ال العام وما يرافقه من 

اإج���راءات حتد من ان�سيابية االإم���دادات الغذائية من املخازن 

اإىل امل�ستهلك، اأرخى بثقله عل���ى القطاع وزاد من التحديات 

وال�سعوبات التي تواجهها ال�رشكات امل�ستوردة«.

اأبوظبي-وام:

 متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 

لتو�سيع وزي���ادة نطاق الفحو�س���ات يف الدولة 

بهدف االكت�ساف املبكر وح�رش احلاالت امل�سابة 

بفريو����س كورون���ا امل�ستج���د "كوفي���د - 19" 

واملخالط���ني لهم وعزلهم .. اأعلن���ت الوزارة عن 

اإج���راء 127،572 فح�سا جدي���دا خالل ال�ساعات 

الـ 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

»مع العدد ..  ملحق اإعالنات  8 �صفحات«يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

الكويت-)د ب اأ(:  اأعلنت ال�سلطات الكويتية ام�س االثنني اأن نائب 

وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل تقدم با�ستقالته.

وذكرت وكالة االأنباء الكويتية )كونا( اأن وزير اخلارجية ال�سيخ 

الدكت���ور اأحمد نا�رش املحمد ال�سب���اح تراأ�س اجتماعا ملجل�س 

ال�سلكني الدبلوما�سي

والقن�سل���ي ام�س االثنني واأحاطه علما بقبول ا�ستقالة اجلاراهلل 

ابتداء من 28 كانون ثان/يناير.

واأ�ساد الوزير مبناقب اجلاراهلل وتفانيه واإخال�سه خالل م�سريته 

املهني���ة واإ�سهاماته املميزة والب���ارزة يف خدمة دولة الكويت 

وم�ساحلها و�سيا�ستها اخلارجية.

واأك���د اأن الوزارة م�ستمرة يف القيام بواجباتها يف تنفيذ �سيا�سة 

دولة الكويت اخلارجية.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 15/23 دبي 15/23 ال�سارقة 14/24 عجمان 24 /15 اأم القيوين 23 /13 راأ�س اخليمة 23 /16 الفجرية 17/24 العني 13/23 ليوا 11/25  ال�سلع 12/23  الفجر 5.45 الظهر 12.38   الع�رش 3.47  املغرب 6.12 الع�ساء 7.27

يانجون-)د ب �أ(:

 اأعل���ن اجلي����س يف ميامن���ار حالة 

الطوارئ وعني ج���راال �سابقا رئي�سا 

للبالد، ح�سبما ذكرت حمطة "مياوادي" 

التلفزيونية اململوك���ة للجي�س ام�س 

االثنني.

ومت تعيني جرال �سابق يدعى "ميينت 

�س���وي"، كان ي�سغ���ل من�س���ب نائب 

الرئي����س حتى انق���الب ام�س االثنني، 

كرئي�س باالإنابة.

وم���ع ذلك، يف ظ���ل حال���ة الطوارئ، 

توىل القائد العام للق���وات امل�سلحة 

مني اأوجن هلينج ال�سيطرة فعليا على 

ال�سلطة يف البالد.

انقالب ع�سكري في ميانمار 
واعتقال زعيمة البالد
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تل اأبيب-)د ب اأ(:

 اأقام���ت اإ�رشائيل وكو�سوفو عالقات دبلوما�سية بينهما 

ام����س االثنني يف مرا�سم ج���رت عرب موقع زووم ب�سبب 

القيود املرتبطة بفريو�س كورونا ،وما تال ذلك من اإلغاء 

رحلة وفد كو�سوفو اإىل القد�س.

ويف الفعالية التي جرى بثها على الهواء مبا�رشة عرب 

االنرتنت وق���ع وزير خارجية اإ�رشائيل جابي اأ�سكينازي 

ووزيرة خارجي���ة كو�سوفو ميلي���زا هاراديناي االتفاق 

اخلا�س باإقامة عالقات دبلوما�سية بني البلدين.

وع���رب ات�سال م���ع ال�سحفيني اأك���د امل�سوؤولون بوزارة 

اخلارجي���ة االإ�رشائيلي���ة اأم�س اأن ه���ذا االتفاق يجعل 

كو�سوف���و اأول دولة ميث���ل فيها امل�سلم���ون االأغلبية ، 

تعرتف بالقد�س عا�سمة الإ�رشائيل.

اإ�سرائيل وكو�سوفو تقيمان 
عالقات دبلوما�سية 

نقابة لبناني��ة تحذر من نق�ص مخزون 

المواد الغذائية بن�سبة 50 %

 ا�ضتقالة نائب وزير الخارجية الكويتي 

اأبوظبي-وام:  اأدانت دول���ة االإمارات ب�سدة الهجوم االإرهابي 

الذي ا�ستهدف فندقا يف العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو، واأ�سفر 

عن �سقوط قتلى وجرحى اأبرياء.

واأك���دت وزارة اخلارجية والتعاون ال���دويل يف بيان لها اأن 

دول���ة االإمارات تعرب عن ا�ستنكاره���ا ال�سديد لهذه االأعمال 

االإجرامية، ورف�سها الدائم جلمي���ع اأ�سكال العنف، واالإرهاب 

الذي ي�ستهدف زعزعة االأم���ن واال�ستقرار ويتنافى مع القيم 

واملبادئ الدينية واالإن�سانية. كما اأعربت الوزارة عن خال�س 

تعازيها وموا�ساتها الأهايل وذوي ال�سحايا جراء هذه اجلرمية 

النكراء، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

الإمارات تدين ب�ضدة الهجوم الإرهابي 

في مقدي�ضو

»طالع �ص2«»طالع �ص2«

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايـد والحكام يعزون خـادم 
الحرمين ال�سريفين في وفاة الأميرة نوره بنت فهد اآل �سعود

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة ووقاية املجتمع عن 

تقدمي 106،615 جرعة خالل ال�ساعات ال� 24 

املا�سية وبذل���ك يبلغ جمموع عدد اجلرعات 

التي مت تقدميها حتى ام�س االثنني 3،440،777 

جرعة ومعدل توزيع اللق���اح 34.79 جرعة 

ل���كل 100 �سخ����س. ياأتي ذل���ك متا�سيا مع 

خطة الوزارة لتوفري لقاح #كوفيد19 و�سعيًا 

اإىل الو�س���ول اإىل املناع���ة املكت�سبة الناجتة 

ع���ن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد 

احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19.

تقديم 106,615 جرعة من لقاح »كوفيد 19« 
خالل 24 �ساعة 

اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زاي���د اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" برقي���ة تعزي���ة اإىل اأخيه خادم 

احلرم���ني ال�رشيفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سع���ود عاهل اململكة 

العربي���ة ال�سعودية ال�سقيقة .. اأعرب 

فيها عن �سادق تعازي���ه وموا�ساته 

يف وفاة املغفور لها �ساحبة ال�سمو 

االأمرية ن���ورة بنت فهد بن حممد بن 

عبدالرحمن اآل �سعود.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل����س ال���وزراء حاكم دبي 

"رعاه اهلل" و�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ 
حممد ب���ن زايد اآل نهي���ان ويل عهد 

اأبوظبي نائ���ب القائد االأعلى للقوات 

تعزية مماثلتني  برقيت���ي  امل�سلحة 

اإىل خادم احلرم���ني ال�رشيفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.

دبي-وام:

 التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حمم���د بن زايد اآل نهي���ان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 

معًا، ام����س االثنني، حي���ث ناق�س �سموهما 

جملة من الق�سايا الوطنية واال�سرتاتيجية.

كما اطلع �سموهما على اآخر ا�ستعدادات فريق 

م�رشوع االإم���ارات ال�ستك�ساف املريخ متهيداً 

لو�سول م�سبار االأمل اإىل مدار الكوكب االأحمر 

خالل االأيام املقبلة، حيث قدمت معايل �سارة 

بنت يو�سف االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 

املتقدمة رئي�سة جمل�س اإدارة وكالة االإمارات 

للف�ساء، �رشح���ًا مف�ساًل لرحلة م�سبار االأمل 

اإىل املريخ خ���الل مراحله االأخ���رية، اإيذانًا 

بدخوله مدار الكوكب االأحمر يف التا�سع من 

فرباير 2021، 

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»ال�سحة«: �شفاء 4452 من كورونا وت�سجيل 
2,730 اإ�سابة و9 وفيات

محمد بن را�سد ومحمد بن زايد ي�ستعر�سان ال�ستعدادات 
النهائية للمهمة التاريخية 

�ضنعاء-)د ب �أ(:

 متكنت قوات اجلي����س اليمني املوالية 

للحكوم���ة ال�رشعية، ام����س االإثنني، من 

حترير مواقع جديدة من قب�سة احلوثيني 

يف حمافظة �سعدة، �سمايل البالد. 

وق���ال املركز االإعالمي للقوات امل�سلحة 

يف بي���ان �سحف���ي، اإن ق���وات اجلي�س 

»�سنت هجوما نوعيا متكنت خالله من 

حترير عدد من املواقع يف مديرية باقم 

�سمايل غرب حمافظة �سعدة«. 

واأ�س���ار املرك���ز اإىل اأن ق���وات اجلي�س 

»متكن���ت من دح���ر ميلي�سي���ا احلوثي 

االنقالبية من مواقع يف املدخل ال�سمايل 

الغربي ملركز مديرية باقم، منها تبة اأبو 

علي«. 

اأ�سفرت  واأ�ساف املرك���ز باأن املعرك���ة 

ع���ن �سقوط قتلى وجرح���ى يف �سفوف 

امللي�سيات، اإىل جانب خ�سائر اأخرى يف 

املعدات القتالية.

وتعترب حمافظة �سعدة املعقل الرئي�س 

جلماع���ة احلوثي، وتدور فيها مواجهات 

متك���ررة من���ذ �سن���وات، خلف���ت عددا 

كبريا من ال�سحاي���ا من اجلي�س اليمني 

واحلوثيني، ف�ساًل عن �سقوط مدنيني.

الجي�ص اليمني يحرر 
مواقع جديدة من 
قب�سة الحوثيين 

»فالي دبي لل�سحن« تح�سل على الموافقة 

لنقل الب�سائع الخطرة
دبي-وام:

 ح�سل���ت ف���الي دب���ي لل�سح���ن على 

املوافق���ات التنظيمية لنق���ل الب�سائع 

اخلط���رة اعتب���ارا من الي���وم االأول من 

فربايراجلاري.

وح�سلت فالي دبي لل�سحن اجلوي على 

موافقة الهيئة العام���ة للطريان املدين 

"GCAA " ال���ذي ميك���ن الناقلة االآن 
من نق���ل الب�سائع اخلط���رة باالإ�سافة 

اإىل الب�سائ���ع العام���ة والربيد ال�رشيع 

واحليوانات احلية وال�سحنات الربيدية 

العادية واملواد القابلة للتلف والب�سائع 

ذات االأولوية والب�سائع الثمينة.

وقال حممد ح�سن نائب رئي�س ال�سحن 

يف فالي دبي :�ست�سمح لنا هذه اخلطوة 

مبوا�سل���ة العمل عن كثب مع �رشكائنا 

اال�سرتاتيجيني لتقدمي جمموعة وا�سعة 

من املنتجات لعمالئنا مع اتباع اأعلى 

معايري ال�سالمة التي و�سعتها الهيئات 

التنظيمية وم�سنعو الطائرات .

ويف وق���ت �سابق من هذا العام ان�سمت 

ف���الي دبي لل�سح���ن اإىل ج���واز ال�سفر 

وهي   "WLP" اللوج�ست���ي العامل���ي

مب���ادرة رئي�سية اأن�ساأته���ا دبي لزيادة 

فر�س التجارة بني االأ�سواق النامية.

»التجارة العالمية« تحكم ل�سالح الإمارات وتلغي ر�سوم الإغراق 
الباك�ستانية على ال�سادرات الوطنية من البولي بروبيلين

اأبوظبي-وام:

 حكمت منظمة التجارة العاملية ل�سالح دولة 

االإم���ارات العربية املتحدة يف ن���زاع مرفوع 

الإلغ���اء ر�سوم مكافح���ة االإغ���راق املفرو�سة 

م���ن قبل جمهورية باك�ست���ان االإ�سالمية على 

�سادرات الدولة م���ن منتجات اأ�رشطة ولفائف 

بوليمرات البويل بروبيلني.

واأ�سدرت هيئة التحكيم بجهاز ت�سوية النزاعات 

التابع للمنظمة تقريره���ا النهائي ب�ساأن هذه 

الق�سي���ة وذلك بعد �سك���وى كانت تقدمت بها 

وزارة االقت�س���اد اإىل جهاز ت�سوي���ة النزاعات 

باملنظمة.

واأو�ست الهيئة بوق���ف تطبيق ر�سوم مكافحة 

االإغراق والتي تبلغ ن�سبتها %34 .

وق���ال �سعادة عبد اهلل �سلطان الفن ال�سام�سي، 

وكي���ل وزارة االقت�ساد امل�ساعد لقطاع الرقابة 

واملتابعة اإن هذا االإجناز ياأتي يف اإطار التزام 

وزارة االقت�س���اد بدعم ال�س���ادرات االإماراتية 

وتو�سيع نفاذها اإىل خمتلف االأ�سواق العاملية 

والدفاع ع���ن املنتج الوطني م�سريا اإىل اأنه مت 

يف هذا الق�سية تفعي���ل اآلية ت�سوية النزاعات 

مبنظمة التجارة العاملية ..

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

خليفة يمنح �ضفير فيجي و�ضام ال�ضتقالل

اإجمالي الجرعات المقدمة حتى اليوم 3,440,777

الإمارات ت�ضتعد لدخول المريخ والتاريخ.. م�ضبار الأمل ي�ضل الكوكب الأحمر 9 فبراير  

دبي-وام:

 عماًل بتوجيهات �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

رع���اه اهلل، اعتمدت اللجنة العلي���ا الإدارة االأزمات والكوارث 

يف دب���ي برئا�سة �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل 

مكتوم، جمموعة جديدة من التدابري الوقائية �سيتم تطبيقها 

اعتباراً م���ن اليوم الثالثاء املواف���ق 2 فرباير وحتى نهاية 

�سهر فرباير اجلاري، وذلك بهدف حماية املجتمع من تف�سي 

وباء كوفيد-19، و�سمان �سالمة كافة مكوناته من مواطنني 

ومقيمني وزوار ومن خمتلف الفئات العمرية.

اإجراءات جديدة وت�سديد المخالفات 
بدبي لمواجهة كوفيد-19
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 á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dG øe á∏ªL Éªgƒª°S ¢ûbÉf

.á«é«JGÎ°S’Gh

 äGOGó©à°SG  ôNBG  ≈∏Y  Éªgƒª°S  ™∏WG  Éªc

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe ≥jôa

 QGóe  ¤EG  πeC’G  QÉÑ°ùe  ∫ƒ°Uƒd  kGó«¡“

 å«M ,á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN ôªMC’G ÖcƒµdG

 …ÒeC’G  ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S  ‹É©e  âeób

 á°ù«FQ áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO IôjRh

 kÉMöT ,AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch IQGOEG ¢ù∏›

 ∫ÓN ïjôŸG ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe á∏Môd kÓ°üØe

 ÖcƒµdG QGóe ¬dƒNóH kÉfGòjEG ,IÒNC’G ¬∏MGôe

 ¿ƒµàd ,2021 ôjGÈa øe ™°SÉàdG ‘ ôªMC’G

 »àdG á°ùeÉÿG ádhódG RÉ‚E’G Gò¡H äGQÉeE’G

 ådÉKh ,á«îjôe äÉª¡e ¥ÓWEG  ‘ íéæJ

 øe  ìÉéæH  ïjôŸG  QGóe  ¤EG  π°üJ  ádhO

 äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G  kÉª∏Y ,¤hC’G  ádhÉëŸG

 äÉã©H  çÓK  Oƒ≤J  Ú°üdGh  IóëàŸG

 ô¡°T  ∫ÓN  ôªMC’G  Öcƒµ∏d  á«aÉ°ûµà°SG

.…QÉ÷G ôjGÈa

 QÉÑ°ùe"  ∫ƒ°Uƒd  ‹RÉæàdG  ó©dG  AóH  ™eh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉYO ,ïjôŸG "πeC’G

 äGQÉeE’G  Ö©°T Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH óªfi

 ‘ ácQÉ°ûŸG  ¤EG  »Hô©dG  øWƒdG  Üƒ©°Th

 É¡H  ∫ÉØàM’Gh  ,á«îjQÉàdG  á¶ë∏dG  √òg

 º¡°ùj ,á«Hô©dG áeC’G ïjQÉJ ‘ RÉ‚EG ∫hCÉc

 õ«ªàdG á£jôN ≈∏Y »Hô©dG ⁄É©dG ™°Vh ‘

 äÉYÉæ°üdG ´É£b õjõ©J ‘ º¡°ùjh ‘ô©ŸG

.á≤£æŸG ‘ á«FÉ°†ØdG

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S øe πc AÉ≤∏dG ö†Mh

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

 óªfi õcôe ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°Sh ,AÉ°†Ø∏d ó°TGQ øH

 ,»HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

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

.»æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe

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

 ∫ƒNO øY Éæ∏°üØJ ΩÉjCG 9" :Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 √ƒª°S  kGócDƒe  ,"ïjQÉàdG  ∫ƒNOh  ïjôŸG

 ó©HCG  ƒëf Üô©dG äOÉb äGQÉeE’G" :∫ƒ≤dÉH

 ..ïjQÉàdG ÈY »HôY …CG É¡∏°Uh á«fƒc á£≤f

."»Hô©dG ÜÉÑ°û∏d á≤Kh πeCG ádÉ°SQ ÉæàdÉ°SQh

 QÉÑ°ùe ∫ƒNO ìÉ‚ áÑ°ùf" :√ƒª°S ±É°VCGh

 Èà©f  Éææµdh  ..%50  ïjôŸG  QGóe  πeC’G

 ´höûŸG Gòg øe ÉæaGógCG  øe %90 Éæ≤≤M

."»îjQÉàdG

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

 áª¡e ¿EG" :áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 »àdG Ωó≤àdG IOGQE’ áªLôJ ïjôŸG ±É°ûµà°SG

 kÉ«HôY ÉæJOÉjôd ó«°ùŒ »gh ,ÉfOÓH õ«“

 ∞°ûµà°ùf á∏MôdG √òg ∫ÓN øeh ,kÉ«eÓ°SEGh

."π°†aC’G ƒëf IójóL ÉbÉaBG

 äGQÉeE’G ádhO ∫ƒ°Uh" ¿CÉH √ƒª°S ±É°VCGh   

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¿ÉgQ ¿CG ócDƒj ïjôŸG ¤EG

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

 ¿Éc ¿É°ùf’G ‘ QÉªãà°S’G ≈∏Y ÉæfÉgQh "
 QÉªZ ¢VƒN ≈∏Y QOÉb ÉæHÉÑ°T ¿CGh ,kÉëLÉf

 ¤G ¢VQC’G øe ä’ÉéŸG πc ‘ á°ùaÉæŸG

."AÉ°†ØdG

 äGQÉeE’G AÉæHCÉH ôîØf" :∫ƒ≤dÉH √ƒª°S ócCGh

 áª°üH πeC’G QÉÑ°ùe ∫ÓN øe ™°†f ÉæfCÉHh

."ájöûÑdG áeóN ‘ á«îjQÉJ

 »JGQÉeE’G  πeC’G  QÉÑ°ùe  πNój  ¿CG  ™bƒàjh

 ó©H  ,ôjGÈa  øe  ™°SÉàdG  ‘  ïjôŸG  QGóe

 É¡dÓN ™£b Qƒ¡°T á©Ñ°S âbô¨à°SG á∏MQ

 áYöS  §°SƒàÃ  ,Îeƒ∏«c  ¿ƒ«∏e  493

 .áYÉ°ùdG  ‘  Îeƒ∏«c  ∞dCG  121  `H  Qó≤ oj

 ÖcƒµdG QGóe QÉÑ°ùŸG ∫ƒNO á∏Môe ó©Jh

 PEG ,QÉÑ°ùŸG á∏MQ ‘ ô£NC’Gh ºgC’G ôªMC’G

 ±ó¡à°ùJh ,%50 É¡«a ìÉéædG áÑ°ùf π°üJ

 »JGQÉeE’G  πeC’G  QÉÑ°ùŸ  á«ª∏©dG  áª¡ŸG

 äÉª¡ŸG  ÉgôaƒJ  ⁄ á«ª∏Y äÉfÉ«H  ÒaƒJ

 QÉÑ°ùŸG  ôaƒ«°S  å«M  ,á≤HÉ°ùdG  á«îjôŸG

 ±hô¶∏d  É¡Yƒf  øe  πª°TC’G  »g  kIQƒ°U

 ÖcƒµdG  ≈∏Y á«NÉæŸG äGÒ¨àdGh ájƒ÷G

 Ωƒ«dG  QGóe  ≈∏Y  ¢ù≤£dG  áÑbGôeh  ôªMC’G

 ¤EG  IóàªŸG á«îjôŸG áæ°ùdG ∫ƒ°üa ÚHh

.¢VQC’G Öcƒc äÉHÉ°ùëH kÉeƒj 687

πeC’G QÉÑ°ùe á∏MQ 

 õcôe øe 2020 ƒ«dƒj 20 ‘ ¬bÓ£fG òæe

 Ïe ≈∏Y ¿ÉHÉ«dG ‘ »FÉ°†ØdG Éª«°TÉ¨«fÉJ

 ,"πeC’G QÉÑ°ùe" ”CG ,"¬jEG 2 ¢ûJEG" ñhQÉ°üdG

 ,ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe øª°V

 ,áà°ùdG á«îjôŸG ¬àª¡e πMGôe øe Úà∏Môe

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

 á∏MôŸG ΩÉ“EG ∂°Th ≈∏Y ¿B’G ƒgh ,IôµÑŸG

 »àdG  "AÉ°†ØdG  ‘ áMÓŸG"  »gh áãdÉãdG

 ,á∏MôdG  ‘  á«æeR  Ióe  ∫ƒWCG  âbô¨à°SG

 á≤«bO äGQhÉæe çÓK ìÉéæH É¡«a äôLh

 ÌcC’G QÉ°ùŸG ‘ ¿ƒµ«d ,QÉÑ°ùŸG ¬«Lƒàd

 ‘ CGóÑJ ¿CG πÑb ,¬à¡Lh ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ábO

 á©HGôdG á∏MôŸG 2021 ôjGÈa øe ™°SÉàdG

 á∏Môe »gh ,IQƒ£Nh ábOh áHƒ©°U ÌcC’Gh

 ¿Éà∏Môe É¡Ñ≤©jh ,ïjôŸG QGóe ¤EG ∫ƒNódG

 kGÒNCGh  »ª∏©dG  QGóŸG  ¤EG  ∫É≤àf’G  :Éªg

 ¬àª¡e QÉÑ°ùŸG CGóÑj å«M ,á«ª∏©dG á∏MôŸG

 ó°UôH á°UÉÿGh É¡d Oƒ°UôŸG á«aÉ°ûµà°S’G

.ôªMC’G ÖcƒµdG ñÉæe π«∏–h

 äCGóH ób kÉ«∏©a "πeC’G QÉÑ°ùe" á∏MQ âfÉch

 Iƒ∏N ∫ÓN øe ,äGƒæ°S ™Ñ°S πÑb IôµØc

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡d ÉYO á«FÉæãà°SG ájQGRh

 Ò°U ‘ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 OÉb å«M ,2013 ΩÉ©dG ôNGhCG ‘ ¢SÉj »æH

 ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  ™e  kÉjôµa  kÉØ°üY  √ƒª°S

 kGOGó©à°SG  QÉµaCG  á∏ªL  ¬«a  ¢Vô©à°SG

 OÉ–’G ΩÉ«≤d »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ∫ÉØàMÓd

 É¡eƒj Iƒ∏ÿG âæÑJ óbh ,2021 ΩÉ©dG ‘

 ,ïjôŸG  ±É°ûµà°S’  áª¡e  ∫É°SQEG  Iôµa

.A…ôL ´höûªc

 ï«°ûdG  qƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  ,ôKE’G  ≈∏Yh

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

 kÉeƒ°Sôe  2014  ΩÉ©dG  ‘  ,ˆG  ¬¶ØM

 AóÑd  ,AÉ°†Ø∏d  äGQÉeE’G  ádÉch  ¢ù«°SCÉàH

 »HôY QÉÑ°ùe ∫hCG ∫É°SQEG ´höûe ≈∏Y πª©dG

 QÉÑ°ùe" º°SG ¬«∏Y ≥∏WoCG ,ïjôŸG Öcƒc ¤EG

 ó°TGQ øH óªfi õcôe ¤ƒàj å«ëH ,"πeC’G

 πMGôe  ≈∏Y  ±GöTE’Gh  ò«ØæàdG  AÉ°†Ø∏d

 ∫ƒ“  Éªæ«H  ,√ò«ØæJh  QÉÑ°ùŸG  º«ª°üJ

 äGAGôLE’G  ≈∏Y ±öûJh ´höûŸG ádÉcƒdG

.√ò«Øæàd áeRÓdG

 kÉØ£©æe  »îjQÉàdG  ¿ÓYE’G  Gòg  πµ°T  óbh

 É¡dƒNO  ÈY  ,äGQÉeE’G  IÒ°ùe  ‘ kÉjƒªæJ

 á©aGQ  ¬∏©Lh  ,AÉ°†ØdG  É«LƒdƒæµJ  ´É£b

 IGRGƒÃ  ,»æWƒdG  ÉgOÉ°üàbG  ‘  á«°SÉ°SCG

 ‘ …öûH »JGQÉeEG ∫Éª°SCGQ AÉæH ≈∏Y πª©dG

 OQGƒŸG  ¢ü«°üîJh  ,AÉ°†ØdG  Ωƒ∏Y  ∫É›

.∫ÉéŸG Gòg ‘ QÉªãà°SÓd áeRÓdG

á«æWh IQOÉÑe ¤EG º∏◊G øe 

 AÉ°†Ø∏d ó°TGQ øH óªfi õcôe »≤∏J Qƒah

 á∏MQ â≤∏£fG ,´höûŸG ò«ØæJ AóÑH ∞«∏µàdG

 ,¢Sƒª∏e  ™bGh  ¤EG  IôµØdGh  º∏◊G  πjƒ–

 ,áHÉ°T á«æWh QOGƒc øe πª©dG ¥ôa â∏µ°ûJh

 ,Ú«æ≤Jh  AÉª∏Yh  ÚãMÉHh  Ú°Sóæ¡e  øe

 á«æWƒdG  áª¡ŸG  √òg  RÉ‚EG  ≈∏Y  Gƒ°UôM

 ”  »àdG  á«æeõdG  IóŸG  ∫ÓN  á«îjQÉàdG

 øeGõàj  ≈àM  ,äGƒæ°S  6  »gh  ,Égójó–

 É¡eƒ«H ádhódG ä’ÉØàMG ™e QÉÑ°ùŸG ∫ƒ°Uh

 á«FÉ°†a áª¡e ¿CG ÚM ‘ ,Ú°ùªÿG »æWƒdG

 Ée Égò«ØæJ IOÉ©dG ‘ ¥ô¨à°ùj ºé◊G Gò¡H

 kÉjó– πµ°T …òdG ôeC’G ,kÉeÉY 12 ¤EG 10 ÚH

 ºYódG  π°†ØH  √ƒdqƒM  ,πª©dG  ≥jôØd  kGÒÑc

 õaÉM ¤EG  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  øe OhófiÓdG

.áØYÉ°†e Oƒ¡L ∫òÑd º¡©aO ‘É°VEG

 ¬«LƒJ  ¿Éc  ´höûª∏d  ∫hC’G  Ωƒ«dG  òæeh

 QÉÑ°ùŸG ™«æ°üJ ºàj ¿CG ƒgh ,kÉë°VGh IOÉ«≤dG

 ,kGójóL kÉjó– Gòg ¿Éch ,kGõgÉL ¬FGöT ΩóYh

 AÉª∏©dG øe π«L ΩÉ¡dE’ á°Uôa ¤EG ∫ƒ–

 É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ ÚãMÉÑdGh

 AÉæH ‘ áªgÉ°ùŸG h á«Yƒf á∏≤f çGóME’

 äGQób AÉæHh ,áaô©ŸG ≈∏Y »æÑe OÉ°üàbG

 ÈY ´höûŸG ‘ á∏eÉ©dG á«æWƒdG QOGƒµdG

 ΩÉ¡°SEÓd  Ú«JGQÉeEG  AÉª∏Y  OGóYEGh  ÖjQóJ

 ¿hÉ©àdÉH  ,AÉ°†ØdG  ±É°ûµà°SG  ∫É›  ‘

 ,´höûª∏d Ú«dhódG Ú«ª∏©dG AÉcöûdG ™e

 Ú°Sóæ¡e  OGóYEGh  ÖjQóJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 ÉÃ  ,AÉ°†ØdG  áª¶fCG  ôjƒ£àd  Ú«JGQÉeEG

 áeRÓdG  á«àëàdG  á«æÑdG  õ«¡Œ ¤EG  …ODƒj

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ΩGóà°ùe  èeÉfÈd

 ÈY  ∂dPh  ,»LQÉÿG  AÉ°†ØdG  ±É°ûµà°S’

 á°üàfl  á«dhO  äÉ¡L  ™e  äÉcGöT  AÉæH

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,AÉ°†ØdG ±É°ûµà°SG ∫É› ‘

 á«ª∏©dG  èeGÈdG  ôjƒ£Jh  Ú°ù–h  AÉ°ûfEG

.»ÁOÉcC’Gh »ª∏©dG ´É£≤dG ‘ á«°Sóæ¡dGh

 ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe ≥jôa πªY óbh

 AÉ°†Ø∏d ó°TGQ  øH óªfi õcôe ‘ ïjôŸG

 √ôjƒ£Jh  ¬FÉæHh  QÉÑ°ùŸG  º«ª°üJ  ≈∏Y

 ¬Jõ¡LC’  áeRÓdG  äGQÉÑàN’G  AGôLEGh

 áaô©ŸG π≤f AÉcöT ™e á«YôØdG ¬àª¶fCGh

 √õ«¡Œh  √RÉ‚EG  π©ØdÉH  ”h  ,Ú«ŸÉ©dG

 ¥ÓWE’G  πÑb  á«FÉ¡ædG  äGQÉÑàN’G  á∏MôŸ

 ΩÉ«b  ™e  ∂dP  øeGõJh  ,2020  ôjGÈa  ‘

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

 á©£≤dG  Ö«côJ á«∏ªY Qƒ°†ëH Ωƒàµe ∫BG

 Aõ÷G  πµ°ûJ  »àdGh  ,QÉÑ°ùŸG  øe  IÒNC’G

 ÜÉë°UCG AÉª°SCG πª–h ¬æe ÒNC’G »LQÉÿG

 OÉ–Ód  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  ƒª°ùdG

 ™«bGƒJh ,ºgƒª°S ™«bGƒJh ,äGQÉeE’G ΩÉ qµ oM

 IQÉÑY  πª–  Éªc  ,Oƒ¡©dG  AÉ«dhCG  ƒª°S

 ¢VQC’G  ÚH  áaÉ°ùŸG  öüàîJ  πeC’G  Iƒb"
 äGQÉeE’G ádhO º∏Y ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,"AÉª°ùdGh

."π«ëà°ùe A»°T ’" ÉgQÉ©°Th

»ŸÉ©dG AÉHƒdG …ó– 

 äGQÉeE’G ´höûe πªY ≥jôa »£îJ Ö≤Yh

 πeC’G QÉÑ°ùe AÉæH …ó– ïjôŸG ±É°ûµà°S’

 ójóL xó– ô¡X ,»°SÉ«b  âbh ‘ IAÉØµH

 ¤EG QÉÑ°ùŸG π≤f á«Ø«c ‘ IôŸG √òg πã“

 »°ûØJ πX ‘ ¿ÉHÉ«dG ‘ ¥ÓWE’G á£fi

 "19 ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa AÉHh

 äGQÉ£ŸG ¥ÓZEG ¬«∏Y ÖJôJ Ée ƒgh ,kÉ«ŸÉY

 áeQÉ°U Oƒ«b ™°Vhh ,⁄É©dG ∫ƒM ÅfGƒŸGh

 Ωõ∏à°SG …òdG ôeC’G ,∫hódG ÚH π≤æàdG ≈∏Y

 Aƒ°V ‘ QÉÑ°ùŸG π≤æd á∏jóH §£N ™°Vh

 kGõgÉL  ¿ƒµj  »c  ,óéà°ùŸG  …óëàdG  Gòg

 ‘  kÉØ∏°S  OóëŸG  â«bƒàdG  ‘  ¥ÓWEÓd

 ≥jôa  í‚  óbh  ,2020  ƒ«dƒj  ∞°üàæe

 Éª«°TÉ¨«fÉJ  á£fi ¤EG  ¬∏≤f  ‘ QÉÑ°ùŸG

 øe  ÌcCG  âbô¨à°SG  á∏MQ  ‘  á«fÉHÉ«dG

 É¡dÓN »YhQ ,kGôëHh kGƒLh kGôH áYÉ°S 83

 á«à°ùLƒd äGAGôLEGh ájRGÎMG ÒHGóJ PÉîJG

 á«FÉ¡ædG ¬à¡Lh ¤EG ¬dÉ°üjEG ¿Éª°†d ,áªµfi

.á«dÉãe á«©°Vh ‘ ¥ÓWE’G πÑb

íLÉædG ¥ÓWE’G 

 ≥jôa  πX »àdG  áª°SÉ◊G á¶ë∏dG  äAÉLh

 äGƒæ°S 6 ∫GƒW È°üdG ÆQÉØH É¡ÑbÎj πª©dG

 ¥ÓWE’G  á¶◊  »gh  ,ÜhDhódG  πª©dG  øe

 ìÉÑ°U øe ¤hC’G  áYÉ°ùdG  É¡d  Oó– »àdG

 ,äGQÉeE’G  â«bƒàH  2020  ƒ«dƒj  15  Ωƒj

 áªFÓe ÒZ ájƒ÷G ±hô¶dG ¿CG ÚÑJ øµdh

 ,QÉÑ°ùŸG  πªë«°S  …òdG  ñhQÉ°üdG  ¥ÓWE’

 IòaÉf"  øª°V  óYƒŸG  ádhóL  IOÉYEG  ºààd

 3 ≈àMh ƒ«dƒj 15 øe IóàªŸG  "¥ÓWE’G

 ‘ ≥jôØdG ìÉ‚ ΩóY ¿CÉH kÉª∏Y ,¢ù£°ùZCG

 ¿Éc IÎØdG ∂∏J ∫ÓN ¥ÓWE’G á«∏ªY RÉ‚EG

 .ÚeÉY IóŸ É¡∏ªcCÉH áª¡ŸG π«LCÉJ »æ©j

 ™e ¿hÉ©àdÉH ájƒ÷G ∫GƒMC’G äÉ°SGQO ó©Hh

 QÉÑ°ùe" ¥ÓWEG ≥jôØdG Qôb ÊÉHÉ«dG ÖfÉ÷G

 áYÉ°ùdG óæY ƒ«dƒj øe øjöû©dG Ωƒj "πeC’G

.äGQÉeE’G â«bƒàH ìÉÑ°U 01:58

 á«FÉ°†ØdG  ΩÉ¡ŸG  ïjQÉJ  ‘  Iôe  ∫hC’h

 ‹RÉæàdG  ó©dG  OOÎj  AÉ°†ØdG  ±É°ûµà°S’

 ,πeC’G QÉÑ°ùe ¥ÓWEÉH kÉfGòjEG ,á«Hô©dG á¨∏dÉH

 á≤£æŸGh ádhódG øe ÚjÓŸG ¢ùÑM å«M

 áª°SÉ◊G á¶ë∏d kGQÉ¶àfG º¡°SÉØfCG ⁄É©dGh

 …ƒ÷G  ±Ó¨dG  kÉbÎfl ñhQÉ°üdG  Oƒ©°üd

 áYÉ°ùdG ‘ Îeƒ∏«c ∞dCG 34 áYöùH ¢VQCÓd

 ≥FÉbO ’EG »g Éeh ,πeC’G QÉÑ°ùe ¬©e kÓeÉM

 ∫É°üØfG ºK ,¥ÓWE’G á«∏ªY ìÉ‚ ócCÉJ ≈àM

 ,ìÉéæH  ¥ÓWE’G  ñhQÉ°U  øY  QÉÑ°ùŸG

 Éªc ..QÉÑ°ùŸG øe IQÉ°TEG ∫hCG ΩÓà°SG kÉ≤M’h

 ºµëàdG á£fi øe ôeCG  ∫hCG  QÉÑ°ùŸG ≈≤∏J

 QÉÑ°ùŸG ΩÉbh ,»HO ‘ è«fGƒÿÉH á«°VQC’G

 π«¨°ûJh á«°ùª°ûdG ìGƒdC’G íàØH »JGP πµ°ûH

 kÉ«∏©a ∂dP πµ°û«d ,á«FÉ°†ØdG áMÓŸG áª¶fCG

 ÖcƒµdG ¤EG á«FÉ°†ØdG QÉÑ°ùŸG á∏MQ ájGóH

 ïjQÉàdG äGQÉeE’G ádhO ∫ƒNóH kÉfGòjEG ,ôªMC’G

 iƒà°ùe ≈∏Y ¥ƒÑ°ùe ÒZ »FÉ°†a RÉ‚EÉH

 ∫hCG "πeC’G QÉÑ°ùe" ¿ƒµ«dh ,»Hô©dG øWƒdG

 ÉgOƒ≤J ÖcGƒµdG ±É°ûµà°S’ á«FÉ°†a áª¡e

.á«HôY ádhO

Ió≤©eh á≤«bO äÉ«∏ªY

 ƒëæd IóàªŸG πeC’G QÉÑ°ùe á∏MQ äó¡°Th

 äÉ«∏ª©dG  øe  ójó©dG  ¿B’G  ≈àM  ô¡°TCG  7

 ¤hC’G  á∏MôŸG  »Øa  ;Ió≤©ŸGh  á≤«bódG

 ,¢VQC’G øY kGó«©H kÉYQÉ°ùàe ñhQÉ°üdG ≥∏£fG

 äÉcôfi ΩGóîà°SG á∏MôŸG √òg ∫ÓN ”h

 ,Ö∏°üdG  OƒbƒdÉH  πª©J  »àdG  ñhQÉ°üdG

 …ƒ÷G  ±Ó¨dG  ñhQÉ°üdG  ¥GÎNG  OôéÃh

 …ƒ∏©dG  AÉ£¨dG  øe  ¢ü∏îàdG  ”  ¢VQCÓd

."πeC’G QÉÑ°ùe" »ªëj ¿Éc …òdG ñhQÉ°ü∏d

 ¥ÓWE’G  á«∏ªY  øe  á«fÉãdG  á∏MôŸG  ‘h

 ,¤hC’G á∏MôŸG äÉcôfi øe ¢ü∏îàdG ”

 ó©H πª©àd ,¢VQC’G QGóe ‘ QÉÑ°ùŸG ™°Vhh

 ™°Vh ≈∏Y á«fÉãdG á∏MôŸG äÉcôfi ∂dP

 ôªMC’G  ÖcƒµdG  ƒëf  √QÉ°ùe  ‘  QÉÑ°ùŸG

 .ïjôŸG ™e á≤«bO IGPÉfi á«∏ªY ∫ÓN øe

 11 á∏MôŸG √òg ‘ QÉÑ°ùŸG áYöS âfÉch

 39600 …CG  ,IóMGƒdG  á«fÉãdG  ‘ kGÎeƒ∏«c

.áYÉ°ùdG ‘ Îeƒ∏«c

 áãdÉãdG  á∏MôŸG  ¤EG  QÉÑ°ùŸG  π≤àfG  ºK

 ,IôµÑŸG  äÉ«∏ª©dG  á∏MôÃ  áahô©ŸGh

 Ió©ŸG  ôeGhC’G  øe  á∏°ù∏°S  äCGóH  É¡«ah

 √òg πª°ûJh ,πeC’G QÉÑ°ùe π«¨°ûàH kÉ≤Ñ°ùe

 ,…õcôŸG  ôJƒ«ÑªµdG  §«°ûæJ  äÉ«∏ª©dG

 óªŒ ™æŸ …QGô◊G ºµëàdG ΩÉ¶f π«¨°ûJh

 ΩGóîà°SGh á«°ùª°ûdG ìGƒdC’G íàah ,OƒbƒdG

 ™bƒe  ójóëàd  á°ü°üîŸG  äGô©°ûà°ùŸG

 ™°Vƒe πjó©J IQhÉæe Égó©H CGóÑàd ,¢ùª°ûdG

 øe ,¢ùª°ûdG ƒëf ìGƒdC’G ¬«LƒJh QÉÑ°ùŸG

 IOƒLƒŸG äÉjQÉ£ÑdG øë°T á«∏ªY AóH πLCG

 äÉ«∏ª©dG AÉ¡àfG Qƒah ..QÉÑ°ùŸG Ïe ≈∏Y

 ∫É°SQEG  ‘  "πeC’G  QÉÑ°ùe"  CGóH  á≤HÉ°ùdG

 ¤EG π°üJ IQÉ°TEG ∫hCG ‘ äÉfÉ«ÑdG øe á∏°ù∏°S

 IQÉ°TE’G √òg •É≤àdG ” å«M ,¢VQC’G Öcƒc

 ,≥«ª©dG  AÉ°†ØdG  áÑbGôe  áµÑ°T  πÑb  øe

 áª°UÉ©dG ‘ ™≤J »àdG á£ëŸG ¢üNC’ÉHh

.ójQóe á«fÉÑ°SE’G

QÉÑ°ùŸG QÉ°ùe ¬«LƒJ 

 √òg »HO ‘ á«°VQC’G á£ëŸG »≤∏J Qƒah

 á∏°ù∏°S AGôLEG  πª©dG ≥jôa öTÉH ,IQÉ°TE’G

 QÉÑ°ùŸG áeÓ°S øe ócCÉà∏d äÉ°UƒëØdG øe

 ≥jôa É¡dÓN ¢üëa ,kÉeƒj 45 Ióe äôªà°SG

 ™«ªL QÉÑ°ùª∏d »°Sóæ¡dG ≥jôØdGh äÉ«∏ª©dG

 Iõ¡LC’Gh áª¶fC’G πªY øe ócCÉà∏d Iõ¡LC’G

 ‘h .IAÉØµH QÉÑ°ùŸG Ïe ≈∏Y IOƒLƒŸG

 QÉÑ°ùe  πªY  ≥jôa  iôLCG  ,á∏MôŸG  √òg

 ¿ƒµ«d QÉ°ùŸG ¬«LƒJ äGQhÉæe ìÉéæH πeC’G

 ÖcƒµdG  Üƒ°U  QÉ°ùe  π°†aCG  ‘  QÉÑ°ùŸG

 ∫hCG  AGôLEG  ‘  ≥jôØdG  í‚  óbh  ,ôªMC’G

 á«fÉãdGh ¢ù£°ùZCG 11 ‘ ¤hC’G ,ÚJQhÉæe

.2020 ¢ù£°ùZCG øe 28 ‘

 ,ìÉéæH QÉ°ùŸG ¬«LƒJ »JQhÉæe RÉ‚EG ó©Hh

 QÉÑ°ùe"  á∏MQ  ‘ á©HGôdG  á∏MôŸG  äCGóH

 ÈY  "AÉ°†ØdG  ‘  áMÓŸG"  »gh  ,"πeC’G

 π°UGƒJ PEG ,ájOÉ«àY’G äÉ«∏ª©dG øe á∏°ù∏°S

 ºµëàdG  á£fi  ÈY  QÉÑ°ùŸG  ™e  ≥jôØdG

 ‘ äGôe çÓK ¤EG  ÚJôe ™bGƒH á«°VQC’G

 ¤EG 6 ÚH Ée ìhGÎJ É¡æe πc Ióe ,´ƒÑ°SC’G

 ,»°VÉŸG Èªaƒf øe øeÉãdG ‘h .äÉYÉ°S 8

 IQhÉæe ìÉéæH πeC’G QÉÑ°ùe πªY ≥jôa õ‚CG

 ÉgôKEG ≈∏Y Oóëà«d ,áãdÉãdG QÉ°ùŸG ¬«LƒJ

 ïjôŸG QGóe ¤EG QÉÑ°ùŸG ∫ƒ°Uh óYƒe ábóH

 AÉ°ùe 7:42 áYÉ°ùdG óæY 2021 ôjGÈa 9 Ωƒj

 kÉ°†jCG á∏MôŸG √òg ∫ÓNh .äGQÉeE’G â«bƒàH

 á«ª∏©dG Iõ¡LC’G π«¨°ûàH πª©dG ≥jôa ΩÉb

 ,É¡£Ñ°Vh É¡°üëah AÉ°†ØdG  ‘ Iôe ∫hC’

 ócCÉà∏d  ΩƒéædG  ƒëf  É¡¡«LƒJ  ÈY  ∂dPh

 ,É¡H  á°UÉÿG  IGPÉëŸG  ÉjGhR  áeÓ°S  øe

 OôéÃ  πª©∏d  IõgÉL  É¡fCG  øe  ≥≤ëàdGh

.ïjôŸG ¤EG É¡dƒ°Uh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ájõ©J á«bôH "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 ¥OÉ°U  øY  É¡«a  ÜôYCG  ..  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 áÑMÉ°U É¡d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J

 øH  óªfi  øH  ó¡a  âæH  IQƒf  IÒeC’G  ƒª°ùdG

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY

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

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

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

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

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

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG Úà∏KÉ‡ ájõ©J

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

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

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

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

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¬«NCG  ¤EG

 áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 øY  É¡«a  ÜôYCG  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 É¡d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¥OÉ°U

 óªfi øH ó¡a âæH IQƒf IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U

 õY  ¤ƒŸG  kÓFÉ°S  ,Oƒ©°S  ∫BG  øªMôdGóÑY  øH

 É¡æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh

 È°üdG ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa

.¿Gƒ∏°ùdGh

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

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

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

 ájõ©J »à«bôH ábQÉ°ûdG  ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

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

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

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

 πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG

 IÉah  ‘ á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG

 âæH √Qƒf IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U É¡d QƒØ¨ŸG

. Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH óªfi øH ó¡a

 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN øY ¬à«bôH  ‘ √ƒª°S  ÜôYCGh

 ˆG kÓFÉ°S ,Ió«≤ØdG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 É¡æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH Égóª¨àj ¿CG πLh õY

 π«ªL ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa

. ¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG

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

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

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

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

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

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

 Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH áª«ÿG

 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ‘ á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY

 IQƒf IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U É¡d QƒØ¨ŸG IÉah

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH óªfi øH ó¡a âæH

 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN øY ¬à«bôH  ‘ √ƒª°S  ÜôYCGh

 ˆG kÓFÉ°S .. Ió«≤ØdG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 É¡æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH Égóª¨àj ¿CG πLh õY

 π«ªL ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG

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

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

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  á∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH ¿Éª∏°S

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

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

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

 πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG

 É¡«a ÜôYCG .. á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 áÑMÉ°U IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¥OÉ°U øY

 øH  óªfi  øH  ó¡a  âæH  IQƒf  IÒeC’G  ƒª°ùdG

.. Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY

 ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG ÓFÉ°S

.¿ƒ∏°ùdGh È°üdG ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬àªMQ

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

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

 øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

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

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

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

 πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG

 É¡«a ÜôYCG .. á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 áÑMÉ°U IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¥OÉ°U øY

 øH  óªfi  øH  ó¡a  âæH  IQƒf  IÒeC’G  ƒª°ùdG

.. Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY

 ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG ÓFÉ°S

.¿ƒ∏°ùdGh È°üdG ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬àªMQ

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

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14659 Oó`©dG-2021 ôjGÈa 2 AÉKÓãdG
øWƒdG QÉÑNCG2

 ôªMC’G ÖcƒµdG QGóe »JGQÉeE’G QÉÑ°ùªdG ∫ƒNód OsóëªdG óYƒªdG ôjGôÑa  9
á«ª∏©dG ¬eÉ¡e AóHh

 Öcƒµd á«aÉ°ûµà°SG äÉã©H 3 Oƒ≤J ø«°üdGh IóëàªdG äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G

ôjGôÑa ∫ÓN ïjôªdG

 ∫ƒ°UƒdG »a íéæJ »àdG ïjQÉàdG »a á°ùeÉîdG ádhódG ¿ƒµà°S äGQÉeE’G

 ôªMC’G Öcƒµ∏d

 ø«eôëdG ΩOÉN ¿hõ©j ΩÉµëdGh ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

Oƒ©°S ∫BG ó¡a âæH √Qƒf Iô«eC’G IÉah »a ø«Øjô°ûdG

  ójGR øH ¿ƒæëWh óªëe øH Ωƒàµeh óªëe øH ¿GóªM Qƒ°†ëH

 πªY ≥jôØd á«FÉ¡ædG äGOGó©à°S’G ¿É°Vô©à°ùjh á«é«JGôà°SGh á«æWh ÉjÉ°†b ¿É°ûbÉæj ójGR øH óªëeh ó°TGQ øH óªëe

 ïjôªdG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´hô°ûe

∫Ó≤à°S’G ΩÉ°Sh »é«a ô«Ø°S íæªj áØ«∏N

∫Ó≤à°S’G ΩÉ°Sh »é«a ÒØ°S ó∏b ¢TÉbôb QƒfCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 IOÉ©°S ÚæK’G ¢ùeG zˆG ¬¶ØM{ ádhódG  ¢ù«FQ

 iód »é«a ájQƒ¡ªL ÒØ°S ¢TÉcGôH »°TÉ°T ¢û«∏eÉc

 áÑ°SÉæÃ ¤hC’G á≤Ñ£dG øe ∫Ó≤à°S’G ΩÉ°Sh ádhódG

. ádhódG iód ¬∏ªY ΩÉ¡e AÉ¡àfG

 ôjRh ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG  QƒàcódG  ‹É©e ó∏bh

 ∫ÓN  ΩÉ°SƒdG  ÒØ°ùdG  á«LQÉÿG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG

 á«LQÉÿG  IQGRh  ΩÉY  ¿GƒjO  ‘  ¬d  ¬dÉÑ≤à°SG

 äGQÉeE’G ádhO ábÓY Qƒ£J kÉæ qªãe ,‹hódG ¿hÉ©àdGh

 kÉ©q∏£àeh ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ »é«a ájQƒ¡ªL ™e

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN ÖMQCG ¥É£f ¤EG É¡©aO ¤EG

 ÒØ°ùdG  Oƒ¡L ¢TÉbôb  QƒfCG  QƒàcódG  ‹É©e  ôµ°Th

 IÎa ∫ÓN ábÓ©dG √òg õjõ©J ‘ ¢TÉcGôH »°TÉ°T

 ÒØ°ù∏d √ôµ°T ¬«dÉ©e ióHCG Éªc .ádhódG iód ¬∏ªY

 äÉbÓ©dG ¥É£f ™«°Sƒàd Oƒ¡L øe ¬dòH Ée ≈∏Y

.ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ¬d ¬JÉ«æeCG øY kÉHô©e ,Égõjõ©Jh

 ïjôªdG ∫ƒNO øY Éæ∏°üØJ ΩÉjCG 9 :ó°TGQ øH óªëe

ïjQÉàdG ∫ƒNOh

 áªLôJ ïjôªdG ±É°ûµà°SG áª¡e :ójGR øH óªëe

ÉfOÓH õ«ªJ »àdG Ωó≤àdG IOGQE’

 á«fƒc á£≤f ó©HCG ƒëf Üô©dG äOÉb äGQÉeE’G

ïjQÉàdG ôÑY »HôY …CG É¡∏°Uh

 ócDƒj ïjôªdG ≈dEG äGQÉeE’G ádhO ∫ƒ°Uh

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

 ¿Éc ¿É°ùf’G »a QÉªãà°S’G ≈∏Y ÉæfÉgQh ¿É«¡f

kÉëLÉf
ïjôªdG QGóe πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒNO ìÉéf áÑ°ùf

 ÉæaGógCG øe % 90 Éæ≤≤M ôÑà©f Éææµdh ..% 50



:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ´höûe øY ¿ÓYE’G òæe äGQÉeE’G â≤≤M

 áYƒª› Ωƒ«dG ≈àMh { πeC’G QÉÑ°ùe {

 GÒKCÉJ  âcôJ  »àdG  äGRÉ‚E’G  øe  IÒÑc

 äÉYÉ£≤dG  øe  ójó©dG  ≈∏Y  É«HÉéjEG

 É¡JQób  GOó›  åÑàd  ,ádhódÉH  ájƒ«◊G

 áHôéàdG áKGóM RhÉŒ …ó– Ö°ùc ≈∏Y

 ÌcC’G ∫hódG áeó≤e ‘ É¡àfÉµe ï«°SôJh

. ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y áKGóMh Éeó≤J

 ¤EG QÉÑ°ùŸG ∫ƒ°Uƒd ‹RÉæàdG ó©dG AóH ™eh

 äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch ó°UôJ ,ïjôŸG Öcƒc

 »àdG á«é«JGÎ°SE’G Ö°SÉµŸG RôHCG zΩGh{

 ∫hCG  øY  É¡fÓYEG  òæe  äGQÉeE’G  É¡à≤≤M

 ÖcƒµdG ±É°ûàc’ »eÓ°SEGh »HôY ´höûe

.ôªMC’G

áeó≤àe áYÉæ°U

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe πãÁ

 AÉ°ûfE’  ájhGR  ôéM  zπeC’G  QÉÑ°ùe{

 äGQÉeE’G ‘ AÉ°†ØdG äÉ«LƒdƒæµJ áYÉæ°U

 øe  ∂dP  øY  èàæ«°S  Ée  πµH  ,kÓÑ≤à°ùe

 ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ ,IQƒ£àe á«æ≤J äÉ≤«Ñ£J

 πªY ≥jôa OGôØfG π©dh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G

 »LƒdƒæµJ º«ª°üJ 200 ò«ØæàH QÉÑ°ùŸG

 øe  á©£b  66  ™«æ°üJh  ,ójóL  »ª∏Y

 ≈∏Y ™°UÉf π«dO ,äGQÉeE’G ‘ ¬JÉfƒµe

 ,IÒÑc Iƒ≤H ´É£≤dG Gòg ádhódG êƒdh AóH

 á∏eÉ°Th áë°VGh á«æWh ájDhQ ò«ØæJ ócDƒjh

 á«FÉ°†a á«JGQÉeEG áYÉæ°U OÉéjEG õjõ©J ‘

 á«dÉ◊G  IÒãµdG  äÉYhöûŸG  áeóÿ

.á«∏Ñ≤à°ùŸGh

áªYÉædG Iƒ≤dG

 Iƒ≤dG  øe  zπeC’G  QÉÑ°ùe{  ´höûe  RõY

 §ÑJôJ âJÉH »àdG äGQÉeE’G ádhód áªYÉædG

 ä’ÉcƒdG äÉjÈc ™e äÉ«bÉØJ’G äGöû©H

 ´É£b  ‘ á«dhódG  äÉª¶æŸGh  äÉÄ«¡dGh

 ¿hÉ©àdGh ácGöûdG Qhód kGó«°ùŒ ,AÉ°†ØdG

 ìÉ‚E’ ∫hódG ∞∏àfl ÚH ∑Î°ûŸG ‹hódG

.á«æWƒdG èeGÈdGh á«FÉ°†ØdG ΩÉ¡ŸG

 ô¡°T ∞°üàæe QÉÑ°ùŸG ¥ÓWEG ìÉ‚ AÉLh

 »JGQÉe’G OôØàdG ≈∏Y ócDƒ«d …QÉ÷G ƒ«dƒj

 å«M  ,á«FÉ°†ØdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ‘

 ≈``dEG GQÉÑ``°ùe π``°SôJ á`dhO ¢SOÉ°S âJÉH

 QÉ¶fCG âØd …òdG ôeC’G ƒgh ôªMC’G ÖcƒµdG

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh åjóM πµ°Th ¬∏c ⁄É©dG

.á∏jƒW äGÎØd á«ŸÉ©dG

 á«æWh äGAÉØc

 ÒµØàdG ájGóH òæe äGQÉeE’G ádhO äòîJG

 É«aGöûà°SG GQGôb zπeC’G QÉÑ°ùe{ ´höûÃ

 ≈∏Y ò«ØæàdGh IQGOE’Gh §«£îàdG ºàj ¿CÉH

 ¬fEÉa ∂dP ≈∏Y kGó«cCÉJh ,»JGQÉeEG ≥jôa ój

 ,á«°ù«FôdG äÉ«æ≤àdG øe …CG OGÒà°SG ºàj ⁄

 πH ,êQÉÿG øe ´höûŸG É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdG

 É¡©«ªŒh É¡©«æ°üJh ¬JÉfƒµe º«ª°üJ ”

 ,á«∏fi äÉfÉµeEGh äGÈN ój ≈∏Y kÉ«∏fi

 ó≤a  ,∂dòd  áeRÓdG  á«æ≤àdG  áaô©ŸG  ÉeCG

 ÖjQóJ  ∫ÓN  øe  kÉ«∏fi  Égôjƒ£J  CGóH

 Ú«JGQÉeE’G  ÜÉÑ°ûdG  øe  ´höûŸG  ≥jôa

 äÉ¡L ™e  á«é«JGÎ°SE’G  äÉcGöûdG  ÈY

 ójQƒJ  øY  kÉ°VƒY  ,á«ª∏Y  á«ÁOÉcCG

 á«ŸÉ©dG äÉcöûdGh ä’ÉcƒdG øe äÉ«æ≤àdG

.AÉ°†ØdG ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG

 ¢†ØN ‘ zπeC’G QÉÑ°ùe{ ≥jôa í‚h

 áfQÉ≤e πbC’G ó©J »àdG ,´höûŸG á«fGõ«e

 RhÉéàJ  ⁄  »àdGh  ,á∏KÉ‡  äÉYhöûÃ

 å∏K  §≤a  πã“h  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  200

 ¢ùµ©«d  ,iôNC’G  äÉYhöûª∏d  áØ∏µàdG

 AóÑdG ‘ ádhó∏d áªî°†dG äGOƒ¡éŸG ∂dP

 ∫ƒNódGh  ,á«FÉ°†ØdG  äÉYÉæ°üdG  ÚWƒàH

.Iƒ≤H á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN É¡«a

á«°ùaÉæàdG 

 äGQó≤dG õjõ©J ‘ zπeC’G QÉÑ°ùe{ º¡°ùj

 ∞∏àfl  ‘  äGQÉeE’G  ádhód  á«°ùaÉæàdG

 äGQÉµàH’G ä’É› ‘ Éª«°S ’ äÉYÉ£≤dG

 Rõ©j Éªc ,áeó≤àŸG Ωƒ∏©dGh É«LƒdƒæµàdGh

 äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  É¡JQób  øe

 á«dhódG É¡à©ª°S øe Ió«Øà°ùe ,á«ÑæLC’G

 ⁄É©dG  ∫hO ÌcCG  øª°V ójó÷G É¡©bƒeh

 äGP ä’ÉéŸGh AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ‘ kGQÉªãà°SG

.á∏°üdG

 â∏°Uh Ée ≈∏Y QÉÑ°ùŸG ¥ÓWEG ìÉ‚ ócCGh

 ±É°ûµà°SG ∫É› ‘ Ωó≤J øe äGQÉeE’G ¬«dEG

 áYÉæ°üH ΩÉªàg’G øe ¬JCGóH …òdG AÉ°†ØdG

 AÉ°SQEG  ¤EG  k’ƒ°Uh  ,á«YÉæ£°U’G  QÉªbC’G

 âæª°†J  ,AÉ°†ØdG  ´É£≤d  á«æWh  IóæLCG

 á£ëŸ  »JGQÉeEG  AÉ°†a  óFGQ  ∫hCG  ∫É°SQEG

 »HôY QÉÑ°ùe ∫hCG ∫É°SQEGh ,á«dhódG AÉ°†ØdG

.ïjôŸG Öcƒc ±É°ûµà°S’

 ΩÉ¡dEG ádÉ°SQ

 zπeC’G QÉÑ°ùe{ ´höûe äGRÉ‚EG ió©àJ

 ¿ƒµàd ,á«ª∏©dGh á«LƒdƒæµàdG  »MGƒædG

 ÜÉÑ°ûdG  ™«ª÷  πeCGh  ΩÉ¡dEG  ádÉ°SQ

 äÉbhC’G  √òg  ‘  »Hô©dGh  »JGQÉeE’G

 ó¡°ûe  OÉYCG  å«M  ,äÉjóëàdÉH  áÄ«∏ŸG

 á≤ãdG  QÉÑ°ùª∏d  πeÉ◊G  ñhQÉ°üdG  ¥ÓWEG

 ,ºgOÉ›CG áYÉæ°U ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG IQób ‘

 πeCÉH ógÉ°ûŸG ∂∏J Üô©dG ÚjÓe ≈≤∏Jh

 ´höûŸG ¥Ó£fG òæeh . πÑ≤à°ùŸG ‘ ÒÑc

 ‘ º∏©eh ÖdÉW ∞dCG 100 øe ÌcCG ∑QÉ°T

 êQóæJ »àdG á«ª«∏©àdGh á«Ø«≤ãàdG èeGôH

 π«L{  äGQOÉÑe  ÉgRôHCGh  ¬à∏¶e  â–

 ≈∏Y áXƒë∏e IOÉjR ‘ ºgÉ°S É‡ ,zπeC’G

 äÉ°ü°üîàdG  á°SGQO  ≈∏Y  áÑ∏£dG  ∫ÉÑbEG

 Ωƒ∏©dG  øe »FÉ°†ØdG  ´É£≤dÉH  á£ÑJôŸG

.á°Sóæ¡dGh äÉ«°VÉjôdGh É«LƒdƒæµàdGh

 á«aô©e áª«b

 á«ª∏Y  áª«b  zπeC’G  QÉÑ°ùe{  πãÁ

 º¡°ù«°S  å«M  ™ªLCG  ⁄É©dGh  äGQÉeEÓd

 ⁄É©dG Üô≤J áª¡e á«aô©e Iô¨K ó°S ‘

 ÜÉ©«à°SGh ,ôªMC’G Öcƒµ∏d ≥ªYCG º¡a øe

 …ƒ÷G  ±Ó¨dG  ‘  ñÉæŸG  Ò¨J  á«Ø«c

 QÉ¡ædGh π«∏dG äGQhO OGóàeG ≈∏Y ïjôª∏d

 IQƒ°U  ∫hCG  •É≤àd’  áaÉ°VEG  ,º°SGƒŸGh

.ïjôª∏d á∏eÉc

 QÉ°ùe PÉîJÉH { πeC’G QÉÑ°ùe { õ«ªàjh

 ∫hC’G QÉÑ°ùŸG ¬∏©éj Ée ƒgh ó«©Hh ™°SGh

 ñÉæŸ á∏eÉ°T IQƒ°U Ωó≤j …òdG ¬Yƒf øe

 äGRÉ¨dGh  Ωƒ«¨dG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,ïjôŸG

 ’óH Ωƒ«dG  OGóàeG  ≈∏Y QÉÑ¨dG  ∞°UGƒYh

 á«fÉµe hCG á«fÉeR äÉMÉ°ùÃ AÉØàc’G øe

 É¡eó≤J »àdG äÉfÉ«ÑdG ¿ƒµà°Sh ,IOófi

 AGôLEG  á«¨H  ™«ªé∏d  áMÉàe  áª¡ŸG

. É¡«∏Y äÉ°SGQO
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 ¿ƒ«∏e 6^5 ±ô°üH ôeCÉj »ª«©ædG ó«ªM

¿ÉªéY »a øjOÉ«°ü∏d ºgQO

 èeÉfôÑdG{ ≥∏£J äGQÉeE’G áeƒµM

 z2071 πÑ≤à°ùªdG º«ª°üàd »æ¡ªdG

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG 

 6  ±öüH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 áæ¡Ÿ ÚdhGõŸG øjOÉ«°ü∏d ºgQO ∞dCG 500h ÚjÓe

 øjOÉ«°ü∏d ¿ÉªéY á«©ª÷ ÚÑ°ùàæŸG øe ó«°üdG

.»°VÉŸG ΩÉ©dG øY ºgQO ∞dCG 500h ¿ƒ«∏e IOÉjõH

 ádhGõe ≈∏Y ÚæWGƒŸG ™«é°ûJ QÉWEG ‘ ∂dP »JCÉj

 ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  øjOÉ«°üdÉH  ¬eÉªàgGh  áæ¡ŸG

 äÉbƒ©ŸG ádGREGh ºgÉjÉ°†bh º¡dGƒMCGh º¡JÉLÉ«àMG

. ºgöSC’h º¡d áÁôµdG IÉ«◊G Òaƒàd º¡¡LGƒJ »àdG

 ¢ù«FQ »°SÓª¨dG ó°TGQ º«gGôHEG óªMCG IOÉ©°S í°VhCGh

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe

 πª°ûj  ºYódG  Gòg  ¿CG  øjOÉ«°ü∏d  ¿ÉªéY  á«©ªL

 Ú°üNôŸG  ÚæWGƒŸG  øe  ¿ÉªéY  IQÉeEG  …OÉ«°U

 øjOÉ«°üdG á«©ªL AÉ°†YCGh ó«°üdG •É°ûf ádhGõŸ

.¿ÉªéY IQÉeEG ‘

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉªàgÉH  »°SÓª¨dG  OÉ°TCGh

 ≈∏Y  ¬°UôMh  ºgöSCGh  øjOÉ«°üdÉH  ¿ÉªéY

 áÁôc IÉ«M ÒaƒJh äÉÑ°SÉæŸG ∞∏àfl º¡àcQÉ°ûe

 ó«°üdG  áæ¡Ã  ¢Vƒ¡ædG  πLCG  øe  ºgöSC’h  º¡d

 »àdG äGó©ŸGh ºYódG Ëó≤J ∫ÓN øe É¡H AÉ≤JQ’Gh

.É¡«dEG ¿ƒLÉàëj

 ôjó≤àdGh ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ™aQh

 ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG ¿Éæàe’Gh

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

 øjOÉ«°ü∏d ¬©«é°ûJh ¬eÉªàgGh ÒÑµdGh π°UGƒàŸG

 AÉ°†YCG äÉ«– π≤fh  .      áaÉc º¡JÉLÉ«àMG ÒaƒJh

 ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ºgôjó≤Jh á«©ª÷G

 ó¡Y ‹h »ª«©ædG  ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG  ƒª°Sh

 á£°ûfCGh ΩÉ¡Ÿ É«°üî°T Éª¡à©HÉàe ≈∏Y ¿ÉªéY

 ºgQhO ≈∏Y ´ÓW’Gh ¿ÉªéY ‘ ∑Éª°SC’G …OÉ«°U

 ÚæWGƒª∏d »FÉŸG »FGò¨dG øeC’G ÒaƒJ ‘ ΩÉ¡dG

 ¢Vƒ¡ædG πLCG øe ¬fƒLÉàëj Ée ÒaƒJh ,Úª«≤ŸGh

 ™«ªéH ΩÉªàg’G ¤EG áaÉ°VEG ó«°üdG áæ¡Ã AÉ≤JQ’Gh

 ¿ƒLÉàëj »àdG äGó©ŸGh ºYódG Ëó≤Jh øjOÉ«°üdG

.É¡«dEG

:ΩGh-»HO

 »æ¡ŸG èeÉfÈdG" äGQÉeE’G ádhO áeƒµM â≤∏WCG 

 Öîf  ÜÉ£≤à°S’  ,"  2071  πÑ≤à°ùŸG  º«ª°üàd

 äÉ«∏µdGh äÉ©eÉ÷G »éjôN øe áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG

 äGQÉeE’G ádhO ‘ Iõ«ªàŸG á«ÁOÉcC’G äÉ°ù°SDƒŸGh

 äÉMÎ≤ŸGh QÉµaC’G  ™°Vh ‘ º¡cGöTEGh  ,⁄É©dGh

.äÉ©ªàéŸG á«ªæJh äÉeƒµ◊G πÑ≤à°ùe º«ª°üàd

 2071/ πÑ≤à°ùŸG º«ª°üàd »æ¡ŸG èeÉfÈdG ±ó¡jh

 õcôe √ò«ØæJ ≈∏Y ±öûj …òdG /Moonshot
 π°†aCG ÜòL ¤EG ,»eƒµ◊G QÉµàHÓd ó°TGQ øH óªfi

 ∫ƒ∏M QÉµàHG ‘ º¡cGöTEGh áHÉ°ûdG ÖgGƒŸGh ∫ƒ≤©dG

 ,⁄É©dG äÉeƒµM É¡¡LGƒJ »àdG áë∏ŸG äÉjóëà∏d

 á«∏ª©dG  º¡JGQóbh  º¡JGQÉ¡e  õjõ©Jh  á«ªæJ  ÈY

 ,ábÓÿG QÉµaC’Gh äÉMÎ≤ŸG ôjƒ£J øe º¡æ«µ“h

 äÉjóëàd  IôµàÑe  ∫ƒ∏M  º«ª°üJ  ‘  º¡cGöTEGh

 äÉeƒµ◊G  πªY  ‘  É¡≤«Ñ£J  ºà«d  πÑ≤à°ùŸG

 AGÈÿGh  ÚdhDƒ°ùŸGh  AGQRƒdG  øe  áÑîf  ±GöTEÉH

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe Ú°ü°üîàŸGh

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

 ≈©°ùJ äGQÉeE’G ádhO áeƒµM ¿CG , AGQRƒdG ¢ù∏›

 õcôªc ádhódG ™bƒe õjõ©àd IQOÉÑŸG √òg ∫ÓN øe

 ôjƒ£àd  IõØfi áÄ«Hh  ∫ƒ≤©dG  ÜÉ£≤à°S’  »ŸÉY

 πµ°ûH  ÜÉÑ°ûdG  ∑GöTEGh  IôµàÑŸG  QÉµaC’G  ≥«Ñ£Jh

 äÉ¡«LƒJ ó°ùéj ÉÃ ,πÑ≤à°ùŸG º«ª°üJ ‘ »∏ªY

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

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

 äGAÉØµdG Úµ“h ÖgGƒŸG ¿É°†àMÉH , "ˆG √ÉYQ"
 ¤EG ºgQÉµaCG πjƒ–h ⁄É©dGh äGQÉeE’G ‘ áHÉ°ûdG

 øe ΩOÉ≤dG π«÷G π«µ°ûJ ºYóJ äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe

 √ò«ØæJ ºàj …òdG ,»æ¡ŸG èeÉfÈdG ôaƒjh .äÉeƒµ◊G

 øµ“ á«∏YÉØJ  á«ªbQ  á°üæe  ,ô¡°TCG  3 ióe  ≈∏Y

 ∫OÉÑJ  ≈∏Y kÉ©e  πª©dGh  ¿hÉ©àdG  øe ÚÑ°ùàæŸG

 øª°†j  ÉÃ  ,á«∏ª©dG  äÉMÎ≤ŸG  Ëó≤Jh  QÉµaC’G

 IôµàÑe ’ƒ∏Mh á«ÑjôŒ êPÉ‰ º«ª°üJh Égôjƒ£J

 áeƒµM ‘ É¡≤«Ñ£J øµÁ ióŸG Ió«©H äÉjóëàd

.⁄É©dG äÉeƒµMh äGQÉeE’G ádhO

 øjòdG  ÚéjôÿG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  èeÉfÈdG  õcôjh

 ,IôµàÑeh áMƒªW QÉµaCG º«ª°üJ ≈∏Y IQó≤dG ¿ƒµ∏àÁ

 ,áë∏ŸG  äÉjóëà∏d  á«ª∏Y  ∫ƒ∏M  ±É°ûµà°SGh

 IQó≤dGh ,ôjƒ£àdGh åëÑdG  ä’É› ‘ ¿hõ«ªàjh

 É¡≤«Ñ£Jh  á«ª∏©dG  º¡JGÈN  øe  IOÉØà°S’G  ≈∏Y

 ¥ôah  ™jQÉ°ûŸG  IQGOEG  ‘ IAÉØµdGh  ,»∏ªY πµ°ûH

 äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl øe Úéjôî∏d í«àjh ,πª©dG

 ¢ù°SCG ™°Vh ‘ ácQÉ°ûŸGh óMGh ≥jôa øª°V πª©dG

.á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d á«ŸÉ©dG áªcƒ◊G

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ

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

 ,ábQÉ°ûdG ‘ á«cÒeC’G á©eÉ÷G ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG

 AÉ°ùe ó≤Y …òdG á©eÉ÷G AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

.á©eÉ÷ÉH √ƒª°S Öàµe ‘ óMC’G ∫hC’G ¢ùeCG

 ôjô≤J ≈∏Y ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™∏WGh

 áëFÉL  á¡LGƒŸ  É¡àHÉéà°SG  ∫ƒM  á©eÉ÷G

 ”  »àdG  äGAGôLE’Gh  "19-ó«aƒc"  ¢ShÒa

 åëÑdG ôjƒ£Jh ó©H øY º∏©àdG õjõ©àd ÉgPÉîJG

 .»ª∏©dG

 É¡MÎbG »àdG äGQGô≤dG øe á∏ªL √ƒª°S óªàYGh

 á©eÉ÷G  π«¨°ûJ  IAÉØµH  á≤∏©àŸGh  ¢ù∏éŸG

.É¡FGOCGh

 AÉ°†YCG É¡dòH »àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷ÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

 á¡LGƒe  ‘  ájQGOE’Gh  á«°ùjQóàdG  ÚàÄ«¡dG

 ôjƒ£àd  ÜhDhódG  º¡«©°Sh  áëFÉ÷G  äÉjó–

.á©eÉ÷ÉH º«∏©àdG áeƒ¶æe

 äÉYƒ°VƒŸG  øe  kGOóY  ¢ù∏éŸG  ¢Vô©à°SGh

 É¡æª°V øeh ,áØ∏àîŸG á©eÉ÷G ¿hDƒ°ûH á≤∏©àŸG

 áÑ∏£dG ÜÉ£≤à°SG ‘ Iôªà°ùŸG á©eÉ÷G Oƒ¡L

 ,⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe á«dÉ©dG äGAÉØµdG äGP

 ®ÉØë∏d ádhòÑŸG Oƒ¡÷Gh ,áÑ∏£∏d Ωó≤ŸG ºYódGh

 ÒHGóJh ,áëFÉ÷G ∫ÓN á«é¡æeÓdG á£°ûfC’G ≈∏Y

.á©eÉ÷G ÉgòîàJ »àdG áeÓ°ùdGh áë°üdG

 á©eÉ÷G  ôjóe  ,π°ûà«e  øØ«c  QƒàcódG  ∫Ébh

 á©eÉ÷G  ó«Øà°ùJ  "  :  ábQÉ°ûdG  ‘  á«cÒeC’G

 ºYódG  øe  ÒÑc  πµ°ûH  ábQÉ°ûdG  ‘  á«cÒeC’G

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôªà°ùŸG

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

 AÉæeC’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ á©eÉ÷G ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG

 É‡ AÉæeC’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ºYódG ¤EG áaÉ°VEG

 º∏©àdG á«∏ªY õjõ©J ‘ ôªà°ùJ ¿CG á©eÉé∏d íª°S

 íæŸG Ëó≤Jh »YGóHE’G πª©dGh åëÑdGh º«∏©àdGh

 …òdG  »é«JGÎ°S’G  √ÉŒ’G  iOCG  Éªc  ..á«°SGQódG

 øe ∞dCÉàj »ÁOÉcCG ™ªà› ¤EG ¢ù∏éŸG ¬©°Vh

 ÚMƒªW ÜÓWh ÚYQÉH ¢ùjQóJ áÄ«g AÉ°†YCG

 ⁄ÉY  ™æ°U  ‘ ¿ƒªgÉ°ùj  ÚfÉØàe  ÚéjôNh

." π°†aCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e ó≤Y 

 çƒ©ÑŸG áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh

 »NÉæŸG Ò¨àdG ¿hDƒ°ûd äGQÉeE’G ádhód ¢UÉÿG

 çƒ©ÑŸG ,…Òc ¿ƒL ‹É©e ™e kÉ«°VGÎaG kAÉ≤d

 å«M ,»NÉæŸG Ò¨àdG ¿hDƒ°ûd »µjôeC’G »°SÉFôdG

 kÉeób  ™aódGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  åëH  iôL

 äÉ«YGóJ  øe  óë∏d  áaOÉ¡dG  á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷ÉH

.ñÉæŸG Ò¨J äÉ°SÉµ©fGh

 á≤£æe ‘ …Òc ¿ƒ÷ •É°ûf ∫hCG AÉ≤∏dG Gòg ó©jh

 ∫hÉæJ å«M ,Iójó÷G ¬àª¡e ‘ §°ShC’G ¥öûdG

 áî°SGôdGh Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢TÉ≤ædG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 Égõjõ©J πÑ°Sh ,ä’ÉéŸGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘

 ¤EG á«eGôdG á«dhódG Oƒ¡÷G ºYO ‘ º¡°ùj ÉÃ

.ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóJ øe ó◊G

 øjó∏ÑdG  Oƒ¡L ≥«°ùæJ  ¤EG  ¢TÉ≤ædG  ¥ô£J  Éªc

 ô“DƒŸG OÉ≤©f’ OGó©à°S’G á∏Môe ‘ Ú≤jó°üdG

 IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG ‘ ±GôWC’G ∫hó∏d ΩOÉ≤dG

./COP26/ ñÉæŸG Ò¨àd ájQÉWE’G

 õcôJ ¿CG IQhöV ≈∏Y AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh

 ¢Uôa ≈∏Y ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóJ øe ó◊G Oƒ¡L

 øe ójõŸG ≥∏Nh OÉ°üàb’G ™jƒæJh ƒªædG ≥«≤–

.πª©dG ¢Uôa

 : ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e ∫Ébh

 ádhO ∂∏à“ ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ ∫ÓN øe"
 kÉeÉY 15 øe ÌcC’ óàÁ kÉëLÉf kÓé°S äGQÉeE’G

 ábÉ£dG äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûeh äÉ«æ≤J ≥«Ñ£J ‘

 áî°SGôdG ácGöûdG äÉbÓY ¤EG kGOÉæà°SGh .áØ«¶ædG

 äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G ádhO §HôJ »àdG Iõ«ªàŸGh

 ÉæfEÉa ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ á«µjôeC’G IóëàŸG

 Oƒ¡L õjõ©àH IóëàŸG äÉj’ƒdG ΩÉªàgÉH ÖMôf

 ¤EG  ™∏£àfh ,ñÉæŸG  Ò¨J äÉ°SÉµ©fG  øe ó◊G

 ≥«°ùæJh õjõ©àd ¢UôØdG  øe ójõŸG  ±É°ûµà°SG

."∫ÉéŸG Gòg ‘ Ωó≤àdG ≥«≤–h á«FÉæãdG Oƒ¡÷G

 kÉeÉY öûY á°ùªÿG QGóe ≈∏Y" :¬«dÉ©e ±É°VCGh

 áfÉµe  É¡°ùØæd  äGQÉeE’G  ádhO  â°SQCG  ,á«°VÉŸG

 ,IOóéàŸG ábÉ£dG ∫ƒ∏M »æÑJh ™«é°ûJ ‘ IóFGQ

 ™jQÉ°ûe ‘ IOó©àe äGQÉªãà°SG ∫ÓN øe ∂dPh

 øe çÓK É¡æ«H ,⁄É©dG ∫ƒM ádhO ÚKÓK ‘ iÈc

 á«°ùaÉæJ ÉgÌcCGh á«°ùª°ûdG ábÉ£dG äÉ£fi ÈcCG

 ádhO äRõY Éªc .ádhódG ‘ Éæg áØ∏µàdG å«M øe

 ójó©dG ¤EG áÑ°ùædÉH á≤£æŸG ‘ É¡JOÉjQ äGQÉeE’G

 äÉ«æ≤J ∂dP ‘ ÉÃ ,áØ«¶ædG ábÉ£dG äÉ«æ≤J øe

 øëfh  ,¬æjõîJh  ¬eGóîà°SGh  ¿ƒHôµdG  •É≤àdG

 ÉæJGÈNh ÉæàHôŒ ácQÉ°ûŸ OGó©à°S’G ”CG ≈∏Y

 á≤K Éæ∏ch .»ŸÉ©dG ™ªàéŸG ™e ∫ÉéŸG Gòg ‘

 Oƒ¡÷G ™jöùJ ‘ º¡°ùà°S äGQÉªãà°S’G √òg ¿CÉH

 õjõ©J  ‘  kÉ°†jCGh  ,ñÉæŸG  ∫É›  ‘  á«dhódG

 áaô©ŸG ∫OÉÑJh …OÉ°üàb’G ™jƒæàdGh ƒªædG ¢Uôa

."πª©dG ¢Uôa øe ójõŸG ≥∏Nh äGQÉ¡ŸG π≤°Uh

 π«µ°ûJ ≈∏Y ¿ÉÑfÉ÷G ≥ØJG ,AÉ≤∏dG ΩÉàN ‘h

 §£N ≥«°ùæJ á©HÉàŸ á«FÉæK πªY äÉYƒª›

 ‘ áªgÉ°ùŸGh ,ñÉæŸG Ò¨àH á∏°üdG äGP πª©dG

.kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤–

:ΩGh-»HO

 ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e äócCG  

 ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh  ó«ªM  ƒH

 IÉ«◊G IOƒL ¢ù∏› ¢ù«FQ áÑFÉf

 á«æWƒdG  á°SÉ«°ùdG  ¿CG  á«ªbôdG

 πªY QÉWEG  á«ªbôdG  IÉ«◊G  IOƒ÷

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  äÉæµ‡ øª°V ºYGO

 º«∏©àdG  ‘  á«©ªàéŸG  IOÉjôdG

 É°Uƒ°üN  ó©H  øY  πª©dGh

 IõØëŸG IOÉ«≤dG  ájDhôd  QÉªãà°SGh

 IÉ«M  IOƒL  π°†aCG  ≥«≤–  ƒëf

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿Éµ°S  ™«ª÷

 øjôFGRh  Úª«≤eh  ÚæWGƒe  øe

 á«é«JGÎ°SE’G äÉ¡LƒJ ™e É≤aGƒJ

 2031  IÉ«◊G  IOƒ÷  á«æWƒdG

 áæeBG  á«ªbQ  äÉ©ªà›  AÉæH  ‘

 ÉeÉé°ùfGh  á«HÉéjEGh  áaOÉgh

 øe  2071  äGQÉeE’G  ájƒÄe  ™e

 É¡aGógCG ≥«≤– ≈∏Y πª©dG ∫ÓN

 ‘ á°UÉN πÑ≤à°ùŸG ƒëf ájƒªæàdG

 äGQÉ¡ŸÉH ™ªàéŸG áÄ«¡J ä’É›

 »àdG  äÉ«cƒ∏°ùdGh  ±QÉ©ŸGh

 ,áYQÉ°ùàŸG  äGÒ¨àª∏d  Ö«éà°ùJ

 »JGQÉeE’G ™ªàéŸG ¿CG ¤EG IÒ°ûe

 ‘  áeó≤àŸG  äÉ©ªàéŸG  øe

 ÖÑ°ùH  á«ªbôdG  IÉ«◊G  äGöTDƒe

 âfÎfE’G  ΩGóîà°SG  áaÉ≤K  QÉ°ûàfG

 πFÉ°Sh  ∫Éª©à°SG  êGhQh  ôaƒJh

 ¥É£f  ≈∏Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

.™°SGh

 áWÉME’G  ∫ÓN  É¡«dÉ©e  âØ°ûch

 IQGRƒdG  É¡àª¶f  »àdG  á«eÓYE’G

 á°SÉ«°ùdG  π«°UÉØJ  øY  ¿ÓYEÓd

 á«ªbôdG  IÉ«◊G  IOƒ÷  á«æWƒdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgóªàYG  »àdG

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  á°ù∏L  ∫ÓN

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G

 É«ŸÉY  ¤hC’G  õcGôŸG  ‘ Qó°üàJ

 á≤∏©àŸG äGöTDƒŸG øe áYƒªéÃ

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh  âfÎfE’ÉH

 ∫hO  äGQÉeE’G  Qó°üàJ  å«M

 π°UGƒàdG QÉ°ûàfG öTDƒe ‘ ⁄É©dG

 ¿Éµ°ùdG  ‹ÉªLEG  ÚH  »YÉªàL’G

 É«ŸÉY Qó°üàJh áFÉŸÉH 99 áÑ°ùæH

 ‘  äÉcGÎ°T’G  áÑ°ùf  öTDƒe  ‘

 å«M  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  äÉeóN

 187  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  â¨∏H

 OóY  ‹ÉªLEG  ¤EG  áÑ°ùf  áFÉŸÉH

.2019 ‘ ¿Éµ°ùdG

 ¢ùµ©J á°SÉ«°ùdG ¿EG É¡«dÉ©e âdÉbh

 πÑ≤à°ùª∏d  OGó©à°S’Gh  πeC’G  ìhQ

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhôH

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG

 ∫Éb ÚM  "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ó©H ⁄É©dG ¿CG ø¶j øe Å£fl " :

 ÖMÉ°Uh " ¬∏Ñb ⁄É©dÉc 19 ó«aƒc

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f

 áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ¥ÓNC’Gh  º«≤dG  "  :  ∫Éb  ÚM

 ™ªàéŸG  ‘  …ôgƒL  QhO  É¡d

 RhÉŒ  ≈∏Y  IQOÉb  äGQÉeE’Gh  ..

 IÒ°ûe  ,"ºg  ¿ƒ∏°ûJ  ’  ..  áeRC’G

 ƒg ≈ª°SC’G á°SÉ«°ùdG ±óg ¿CG ¤EG

 ádhO ‘ øeBG »ªbQ ™ªà› ≥∏N

 á«HÉéjEG  ájƒg  õjõ©Jh  äGQÉeE’G

.±OÉg »ªbQ πYÉØJ äGP

 ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ¢UôM äócCGh

 ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S

 á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 IÉ«◊G  IOƒL  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 QhÉfi õjõ©Jh AGôKEG ≈∏Y á«ªbôdG

 ó«cCÉJh  RGôHEGh  á°SÉ«°ùdG  ±GógCGh

 äÉ«cƒ∏°Sh  º«b  ¥Éã«e"  á«ªgCG

 "á«HÉéjE’G  á«ªbôdG  áæWGƒŸG

 IÉ«M IOƒL π°†aCG  ™bGƒd É≤«≤–

 »ªbQ  ™ªà›  ájDhôH  ⁄É©dG  ‘

 Oƒ¡éH  Ió«°ûe  ,øeBGh  »HÉéjEG

 IÉ«◊G  IOƒL  ¢ù∏›  AÉ°†YCG

 ≈∏Y  äÉ¡L  10``d  Ú∏ãªŸG

 á«∏NGódG IQGRh »g ádhódG iƒà°ùe

 èeÉfÈdG - ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRhh

 IÉ«◊G  IOƒLh  IOÉ©°ù∏d  »æWƒdG

 IQGRhh  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRhh

 º«¶æàd  áeÉ©dG  áÄ«¡dGhh  ∫ó©dG

 èeÉfÈdGhh  ä’É°üJ’G  ´É£b

 IQGRhh »YÉæ£°U’G AÉcò∏d »æWƒdG

 "QƒeC’G AÉ«dhCG øY πã‡" OÉ°üàb’G

 "  ÜÉÑ°û∏d  ájOÉ–’G  á°ù°SDƒŸGh

 IôFGOh  "ÜÉÑ°ûdG  ´É£b øY πã‡

 áeƒµM πã‡"  »eƒµ◊G  OÉæ°SE’G

 πã‡"  á«còdG  »HOh  "»ÑXƒHCG

."»HO áeƒµM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áã©ÑdG  ¢ù«FQ  ,¬«FÉf  ¿ÉàjEG  ∞°ûc

 130 ƒëf ¿CG  øY »ÑXƒHCG  ‘ á«∏«FGöSE’G

 ™«bƒJ  òæe  äGQÉeE’G  GhQGR  »∏«FGöSEG  ∞dCG

.2020 ÈªàÑ°S ‘ á«ª«gGôH’G IógÉ©ŸG

 ∞dCG  50  ƒëf  Qhõj  ¿CG  ¬«FÉf  ™bƒJh

 …ô¡°T  πµ°ûH  äGQÉeE’G  ádhO  »∏«FGöSEG

 OôéÃ  ¬fCG  ¤EG  Éàa’  AÉà°ûdG  π°üa  ∫ÓN

 ìÉ≤∏H  á≤∏©àŸG  äGAGôL’G  ∫Éªµà°SG

 ¬fEÉa  ÚàdhódG  Óc  ‘ 19-ó«aƒc  ¢ShÒa

 øe  ÚëFÉ°ùdG  OGóYCG  ´ÉØJQG  ô¶àæŸG  øe

 ‘  iôNCG  á¡L  øe  ¬«FÉf  ócCGh  .ÚàdhódG

 ¿CG  /ΩGh"  äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉcƒd  íjöüJ

 ÚH ™FÉ°†ÑdG øë°ûd iOCG …ƒL ô‡ OƒLh

 ¥ô¨à°ùJ Éªæ«H ,äÉYÉ°S ¿ƒ°†Z ‘ øjó∏ÑdG

.áYÉ°S 16 ƒëf ôëÑdG ÈY øë°ûdG Ióe

 ‘Gô¨÷G  ™bGƒdG  ¿CG  ¬«FÉf  ¿ÉàjEG  ±É°VCGh

 ¥öT ‘ ™≤J  äGQÉeE’G  ¿CG  ‘ øªµj …òdG

 ÜôZ  ‘ π«FGöSEGh  á«Hô©dG  Iôjõ÷G  ¬Ñ°T

 ™«ª÷  ≥∏£æj..  ô‡  ≥∏N  ¬fÉµeEÉH  É«°SBG

. ⁄É©dG AÉëfCG

 π«FGöSG ‘ ∫ÉªYC’G äÉ©ªà› ¿CG í°VhCGh

 ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG É«dÉM ≈©°ùJ äGQÉe’Gh

 ÉjGõŸG  ¿EG  "ÓFÉb  ÚàdhódG  ÚH  …QÉéàdG

 áª«b  πµ°ûà°S  ¿ÉàdhódG  É¡H  ™àªàJ  »àdG

 π«FGöSG  ¿CG  PEG  ,¿hÉ©àdG  Gòg  ¤EG  áaÉ°†e

 äÉj’ƒdG" Üô¨dG ™e IQÉŒ äÉ«bÉØJG É¡jód

 Èà©J  Éªæ«H  "»HhQhC’G  OÉ–’Gh  IóëàŸG

."¥öûdG ¥Gƒ°SC’ áHGƒH äGQÉeE’G

 ‘ áeó≤àe á«à– á«æH OƒLh" ¿CG  QÉ°TCGh

 ∫OÉÑJ  ¢Uôa  øe  Rõ©J  π«FGöSEGh  äGQÉeE’G

 ¿CG  kÉë°Vƒe  "ä’ÉéŸG  áaÉc  ‘  äGÈÿG

 ™e  ¿hÉ©à∏d  kÉYÉ£b  29  äOóM  π«FGöSEG

 ≈∏Y  ™«bƒàdG  π©ØdÉH  ”  Éªæ«H  äGQÉeE’G

.¿B’G ≈àM ä’É› 8 ‘ á«FÉæK äÉ«bÉØJG

 ¤EG  ¬«FÉf  QÉ°TCG  ,QÉªãà°S’G  ó«©°U  ≈∏Yh

 QÉªãà°S’G ‘ á«∏«FGöSG äÉcöT IóY áÑZQ

 IóY  ¢Uôa  ∑Éæ¡a  "äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©dG  ∫É›  ‘  ¿hÉ©à∏d

 äGÈÿG  ∫OÉÑJ  ¿ÉàdhódG  ™«£à°ùJ  PEG

 çƒëH  õcGôe  ¢ù«°SCÉJ  ÈY  äÉ°SQÉªŸGh

."ácÎ°ûe ôjƒ£Jh

 ¿hÉ©àdG á«fÉµeEG ¿CG ¤EG Oó°üdG Gòg ‘ √ƒfh

 ájhGôë°üdG çÉëHC’G õcGôe πãe ä’É› ‘

.ñÉæŸG ¢üîJ »àdG ôjƒ£àdGh çƒëÑdG h

ábQÉ°ûdG »a á«cô«eC’G á©eÉédG AÉæeCG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 ôHÉédG ¿É£∏°S ™e k É«°VGôàaG »≤à∏j …ô«c..á≤£æªdÉH ¬d •É°ûf ∫hCG »a

 ø«µªàd IOÉ«≤dG ájDhQ ôªãà°ùJ á«ªbôdG IÉ«ëdG IOƒL :ó«ªMƒH á°üM

2071 äGQÉeE’G ájƒÄe äGQÉ¡ªH ™ªàéªdG

 :»∏«FGô°SEG »°SÉeƒ∏HO

á«ª«gGôH’G IógÉ©ªdG ™«bƒJ òæe äGQÉeE’G GhQGR »∏«FGô°SEG ∞dCG 130

»NÉæªdG ô«¨àdG äÉ«YGóJ øe óëdG »µjôeC’G √ô«¶f ™e åëÑj »NÉæªdG ô«¨à∏d ¢UÉîdG äGQÉeE’G çƒ©Ñe

ábQÉ°ûdG ‘ á«cÒeC’G á©eÉ÷G AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

É¡àª∏c »≤∏J ó«ªMƒH á°üM
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øWƒdG QÉÑNCG

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 Ωƒæ«÷G Ωƒ∏Y õcôe øe ¿ƒãMÉH öûf

 ∑Qƒjƒ«f á©eÉéH ájƒ«◊G áª¶fC’Gh

 Ö«cÎd  á«ãëH  á°SGQO  ,»ÑXƒHCG  -

 Ωô≤dG  QÉé°TC’  ábódG  ‹ÉY  »æ«L

 á∏› ‘ /ÉæjQÉe É«æ«°ù«aCG/ …OÉeôdG

 ¢ùµà«æ«L  /Ωƒæ«L  /äÉæ«L  :3»L

.á«ŸÉ©dG

 ‘  á«ãëÑdG  ábQƒdG  √òg  ºgÉ°ùJh

 ∫ƒM  ÚãMÉÑ∏d  º¡e  Qó°üe  ÒaƒJ

 Gòg á°SGQóH ¿ƒ°ü°üîàj øjòdG ⁄É©dG

.Ωô≤dG QÉé°TCG øe ´ƒædG

 ∑QÉ°ûŸG  PÉà°SC’G  äÒH  ¿ƒL  ∫Ébh

 ∑Qƒjƒ«f á©eÉL ‘ AÉ«MC’G º∏Y ‘

 ´höûŸG Gòg ≈∏Y ±öûŸGh »ÑXƒHCG

 øe  Èà©J  …OÉeôdG  Ωô≤dG  QÉé°TCG  ¿EG

 ⁄É©dG  ‘  GQÉ°ûàfG  Ωô≤dG  ´GƒfCG  ÌcCG

 ∫hCG  πµ°ûj åëÑdG Gòg ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe

 Ö«cÎ∏d  á∏°üØe  AÉæH  IOÉYEG  á«∏ªY

.Ωô≤dG QÉé°TCG øe ´ƒædG Gò¡d »æ«÷G

 øe  »°SÉ°SC’G  ±ó¡dG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 ábódG  ‹ÉY  Qó°üe  ÒaƒJ  åëÑdG

 AÉëfCG  ™«ªL  øe  AÉª∏©∏d  ™Lôªc

 Ö«cÎdG º¡a ¿ƒdhÉëj øjòdG ,⁄É©dG

 »FGƒà°S’G  ´ƒædG  Gò¡d  »Lƒdƒ«ÑdG

.™°SGh ¥É£f ≈∏Y öûàæŸG

 ÚH  ™ª÷G  ∫ÓN  øe  ¿CG  í°VhCGh

 äÉHÉéà°S’G ó°UQh á«æ«÷G ÉæJÓ«∏–

 Ωô≤d ájƒ«◊G á«FÉ«ª«µdGh á«Äjõ÷G

 ∞«c  ¢VôY  øe  øµªàæ°S  ,»ÑXƒHCG

 Éæjód  á«∏ëŸG  Ωô≤dG  QÉé°TCG  âæµ“

 º∏bCÉàdGh áÑ©°üdG ±hô¶dG πª– øe

 ‘ óLƒJ ’ ±hôX ‘ QÉgOR’Gh πH

."⁄É©dG ‘ ôNBG ¿Éµe …CG

 PÉà°SC’G …ôa ƒeÒ«Z ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ƒ°†Yh  ,√GQƒàcódG  ó©H  Ée  ∑QÉ°ûŸG

 »àdG Ö«cGÎdG ¿EG á«ãëÑdG áYƒªéŸG

 Qƒ£à∏d GRÉà‡ É©Lôe ôaƒJ ÉgÉæ©ªL

 õcôJ »àdG »æ«÷G •ÉÑJQ’G äÉ°SGQOh

 äGP ´GƒfC’Gh /ÉæjQÉe É«æ«°ù«aCG/ ≈∏Y

.á∏°üdG

 ‘ áLQóŸG  äÉfÉ«ÑdG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 á°SGQód  Éª«b  GQó°üe  ó©J  åëÑdG

 ,…OÉeôdG  Ωô≤∏d  »Lƒdƒ«ÑdG  Ö«cÎdG

 É«Ä«H  ÒÑc  ÒKCÉJ  hP  ´ƒf  ƒgh

.ÉjOÉ°üàbGh É«YÉªàLGh

:ΩGh  ̀»HO

 ΩGõàdE’G  á«ªgCG  ≈∏Y  »HóH  áë°üdG  áÄ«g  äócCG

 øe  ájÉbƒ∏d  ájRGÎME’G  ÒHGóàdGh  äGAGôLE’ÉH

 ¬JÉØYÉ°†e …OÉØJh "19-ó«aƒc" ¢VôÃ áHÉ°UE’G

 IÒ°ûe , ΩÉY πµ°ûH ™ªàéŸGh OôØdG ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG

 á«æ©ŸG äÉ¡÷G áaÉc É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡÷G ¤EG

 ∞«≤ãàdGh »YƒdG öûf ∫ÓN øe áëFÉé∏d …ó°üà∏d

 »àdG äÉMÉ≤∏dÉH ™ªàéŸ OGôaCG Ú°ü–h »ë°üdG

 á«Ñ∏°ùdG äÉØYÉ°†ŸG øe π∏≤Jh º°ù÷G áYÉæe Rõ©J

.¢Vôª∏d

 º°ùb  á°ù«FQ  »°Vƒ©dG  óæg  IQƒàcódG  âÑdÉWh

 OGôaCG »HóH áë°üdG áÄ«¡H »ë°üdG ∞«≤ãàdGh õjõ©àdG

 ÉÃ á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG IQhö†H ™ªàéŸG

 OGôaCG ÚH ihó©dG ∫É≤àfG ™æŸ »ë°üdG ∫õ©dG É¡«a

 äô¡XCG »àdG á«ª∏©dG äÉ°SGQódG ¤EG ágƒæe ™ªàéŸG

 19"-ó«aƒc" ¢VôŸ ÖÑ°ùŸG "ÉfhQƒc" ¢ShÒa ¿CG

 å«M áHÉ°UE’G øe ΩÉjCG  10 ∫hCG  ‘ Éjó©e ¿ƒµj

 ΩÉjC’G ∫ÓN É¡JÉjƒà°ùe ≈∏YCG  ‘ ihó©dG Èà©J

 ™HÉ°ùdG/Úeƒ«dG ÚH Ée ¢VÉØîfE’ÉH CGóÑJh ¤hC’G

 ∂dòdh ¢VGôYCG ¿hóH ¢VôŸG ¿Éc ƒd ≈àM öTÉ©dGh

 ÉjOÉØJ ΩÉjCG 10 IóŸ »ë°üdG ∫õ©dÉH ΩGõàdE’G Öéj

 OGôaCG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ÉXÉØMh  á£dÉîª∏d

 »¡àæJ »ë°üdG ∫õ©dG IÎa ¿CG âë°VhCGh . ™ªàéŸG

 "PCR"  ¢üëa  ïjQÉJ  øe  ΩÉjCG  10  Qhôe  ó©H

 ¢†jôŸG ƒ∏Nh ÉgQƒ¡X ∫ÉM ‘ ¢VGôYC’G ø°ù–h

 ¿hO á«dÉààe ΩÉjCG 3 ôNB’ ≈ªM hCG ¢VGôYCG ájCG øe

 •GÎ°TG  ΩóY  ¤EG  IÒ°ûe  IQGôë∏d  á°†aÉN  ájhOCG

 »ë°üdG ∫õ©dG AÉ¡fE’ "PCR "¢üëØd ´ƒ°†ÿG

 ájRGÎME’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G á«ªgCG ≈∏Y IócDƒe

 øe AÉ¡àfE’G ÚM ¤EG Úeƒj á«JÉ«M IOÉY É¡∏©Lh

 …ó°ù÷G óYÉÑàdGh äÉeÉªµdG  ¢ùÑd πãe áëFÉ÷G

 πµ°ûH  øjó«dG  π°ùZh  øjÎe øY π≤J  ’  áaÉ°ùÃ

 ó©H  É¡YÉÑJG  ÖLGƒdG  äGAGôLE’G  ∫ƒMh  .  ôªà°ùe

 ¢VôŸÉH  ¬àHÉ°UEG  øY  ∞XƒŸG  ¢üî°ûdG  áaô©e

 ∞XƒŸG ≈∏Y ÖLƒàj ¬fCG »°Vƒ©dG IQƒàcódG âdÉb

 ó©H IöTÉÑe á∏°üØæe áaôZ ‘ ¬°ùØf ∫õY ÜÉ°üŸG

 "PCR " ¢üëØd á«HÉéjE’G áé«àædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 OQGƒŸG  IQGOEGh  öTÉÑŸG  ¬°ù«FQ  QÉ£NEG  ¬«∏Yh

 ™e π°UGƒàdÉH »HóH áë°üdG áÄ«g Ωƒ≤à°Sh ájöûÑdG

 ¬fCG ¤EG ágƒæe ∫õ©dG äGAGôLEG ∫Éªµà°SE’ ÜÉ°üŸG

 áë°üdG áÄ«g ™e π°UGƒàdÉH IQOÉÑŸG ÜÉ°üª∏d øµÁ

 π«ª–  hCG  800342  ÊÉéŸG  ºbôdG  ≈∏Y  »HóH

 äGƒ£ÿG  ´ÉÑJGh  DXB-COVID19  ≥«Ñ£J

.áHƒ∏£ŸG

 ≈∏Y ¢Vôª∏d  ¢VGôYCG  Qƒ¡X ∫ÉM ‘ ¬fEG  âdÉbh

 áë°üdG áÄ«¡d ÊÉéŸG ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ÜÉ°üŸG

 á«Ñ£dG  IQÉ°ûà°SEÓd  óYƒe  ôé◊ 800342 »HóH

 ≈∏Y  áMÉàŸG  IQÉ°ûà°SE’G  áeóîH  áfÉ©à°SE’G  hCG

 ¢Vôª∏d  ¢VGôYCG  OƒLh  ΩóY  ∫ÉM  ‘h  ≥«Ñ£àdG

 »ë°üdG  ∫õ©dG  ‘ AÉ≤ÑdG  ÜÉ°üŸG ≈∏Y ÖLƒàj

 ’ IóŸ »°ù°SDƒŸG ∫õ©dG ICÉ°ûæe hCG ∫õæŸG ‘ AGƒ°S

 ¢üëØdG IOÉYE’ áLÉM óLƒJ ’h ΩÉjCG 10 øY ójõJ

 øe ƒ∏N IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«fÉµeEG ¤EG IÒ°ûe

 ∫ÓN øe »ë°üdG ∫õ©dG IÎa ∫Éªµà°SG ó©H ¢VôŸG

 ∫ÓN øe hCG 800342 ÊÉéŸG ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJE’G

.DXB-COVID19 ≥«Ñ£J

 ôaƒJ ∫ÉM ‘ ºàj ‹õæŸG ∫õ©dG ≥«Ñ£J ¿CG äôcPh

 øjòdG  ¢UÉî°TCÓd  ∫õ©dG  Gòg  äÉÑ∏£àeh  •höT

 ¿ƒµJ  hCG  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  …CG  º¡«∏Y  ô¡¶J  ’

 äÉWGÎ°TE’  ∫õæŸG  ≥aGƒJ  ™e  á£«°ùH  ¢VGôYC’G

 ¢UÉN ΩÉªM ™e á∏°üØæe áaôZ ôaƒJ É¡æeh ∫õ©dG

 …CG ¿ƒµj ’CGh ¢†jôª∏d á«ë°üdG ádÉ◊G QGô≤à°SEGh

 á°VôY ÌcC’G äÉÄØdG øe ∫õæŸG ‘ Úª«≤ŸG øe

 ∞JÉg OƒLh πãe ∫É°üJEG πFÉ°Sh ôaƒJh ôWÉîª∏d

 äGAGôLE’ÉH ¬©e øjóLGƒàŸGh ¢†jôŸG ΩGõàdGh ∫É©a

 ‹õæŸG ∫õ©dG ä’ÉM ‘ É¡H ≈°UƒŸG ájRGÎME’G

 ≈∏Y …ƒà– »àdG á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G IóY ôaƒJh

 äÉÄØdG  ¤EG  âàØdh  .IQGô◊G  áLQO  ¢SÉ«b  RÉ¡L

 ºgh"19-ó«aƒc" ¢Vôe øe ô£î∏d á°VôY ÌcC’G

 øjòdG  ¢UÉî°TC’Gh  áæ°S  60  ¥ƒa  ájôª©dG  áÄØdG

 …ôµ°ùdG ≈°Vôe πãe á«ë°U πcÉ°ûe øe ¿ƒfÉ©j

 á«Ñ∏≤dG ájhÎdG ¢ü≤f πãe IÒ£ÿG Ö∏≤dG ¢VGôeCGh

 áFôdG  ¢VGôeCGh  º¶àæŸG  ÒZ ΩódG  §¨°V ´ÉØJQGh

 ƒHôdG ∂dP ‘ ÉÃ áæeõŸG »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCGh

 π°ûØdGh áæeõŸG ≈∏µdG ¢VGôeCGh ójó°ûdG ¤EG ∫óà©ŸG

 ¿ÉWöùdG  ≈°Vôeh  øeõŸG  óÑµdG  ¢Vôeh  …ƒ∏µdG

 øjòdG ≈°VôŸGh êÓ©∏d ¿ƒ©°†îj GƒdGR Ée øjòdG

 á£ÑãŸG ájhOC’G hCG á«Lƒdƒ«ÑdG ájhOC’G ¿ƒeóîà°ùj

 AÉ°†YCG áYGQR ïjQÉJ º¡jód øjòdG ≈°VôŸGh áYÉæª∏d

 øe ¿ƒfÉ©j ø‡ ájôªY áÄa …CG  øe ¢UÉî°TC’Gh

 øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G hCG áWôØŸG áæª°ùdG

 ºàj ⁄ GPEG á°UÉN á«°SÉ°SC’G á«Ñ£dG ä’É◊G ¢†©H

 ∞©°†J ób á«ë°U ádÉM ájCGh Gó«L É¡«a ºµëàdG

 ¿ƒª«≤j øjòdG ¢UÉî°TC’Gh ºª¡dG ÜÉë°UCGh áYÉæŸG

. πLC’G á∏jƒW ájÉYôdG õcGôe ‘

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

/  ôjƒ°üà∏d  ‹hódG  ¿ÉLô¡ŸG  π≤æj

 IQÉeEG  ¤EG  ¬JÉjÉµMh  ⁄É©dG  /ôLƒÑ°ùcEG

 ÜQÉŒ  ≥KƒJ  IQƒ°U  1558  `H  ábQÉ°ûdG

 ábQÉa äÉ¶◊h á©«Ñ£dG ôë°Sh Üƒ©°ûdG

 ‘  ™ªéj  å«M  á«fÉ°ùfE’G  ïjQÉJ  ‘

 ΩÉ≤à°S »àdG á°ùeÉÿGh á«FÉæãà°S’G ¬JQhO

 ôjGÈa øe 1 ≈àM 10 øe IÎØdG  ∫ÓN

 ∑QÉ°ûj »ŸÉY Qƒ°üe 400 ∫ÉªYCG …QÉ÷G

 ⁄É©dG ‘ øjQƒ°üŸG π°†aCG øe 51 º¡æe

 á¨d IQƒ°üdG ¿CG É¡«a ócDƒj ádÉ°SQ ¬Lƒ«d

 RhÉéàJ »àdG É¡àdÉ°SQ á∏eÉMh á«fÉ°ùfE’G

 ´ƒæàdG  ∫Éµ°TCG  πch  ¿Gó∏ÑdGh  Ohó◊G

.±ÓàN’Gh

 õcôe  ¬Ø«°†à°ùj  …òdG  ¿ÉLô¡ŸG  Ωó≤jh

 á°ù∏L 21h É°Vô©e 54 ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcG

 É¡eó≤j πªY á°TQh 14h áª¡∏e á«°TÉ≤f

 ¢TÉ≤f äÉ°ù∏L 8h Ú«ŸÉY øjQƒ°üe 7

 á«æØdG Ò°ù∏d º««≤J á°ù∏L 14h á«YÉªL

 ÖjQóàdGh º∏©à∏d áMÉ°ùe ÈcCG ∂dòH kÉ–Éa

 äGQÉeE’G  ‘  ôjƒ°üàdG  ≈∏Y  öTÉÑŸG

.á≤£æŸGh

 ÖàµŸG  ¬ª¶æj  …òdG  ¿ÉLô¡ŸG  ócDƒjh

 √QhO  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊  »eÓYE’G

 å«M É«ŸÉYh kÉ«HôY ôjƒ°üàdG ´É£b ‘

 kÉeõà∏e ΩÉ©dG Gòg ¥Ó£fE’G ≈∏Y ¢Uôëj

/  øe  ájÉbƒdGh  áeÓ°ùdG  äGAGôLEG  áaÉµH

 ≈∏Y kGó«cCÉJh øjQƒ°üª∏d kÉªYO /19 ó«aƒc

.º¡JÉYGóHEGh º¡àdÉ°SQ á«ªgCG

 ¢Vô©d á°üæªc √QhO ¿ÉLô¡ŸG RhÉéàjh

 ⁄É©dG ¿Gó∏H ∞∏àfl øe ¢ü°übh Qƒ°U

 äGÈN ÜÉ°ùàc’ á©°SGh áMÉ°ùe ≈àM hCG

 ôjƒ°üàdG  IGƒg  RôHCG  Ωqôµj  PEG  IójóL

 ∫qƒëàj Éªc á«ŸÉY õFGƒL 3 `H ÚaÎëŸGh

 çóMCG  ¢VGô©à°S’ õcôe ¤EG  ¬eÉjCG  ∫GƒW

 ∞«°†à°ù«a  ôjƒ°üàdG  äGó©e  äGQGó°UEG

 áYÉæ°U ‘ á°ü°üîàŸG äÉcöûdG iÈc

.⁄É©dG ‘ äGÒeÉµdG

 ¬ª¶f  »Øë°U  ô“Dƒe  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¢ùeCG ábQÉ°ûdG áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸG

 ¬dÓN çó– ábQÉ°ûdÉH áªµ◊G â«H ‘

 ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 ¥QÉW IOÉ©°Sh ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG  ¢ù∏›

 »eÓYE’G  ÖàµŸG  ôjóe  …ÓY  ó«©°S

 øjQƒ°üŸG  øe  OóYh  ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊

 øe ™ªL Qƒ°†ëH çó◊G ‘ ÚcQÉ°ûŸG

.ÖfÉLC’Gh Üô©dG Ú«eÓYE’Gh Ú«Øë°üdG

 »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ø∏YCGh

 ¿ÉLô¡ŸG  ¥ÓWEG  øY  ô“DƒŸG  ∫ÓN

 Ú«Øë°üdG øjQƒ°üª∏d á°ü°üfl IõFÉ÷

 ºgOƒ¡÷  kGôjó≤J  øjóªà©ŸG  ÚaÎëŸG

 IQƒ°üdÉH ⁄É©dG çGóMCG ≥«KƒJh π≤f ‘

 É¡d Gƒ°Vô©àj ób »àdG ôWÉîŸG º¡∏ª–h

.ÜhôMh äÉYGöUh çQGƒc Ö∏b øe

 øjQƒ°üª∏d  π°†ØdÉH  øjóf  ÉæfEG  ∫Ébh

 É¡fƒdòÑj  »àdG  Oƒ¡÷G  Ò¶f  Ú«Øë°üdG

 ⁄É©dG ‘ äGÒ¨àŸG Ö∏b ‘ Éfƒ©°†«d

 ¢û«©fh  ™HÉàæd  Éæc  Ée  ºgOƒ¡L  ’ƒ∏a

 ‘  ÉæJƒNEG  É¡H  ôÁ  IÒãc  π«°UÉØJ

 á°UÉN ⁄É©dG ¿Gó∏H ∞∏àfl ‘ á«fÉ°ùfE’G

 AGôL á«FÉæãà°SEG kÉahôX ¢û«©f Ωƒ«dG øëfh

."/19 ó«aƒc/ áëFÉL

 »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG çó–h

 Gòg ¿ÉLô¡ŸG É¡∏ªëj »àdG ádÉ°SôdG øY

 Éæ©ªéj ΩÉ©dG Gòg /ôLƒÑ°ùcEG/ ÓFÉb ΩÉ©dG

 ¢ü°ü≤dG ógÉ°ûfh IójóL äÉjÉµM ™ª°ùæd

 ¿ƒµJ ød ⁄É©dG …Qƒ°üe QÉÑc äÉ°Só©H

 øY  ¿ƒµà°S  É‰EGh  AÉHƒdG  øY  äÉjÉµ◊G

 ..»YÉªàL’G óYÉÑàdG øY ¿ƒµJ ødh IÉ«◊G

 øY  ¿ƒµà°Sh  ÊÉ°ùfE’G  ÜQÉ≤àdG  øY  πH

 ¢û«©J äÉæFÉc øY ..á«fÉ°ùfE’G ‘ ÉæJƒNEG

 á°ûgóe  øcÉeCG  øY  ..¢VQC’G  ≈∏Y  Éæ©e

 øe ÉæLôî«d »JCÉj /ôLƒÑ°ùcEG/ Ió«©Hh

 ƒg πH ..kÉaôJ ¢ù«d øØdG ¿EG " ∫ƒ≤«d ádõ©dG

."äÉ©ªàéª∏d AÉØ°T

 óæY  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ∞bƒJh

 ¿ÉLô¡ŸG  É¡«∏Y  óæà°ùj  »àdG  QhÉëŸG

 ¿CG IQhO πc ‘ ÉfOƒ©J: ÓFÉb ΩÉ©dG Gòg

 ÉfÎNG ΩÉ©dG Gòg kGQÉ©°T ¿ÉLô¡ŸG πªëj

 á°ùªN πÑb ¬æe Éæ≤∏£fG Ée ≈∏Y ó«cCÉàdG

 É¡«a ∫qƒ– »àdG ±GógC’Gh πFÉ°SôdG ΩGƒYCG

 äÉ«dÉ©ØdG í‚CG øe óMGh ¤EG ¿ÉLô¡ŸG

 ≈∏Y  Qƒ°üŸGh  IQƒ°üdÉH  »Øà–  »àdG

 AGÈN  ∞«°†à°ùf  øëæa  ⁄É©dG  iƒà°ùe

 »Øàëfh  ÖgGƒŸG  ºYóf  øëf  ..ôjƒ°üàdG

 ≥°û©f  h  ∫ƒ≤©dG  º¡∏f  øëf  h  ..É¡H

 øëfh π°†aC’G ƒëf IÉ«◊G Ò¨æd ôjƒ°üàdG

 ¬Lƒæd  øØdÉH  »Øàëfh  ¿GƒdC’ÉH  øeDƒf

 ¢ù«d  øØdG  ¿CÉH  ™ªLCG  ⁄É©dG  ¤EG  ádÉ°SQ

 ≈æ©e IÉ«ë∏d π©éj …òdG ƒg É‰EGh kÉaôJ

 øe ∫Éª÷G ájDhôd á°UôØdG ájöûÑdG íæÁh

 :∫ƒ≤æd IQƒ°üdG ÖM ≈∏Y ™ªà‚h º¡dƒM

./ôLƒÑ°ùcEG øëf/

 ôjƒ°üàdÉH  á«°üî°ûdG  ¬àbÓY  ∫ƒM  h

 ï«°ûdG ∫Éb ¬d áÑ°ùædÉH ¿ÉLô¡ŸG á«ªgCGh

 ôjƒ°üàdG ≥°ûYCG :»ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

 ÚH ácÎ°ûe á¨d ¬fC’h ∫Éªé∏d ≥Kƒj ¬fC’

 ÚjÓŸG ™e ™ªàLG ÊCÉH ô©°TCGh Üƒ©°ûdG

 »æfCG äóLh ó≤a öûÑdG øe äGQÉ«∏ŸG πH

 ÉæfGóLh  ≈∏Y  ÉgÒKCÉJh  ¿GƒdC’ÉH  øeDhCG

.∫ÉªL ÓH ⁄ÉY ƒg ¿GƒdCG ÓH ⁄É©dÉa

 ôLƒÑ°ùcEG ¿CG …ÓY ¥QÉW IOÉ©°S ócCG √QhóH

 äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y »FÉæãà°SEG ΩÉ©dG Gòg

 Oƒ¡L ΩôµJ IõFÉL ∫hCG ¥ÓWEG ó¡°ûj ¬fC’

 øjòdG  øjóªà©ŸG  Ú«Øë°üdG  øjQƒ°üŸG

 IÒÑc  äÉjó–h  áÑ©°U  kÉahôX  Gƒ°VÉN

 IÒÑc  á«fÉ°ùfEG  πFÉ°SQ  ÉæeÉeCG  Ghó°ùé«d

 ‘  äÉcQÉ°ûe  ºéM  ÈcCG  πé°ùj  ¬fC’h

 øjQƒ°üŸGh Qƒ°üdG OGóYCG ‘ AGƒ°S ¬îjQÉJ

 »JCÉj  ¬fC’h  √õFGƒ÷ Úeó≤àŸG  ≈àM hCG

 ∞≤«d  IÒÑc  á«ŸÉY  äGÒ¨àe  πX  ‘

 á«æØdG º¡©jQÉ°ûe ºYójh øjQƒ°üŸG ™e

.á«dÉª÷Gh á«aô©ŸGh

 IQƒ°üdG ¤EG êÉàëj ⁄É©dG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 ¬dòÑj Éeh ≈°†e âbh …CG øe ÌcCG Ωƒ«dG

 ¬dòÑj Ée ∫OÉ©j ó¡L øe ΩÉ©dG hQƒ°üe

 áëFÉL á¡LGƒe ‘ ∫hC’G ´ÉaódG •ƒ£N

 ∫Éª÷Gh »YƒdG ¤EG êÉàëf øëæa ÉfhQƒc

 QGƒ◊Gh  ∫ÉMÎdGh  ôØ°ùdG  ¤EG  êÉàëfh

 IQƒ°üdG ¬eó≤J Ée kÉeÉ“ Gògh π°UGƒàdGh

.¿Éµe πc ‘ ¿hQƒ°üŸG ¬«∏Y πª©j Éeh

 ójóL  …ÓY  ¥QÉW  IOÉ©°S  ∞°ûc  h

 ó¡°ûà°S  å«M  ΩÉ©dG  Gòg  ¿ÉLô¡ŸG

 ¿ÉLô¡ŸG øe á°ùeÉÿG IQhódG  äÉ«dÉ©a

 ƒgh  Gallery X  ¢Vô©e  ¥ÓWEG

 ∫ÉªYCG ∞«°†à°ùj ábQÉ°ûdG ‘ ºFGO ¢Vô©e

 øjòdG Ú«ŸÉ©dG øjQƒ°üŸG øe áYƒª›

 kGQƒ°U ¢Vô©j å«M ¿ÉLô¡ŸG ‘ GƒcQÉ°T

 øjòdG  Ú«YGóHE’G  øjQƒ°üŸG  øe  áÑîæd

 õFGƒL"  øe  á≤HÉ°ùdG  äGQhódÉH  GhRÉa

 É¡àªFÉb ¤EG Gƒ∏°Uh hCG "á«ŸÉ©dG ôLƒÑ°ùcEG

.IÒ°ü≤dG

 ¬Yƒf øe ∫hC’G ¢Vô©ŸG »Øàëj: ±É°VCGh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ ∫ÉéŸG Gòg ‘

 ÈY …öüÑdG  OöùdG  øa  Qƒ£àH  IóëàŸG

 kÉ«aÉ≤K  kÉKóM  ¢Vô©ŸG  ó©jh  Qƒ°ü©dG

 kÉ°Vô©e πª°ûj å«M ábQÉ°ûdG ‘ kGójóL

 á°UÉN  ájQÉŒ  äÉéàæe  ¥ÓWEGh  kÉªFGO

 äÉ«dÉ©ah á£°ûfCGh πªY ¢TQhh ôLƒÑ°ùcEÉH

 ¤EG  ±ó¡jh  ΩÉ©dG  ∫GƒW  ΩÉ≤J  áØ∏àfl

 QGhõdGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  Úµ“

 º∏©àdGh AÉ≤∏dG øe á«YGóHE’G ¿ƒæØdG IGƒgh

 AÉØàM’Gh  º¡HQÉŒh  º¡JGÈN ácQÉ°ûeh

.‘GôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG øØH

 ™HÉàdG "ábQÉ°ûdG äÉ«dÉ©a" ™bƒe ≥∏WCGh

 á∏ªM ábQÉ°ûdG áeƒµ◊ »eÓYE’G Öàµª∏d

 iƒàëŸG  ™ªLh  ≥«Kƒàd  ájÒgÉªL

 ƒeóîà°ùe ¬dOÉÑàjh √öûæj …òdG Qƒ°üŸG

 äÉ«dÉ©a ∫ƒM »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe

 ≈∏Y É¡à£°ûfCGh É¡ŸÉ©eh ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 πªLCG ôLƒÑ°ùcEG ¢Vô©«°S å«M ΩÉ©dG QGóe

 øe É¡HÉë°UCÉH »Øàëjh ácQÉ°ûŸG Qƒ°üdG

.Qƒ¡ª÷Gh IGƒ¡dGh ÚaÎëŸG øjQƒ°üŸG

 á«FÉæãà°SEG  äÉjÉµM  ¿ÉLô¡ŸG  …hôjh

 É¡«a  ó°ùéj  ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl  øe

 Üƒ©°ûdG  ÜQÉŒh  á©«Ñ£dG  äÉ«dÉªL

 ábQÉØe á«fÉ°ùfE’G äÉ¶◊ ÌcCGh º¡îjQÉJh

 ´RƒàJ  IQƒ°U  1558  ¢Vô©«a  áHƒ©°Uh

 kÉjOôa kÉ°Vô©e 41 É¡æe kÉ°Vô©e 54 ≈∏Y

 øe  Qƒ°üe  400  É¡eó≤j  kÉ«YÉªL  13h

 π°†aCG øe 51 º¡æe ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl

.¿ÉLô¡ŸG ‘ ¿ƒcQÉ°ûj ⁄É©dG …Qƒ°üe

 á°ü°üîàe πªY á°TQh14 ¿ÉLô¡ŸG º¶æj h

 Ée  èeóJ  ÚaÎfi øjQƒ°üe  7  É¡eó≤j

 ∞«°†à°ùJh »ª∏©dGh …ô¶ædG ÖfÉ÷G ÚH

 ÖfÉL  ¤EG  ÚFóàÑeh  IGƒg  øe  Qƒ¡ª÷G

 14 ¿ÉLô¡ŸG ∞«°†à°ùj Éªc ÚaÎëŸG

 á«æØdG  Ò°ù∏d  º««≤Jh  á©LGôe  á°ù∏L

 ∫É› ‘ Ú«ŸÉ©dG AGÈÿG øe 5 ÉgOƒ≤j

 äÉ°ù∏L 8 ¤EG áaÉ°VE’ÉH »Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG

.á«YÉªL ¢TÉ≤f

 QGóe ≈∏Y kÉª¡∏e kGQGƒM21 çó◊G ó¡°ûjh

 ™«°VGƒŸG  øe  kGOóY  ∫hÉæàJ  ΩÉjCG  á©HQCG

 ôjƒ°üàdG  ∫É›  ‘  á«æØdGh  á«æ≤àdG

 äGÈN  ºYO  ¤EG  ±ó¡Jh  ‘GôZƒJƒØdG

 íàah IójóL ÜQÉŒh ±QÉ©Ã øjQƒ°üŸG

 äGÈN  øe  IOÉØà°SÓd  º¡eÉeCG  ∫ÉéŸG

 πjƒ£dG º¡îjQÉJ º¡d ÚaÎfi øjQƒ°üe

.ôjƒ°üàdG ä’É› ∞∏àfl ‘

 √Oƒ¡L  øª°V  ¿ÉLô¡ŸG  ¢ü°üîjh

 ≈∏Y  øjQƒ°üŸG  ∫ÉªYCG  RôHCG  ËôµJ  ‘

 çÓK »ŸÉ©dGh »Hô©dGh »∏ëŸG iƒà°ùŸG

 á°UÉÿG √õFGƒL »g ¤hC’G IOôØàe õFGƒL

 πÑ≤à°SG å«M äÉÄa 10 ≈∏Y ´RƒàJ »àdG

 äÉcQÉ°ûe OóY ÈcCG ΩÉ©dG Gòg ¿ÉLô¡ŸG

 øe ácQÉ°ûe 33,187 ¤EG π°Uh ¬îjQÉJ ‘

.ádhO 125

 É¡°ü°üîj »àdG ødBG »Kƒª«J áëæe äó¡°Th

 ‘  Ú°ü°üîàŸG  øjQƒ°üª∏d  ¿ÉLô¡ŸG

 ôjƒ°üàdG"h  "äÓMôdG  ôjƒ°üJ"  ‹É›

 øe  ∞∏e  1,600  ácQÉ°ûe  "»≤FÉKƒdG

 øjõFÉØdG êƒà«°Sh ⁄É©dG AÉëfG ∞∏àfl

 ƒÑ°ùcEG  õcôe ‘ ¿ÉLô¡ŸG OÉ≤©fG ∫ÓN

.ábQÉ°ûdG

 Qƒ°üŸG øe kÓc øjõFÉØdG  áªFÉb âª°Vh

 øY  õFÉØdG  »æJƒaƒf  ∫Éî«e  »µ«°ûàdG

 Qƒ°üŸGh  "¿ÉÁE’G  ¬LhCG"  ¬Yhöûe

 ¬à«£¨J  øY  ‹ójGQ  ¿GÒc  ÊÉ£jÈdG

 »àdG á«°SÉ«°ùdG áeRCÓd áØãµŸG IQƒ°üŸG

 ≠fƒc ≠fƒg äÉLÉéàMG" ¿GƒæY â∏ªM

 "ÉföüY  IQƒK  :á«WGô≤ÁódÉH  áÑdÉ£ŸG

 øY  QÉjhCG  ∂«∏jO  ±EG  á«cÎdG  IQƒ°üŸGh

 ¢ShÒa AÉHh áëaÉµe õcôe ‘" ´höûe

."19-ó«aƒc ÉfhQƒc

 "äÉjÉØædG  ÚH IÉ«◊G"  ´höûe π°UhCGh

 RƒØ∏d ƒ∏fGójR QÉÑfGQ É£Y ÊGôjE’G Qƒ°üŸG

 á«°ShôdG IQƒ°üŸG Rƒa AÉL Éª«a IõFÉ÷ÉH

 Iqƒb" É¡Yhöûe Ò¶f Éaƒµ°TQƒZ É«dÉJÉf

."IOGQE’G

 2020 ƒjÉe ‘ º¶f ¿ÉLô¡ŸG ¿CG ¤G QÉ°ûj

 kÉ°ü°üb ähQ /∫õæŸG øe Qƒ°U/ á≤HÉ°ùe

 ∫ÓN á«eƒ«dG øjQƒ°üŸG IÉ«M øe kIójôa

 º¡dRÉæe OhóM øª°V ‹õæŸG ôé◊G IÎa

 º¡Jƒ«H  òaGƒf  øe  IPƒNCÉe  äÉ£≤∏H  hCG

 7^803 ¤EG É¡«a äÉcQÉ°ûŸG OóY π°Uhh

 AÉëfCG ∞∏àfl øe ádhO 83 øe ácQÉ°ûe

 kGõFÉa  12 á≤HÉ°ùŸG  âLƒJ  å«M ⁄É©dG

 õFGƒL º¡àëæeh ™«HÉ°SCG áà°S ióe ≈∏Y

 Q’hO 10,500 ¤EG É¡àª«b â∏°Uh ájó≤f

 π°üM  å«M  /ºgQO  38,581/  »µjôeCG

 ≈∏Y  ´ƒÑ°SCG  πc  ¤hC’G  áÑJôŸÉH  õFÉØdG

 Éª«a »µjôeCG Q’hO 1000 ÉgQóbh IõFÉL

.kGQ’hO 750 á«fÉãdG áÑJôŸG IõFÉL Qób ≠∏H

 äGAGôLE’G  áaÉc  ¿ÉLô¡ŸG  òîàjh

 ájÉª◊  áeRÓdG  á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G

/  ¢ShôjÉa  øe  QGhõdGh  ÚcQÉ°ûŸG

 äÉYÉb  º«≤©J  ºà«°S  å«M  /19  ó«aƒc

 øe AÉ¡àf’G ó©H äÉ°ù∏÷Gh äGöVÉëŸG

 ájQGôM  äGÒeÉc  ¢ü°üîjh  á°ù∏L  πc

 Oó°ûjh …ójC’G äÉª≤©e ôaƒj Éªc IQƒ£àe

 áaÉ°ùÃ  QGhõdG  Ωõà∏j  ¿CG  IQhöV  ≈∏Y

 AGôLEG ÖfÉL ¤EG äÉeÉªµdG AGóJQGh ¿ÉeC’G

 äÉYÉbh  äÉgOQ  áaÉµd  »eƒj  º«≤©J

.¿ÉLô¡ŸG

 ∫É°üjEG  ‘  ¬àjDhQ  ¿ÉLô¡ŸG  ó°ùéjh

 ≈∏Y  øØdÉH  AÉØàM’Gh  IQƒ°üdG  ádÉ°SQ

 äÉ°ù°SDƒe ™ªéj å«M äÉjƒà°ùŸG áaÉc

 ≈∏Y  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  øe  äÉcöTh

 øe  πc  çó◊G  ‘  ∑QÉ°û«a  ¬à°üæe

 IQGRhh  ábQÉ°ûdG  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG

 áYGPEÓd ábQÉ°ûdG áÄ«gh º«∏©àdGh á«HÎdG

 »Hh ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG áæjóeh ¿ƒjõØ∏àdGh

 ƒÑ°ùcEG  õcôeh  áªµ◊G  â«Hh  ƒ«∏HO  ΩEG

 »ŸÉ©dG  ájòZC’G  èeÉfôHh  ábQÉ°ûdG

 ÓH AÉÑWCGh â«HÉah …CG OÒKh èæ°ùeÉ°Sh

 âµ«æfƒc ófGôH …CGh Éà«a »°ûJhOh OhóM

 ¢ùjôH  OQhh  Ö°Tôdƒµ°S  …QÉH  øjBG  GPh

 ôjƒ°üà∏d äGQÉeE’G á«©ªLh πaGôJh ƒJƒa

 Üô©dG øjQƒ°üŸG OÉ–Gh ÉfÉjÉ°Sh »Fƒ°†dG

 ƒJƒah ôjƒ°üà∏d äGQÉeE’G Qƒ≤°U á«©ªLh

.âµ«æfƒc ∑Gh

Ωô≤dG QÉé°TC’ »Lƒdƒ«ÑdG Ö«côàdG ∫ƒM á°SGQO ¿hõéæjz»ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f{ ƒãMÉH

z19-ó«aƒc{ `H áHÉ°UE’G …OÉØàd á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G á«ªgCG ócDƒJ z»HO áë°U{

IQƒ°U 1558 `H ábQÉ°ûdG ≈dEG ºdÉ©dG π≤æj z2021ôLƒÑ°ùcEG{

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 áØ«ë°üdG  -  "∫Éfƒ°TÉf  GP"  áØ«ë°U  π°UGƒJ

 á¨∏dÉH  IQOÉ°üdGh  á«£°ShCG  ¥öûdG  ájQÉÑNE’G

 6  É¡FGô≤d  Ωó≤àd  »ªbôdG  É¡©°SƒJ  -  ájõ«∏‚E’G

 ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :øe πµd ájöüM äGQGó°UEG

 è«∏ÿGh  ,IóëàŸG  áµ∏ªŸGh  ,IóëàŸG  äÉj’ƒdGh

 ¤EG áaÉ°VEG É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdGh ,»Hô©dG

.»ŸÉ©dG QGó°UE’G

 øe  ™°ShCG  kÉbÉ£f  É¡FGô≤d  äGQGó°UE’G  √òg  ôaƒJh

 QÉÑNC’G ¤EG ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y ºgóYÉ°ùj Ée ,äGQÉ«ÿG

 øª°V á≤«ªY á«£¨J øe IOÉØà°S’Gh ,ÈcCG ádƒ¡°ùH

 Iójó÷G äGQGó°UE’G √òg ¿CÉ°T øeh º¡JÉeÉªàgG IôFGO

 ∂dP ‘ ÉÃ ,ájQÉÑNE’G  áµÑ°ûdG  äÉfÉµeEG  Rõ©J ¿CG

 ¿B’G ÉgOóY ójõj »àdG á«eÉæàŸG á«aGÎM’G QOGƒµdG

.⁄É©dG ∫ƒM IAÉØc 200 øY

 Ú«Øë°üdG äÉfÉµeEG õjõ©J ó©H áØ«ë°üdG äQOÉHh

 ìÉààaG ¤EG »ÑXƒHCG ‘ á«°ù«FôdG ájQÉÑNE’G áaô¨dÉH

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸGh  ,¿ÉæÑd  øe  πc  ‘  É¡d  ÖJÉµe

 Ú«Øë°üdG øe áÑîf ¤EG áaÉ°VEG öüeh ájOƒ©°ùdG

 §°ShC’G ¥öûdG á≤£æeh »Hô©dG è«∏ÿG ¿Gó∏H ‘

.¢ùfƒJh ¿OQC’Gh ,¥Gô©dG ∂dP ‘ ÉÃ ,É«≤jôaCG ∫Éª°Th

 á«°ù«FQ ¿óe ‘ …ƒb Qƒ°†ëH áØ«ë°üdG ≈¶–h

 ø£æ°TGhh ∑Qƒjƒ«fh ,¿óæd É¡°SCGQ ≈∏Yh ,⁄É©dG ∫ƒM

 mΩÉæàe Qƒ¡ªL á«Ñ∏àd πª©dG ≥jôa Oƒ¡L ∞JÉµàJh

.kÉjô¡°T ÇQÉb ÚjÓe 9 RhÉéàj

 ,2008 ‘ â°ù°SCÉJ "∫Éfƒ°TÉf GP" áØ«ë°U ¿CG ôcò oj

 á«dhódG"  ácöT  á∏¶e  â–  É¡bÓWEG  IOÉYEG  ”h

. 2017 ΩÉY "á«eÓYE’G äGQÉªãà°SÓd

:ΩGh-»HO

 Ωƒ∏HO ‘ kÉcQÉ°ûe 35 èjôîJ "á«còdG »HO" äó¡°T 

 á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH ó©ŸG á«còdG äÉeóÿG º«ª°üJ

 »«FÉ°üNC’  QÉµàH’Gh  º«ª°üà∏d  »HO  ó¡©eh  »HO

."á«còdG áæjóŸG áHôŒ

 ôjóe óYÉ°ùe öUÉf ∫BG ¢ùfƒj IOÉ©°S πØ◊G ö†M

 ¢ù«FQ »µà°ùÑdG ≈°ù«Y QƒàcódGh á«còdG »HO ΩÉY

 »HO  ó¡©e  ¢ù«FQ  ˆGóÑY  óªfih  »HO  á©eÉL

 ¿ƒ∏ãÁ øjòdG Ωƒ∏HódG »éjôNh QÉµàH’Gh º«ª°üà∏d

 ¢UÉÿG ´É£≤dGh á«eƒµM ¬Ñ°Th á«eƒµM á¡L 27

 á≤£æŸG ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G Ωƒ∏HódG ±ó¡jh .»HO ‘

 »FÉ°üNCG ºYOh Úµ“ ¤EG á«còdG ¿óŸG ¥É£f ‘h

 π°†aCGh áaô©ŸÉH ºgójhõJh á«còdG áæjóŸG áHôŒ

 á«dÉ◊G  á«ªbôdG  äÉeóÿG  Ú°ùëàd  äÉ°SQÉªŸG

 ∫ƒëàdÉH á∏°U ÌcCG IójóL á«ªbQ äÉeóN Ëó≤Jh

 Ωƒ∏HódG  º«ª°üJ  ”h  .á«cP  áæjóŸG  ‘  »ªbôdG

 ¢VQCG ≈∏Y áeó≤ŸG äÉeóÿÉH Úqª∏ŸG Ú°SQÉªª∏d

.åëÑdG hCG º«ª°üàdG ∫É› ‘ óªà©eh ™bGƒdG

 »HO ¿CG öUÉf ∫BG ¢ùfƒj IOÉ©°S ócCG πØ◊G ∫ÓNh

 AÉæHh  QOGƒµdG  π«gCÉàd  iÈc  á«ªgCG  ‹ƒJ  á«còdG

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£Jh iDhQ ΩóîJ »àdG äGÈÿG

 ™aO  ≈∏Y  IQOÉb  ájöûH  äÉbÉW  AÉæH  ¤EG  á«eGôdG

 êPƒ‰ ≥∏Nh á«æ≤àdG äÉYÉ£≤dG πeÉc ‘ QÉµàH’G

 ..»HO ‘ »ªbôdG ∫ƒëàdG áeƒ¶æe ‘ óFGQ »ŸÉY

 ≥«≤–  ƒëf  IóFGQ  Iƒ£N  Ωƒ∏HódG  Gòg  πãÁh

 áaÉc áÑcGƒeh á«còdG »HO á«é«JGÎ°SG äÉaó¡à°ùe

 AÉæÑdGh á«còdG ¿óŸG IQGOEG  ‘ á«ŸÉ©dG äGQƒ£àdG

 .Oó°üdG Gòg ‘ √RÉ‚EG ” Ée ≈∏Y

 »HO ó¡©eh »HO á©eÉL ™e ¿hÉ©àdG á«ªgG ócCGh

 Ée ƒgh Ωƒ∏HódG Gòg ìÉ‚EG ‘ QÉµàH’Gh º«ª°üà∏d

 ™e äGƒæ°ùd IóàªŸG á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG ¢ùµ©j

 π°†aCG ≥«Ñ£J ¤EG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 øe ójóL π«L ≥∏Nh á«còdG ∫ƒ∏◊Gh äÉ°SQÉªŸG

..ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ »còdG ∫ƒëàdG OGhQ

 ójõŸG ƒëf Iƒ£N Ωƒ∏HódG ¿ƒµj ¿CG ¬∏eCG øY kGÈ©e

 áæjóŸG »HO áæjóe π©L ¤EG ±ó¡j …òdG ¿hÉ©àdG øe

.¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ≈cPC’Gh ó©°SC’G

 Ωó≤Jh É¡©°SƒJ π°UGƒJ z∫Éfƒ°TÉf GP{

á«ªbQ äGQGó°UEG 6 É¡FGô≤d

 º«ª°üJ Ωƒ∏HO{ ºààîJ zá«còdG »HO{

zá«còdG äÉeóîdG



اأبوظبيـ  الوحدة:

نا�ش���ونال جيوغرافيك  اأعلن���ت 

اأبوظبي التابعة لأبوظبي لالإعالم 

وبالتعاون مع �رشك���ة املراعي، 

عن ال�ش���ورة الفائزة مب�ش���ابقة 

“حلظات” للت�شوير الفوتوغرايف 
بن�شختها العا�رشة التي انطلقت 

يف اأغ�شط�س امُلن�رشم ل�شتئناف 

م�شريتها يف رعاية ودعم املواهب 

من امل�ش���ورين الطموحني، عرب 

توف���ري من�شة لتق���دمي وعر�س 

اأعمالهم املبدعة.

�رشحان،  �ش���امل  الإماراتي  توج 

27 �شن���ة، يف ُم�شابق���ة حلظات 

بن�شختها احلالي���ة حتت �شعار 

ع�شناُه  ع���اٌم  »حلظ���ات2020 

ب�شكٍل ُمتل���ف« خالل فعالية 

افرتا�شية بح�ش���ور ع�شو جلنة 

نا�شون���ال  م�ش���ور  التحكي���م 

جيوغرافي���ك احلائز مرتني على 

جائزة بوليتزر : حممد حمي�شن 

، وعبداهلل نا�رش العتيبي رئي�س 

والعالقات  املوؤ�ش�ش���ي  الت�شال 

املراع������ي،  ب�رشك���ة  العام���ة 

التق���ط �ش���امل ال�ش���ورة لأفراد 

فري�شة  ي���وؤدون  وه���م  عائلته 

ال�ش���الة يف املن���زل بعد اإغالق 

اجلائح���ة  ب�شب���ب  امل�شاج���د 

امُل�شلني،  ويظهر فيها خ�ش���وع 

اعتاد �شامل واأخوته الذهاب اإىل 

ال�شالة،  لأداء فري�شة  امل�شج���د 

وعن���د �شماع���ه امل���وؤذن يقول 

»�شل���وا يف بيوتكم« ا�شتوحى 

�شامل فكرة هذه ال�شورة.

نا�شون���ال  م�ش���ور  وعل���ق 

حمي�شن  حمم���د  جيوغرافي���ك 

قائ���الاً »اجنذبت  ال�ش���ورة  عن 

اإىل هذه اللحظ���ة التي التقطت 

عائلته ت�شل���ي يف منزلها نظرااً 

لإغالق امل�شاجد ب�شبب اجلائحة. 

اإنها م�شه���د يظهر كيف اختلفت 

معي�شتنا هذا العام.

ح�شل �شامل على اجلائزة الُكربى 

وهي ُمعدات ت�شوير تبلغ قيمتها 

10 األف دولر اأمريكي  ف�شالاً عن 

ن�رش �شورته يف جملة نا�شونال 

جيوغرافيك العربية.

جاء خل���ف �ش���امل يف املرتبة 

الثانية اأحمد الع���زام، 29 �شنة، 

م���ن الأردن ب�شورته التي التقط 

الأردين حممد  اخلط���اط  فيه���ا 

هندي ال���ذي ميار�س هذه املهنة 

من���ذ اخلم�شيني���ات وهو يعمل 

وي�شتمتع مبهنته  ا  متاماً مبفرده 

بعدما ت�شبب انت�شا ر الوباء يف 

ا. اإغالق ور�شته موؤقتاً

الثالث���ة، جاءت  املرتب���ة  ويف 

الفل�شطينية �شمر اأبو العوف، 36 

�شنة والتي التقطت �شورة احلالق 

�شامح وه���و يق�س �شعر الأقارب 

واجل���ريان يف و�ش���ط ال�ش���ارع 

م���ع التزامه الت���ام بالإجراءات 

الحرتازية.

اأبوظبي ـ وام:

حقق����ت اأكادميي����ة ال�شيخ زاي����د اخلا�شة 

للبنني اإجنازااً اأكادميي����ااً جديدااً من خالل 

الدويل  الأكادميي  ح�شولها على العتماد 

من رابط����ة نيواإجنالند للمدار�س والكليات 

NEASC، والتي تعد من اأعرق املوؤ�ش�شات 
التي متن����ح العتماد الأكادميي لي�س فقط 

داخل الوليات املتح����دة الأمريكية واإمنا 

على م�شتوى العامل.

ّ����ا يوؤكد  ����ا دولياً وُيع����ّد العتم����اد اعرتافاً

جودة التعلي����م يف الأكادميية وفق اأف�شل 

املمار�ش����ات الدولي����ة، ويتوافق املناهج 

واملنظوم����ة التعليمي����ة الت����ي تقدمه����ا 

الأكادميية مع املعايري الأمريكية والدولية 

املتوقعة، وبهذا ت�شبح الأكادميية مدر�شة 

دولي����ة معتم����دة ومعرتف به����ا لتقدمي 

املنهاج الأمريكي وفق اأعلى املعايري .

وهناأ �شعادة خدمي الدرعي رئي�س جمل�س 

اأمناء اأكادميية ال�شيخ زايد اخلا�شة الهيئة 

الإداري����ة والتدري�شية واأولياء اأمور وطلبة 

حل�شول الأكادميية على العتماد الدويل، 

مثمنااً جهودهم املخل�شة التي اأثمرت هذا 

الإجناز اله����ام والذي يرك����ز على نوعية 

وج����ودة مرجات التعلي����م، وهو برهان 

قوي على اأن الأكادميية ت�شتويف املعايري 

التعليمية الدولية لتوفري تعليم مبقايي�س 

عاملية معتمدة.

وق����ال الدرع����ي : " اإن هذا الإجن����از يوؤكد 

مكان����ة الأكادميي����ة كموؤ�ش�ش����ة وطني����ة 

اأف�شل املمار�شات  تعليمية متميزة تطبق 

الدولية يف التدري�س وتقدم اأف�شل الربامج 

التعليمية والرتبوي����ة املتنوعة والهادفة 

خلدمة الطلبة واملجتمع".

ا  واأ�شاف : " يعد العتم����اد الدويل و�شاماً

ا يوؤكد حر�����س الأكادميية  ّ ّ����ا هاماً تعليمياً

على حتقي����ق اأعلى معاي����ري اجلودة يف 

براجمها ومنظومته����ا التعليمية، وير�شخ 

روؤيته����ا الثاقب����ة التي ت�شع����ى لتخريج 

اأجيال مزودة باأف�شل املهارات للمناف�شة 

العاملي����ة وحتقيق التمي����ز والريادة نحو 

الأف�شل دائما " .. م�شريا اإىل اأن هذا الإجناز 

يعك�س كذل����ك احلر�س ال�شديد على تقدمي 

الأف�ش����ل للطلبة وخا�شة اخلريجني منهم 

لاللتح����اق باأع����رق اجلامع����ات املحلية 

والدولية، واإتاحة الفر�س لهم يف حتقيق 

التق����دم العلم����ي وتعزي����ز الدافعية نحو 

التف����وق الأكادمي����ي وتطوي����ر املواه����ب 

والقدرات لتنمية املهارات والبتكار.

وكان فريق العتم����اد الدويل قد اأ�شار يف 

تقري����ره ال�ش����ادر اإىل اأن اأكادميية ال�شيخ 

زاي����د اخلا�شة للبنني ق����د حققت جناحا 

ا�شتثنائي����ا عل����ى الرغ����م م����ن اجلائحة 

والتحديات الت����ي يواجهها قطاع التعليم 

عل����ى ال�شعي����د العامل����ي، حيث جنحت 

يف تقدمي برنام����ج تعليمي هجني ومرن 

ومتط����ور يتما�شى مع الظ����روف الراهنة 

والتحدي����ات ويتواف����ق م����ع احتياجات 

الطلبة وقدراتهم.

واأ�شاد الفريق بالنمو املت�شارع يف نتائج 

اختبار قيا�س التق����دم الأكادميي للطلبة، 

حي����ث متكن����ت املدر�ش����ة وبنج����اح من 

اخل����روج من القوال����ب التقليدية للتعليم 

وهي تتطل����ع اإىل اأن يحقق جميع الطلبة 

امل�شتويات املرتفع����ة نف�شها من النجاح 

طوال الوق����ت، واإن ال�شغف والتفاين الذي 

اأظهرت����ه الإدارة املدر�شي����ة وطاق����م عمل 

املدر�شة ي�شتحق الإ�شادة.

راأ�س اخليمة-الوحدة:  

تفق�����د �شعادة العميد عبد اهلل خمي�س 

احلدي����دي نائب قائد ع����ام �رشطة راأ�س 

اخليم����ة، مركز �رشط����ة املدينة اجلديد 

املوؤقت، وذل����ك بعد تد�ش����ني ا�شتقباله 

للمتعاملني متهي����دااً لفتتاحه الر�شمي، 

وكان يف ا�شتقبال����ه املق����دم علي را�شد 

ال�شح����وه رئي�س مركز �رشط����ة املدينة 

ال�شامل وعدد من ال�شباط، وذلك للوقوف 

على خطط �شري العم����ل املركز اجلديد، 

وحتقي����ق اأه����داف �رشطة راأ�����س اخليمة 

الطموح����ة، التي تن�شجم م����ع الأهداف 

ال�شرتاتيجية ل����وزارة الداخلية الرامية 

الأمن والأم����ان، وحتقي���ق  اإىل تعزي����ز 

ر�شا املتعاملني باخلدمات املقدمة يف 

املركز اجلديد.

حيث ق����ام �شعادة نائ����ب القائد العام 

بتفقد املن�شاآت التابعة للمركز واأق�شامه، 

والوقوف عل����ى التجهيزات اخلا�شة به، 

وما حتتويه من اأجهزة متطورة ل�شمان 

�رشعة تق����دمي اخلدم����ات للمتعاملني ، 

املطلوبة،  بال�رشع����ة  والتعام����ل معها 

حي����ث وقف عل����ى �شري العم����ل، والأداء 

مبركز �رشطة املدينة .

كم����ا ا�شتم����ع لع����دد م����ن املراجعني 

والتعرف على مالحظاتهم واقرتاحاتهم 

، حي����ث وجه املوظفني بتي�شري اإجراءات 

املتعاملني، و جتويد اخلدمات وتقدميها 

وفقااً لأف�شل املمار�شات املقدمة يف هذا 

املجال.

وقدم �شع����ادة نائب قائد ع����ام �رشطة 

راأ�����س اخليمة  �شك����ره وتقديره جلميع 

ال�شب����اط و�شب����اط ال�ش����ف والأف����راد 

العاملني مبركز �رشطة املدينة ال�شامل، 

مثنيااً عل����ى جهودهم املخل�شة يف اأداء 

امُلثلى،  بال�ش����ورة  وواجباتهم  مهامهم 

وتعاملهم مبهنية عالية مع املتعاملني، 

واأف����راد املجتمع، متمني����ااً لهم التوفيق 

وال�ش�����داد.
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نائب قائد عام �سرطة راأ�س الخيمة يتفقد بداية عمل مركز �سرطة 

المدينة ال�سامل الجديد الموؤقت

»اأمنية« ُتعلن عن نجاح 

ا�ستراتيجيتها الإن�سانية 

لعام 2020
اأبوظبي � الوحدة: 

اأعلن���ت موؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" عن اأهم الإجنازات 

الت���ي متّكنت م���ن حتقيقه���ا خالل ع���ام 2020، 

والت���ي �شاهمت يف دعم اأعم���ال املوؤ�ش�شة وتنفيذ 

ا�شرتاتيجيتها الإن�شانية النبيلة الرامية اإىل حتقيق 

اأمني���ات الأطفال الذين يعانون ظروفااً �شحية ُتهدّد 

حياتهم. وتعليقااً على هذه الإجنازات، �رشّح هاين 

الزبي���دي، الرئي����س التنفي���ذي ملوؤ�ش�شة "حتقيق 

اأمنية" بالقول: "اأوّد الإ�شادة بكافة اأفراد فريق عمل 

املوؤ�ش�شة الذين، وعلى الرغم من جميع التحديات 

وال�شعوبات التي فر�شه���ا انت�شار جائحة فريو�س 

كورونا، قام���وا ببذل املزيد م���ن اجلهود لتحقيق 

ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة ون����رش ال�شعادة والأمل يف 

قل���وب الأطفال املر�شى م���ع عائالته���م". واأ�شاد 

الزبيدي بنجاح الن�شخة الثانية من ماراثون "اأمنية" 

اخلريي، اأوىل فعاليات املوؤ�ش�شة يف عام 2020 الذي 

حظي بدعٍم كبرٍي من بنك اأبوظبي التجاري ومدينة 

زاي���د الريا�شية و�رشكة جولف �شب���ورت املنظمة 

للماراثون، و�شاهم يف حتقي���ق اأمنيات العديد من 

الأطفال امل�شابني باأمرا�س خطرية.

م�شيفااً: "نفتخ���ر ب�رشاكتنا الناجح���ة مع الهيئة 

الحتادي���ة للموارد الب�رشي���ة احلكومية، يف حملة 

"ر�شم الب�شمة" لل�شنة الثانية على التوايل، كما مّت 
اإطالق كافيه "ميك اإيه وي�س" يف مر�شى ميناء زايد 

مبدينة اأبوظبي، بدعم من �رشكة دانا�س ل�شت�شارات 

الأعم���ال، وذلك امت���دادااً لل�رشاك���ة ال�شرتاتيجية 

القائم���ة بني موؤ�ش�ش���ة "حتقيق اأمني���ة" وموانئ 

اأبوظبي الرامية اإىل تعزيز العمل امل�شرتك يف جمال 

امل�شوؤولية املجتمعية". 

واأو�ش���ح الزبيدي قائالاً: "حتقيق���ااً ل�شرتاتيجيتها 

الإن�شاني���ة، حر�ش���ت املوؤ�ش�شة من���ذ مطلع العام 

احلايل على توقيع العديد م���ن اتفاقيات ال�رشاكة 

مع جهات حكومية وخا�شة لدعم اأعمال املوؤ�ش�شة 

مادي���ااً ولوج�شتي���ااً، والتي كان م���ن اأهمها توقيع 

ُمذّكرات تفاهم مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، 

وموؤ�ش�شة "حميد بن را�ش���د النعيمي اخلريية" يف 

عجمان، ومع جمعي���ة ال�شارقة اخلريية، وموؤ�ش�شة 

ال�شويدي لتي�شري اأعم���ال املوؤ�ش�شة ون�رش ر�شالتها 

النبيل���ة، وامُل�شاهمة يف حتقيق املزيد من اأمنيات 

الأطفال املر�شى".

ولفت هاين الزبيدي اإىل اأن موؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" 

مل تتمّكن ه���ذا العام من تنفيذ كاف���ة الفعاليات 

امُلخّطط لها نظرااً لظ���روف الإغالق العام واللتزام 

بالإجراءات الحرتازية التي اأ�شدرتها هيئة الطوارئ 

والأزمات، غري اأنها متّكنت باملقابل من ال�شتمرار يف 

اأعمالها عرب اإقامة العديد من حمالت جمع التربعات 

على و�شائ���ل التوا�شل الجتماع���ي بالتعاون مع 

�شفراء اأمنية من م�شاهري مواقع التوا�شل، مثل حملة 

"درهم الأمنيات" وحملة "كل يوم اأمنية".

اأكاديمية ال�سيخ زايد الخا�سة للبنين تح�سل على 

اعتماد اأكاديمي دولي اأبوظبيـ  وام:

اعتمدت جلنة �شوؤون التعليم 

والثقافة وال�شباب والريا�شة 

والإعالم يف املجل�س الوطني 

اجتماعها  خ����الل  الحتادي 

ال����ذي عقدت����ه اأم�س يف مقر 

الأمان����ة العام����ة للمجل�س 

يف دب����ي، برئا�ش����ة �شعادة 

نا�رش حممد اليماحي رئي�س 

اللجن����ة، تقريره����ا النهائي 

حول م�رشوع قانون احتادي 

ال�شهادات  ا�شتغ����الل  ب�شاأن 

العلمية الوهمية، الذي يتكون 

من 11 مادة .

اأع�شاء  الجتم����اع  ح�����رش 

اللجن����ة �شع����ادة كل م����ن 

�شارة حمم�د فلكناز "مقررة 

حواء  والدكت����ورة  اللجنة"، 

املن�ش����وري،  ال�شح����اك 

والدكت����ورة �شيخ����ة عبي����د 

الطنيجي، و�شذى �شعيد عالي 

النقبي، و�رشار حميد بالهول 

الفال�شي، وعف��راء بخي��ت بن 

هندي العليل�ي.

وقال �شعادة نا�رش اليماحي 

اإن اللجن����ة اعتمدت تقريرها 

النهائ����ي واجل����دول املقارن 

مل�����رشوع القانون بعد اإجراء 

عدد م����ن التعديالت عليهما، 

لفتا اإىل اأن م�رشوع القانون 

اأ�شبح جاه����زا للعر�س على 

يف  ومناق�شت����ه  املجل�����س 

جل�شاته القادمة.

ولف����ت اإىل اأن����ه مت خ����الل 

التعديالت  عم����ل  الجتماع 

املق����ارن  اجل����دول  عل����ى 

مل�رشوع القانون بعد مناق�شة 

املالحظات الت����ي وردت من 

اأع�شاء املجل�س ب�شاأنه، منوها 

اإىل اأن اللجن����ة ا�شتحدث����ت 

عددااً من مواد وبنود م�رشوع 

القان����ون تتعل����ق بالالئحة 

التنفيذية وال�شلطة املخت�شة 

وجهات العمل بالدولة ونطاق 

تطبي����ق م�����رشوع القان����ون 

الدرا�شية،  ال�شهادات  و�رشوط 

كما مت تف�شيل مواد العقوبات 

والتو�شع يف جمالت اإقرارها.

من جانبها اأو�شحت �شعادة 

�ش����ارة فلكن����از اأن اللجن����ة 

القانون  م�����رشوع  ناق�ش����ت 

ب�ش����كل م�شتفي�����س و�شامل 

وذلك  املا�شية،  الفرتة  خالل 

اللجنة  وفقا خلط����ة عم����ل 

ب�شاأنه والت����ي ت�شمنت عقد 

اجتماع����ات مع ممثلي وزارة 

الرتبي����ة والتعليم للرد على 

ت�شاوؤلت وا�شتف�شارات اأع�شاء 

اللجنة، والجتماع كذلك مع 

واملخت�شة  املعنية  اجلهات 

اآرائه����م  م����ن  لال�شتف����ادة 

اأية  ومناق�شة  ومقرتحاته����م 

ت�شورات ب�شاأن بنوده ومواده.

»تعليمية الوطني«تعتمد تقريرها النهائي ب�ساأن م�سروع 

قانون ا�ستغالل ال�سهادات العلمية الوهمية

نا�سونال جيوغرافيك اأبوظبي والمراعي تعلنان عن الفائز بالن�سخة العا�سرة من ُم�سابقة لحظات للت�سوير الفوتوغرافي

�صالم ال�صوافي اأول اإماراتي يتوج بالجائزة

جامعة الإمارات تنظم اليوم »الموؤتمر الدولي الـ 6 في علوم 

الطاقة المتجددة«
العنيـ  وام:

تنظم جامع����ة الإمارات العربية املتحدة املوؤمتر الدويل 

ال�شاد�����س يف عل����وم الطاقة املتج����ددة وا�شتخداماتها 

ICREGA، اليوم وت�شتمر ثالثة اأيام عرب تقنية الت�شال 
املرئي.

ويفتت����ح املوؤمتر مع����ايل زكي اأنور ن�شيب����ة وزير دولة 

الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة، بكلمة 

ترحيبية يوؤكد خالله����ا على الدور الذي تقوم به الدولة 

يف تنمية م�شادر الطاقة املتجددة �شواء يف الإمارات اأو 

عرب ال�رشاكات مع العديد من الدول ال�شناعية والنامية 

لتحقيق فر�س الزدهار القت�شادي والتنمية امل�شتدامة 

وحماية البيئة الطبيعية .

وي�شارك يف املوؤمتر معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 

املزروع����ي وزير الطاقة والبني����ة التحتية يف جل�شة 

حوارية حول ا�شرتاتيجية وروؤية دولة الإمارات 2050 

ل�شناعة الطاقة املتج����ددة وتطوير م�شادرها يف ظل 

معدلت الطلب وال�شتهالك املتوقعة وحتقيق التنمية 

امل�شتدامة .. يعقبها اجلل�شة الأوىل لفعاليات املوؤمتر 

مب�شارك����ة كل م����ن رئي�شي اجلل�ش����ة الدكتور حممود 

الأحمد، والدكتورة خولة الكعبي .

ويعد ه����ذا املوؤمتر اأحد اأهم الفعاليات يف جمال الطاقة 

املتج����ددة، ويجمع نخبة م����ن اخل����رباء والأكادمييني 

والباحث����ني يف هذا القطاع احلي����وي الهام من متلف 

اجلامعات واملوؤ�ش�شات البحثية العلمية املحلية والدولية، 

بالإ�شاف����ة اإىل ممثلي املوؤ�ش�شات احلكومية وغريها من 

املوؤ�ش�شات املهتمة با�شتغالل الطاقة املتجددة .

كما ي�شت�شيف عددا م����ن ال�شخ�شيات البارزة كخرباء 

متحدثني م����ن الوليات املتحدة وغريه����ا من الدول 

م�شكال من�شة علمية وبحثية رائدة يف املنطقة تهدف 

اإىل مناق�شة التقدم العلم����ي ونتائج الأوراق العلمية 

املتخ�ش�شة يف البتكارات العلمية احلديثة يف جمال 

الطاقة املتجددة وا�شتخداماتها.
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 القوات الأمنية 
ال�سومالية تنهي 

ح�سار اإرهابيين 
لفندق �سهير في 

مقدي�سو
مقدي�سو )د ب ا(-

ال�صومالية ام�س  االثنني  ال�رشطة  اأعلنت 
اإرهابيني  اأنهت ح�صار  االأمنية  القوات  اأن 
لفندق �صهري يف العا�صمة مقدي�صو ، اأ�صفر 

عن مقتل ما اليقل عن 17 �صخ�صا.
وقال رئي�س ال�رشطة اأحمد با�صاين اإنه مت 
تابعون  مقاتلون  وهم  املهاجمني،  قتل 
بذلك  لينتهى  املت�صددة،  ال�صباب  حلركة 

احل�صار.
املدنيني  من  عددا  اأن  ال�رشطة  واأ�صافت 
باأمن  العاملني  من  واأفراد  االأمن  وحرا�س 
من  مهاجمني  وثالثة  وانتحاري  الفندق 

�صمن القتلى.
 وبداأ الهجوم االنتحاري م�صاء  االأحد عندما 
 " ا�صطدمت �صيارة مفخخة مبدخل فندق 
 ، مقدي�صو  العا�صمة  و�صط  ، يف   " اأفريك 
واأعقبه اإطالق نار كثيف ، بح�صب مرا�صل  
الذي كان يف مكان االنفجار وقت وقوعه .
وقالت ال�رشطة اإن نحو 30 �صخ�صا اأ�صيبوا 

يف الهجوم، وجرى نقلهم للم�صت�صفى.
واأعلنت حركة ال�صباب، عرب اإذاعة االندل�س 

التابعة لها، م�صوؤوليتها عن الهجوم.
ال�صيا�صيني  بني  ب�صهرة  الفندق  ويحظى 
واأف���راد  وال�صحفيني  الع�صائر  وك��ب��ار 
وم�صوؤويل  وموظفو  امل���دين،  املجتمع 

احلكومة.
 وت�صن حركة ال�صباب هجمات متكررة يف 
الفنادق  ت�صتهدف  ما  وغالبا  ال�صومال. 
واالأمن  واأفراد  ال�صا�صة  فيها  يلتقى  التي 

واملدنيون اأي�صا.
�صنوات  منذ  االأ�صوليون  ه��وؤالء  ويقاتل   
الفقرية  الدولة  ال�صيادة يف هذه  اأجل  من 
وهم   ، االأفريقي  القرن  مبنطقة  الواقعة 
مناطق  من  كبرية  اأجزاء  على  ي�صيطرون 

جنوب وو�صط البالد .
  ومن املقرر اأن جتري ال�صومال انتخابات 
فرباير   / �صباط  من  الثامن  فى  رئا�صية 

احلايل .

الحجرف : ندعم العراق في مكافحة الإرهاب وب�سط الأمن

بغداد ومجل�س التعاون يبحثان الربط الكهربائي وال�ستثمارات 
الخليجية في العراق

بغداد )د ب اأ(-
برهم  العراقي،  الرئي�س  ا�صتقبل 
ملجل�س  العام  االأم��ني  �صالح، 
فالح  نايف  اخلليجي  التعاون 
العا�صمة  و�صل  ال��ذي  احلجرف 

بغداد �صباح ام�س .
وبح�صب بيان رئا�صي عراقي، فاإن 
اللقاء بحث العالقات بني العراق 
ومت  اخلليجي،  التعاون  وجمل�س 
تطويرها  "اأهمية  على  التاأكيد 
يخدم  مبا  املجاالت  جميع  يف 
لل�صعوب،  امل�صرتكة  امل�صالح 
والبناء  التقدم  فر�س  وي��ع��زز 
وال�صالم، كما متت االإ�صادة مبا مت 
العراق  بني  خطوات  من  اتخاذه 
ودول جمل�س التعاون يف توقيع 
يف  وات��ف��اق��ات  تفاهم  م��ذك��رات 
من  واال�صتثمار  االقت�صاد  جمال 
االأخوية  العالقات  تعزيز  اأج��ل 

امل�صرتكة".
ورحب الرئي�س العراقي "بنجاح 
االأخري،  اخلليجية  القمة  اجتماع 
والتوقيع على بيان العال وحتقق 
اإن  وقال  اخلليجية"،  امل�صاحلة 
م�صرية  تعزيز  �صاأنه  من  "ذلك 
احليوي،  ودوره  التعاون  جمل�س 
االأم��ن  على  االإيجابي  وت��اأث��ريه 

واال�صتقرار يف عموم املنطقة".
"التحديات  اأن  اإىل  �صالح  واأ�صار 
وال�صيما  املنطقة،  بها  متر  التي 
االقت�صادي،  والو�صع  االإره��اب، 
ت�صكل حتديات م�صرتكة ت�صتدعي 
خلطر  للت�صدي  اجلهود  تن�صيق 
االإره����اب، وم��واج��ه��ة االأزم���ات 
فر�س  تعزيز  عرب  االقت�صادية 

التنمية واالزدهار االقت�صادي".
ذي  االآم��ن  "العراق  اأن  واأ�صاف، 
مع  را�صخة  وعالقات  ال�صيادة 
االإ�صالمي  وجواره  العربي  عمقه 
االأم��ن  تعزيز  يف  مرتكزا  ميثل 
واال�صتقرار والتنمية يف املنطقة".
العام  االأم��ني  اأك��د  جانبه،  من 
ملجل�س التعاون اخلليجي نايف 
بدعم  املجل�س  التزام  احلجرف، 

و�صيادته  العراق  و�صالمة  اأم��ن 
ملواجهة  وم�صاندته  الكاملة 
لتعزيز  دول��ه  وتطلع  االإره���اب، 
جميع  يف  العراق  مع  العالقات 
التعاون  اآف��اق  وفتح  املجاالت 

امل�صرتكة".
العراقي  اخلارجية  وزي��ر  بحث 
فوؤاد ح�صني،  االثنني، مع االأمني 
العام ملجل�س التعاون اخلليجي 
اال�صتثمارات  احل��ج��رف،  نايف 
وم�رشوع  العراق  يف  اخلليجية 

الربط الكهربائي بينهما.
وقال ح�صني خالل موؤمتر �صحفي 
"بحثنا  احل��ج��رف:  مع  م�صرتك 
�صد  واحل��رب  الكهربائي  الربط 
م�صاألة  اإىل  والتطرق  االإره���اب، 
يف  اخلليجية  اال���ص��ت��ث��م��ارات 

العراق".
التهيئة  اإىل  "تطرقنا  واأ���ص��اف: 
املبكرة،  االنتخابات  الإج���راء 
وبحث كيفية التعاون والتن�صيق 
يف بناء عالقات جيدة مع الدول 

االإقليمية".
اإن  احل��ج��رف،  ق��ال  جهته  م��ن 
اأحد  الكهربائي  الربط  "برنامج 
بالنفع  و�صيعود  امل�صاريع،  اأهم 

على اجلميع".
له  العراق  "ا�صتقرار  اأن  واأك��د، 
اأمن  على  اإيجابية  اإنعكا�صات 
تدعم  اخلليج  ودول  املنطقة، 
�صد  حربه  يف  العراق  ا�صتقرار 

االإرهاب".
واأ�صار احلجرف اإىل اأن "احلكومة 
العراقية لديها القدرة على ب�صط 

القانون"
ملجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  اأك���د   
فالح  نايف  اخلليجي  التعاون 
احلجرف  االثنني دعم العراق يف 
وب�صط  االإره��اب  مكافحة  جمال 

االأمن واال�صتقرار.
وقال احلجرف، يف اإيجاز �صحفي 
اخلارجية  بوزير  اجتماعه  بعد 
"نوؤكد  ح�صني،  ف���وؤاد  العراقي 
يف  ال��ع��راق  جانب  اإىل  وقوفنا 
االأمن  وب�صط  االإره��اب  حماربة 

اال�صتقرار يف البالد".
اخلليجية  ال��ع��الق��ات  وو���ص��ف 
"عالقة  ب��اأن��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة   -
بالقول  م�صددا  ا�صرتاتيجية"، 
:"ندعم جهود العراق يف مكافحة 
انعكا�صات  من  لها  ملا  االإره��اب 

اإيجابية على املنطقة".
مناق�صة  اإنه متت  وقال احلجرف 
بني  الكهربائي  التعاون  ملف 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
موؤمتر  عقد  ومناق�صة  والعراق 

لرجال االأعمال بني اجلانبني.
العراقي  الوزير  قال  جانبه،  من 
اإنه مت بحث مو�صوع االنتخابات 
دعم  واإمكانية  املقبلة،  العراقية 
لهذه  واملنطقة  اخلليج  دول 

االنتخابات.
�صابق  وقت  احلجرف يف  وو�صل 
اليوم اإىل بغداد يف زيارة ر�صمية.
الرئي�س  يلتقي  اأن  املقرر  ومن 
ورئي�س  �صالح  برهم  العراقي 
ورئي�س  م�صطفىاظمي  احلكومة 

الربملان حممد احللبو�صي.

رئي�س الوزراء الفل�سطيني يك�سف عن اأول ات�سال 
ر�سمي مع اإدارة بايدن

رام اهلل  )د ب اأ(-
الفل�صطيني حممد  الوزراء  رئي�س  ك�صف   
ا�صتية  االثنني عن اأول ات�صال ر�صمي مع 
اإدارة الرئي�س االأمريكي اجلديد جو بايدن.
احلكومة  اج��ت��م��اع  يف  ا�صتية  وق���ال 
:"جرى  اهلل  رام  مدينة  يف  االأ�صبوعي 
ممثلة  الفل�صطينية  احلكومة  بني  ات�صال 
االأمريكي  الرئي�س  واإدارة  الوزراء،  برئي�س 
اجلديد ممثلة بال�صيد هادي عمرو، م�صوؤول 
واالإ�رشائيلية  الفل�صطينية  ال�صوؤون  ملف 

يف وزارة اخلارجية االأمريكية".
�صبل  مناق�صة  متت  اأنه"  ا�صتية  واأو�صح 
االأمريكية،  الفل�صطينية  العالقات  اإعادة 
املكاتب  ف��ت��ح  ح��ي��ث  م��ن  خ�����ص��و���ص��ًا 
وع��ودة  والقن�صلية،  الدبلوما�صية 
وكالة  ودع��م  االأمريكية،  امل�صاعدات 
الالجئني  وت�صغيل  لغوث  املاحدة  االأمم 

)االأنروا(".
"�صبل  بحث  كذلك  مت  اأن��ه  ا�صتية  وذك��ر 
وا�صتعداد  قدمًا،  ال�صيا�صية  العملية  دفع 
الرئي�س حممود عبا�س اإىل م�صار �صيا�صي 
الدولية  ال�رشعية  على  مبني  ج��دي 
الرباعية  مظلة  وحتت  الدويل  والقانون 

الدولية".
التزام  عمرو  اأكد  فقد"  ا�صتية،  وبح�صب 
برناجمها  االأمريكية مبا جاء يف  االإدارة 
االنتخابي، واأنها �صوف تعمل على تنفيذه 

بالتدريج".
قطعت  الفل�صطينية  ال�صلطة  وك��ان��ت 
نهاية  املتحدة  الواليات  مع  ات�صاالتها 
الرئي�س  اإعالن  احتجاجا على  عام 2017 
بالقد�س  االعرتاف  ترامب  دونالد  ال�صابق 

عا�صمة الإ�رشائيل.
ا�صتمرار  ا�صتية  اأعلن  اأخ��رى،  جهة  من 
العمل باالإجراءات احلكومية املعمول بها 

ملدة  "كورونا"  انت�صار فريو�س  للحد من 
اأ�صبوعني اآخرين.

الدفعة  �صتح�صل على  احلكومة  اإن  وقال 
االأوىل من اللقاح )50 األف جرعة(، و�صتبداأ 
ال�صهر اجلاري، متوقعا  اأوا�صط  بالتطعيم 
نهاية  اللقاح  من  الثانية  الدفعة  و�صول 

�صهر �صباط/فرباير اجلاري.
من جهة اخرى - اأعلن م�صوؤول يف حركة 
فتح، بقيادة الرئي�س الفل�صطيني حممود 
الف�صائل  حوار  اأن  االثنني  اليوم  عبا�س، 
العامة  االنتخابات  ب�صاأن  الفل�صطينية 
ال�صهر  الثامن من  القاهرة يف  �صيبداأ يف 
املركزية  اللجنة  �رش  اأمني  وقال  اجلاري. 
يف  الرجوب،  جربيل  اللواء  فتح  حلركة 
الوفود  اإن  مكتوب،  �صحفي  ت�رشيح 
القاهرة  اإىل  �صت�صل  امل�صاركة يف احلوار 

يف ال�صابع من ال�صهر اجلاري.
حوار  اإىل  :"ذاهبون  ال��رج��وب  واأ���ص��اف 
الرئي�س عبا�س بعقول  قال  القاهرة، كما 

النتائج  اإىل  التو�صل  اأجل  من  مفتوحة، 
التي يتمناها ال�صعب الفل�صطيني وتخدم 

ق�صيتنا العادلة".
الف�صائل  ت��ب��ح��ث  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
اإج��راء  اآليات  القاهرة  يف  الفل�صطينية 
االنتخابات العامة مبا يف ذلك ترتيبات 
املراقبة الق�صائية واإمكانية ت�صكيل قوائم 

م�صرتكة.
املا�صي  ال�صهر  منت�صف  عبا�س  واأ�صدر 
ت�رشيعية يف  انتخابات  باإجراء  مر�صوما 
متوز/ يف  ورئا�صية  املقبل  اأيار/مايو 

يوليو وذلك الأول مرة منذ عام 2006.
وكان تقرير ذكر اأنه تقرر اإرجاء عقد اللقاء 
من اخلام�س من �صباط/فرباير اجلاري اإىل 
عربية  �صغوط  ظل  يف  ال�صهر،  منت�صف 
فتح  حركة  ذه��اب  على  ت�رش  واإقليمية 
بني  �صلح  اإبرام  من خالل  للقاء  موحدة 
بها  ال�صابق  والقيادي  عبا�س  الرئي�س 

حممد دحالن.

موريتانيا تنهي عقود عمل اأطباء كوبيين 
دون  تو�سيح مبررات

نواك�سوط )د ب اأ(-
اأنهت احلكومة املوريتانية ر�صميا يوم االأحد 
عقود عمل 24 طبيبا اأخ�صائيا من كوبا كانوا 
ي�صدون نق�صا كبريا يف الطواقم الطبية باأكرب 
وبرواتب  البالد  �صمايل  تخ�ص�صي  م�صت�صفى 

مغرية.
عن  املوريتانية  ال�صحة  وزارة  وامتنعت 
جتديد عقود عمل االأطباء الكوبيني، واأعلنت 
خطة ل�صد الفراغ الذي �صيخلفه اإنهاء التعاقد 

معهم .
2015 يف  �رشيانه يف  بداأ  الذي  العقد  وكان 
رواتب  بدفع  يق�صي  ال�صابق  الرئي�س  عهد 

�صهرية جمزية تبلغ  األفي دوالر لكل طبيب 
كوبي مع توفري �صكن الئق بينما ال يتجاوز 

راتب الطبيب املوريتاين 600 دوالر اآمريكي.
 واأثار قرار اإنهاء عقود االطباء الكوبيني جدال 
الدكتور  برملاين  نائب  طالب  حيث  وا�صعا 
حممد ولد عيه " طبيب اأخ�صائي" احلكومة 
بالرتاجع عن قرار اإنهاء التعاون مع الكوبيني 

وا�صفا التجربة معهم ب� "املفيدة" .
يف  كبري  نق�س  م��ن  موريتانيا  وت��ع��اين   
االطباء واالخ�صائيني ي�صطر معها الكثري من 
املر�صى املوريتانيني املي�صورين اإىل العالج 
وال�صنغال  واملغرب  واجل��زائ��ر  تون�س  يف 

وا�صبانيا وفرن�صا واأخريا يف تركيا.  

 وفد حركة»الجهاد الفل�سطيني « يبحث في 
مو�سكو م�ستجدات الق�سية الفل�سطينية

اأمين الجامعة العربية يطالب بحل من�سف وملزم لت�سغيل �سد 
النه�سة
القاهرة  )د ب اأ(-

العربية  اجلامعة  عام  اأمني  افتتح   
اأحمد اأبو الغيط ومو�صى فقيه رئي�س 
االثنني  االأفريقي   االحتاد  مفو�صية 
العام  للتعاون  التا�صع  االجتماع 
العربية واالحتاد  الدول  بني جامعة 

االأفريقي.
للدور  تقديره  الغيط عن  اأبو  واأعرب 
رعاية  يف  االحت��اد  به  يقوم  ال��ذي 
وال�صودان  م�رش  بني  املفاو�صات 
واإثيوبيا حول �صد النه�صة، معربا عن 
اأن تف�صي هذه املفاو�صات  اأمله يف 
اإىل هدفها املن�صود، وهو التو�صل اإىل 
اتفاق قانوين وملزم ومن�صف يراعي 
م�صالح االأطراف، وينظم عملية ملء 
االإجراءات  عن  بعيدا  ال�صد،  وت�صغيل 
اأحادية اجلانب، وب�صكل يحافظ على 

احلقوق املائية مل�رش وال�صودان.
خالل  كلمته  يف  الغيط  اأبو  وطالب 
العمل  بتعزيز  االفتتاحية  اجلل�صة 

التكاملي،  وال��ن�����ص��اط  امل�����ص��رتك، 
الواقعة  واالأزمات  النزاعات  لت�صوية 
يف الف�صاء العربي االأفريقي امل�صرتك.
زالوا  ما  ليبيا  يف  :"اأ�صقاوؤنا  وقال 

يعانون من الفرقة واالنق�صام، ويتعني 
معهم  الوقوف  يف  اال�صتمرار  علينا 
ا�صتحقاقات  ا�صتكمال  من  لتمكينهم 
وتنفيذ  ال�صيا�صي،  االنتقال  عملية 

وو�صع  ال��ن��ار،  اإط��الق  وق��ف  اتفاق 
اإىل  بالبالد  للو�صول  طريق  خارطة 
الرئا�صية  االنتخابات  اإجراء  مرحلة 
بالقول:"هناك  وتابع  والت�رشيعية". 
فيها  ي�صري  مهمة  انتقال  عملية 
ال�صودان، وهو يف حاجة اإىل م�صاندة 
فاعلة  ودول��ي��ة  واأفريقية  عربية 
ا�صتكمال  من  لتمكينه  ومتوا�صلة 
وتنفيذ  عليها،  املتفق  اال�صتحقاقات 
وتثبيت  لل�صالم،  اتفاق جوبا  اأحكام 
كامل  على  واال�صتقرار  االأمن  دعائم 
اأرا�صيه، وفتح اأفق التنمية والتعايف 

االقت�صادي ل�صعبه".
واأعرب عن اأمله يف معاجلة التوترات 
اأو النا�صئة يف مواقع اأخرى  القائمة 
االأزم���ة  ذل���ك  يف  مب��ا  باملنطقة، 
واإثيوبيا،  ال�صودان  بني  احلدودية 
املعلنة  ال��رغ��ب��ة  على  تاأ�صي�صا 
اأية  يف  الدخول  عدم  يف  للدولتني 

مواجهة ع�صكرية بينهما.

غزة اأول �سباط/فرباير )د ب اأ(-
االإ�صالمي"  "اجلهاد  ح��رك��ة  اأع��ل��ن��ت   
من  وف��د  و���ص��ول  االث��ن��ني  الفل�صطينية  
قياداتها اإىل مو�صكو تلبية لدعوة من وزارة 

الرو�صية. اخلارجية 
اأن  �صحفي،  ب��ي��ان  يف  احل��رك��ة،  وذك���رت 
للحركة  العام  االأمني  يرتاأ�صه  الذي  الوفد 
الق�صية  م�صتجدات  �صيبحث  النخالة  زياد 
مع  ال�صلة  ذات  وامللفات  الفل�صطينية 

م�صوؤولني يف مو�صكو.
العالقات  احلركة  وفد  :"�صيبحث  واأ�صافت 
ال�صعب  م�صالح  ي��خ��دم  مب��ا  الثنائية 
حلقوقه  الدويل  الدعم  وح�صد  الفل�صطيني 

الوطنية امل�رشوعة، و�صبل مواجهة �صيا�صات 
االإ�رشائيلي". االحتالل 

ف�صيل  اأك��رب  ثاين  هي  االإ�صالمي  واجلهاد 
اإ�صالمي فل�صطيني بعد حركة "حما�س" فى 

غزة.
وت�صت�صيف رو�صيا ب�صكل دوري منذ �صنوات 
وفودا ف�صائل فل�صطينية، كان اآخرها وفد من 
الفل�صطيني  الرئي�س  بزعامة  "فتح"  حركة 

حممود عبا�س.
مو�صكو  باأن  فل�صطينيون  م�صوؤولون  و�رشح 
الإنهاء  الف�صائل  بني  و�صاطة  يف  �صاهمت 
اإج���راء  على  االت��ف��اق  ب�����ص��اأن  اخل��الف��ات 
اأي��ار/م��اي��و  م��ن  اب��ت��داء  عامة  انتخابات 
املقبل، والتي �صتكون االأوىل منذ عام 2006.

 م�سر تفتح معبر رفح 
مع قطاع غزة لأول مرة 

منذ �سهرين
غزة  )د ب اأ(-

االثنني معرب رفح مع قطاع غزة  ال�صلطات امل�رشية   فتحت 
لل�صفر يف االجتاهني، الأول مرة منذ �صهرين.

التابعة حلركة »حما�س«، يف بيان،  الداخلية  واأعلنت وزارة 
بدء مغادرة اأول حافلة م�صافرين عرب معرب رفح.

اأن ي�صتمر عمل املعرب حتى يوم اخلمي�س املقبل  ومن املقرر 
وامل�رشية  االأجنبية  اجل��وازات  وحملة  املر�صى  فئات  ل�صفر 

واالإقامات والطلبة، اإىل جانب عودة العالقني من اخلارج.
ويتم ال�صفر عرب املعرب وفق اإجراءات الوقاية ملواجهة فريو�س 
كورونا امل�صتجد، مع ا�صرتاط فح�س م�صبق للفريو�س )بي �صي 

اآر( جلميع امل�صافرين.
ومت فتح املعرب اآخر مرة يف 24 ت�رشين ثان/نوفمرب املا�صي 

ملدة ثالثة اأيام.
وهذه هي املرة ال�صابعة التي يتم فيها فتح معرب رفح، املنفذ 
الربي الوحيد لقطاع غزة على اخلارج، ب�صكل ا�صتثنائي منذ 
االأرا�صي  اآذار/مار�س املا�صي عقب تف�صي فريو�س كورونا يف 

الفل�صطينية.
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�أخبار وتقارير
 الجي�ش   

الإ�سرائيلي يعلن 
�سقوط طائرة 
بدون طيار في 
لبنان وحزب اهلل 
يعلن اإ�سقاطها

 

 
 

 

تل اأبيب/بريوت  )د ب اأ(-
 اأعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي �سقوط طائرة 
بدون طيار تابعة له يف لبنان  الثنني، 
اإل اأن حزب اهلل اأعلن اأنه هو من اأ�سقطها.
با�سم  املتحدث  اأدرع��ي،  اأفيخاي  وكتب 
اجلي�ش الإ�رسائيلي لالإعالم العربي، على 
:"�سقطت قبل قليل م�سرية  موقع تويرت، 
الأرا�سي  داخ��ل  الدفاع  جلي�ش  تابعة 
عملياتي  ن�ساط  خالل  وذلك  اللبنانية، 

على احلدود مع لبنان".
ت�رسب  م��ن  خ�سية  "ل  اأن���ه  واأ���س��اف 

للمعلومات".
ونقلت قناة "املنار" التابعة حلزب اهلل 
يف  احلربي  "الإعالم  عن  �سادرا  بيانا 
املقاومة   :"اأ�سقطت  القول   " املقاومة 
تابعة  م�سرية  طائرة  الثنني  �سباح  
الأج��واء  اخرتقت  الإ�رسائيلي  للعدو 
جنوب  بليدا  بلدة  خراج  يف  اللبنانية 
جماهدي  ع��ه��دة  يف  وب��ات��ت  ل��ب��ن��ان، 

املقاومة".
اللبناين   اأعلن اجلي�ش  من ناحية اخرى 
من  �سخ�سا   18 اأوق���ف  اأن���ه  الث��ن��ني، 
عر�سال  بلدة  وال�سوريني يف  اللبنانيني 
خاليا  �سمن  يعملون  لبنان،  ���رسق 

مرتبطة بتنظيم "داع�ش".
اإن  ب��ي��ان  يف  اجلي�ش  ق��ي��ادة  وق��ال��ت 
منطقة  يف  اأوقفت  املخابرات  "مديرية 
عر�سال نتيجة �سل�سلة عمليات ميدانية 
خالل الأ�سبوعني املا�سيني جمموعة من 
وال�سوريني  اللبنانيني  من  �سخ�سا   18
ترتبط  خاليا  �سمن  ين�سوون  الذين 

بتنظيم داع�ش الإرهابي".
اعرتفوا  "املوقوفني  اأن  البيان  واأ�ساف 
الإرهابي  للتنظيم  وانتمائهم  بتاأييدهم 
والتخطيط  اإ�سداراته  ومتابعة  املذكور 

للقيام باأعمال اإرهابية".

67 األف الجئ من اإقليم تيغراي دخلوا البالد منذ ن�ضوب اال�ضطرابات هناك

مع  العالقات  تعزيز  على  نحر�ش  ال�سوداني:  ال�سيادة  مجل�ش 
اإثيوبيا... ولن نفرط في �سبر من اأر�سنا

اخلرطوم  )د ب اأ(-
ال�سوداين  ال�سيادة  جمل�ش  اأكد   
احلر�ش على تعزيز العالقات مع 
نف�سه  الوقت  يف  و�سدد  اإثيوبيا، 
من  �سرب  يف  التفريط  عدم  على 

الأرا�سي ال�سودانية.
ال�سيادة  جمل�ش  �سفحة  ونقلت 
ع�سو  عن  في�سبوك  موقع  على 
املجل�ش الفريق ركن يا�رس العطا 
على  حري�ش  ال�سودان  اإن  القول 
مع  الثنائية  عالقاته  تعزيز 
جارة  دول��ة  باعتبارها  اإثيوبيا 

و�سديقة.
واأ���س��اف خ��الل زي��ارة جليبوتي 
وال�سودان  تر�سيمها،  مت  :"احلدود 
توؤكد  التي  الوثائق  كافة  ميلك 
املوؤ�س�سات  لدى  واملودعة  ذلك 

واملنظمات الدولية والإقليمية".
ن�سوب  بعدم  ثقته  عن  واأع��رب 
واإثيوبيا  ال�����س��ودان  ب��ني  ح��رب 
اأن  واأكد  ال�سلمي،  باحلل  لإميانه 
من  �سرب  يف  يفرط  لن  "ال�سودان 

اأرا�سيه".
ال�سودان  بني  العالقات  وت�سهد 
واإثيوبيا توترا لفتا بعد اأن اأعاد 
اجلي�ش ال�سوداين يف ت�رسين ثان/

نوفمرب املا�سي انت�ساره ومتركزه 
احلدود  على  الف�سقة  مناطق  يف 
ال�رسقية لأول مرة منذ عام 1995 
هذه  ا�سرتد  اأن��ه  لحقا  واأعلن   ،
امل�ساحات من قوات وميلي�سيات 

اإثيوبية.
وتتهم اخلارجية الإثيوبية القوات 
بتاأجيج  ال�سودانية  امل�سلحة 
بالتوغل  احل��دود  على  الأو�ساع 
اأرا�سيها  واحتالل  اإثيوبيا  داخل 

الزراعية.
وكالة  اأف��ادت  اخ��رى  جهة  من 
اإجمايل  باأن  ال�سودانية،  الأنباء 
عدد الالجئني الذين دخلوا البالد 
الإثيوبي،  تيغراي  اإقليم  م��ن 
بلغ  ال�سطرابات  ن�سوب  منذ 
الوكالة  وح�سب  لجئا.د   66971

الإثيوبيني  الالجئني  "عدد  فاإن 
ملركز  اأم�����ش  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن 
ليبلغ  لجئا   34 بلغ  حمداييت 
العدد الكلي 48،027 لجئا وبلغ 
املدينة  مركز  فى  الدخول  عدد 
العدد  ليبلغ  لجئني   5 اأم�ش 
العدد  ويبلغ   18،944 الكلي 
منذ  لل�سودان  للدخول  الكلي 
اإقليم  يف  ال�سطرابات  ن�سوب 

66،971 لجئا". تيغراي 
العدد  "بلغ  الوكالة  واأ�سافت 
اإىل  اأم�ش  حتى  املرحل  الكلي 
لجئا،   13،151 مع�سكرالطنيدبة 

ول يوجد ترحيل اأم�ش من مراكز 
ال�ستقبال اإىل مع�سكر الطنيدبة. 
مبركز  املتبقي  ال��ع��دد  ويبلغ 
اأم�ش  حتى  حمدايت  ا�ستقبال 
املتبقي  والعدد  لجئا   27،724
حتى  املدينة  ا�ستقبال  مبركز 
اأم�ش 6،492 لجئا والعدد الكلي 
ومل  ال�ستقبال  مبراكز  املتبقي 
الدائمة  املع�سكرات  ايل  يرحل 
لج��ئ��ا   34،216 اأم�����ش  ح��ت��ى 
من  متوقفا  الرتحيل  وم���ازال 
مع�سكر  اإىل  ال�ستقبال  مراكز 

الطنيدبة".

بدء عملية انتخاب الحكومة الليبية الموؤقتة 
في �سوي�سرا

جنيف  )د ب اأ(-
 بداأت عملية انتخاب حكومة 
الث��ن��ني  ان��ت��ق��ال��ي��ة   ليبية 
ل���45  ا���س��ت��م��اع  بجل�سات 

مر�سحا.
وي��ه��دف ال��ق��ادة امل��وؤق��ت��ون 
املنكوبة  الدولة  قيادة  اإىل 
بال�رساعات حتى النتخابات 
املقرر اإجراوؤها على امل�ستوى 
اأول/ ك��ان��ون  يف  ال��وط��ن��ي 

دي�سمرب.
وي��ج��ت��م��ع م��ن��ت��دى احل���وار 
ال�سيا�سي الليبي يف �سوي�رسا 
لختيار  اجلمعة  ي��وم  حتى 
ثالثة  م��ن  رئا�سي  جمل�ش 

اأع�ساء ورئي�ش وزراء.
اخلا�سة  املمثلة  وق��ال��ت 
املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 
�ستيفاين  بالإنابة  ليبيا  يف 
اجلبهة  مندوبي  اإن  ويليامز 
البالغ  الليبية  الدميقراطية 
والذين  مندوبا،   75 عددهم 
ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ميثلون 
اأن  يجب  ليبيا،  يف  املمزقة 
م�ستقبل  اأج��ل  م��ن  يعملوا 
ب��ل��ده��م ول��ي�����ش م���ن اأج���ل 

كما  اخل��ا���س��ة.  م�ساحلهم 
الأمريكية  الدبلوما�سية  قالت 
"هذا  املجتمعني:  للمندوبني 
بتقا�سم  يتعلق  ل  امل�رسوع 

ال�سلطة اأو تق�سيم الكعكة".
واأ�سارت وليامز اإىل اأن ال�سعب 
العملية.  هذه  يدعم  الليبي 
اأن  ي��ري��دون  "اإنهم  وق��ال��ت: 

تنجحوا، ل تخذلوهم".
مكان  اأن  من  الرغم  وعلى 
الج��ت��م��اع الن��ت��خ��اب��ي ظل 
�رسيا، اإل اأن جل�سات ا�ستماع 
مبا�رسة  بثها  يتم  املر�سحني 
الليبي  اجلمهور  يتمكن  حتى 
اإج��اب��ات  على  التعرف  م��ن 
اأ�سئلة  ع��ل��ى  امل��ر���س��ح��ني 

املواطنني.
ا�ستبدال  يتم  اأن  املقرر  ومن 
الناجتة  النتقالية  احلكومة 
ليحل  الن��ت��خ��اب  ه��ذا  ع��ن 
منتخبة  ح��ك��وم��ة  مكانها 
النتخابات  بعد  دميقراطيا 
املقرر اإجراوؤها يف 24 كانون 

اأول/دي�سمرب.

الرئي�ش العراقي يدعو اإلى الإ�سراع بت�سريع 
قانون الناجيات الإيزيديات

بغداد اأول)د ب اأ(-
الثنني  �سالح   برهم  العراقي  الرئي�ش  دعا   
قانون  بت�رسيع  الإ�رساع  اإىل  العراقي  الربملان 
الناجيات الإيزيديات وتو�سيعه لي�سمل ال�رسائح 

املت�رسرة الأخرى.
 وقال الرئي�ش العراقي خالل ا�ستقباله النا�سطة 
تاأمني  بقوة  :"ندعم  م��راد  نادية  الإي��زي��دي��ة 
متطلبات عودة طوعية اآمنة وكرمية للمهجرين 
العراقيني،  و�سائر  الإيزيديني  من  واملهاجرين 
الهجرة  على  الإره��اب  ظروف  اأجربتهم  الذين 
القول  عنه  رئا�سي  بيان  ونقل  والتهجري".  
:"ندعو اإىل جتاوز العراقيل ال�سيا�سية والإدارية 

التي متنع اإن�ساف ذوي ال�سحايا، وتنظيم الإدارة 
وتقدمي  وال�ستقرار  الأم��ن  وتعزيز  �سنجار  يف 

امل�ساعدات املادية واخلدمات الأ�سا�سية".
قانون  بت�رسيع  الإ���رساع  "يف  الأمل   وعرب عن 
الناجيات الإيزيديات من قبل الربملان وتو�سيعه 
جانب  اإىل  الأخرى،  املت�رسرة  ال�رسائح  لي�سمل 
اأهمية العمل احلثيث من جميع اأجهزتنا الأمنية 
الدويل  املجتمع  يف  الأ�سدقاء  مع  وبالتن�سيق 
املفقودين  م�سري  معرفة  يف  اجلهود  لتكثيف 

واملختطفني وحترير الأحياء منهم".
موا�سلتها  على  مراد  نادية  النا�سطة  واأكدت   
واملت�رسرين  الإيزيديني  ق�سية  اأجل  من  العمل 

ب�سبب الإرهاب.

الرئي�ش ال�سي�سي ي�سارك في اأعمال الجل�سة الفتتاحية 
للمنتدى العربي ال�ستخباري 

القاهرة -وكالت 
ام�ش   ال�سي�سي،  الرئي�ش عبدالفتاح  �سارك 
اأعمال  يف  كونفران�ش  الفيديو  تقنية  عرب 
العربي  للمنتدى  الفتتاحية  اجلل�سة 
مقر  افتتاح  مبنا�سبة  وذلك  ال�ستخباري، 

املنتدى بالقاهرة.
املتحدث  را�سي  ب�سام  ال�سفري  و���رسح 
باأن  اجلمهورية  رئا�سة  با�سم  الر�سمي 
بالوفود  ترحيبه  ع��ن  اأع���رب  الرئي�ش 
كلمة  وجه  حيث  املنتدى،  يف  امل�ساركة 
افتتاحية اأكد فيها اأهمية تفعيل املنتدى 
وداعمة  قوية  كاآلية  ال�ستخباري  العربي 
بني  الوثيق  ال�ستخباراتي  للتعاون 
الدول العربية ال�سقيقة، ف�ساًل عن العمل 
وحمكمة  متكاملة  منظومة  و�سع  على 
تقا�سم  على  تعتمد  الإره��اب  مكافحة  ل 
والتحديث  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الأدوار 
يف  املواجهة  لآليات  امل�ستمر  والتطوير 

هذا ال�ساأن.
و�سدد الرئي�ش على اأهمية العمل اجلماعي 
ا�ستعادة  على  العربية  الأخ��وة  اإطار  يف 
ل�سيما  املنطقة،  دول  كافة  ال�ستقرار يف 
وتع�سف  ال�سيولة  من  حالة  ت�سهد  التي 
بها الأزمات، وت�سعى التنظيمات الإرهابية 
بقوى  مدعومة  فيها،  والتمدد  لال�ستقرار 
خارجية اإقليمية ودولية ت�ستهدف �سناعة 
مقدرات  على  ال�سيطرة  اأجل  من  الفو�سى 

امل�ساركني  منا�سداً  العزيزة،  اأوطاننا 
واحداً  �سفًا  والوقوف  بالتعاون  جميعًا 
اأجل  اأي خالفات من  الفرقة وجتاوز  لنبذ 
اإعالء م�سالح الأوطان وال�سعوب العربية.

من جانبهم؛ وجه امل�ساركون فى املنتدى 
املخابرات  اأجهزة  روؤ���س��اء  ال�سادة  من 
رئي�ش  كامل  عبا�ش  برئا�سة  العربية 
للرئي�ش  التهنئة  العامة،  املخابرات 
املنتدى  "مقر  اف��ت��ت��اح  على  ومل�����رس 

اأهمية  موؤكدين   ،" ال�ستخباري  العربي 
امل�سرتك  العمل  لتعزيز  كمن�سة  املنتدى 
خالل  من  العربى  القومي  المن  ل�سون 
تبادل الروؤى ووجهات النظر للتعامل مع 
التحديات املت�سارعة التي تواجه املنطقة 
والفكر  الإرهاب  مكافحة  العربية، خا�سًة 
ي�ساعد  مبا  املنظمة،  واجلرمية  املتطرف 
على حتقيق الأمن وال�ستقرار لكافة الدول 

العربية.

العمالء  ال�سعودية: توطين وظائف خدمة 
العاملين »عن ُبعد«

الريا�ش )د ب اأ(-
ال�سعودي،  الب�رسية  امل���وارد  وزي��ر  اأ���س��در   
املهند�ش اأحمد بن �سليمان الراجحي،  الثنني، 
قرارا وزاريا يق�سي بق�رس مهن ووظائف خدمة 
العمالء العاملني "عن ُبعد" على ال�سعوديني.

واأو�سحت الوزارة- يف بيان ن�رسته عرب موقع 
مهن  بق�رس  يق�سي  ال��وزاري  القرار  اأن  تويرت- 
بعد"  "عن  العاملني  العمالء  خدمة  ووظائف 
التعاقد  طريق  عن  �سواء  ال�سعوديني،  على 
املبا�رس اأو غري املبا�رس. كما ي�سمل القرار عقود 
العمل اأو تعهيد اخلدمات التي يلتزم مبقت�ساها 

اأ�سحاب الأعمال تقدمي العمل عن بعد.
مع  بالتعاون  جاء  القرار  اأن  البيان  واأ�ساف 

التي  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزارة 
اأ�سهمت يف دعم وح�رس ال�رسكات العاملة يف 

القطاع اخلا�ش وامل�ستفيدة من القرار.
جميع  ي�ستهدف  القرار  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
املهن والوظائف التي تقدم يف مراكز الت�سال 
خلدمة العمالء عن بعد، �سواء عن طريق الهاتف، 
اأو  املحادثة،  و�سائل  اأو  الإلكرتوين،  الربيد  اأو 
و�سائل التوا�سل الجتماعي والتفاعل املبا�رس 

وغريها.
فر�ش  من  املزيد  خلق  اإىل  القرار  هذا  ويهدف 
على حت�سني  وم�ساعدتهم  لل�سعوديني،  العمل 
القت�ساد  دعم  يف  والإ�سهام  دخلهم،  م�ستوى 
ال�سعودي واإجمايل الناجت املحلي، مبا يتواكب 

مع روؤية اململكة 2030.

دم�سق )د ب اأ(-
القام�سلي،  مدينة  على  الدميقراطية)ق�سد(ح�سارا  �سورية  قوات  فر�ست   

وقطعت جميع الطرق املوؤدية اإىل و�سط املدينة اأم�ش الثنني.
وقال م�سدر  :"قطعت قوات ق�سد جميع الطرق املوؤدية اإىل مدينة القام�سلي 
وفر�ست ح�سارا كامال على مركز املدينة الذي ي�سم املربع الأمني التابع 

للحكومة ال�سورية".
ال�سورية  احلكومة  بني  التفاو�ش  فريق  من  مقربة  م�سادر  اأبدت  ذلك،  اإىل 
وق�سد، تخوفها من الت�سعيد يف مدينة القام�سلي باعتبارها متثل ثقال كبريا 
ف�سائل  اإىل  اإ�سافة  بها،  ع�سكرية  وقواعد  مطار  لوجود  ال�سورية  للحكومة 

موالية للقوات احلكومية يف الأحياء العربية.
واأكدت امل�سادر، التي طلبت عدم ذكر اأ�سمائها، ، اأن اأي خطوة ميكن اأن تقدم 
عليها ق�سد يف مدينة القام�سلي �سوف تخلط جميع الأوراق ومتثل ت�سعيدا 

خطريا ل ترغب به الوليات املتحدة ورو�سيا.

»ق�ضد«
 تفر�ض ح�ضاراً 

على مدينة 
القام�ضلي 

�ضمال �ضرقي 
�ضورية

تون�ش -وكالت 
طبقت تون�ش الإثنني قرار اللتزام بال حجر ال�سحي الإجباري ملدة 7 
اأيام للم�سافرين الوافدين اإىل البالد ، الذي اأ�سدرته وزارة ال�سحة يف 
25 يناير املا�سي  وكانت وزارة ال�سحة ال تون�ش ية قد اأفادت - يف 
بيان - اأنه يتعني على الوافدين اإىل تون�ش مبا يف ذلك كل الوافدين 
باإجبارية  اللتزام  اأيام(   5 )اأقل من  العائدين من مهمات ق�سرية  اأو 
القيام بتحليل " بي �سي اآر "، وتقدمي ما يفيد �سلبية التحليل يف 
مدة ل تتجاوز 72 �ساعة عند الت�سجيل لل�سفر، واللتزام بال حجر 
ال�سحي الإجباري ملدة 7 اأيام باأحد املراكز املعدة لل حجر ال�سحي 
على نفقتهم اخلا�سة. وت�سمن البيان، قائمة املراكز املعدة لل حجر 
ال�سحي الإجباري واملوزعة على عدد من وليات اجلمهورية، م�سريا 
تقدمي  الإجباري  ال�سحي  حجر  بال  املعنيني  على  يتعني  اأنه  اإىل 

وثيقة ال حجر وو�سل اخلال�ش )Voucher( عند ال�سفر .

تون�ش 
تطبق 

حجراً �سحياً 
اإجبارياً 

للوافدين  
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»التجارة العالمية«

وقال«تنطوي ه���ذه �خلطوة على �أهمية 

كب���رة نظر�ً لدوره���ا يف دعم �ل�رشكات 

�لإمار�تي���ة �لعامل���ة يف ه���ذ� �ملجال 

وتعزي���ز ح�ض���ور �ملنت���ج �لوطني يف 

�لأ�ض���و�ق �خلارجية وزي���ادة تناف�ضيته 

حي���ث �ضت�ضم���ح �إز�لة �لر�ض���وم بعودة 

�ن�ضيابية �ضادر�ت �لبويل بروبيلني من 

دولة �لإمار�ت �إىل �لأ�ضو�ق �لباك�ضتانية، 

يف خطوة تتما�ضى مع �لتز�مات �لبلدين 

مبوجب ع�ضويتهما يف منظمة �لتجارة 

�لعاملية.

و�أو�ض���ح �أن منتجات �أ�رشط���ة ولفائف 

بوليمر�ت �لبويل بروبيلني متثل عن�رش�ً 

مهمًا �ضمن قطاع �لبرتوكيميائيات �لذي 

يع���د �أحد حمركات �لتن���وع �لقت�ضادي 

للدولة، و�ضتوفر �إعادة فتح �ضوق مهمة 

�أمامه بحجم �ل�ضوق �لباك�ضتانية دفعة 

قوية لزدهار و�نتعا����ش هذه �ل�ضناعة 

�لوطني���ة، وهذ� �ضيعود بزي���ادة �لقيمة 

�مل�ضافة �لعائدة عل���ى �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل غر �لنفطي للدولة، و�ضي�ضهم 

بالتايل يف ت�ضجيع �ملن�ضاآت �ل�ضناعية 

�إنتاجيتها، وحماي���ة وتطوير  وزي���ادة 

�ل�ضتثمار�ت �لإمار�تية يف هذ� �ملجال«.

يذكر �أن �إجمايل �ضادر�ت دولة �لإمار�ت 

من منتج���ات �أ�رشطة ولفائف بوليمر�ت 

�لب���ويل بروبيلني �إىل �لعامل بلغت نحو 

246 مليون درهم �إمار�تي يف عام 2019، 

ومن �ملتوقع بح�ضب �لتقدير�ت �لعاملية 

�ملتخ�ض�ضة �أن يحق���ق �لطلب �لعاملي 

على هذه �ملنتجات زيادة بنحو %5.3 

خالل �لفرتة �لزمنية من عام 2020 حتى 

2025، ول �ضيما يف �أ�ضو�ق منطقة �آ�ضيا 

و�ملحيط �لهادئ، بحكم �لتوجّه �ملتز�يد 

نحو ��ضتخد�م هذه �ملنتجات يف تعبئة 

وتغليف �لأغذية، وه���و ما من �ضاأنه �أن 

يخلق فر�ض���ًا جديدة لل�رشكات �لعاملة 

يف هذ� �ملجال يف �لدولة.

»ال�شحة«: �شفاء

  و�ضاه���م تكثي���ف �إج���ر�ء�ت �لتق�ضي 

و�لفح�ش يف �لدول���ة وتو�ضيع نطاق 

�لفحو�ض���ات يف �لك�ض���ف عن 2،730 

حال���ة �إ�ضابة جديدة بفرو�ش كورونا 

�مل�ضتج���د م���ن جن�ضي���ات خمتلفة، 

وجميعه���ا حالت م�ضتق���رة وتخ�ضع 

للرعاية �ل�ضحية �لالزمة، وبذلك يبلغ 

جمموع �حل���الت �مل�ضجلة 306،339 

حالة.

  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 9 حالت 

م�ضاب���ة نتيج���ة تد�عي���ات �لإ�ضابة 

بفرو�ش كورونا �مل�ضتجد، وبذلك يبلغ 

عدد �لوفيات يف �لدولة 859 حالة.

ووقاي���ة  �ل�ضح���ة  وز�رة    و�أعرب���ت 

�ملجتمع عن �أ�ضفها وخال�ش تعازيها 

ومو��ضاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها 

�مل�ضابني،  �لعاجل جلمي���ع  بال�ضفاء 

مهيبة باأفر�د �ملجتم���ع �لتعاون مع 

�جلهات �ل�ضحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �ضمانًا 

ل�ضحة و�ضالمة �جلميع.

  كما �أعلنت �ل���وز�رة عن �ضفاء 4،452 

حال���ة جدي���دة مل�ضاب���ني بفرو�ش 

 »19 كورون���ا �مل�ضتجد »كوفي���د - 

وتعافيه���ا �لتام م���ن �أعر��ش �ملر�ش 

بعد تلقيه���ا �لرعاية �ل�ضحية �لالزمة 

منذ دخولها �مل�ضت�ضفى، وبذلك يكون 

 281،410 �ل�ضف���اء  ح���الت  جمموع 

حالت.

اإجراءات جديدة 

و�أك���دت �للجنة، خالل �جتماعها برئا�ضة 

�ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن حممد بن ر��ضد �آل 

مكتوم، �أن �لقر�ر�ت �جلديدة تاأتي يف �ضوء 

�لتقييم �مل�ضتمر للموقف ومر�جعة كافة 

�أبعاده و�حلر�ش �ل�ضديد على �تخاذ كل ما 

يلزم من تد�بر ملو�كبة متغر�ته حمليًا 

و�إقليمي���ًا وعاملياً، مب���ا يعزز من جهود 

مكافحة �لوباء و�حلد من �نت�ضاره، حيث 

تب���ني من خالل تقارير �ملتابعة �ليومية 

زي���ادة ملحوظة يف حج���م �ملخالفات 

�خلا�ضة بعدم �للتز�م بالتد�بر �لوقائية 

�ملعلنة و�مُلو�ضى به���ا من قبل �جلهات 

�ملعني���ة، و�لت���ي تعد �ل�ضمان���ة �لأوىل 

و�لأكرث �أهمية يف مكافحة فرو�ش كورونا 

�مل�ضتجد.

و�ضددت �للجنة على �أن �ضحة �ملجتمع 

و�ضالمة جميع �أفر�ده �أولوية مطلقة توليها 

�لقيادة �لر�ضي���دة كل �لهتمام و�لعناية 

ل�ضيما يف هذ� �لوق���ت �ل�ضتثنائي، مبا 

يتطلبه ذلك من تفه���م وتعاون كاملني 

وتكاتف فّع���ال من جميع �أفر�د �ملجتمع 

وموؤ�ض�ضاته وعلى �ضتى �مل�ضتويات تاأكيد�ً 

لإجناح �أهد�ف ��ضرت�تيجية �ملكافحة �لتي 

تنتهجها دبي و�ضمن خمتلف م�ضار�تها.

و�ضملت �لقر�ر�ت �جلديدة �لتي مت �عتمادها 

من قب���ل �للجنة �لعلي���ا لإد�رة �لأزمات 

و�لكو�رث يف دبي: - خف�ش �أعد�د �جلمهور 

يف دور �ل�ضينم���ا و�لعرو����ش و�لأن�ضطة 

و�لفعالي���ات �لرتفيهية و�لريا�ضية د�خل 

�لقاعات و�لأماكن �ملغلقة بن�ضبة 50% مع 

تعزيز �لإجر�ء�ت �لوقائية.

- خف�ش �لق���درة �ل�ضتيعابية يف مر�كز 

�لت�ضوق لت�ضل �إىل %70.

- �إلز�م �ملن�ض���اآت �لفندقية بعدم جتاوز 

�حلجوز�ت �جلديدة لديها ن�ضبة 70% من 

�إجمايل حجم �لإ�ضغال �لكلي للمن�ضاأة يف 

نف�ش �لوقت .

- حتديد عدد م�ضتخدمي �أحو��ش �ل�ضباحة 

و�ل�ضو�طئ �خلا�ضة يف �ملن�ضاآت �لفندقية 

بن�ضب���ة 70% من �لطاق���ة �ل�ضتيعابية 

للمكان.

- �إلز�م �ملطاعم و�ملقاهي باإغالق �أبو�بها 

يف موعد �أق�ض���اه �لو�حدة بعد منت�ضف 

�لليل مع �للتز�م بعدم تنظيم �أي �أن�ضطة 

ترفيهية د�خل �ملكان .

- ت�ضدي���د �لرقاب���ة وتكثي���ف �حلمالت 

�لتفتي�ضي���ة لتاأكيد تطبي���ق برتوكولت 

�لوقاية و�لتد�بر �لحرت�زية، ويف مقدمتها 

�للتز�م بالتباعد �ملكاين ولب�ش �لكمامات، 

وفقًا ملا هو ُمعل���ن ومعمول به يف هذ� 

�خل�ضو�ش.

و�أو�ضحت �للجنة �لعليا �أن تلك �لقر�ر�ت 

تاأت���ي يف وقت يدخل فيه �لعامل مرحلة 

جديدة يف مو�جهة وباء كوفيد-19، باتت 

تتطلب �أكرث م���ن �أي وقت م�ضى �للتز�م 

ب�ض���ورة كاملة مبا يتم �لتفاق عليه من 

تد�بر وخطو�ت مو�ض���ى بها من جهات 

�لخت�ضا����ش، ول تهدف �ضوى �إىل �ضمان 

�أعلى م�ضتويات �حلماية و�ل�ضالمة جلميع 

�أفر�د �ملجتمع، وتاأكيد قدرته على جتاوز 

هذ� �لتح���دي و�ضمان تف���ادي تاأثر�ته 

�ل�ضلبي���ة على كاف���ة �لأ�ضعدة �ل�ضحية 

و�لقت�ضادية و�لجتماعية.

ويف هذ� �ل�ض���دد، دع���ت �للجنة �لعليا 

جميع �أفر�د �ملجتمع للقيام بدورهم يف 

�للت���ز�م بالتد�بر �لوقائي���ة و�مل�ضاركة 

�ملجتمعية م���ن خالل �لتبلي���غ عن �أي 

خمالف���ات �أو مالحظ���ات عل���ى �لأفر�د 

و�ملن�ضاآت بالت�ضال عرب �خلط �ل�ضاخن: 

901 �أو خدم���ة »ع���ني �ل�رشط���ة« عرب 

�لتطبيق �لذكي ل�رشطة دبي.

ونّوهت �للجن���ة �أن �لوقاية تظل �ل�ضالح 

�لأول و�لأكرث فعالية يف �لت�ضدي جلائحة 

كوفي���د-19، و�أن �لت���ز�م �لأفر�د بتطبيق 

�لإج���ر�ء�ت �لوقائية �مُلو�ضى بها، و�لتي 

يتم �لتنويه عنها ب�ض���ورة م�ضتمرة يف 

خمتلف و�ضائ���ل �لإعالم، يبقى �ل�ضمانة 

�لأوىل و�لأك���رث �أهمية يف حماية �ضالمة 

�أ�رشهم و�أ�ضدقائهم وجميع �ملحيطني بهم، 

ومن ثم �ملجتمع ككل.

نقابة لبنانية 

و�أ�ض���اف �لبيان �ل���ذي نقلته �لوكالة 

�لوطنية لالإع���الم: » �أن هذه �لعو�مل 

يف  نق����ش  �ىل  �ضت���وؤدي  جمتمع���ة 

�ملخ���زون �لغذ�ئ���ي �إىل نحو �لن�ضف، 

�أو �أك���رث، خ�ضو�ضا �أن �لفرتة �ملطلوبة 

لإج���ر�ء �لطلبي���ات �جلدي���دة ل�رش�ء 

�ملو�د �لغذ�ئية وو�ض���ول هذه �ل�ضلع 

من م�ضدرها �ىل لبنان تتطلب حو�يل 

ثالثة �أ�ضهر«.

وي�ضت���ورد لبنان نح���و 80 يف �ملئة 

من �حتياجات���ه �لزر�عية �أو منتجات 

�ل�ضناعات �لزر�عية من �خلارج.

 ونا�ض���دت �لنقابة �جله���ات �ملعنية 

»�لتنبه �إىل ه���ذه �ملخاطر«، مطالبة 

»بو�ضع خطة طارئة بالتعاون معها 

لتد�رك هذ� �لو�ضع و�حلفاظ على �أمن 

�للبنانيني �لغذ�ئي، �أي ��ضتمر�ر وجود 

خمزون غذ�ئي يكفي �للبنانيني لأكرث 

من ثالثة �أ�ضهر«.

اإ�سرائيل وكو�سوفو 

ورغم عدم وجود عالقات ر�ضمية بني 

�إ�رش�ئيل وكو�ضوفو يف �ل�ضابق ، �إل �أن 

�لعالق���ات بني �لبلدي���ن كانت ودية ، 

مبا يف ذل���ك �مل�ضاعد�ت �لتي قدمتها 

�إ�رش�ئيل لكو�ضوفو خالل �أزمة كورونا.

كو�ضوفو«  خارجي���ة  وزي���رة  وقالت 

�ل�ضد�قة  �ضعبينا لديهما تاري���خ من 

و�ليوم نبد�أ �لرحلة كدولتني«.

و�أ�ضاف���ت »نحن لدينا نف����ش �لقيم 

�ملتمثلة يف �لدميقر�طية و�حلرية«.

يذكر �أن �إ�رش�ئيل �أبرمت ، بو�ضاطة من 

�لوليات �ملتح���دة �تفاقات �ضالم مع 

�لمار�ت و�لبحرين و�ل�ضود�ن و�ملغرب 

يف �أول �ع���رت�ف بالدولة �لعربية من 

جانب دول عربية منذ ربع قرن.

انقالب ع�سكري 

ج���اء ه���ذ� �لإعالن بع���د �ضاعات من 

�عتق���ال �لزعيم���ة �لفعلي���ة للب���الد 

»�أون �ض���ان �ضو ت�ض���ي« و�لعديد من 

�مل�ضوؤولني �حلكومي���ني �لآخرين، �إىل 

جانب ق���ادة �لأح���ز�ب �ل�ضغرة، يف 

مد�همات قبل �لفجر يف جميع �أنحاء 

�لبالد.

ووردت �أنب���اء ع���ن تعط���ل خط���وط 

�لإنرتن���ت و�لهاتف �م����ش �لثنني مع 

ظهور جنود يف �ضو�رع �ملدن �لكربى.

وتوقفت �ضاحنات للجي�ش �أمام مبنى 

�لبلدية يف ياجن���ون و�ضوهدت قو�ت 

يف نايبيتاو عا�ضمة �لبالد.

وتعي�ش �لبالد حتت وطاأة �خلوف من 

ح���دوث �نقالب منذ �أي���ام مع ت�ضاعد 

�لتوتر�ت ب���ني �جلي�ش وحزب �لر�بطة 

�لوطنية من �أجل �لدميقر�طية �حلاكم، 

��ضتبعاد توليه  حيث رف�ش �جلي����ش 

�ل�ضلط���ة، و�أ�ض���ار �إىل �أنه ق���د يلغي 

�لد�ضتور.

جامعة ال�سارقة ت�ستقبل 
طلبتها الجدد بلقاء اإر�سادي 

»زيورخ« يحلق بنامو�س �سباق غنا�سة للمحامل ال�سراعيةافترا�سي

اأبوظبي-وام:

 حلق �ملحمل �ل�رش�عي " زيورخ " ل�ضمو �ل�ضيخ حمد�ن 

بن حممد بن ر��ضد �آل مكتوم ويل عهد دبي بلقب �ضباق 

غنا�ض���ة للمحامل �ل�رش�عية فئ���ة 60 قدما �لذي نظمه 

ن���ادي �أبوظب���ي للريا�ضات �ل�رش�عي���ة و�ليخوت �أم�ش 

�لول �ل�ضبت حتت رعاية �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 

نهي���ان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة ليح�ضد �ملحمل 

240 �ألف درهم جائزة مالية.

ومل تكت���ف حمامل �ضمو �ل�ضيخ حم���د�ن بن حممد بن 

ر��ض���د باملرك���ز �لأول بعدم���ا حلق "�ل�ضق���ي" ل�ضموه 

باملركز �لثاين وح�ض���د 210 �آلف درهم جائزة مالية.. 

وجاء يف �ملركز �لثالث "مفارج" لل�ضيخ ز�يد بن حمد�ن 

بن ز�يد �آل نهيان ليح�ضل على مائتي �ألف درهم جائزة 

مالية، فيما حل ر�بعًا "مق�ض�ش" ملعايل �لفريق م�ضبح 

ر��ضد �لفتان وح�ضل على 145 �ألف درهم جائزة مالية، 

وخام�ض���ًا "ح�ضيم" لل�ضيخ ز�يد ب���ن حمد�ن بن ز�يد �آل 

نهي���ان وح�ضل على 140 �ألف درهم جائزة مالية، فيما 

كان �ملركز �ل�ضاد�ش من ن�ضيب "زلز�ل" لل�ضيخ ز�يد بن 

حم���د�ن بن ز�يد �آل نهيان و ح�ضل على 130 �ألف درهم 

جائزة مالية.

وج���اء "ور�ضان" لعل���ي طار�ش عتيق �أحم���د �لقبي�ضي 

�ضابع���ا و ح�ض���ل على 125 �ألف دره���م جائزة مالية، 

فيما ح���ل ثامنًا "العديد" حلمد ر��ض���د حممد �لرميثي 

وح�ضل على 120 �ألف درهم جائزة مالية و تا�ضعًا حل 

"�لو�ضف" ل�ضمو �ل�ضيخ حم���د�ن بن حممد بن ر��ضد �آل 
مكت���وم وح�ضل على 115 �ألف درهم جائزة مالية، ويف 

�ملركز �لعا�رش جاء "دهي�ش" خلادم ر��ضد خادم �ملهري 

وح�ضل على 110 �آلف درهم جائزة مالية.

   ت���وج �لفائ������زي���ن باملر�ك���ز �لأوىل ماجد عبد �هلل 

�ملهري ع�ضو جمل�ش �إد�رة ن���ادي �أبوظبي للريا�ضات 

�ل�رش�عي���ة و�ليخ���وت وماج���د عتيق �مله���ري �ملدير 

�لتنفيذي للنادي.

ال�سارقةـ  وام:

��ضتقبلت جامعة �ل�ضارق���ة طلبتها �جلدد من كافة 

�لكلي���ات بلقاء �إر�ضادي �فرت��ض���ي ،ح�رشه �لدكتور 

حميد جمول �لنعيمي مدير �جلامعة .

و نقل �لدكتور �لنعيمي ترحيب �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

�لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي، ع�ضو �ملجل�ش 

�لأعلى حاكم �ل�ضارقة ورئي�ش جامعة �ل�ضارقة بطلبة 

�جلامعة �جلدد �ملن�ضمني �إىل كلياتها وتخ�ض�ضاتها 

�ملختلفة لبناء م�ضتقبلهم �لعلمي و�ملعريف.

و �أ�ض���ار �إىل �ن �جلامعة تويل �لطالب �ملتفوق وفق 

�للو�ئ���ح و�لقو�ن���ني �لتي تعمل عليه���ا �لكثر من 

�لهتمام و�لرعاية حيث يكون يف مقدمة من ميثلها 

يف �ملحافل �لعلمية و�ملعرفية و�لإبد�عية، و تعمل 

�جلامعة على مكافئته بهذ� �لتف���وق �لدر��ضي باأن 

متنحه ح�ضما كبر� على ر�ضومه �لدر��ضية يبد�أ مبا 

ن�ضبته 25% لي�ضل هذ� �حل�ضم �إىل %50.

و�أك���د �لدكتور �لنعيمي على �تخ���اذ �جلامعة كافة 

�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتبعة حلماية �أبنائها �لطلبة 

و�أع�ضاء هيئاتها �لتدري�ضية و�لإد�رية و�لفنية.

تخلل �حلفل، فيديوهات ق�ضرة عن عمادتي �ضوؤون 

�لطالب و�لطالبات للتعريف بهما وما يحتوياه من 

�أق�ض���ام خمتلفة وما تقدماه م���ن خدمات و�أن�ضطة 

للطلبة، كم���ا تخلل �حلف���ل كلمة لعمي���د �ضوؤون 

�لطالب حث خاللها �لطلب���ة �جلدد، على �مل�ضاركة 

بالأن�ضط���ة �لال�ضفية، ملا لها م���ن فائدة كربى يف 

�ضقل �ضخ�ضياتهم، و حثهم على �لنهل من �ملعرفة 

و�لعلم �لذي تقدمه له���م �جلامعة، كما قدم عميد 

�خلدمات �لأكادميية �مل�ضاندة، عر�ضا مرئيا عر�ش 

من خالله نبذة عن �جلامعة و�لإر�ضاد �لأكادميي، 

و�أهمية دور �ملر�ض���د �لأكادميي يف رحلة �لطالب 

�لأكادميية، و حتدث عن �خلطة �لدر��ضية و�لتقومي 

�لأكادميي ونظ���ام �لبانر و�لبالك ب���ورد وكيفية 

ح�ضاب �ملع���دل �لرت�كمي و�خلدمات �لتي تقدمها 

مكتبات �جلامعة، .

ال�سارقة-وام:

 �أجن���زت د�ئرة �لأ�ضغال �لعامة يف �ل�ضارقة �لأعمال 

�لإن�ضائية �لنهائي���ة ملبنى جمل�ش �ضاحية �ضهيلة 

يف ح���ي �لبطني مبدينة كلباء وذل���ك تنفيذ� لروؤية 

�ضاح���ب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكت���ور �ضلطان بن حممد 

�لقا�ضم���ي ع�ض���و �ملجل�ش �لأعلى حاك���م �ل�ضارقة 

خلدم���ة �ملو�طنني وتعزيز م�ضت���وى �خلدمات �لتي 

تقدمه���ا د�ئرة �ضوؤون �ل�ضو�ح���ي و�لقرى يف تلبية 

حاجات �ل�ضكان كمر�كز حتق���ق �لتو��ضل بني �أفر�د 

�ملجتمع و�مل�ضوؤولني.

وقال �ملهند����ش علي بن �ضاه���ني �ل�ضويدي رئي�ش 

�لد�ئ���رة �إن بناء جمال�ش �ل�ضو�ح���ي بالتعاون مع 

د�ئرة �ض���وؤون �ل�ضو�ح���ي و�لقرى يج�ض���د �ضيا�ضة 

حكوم���ة �ل�ضارق���ة ويق���ع �ضمن �خلط���ة �لتنموية 

للد�ئرة �ل�ضاعية للتطوير �لد�ئم و�لو�ضول �إىل �أرقى 

�مل�ضتوي���ات يف خمتلف �أوج���ه �حلياة .. م�ضر� �إىل 

�أن �إن�ض���اء ه���ذه �ملجال�ش يتم وفق ط���رز عمر�نية 

�إ�ضالمية وع�رشية وتتوزع مر�فقها ب�ضكل يلبي عدة 

�حتياجات ويتنا�ضب م���ع مهامها و�خلدمات �لتي 

تعمل على تقدميها.

اأ�سغال ال�سارقة تنجز مبنى �ساحية �سهيلة بكلباء

برعاية حمدان بن زايد .. 

جامعة خليفة تنظم برنامجاً 

اإر�سادياً افترا�سياً للطلبة
اأبوظبيـ  وام:

نظمت جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا �لربنامج �لإر�ضادي 

للف�ض���ل �لأكادميي 2021 �لذي �متد ثالثة �أيام ، و�أقيم �فرت��ضيا 

بهدف متك���ني �لطلبة �ملن�ضمني حديثا يف بر�مج �لبكالوريو�ش 

و�لدر��ضات �لعليا وبرنامج كلية �لطب من �لنخر�ط يف �ملجتمع 

�جلامع���ي �جلديد و�لنتقال �ل�ضل����ش �إىل بيئة �أكادميية بحثية. 

ومت تخ�ضي�ش �ليوم �لأول لطلبة �لبكالوريو�ش و�ليومني �لثاين 

و�لثالث لطلبة �لدر��ضات �لعليا وطلبة برنامج �لطب �لتح�ضري.

ويهدف �لربنامج �إىل �ضمان عملية �نتقال �لطلبة ب�ضكل �إيجابي 

و�ضل����ش �إىل �لبيئة �لأكادميية �جلديدة كم���ا مت تنظيمه ب�ضكل 

يتنا�ض���ب مع متطلبات طلبة �لدر��ض���ات �لعليا وطلبة برنامج 

�لطب �لتح�ضري من حيث �لرتكيز على �حلياة �لبحثية و�لرب�مج 

ذ�ت �ل�ضلة بالعلوم �لطبية. 

و ذكر �لدكت���ور عارف �ضلطان �حلمادي، نائب �لرئي�ش �لتنفيذي 

يف جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا �ن �لربنامج �لإر�ضادي 

�لفرت��ضي للع���ام �لأكادميي 2021، و�لذي �متد على مد�ر ثالثة 

�أي���ام �ضهد م�ضاركة كبرة من �لطلبة �جلدد، ما يوؤكد على جدية 

طموحاتهم و�أهد�فهم يف �للتحاق بجامعة مرموقة توفر �أف�ضل 

�لرب�مج �لأكادميية �لتي تو�كب ق�ضايا �لعامل �ليوم و�مل�ضاهمة 

يف �إعد�دهم ل�ضوق �لعمل.

و�أ�ض���ار �إىل �أن جامع���ة خليفة تاأتي يف �ملرك���ز �لأول يف دولة 

�لإم���ار�ت وي�ضكل جمموع �أع�ضاء �لهيئات �لأكادميية يف �لدولة 

و�لبالغ عددهم 178 ع�ضو� نحو 25 يف �ملائة من قائمة جامعة 

�ضتانف���ورد لأف�ضل 2 يف �ملائ���ة من �لعلم���اء �لأكرث متيز� يف 

�لقتبا�ض���ات يف �ضنة و�حدة يف �لع���ام 2019 مو�ضحا �أن هذ� 

�لربنامج و�ملوجه للجيل �جلديد من �لطلبة يعترب عن�رش� فاعال 

يف جمال �ضقل �ملهار�ت يف �لعلوم و�لتكنولوجيا.
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اأبوظبي  ـ وام: 
م�سبار  مهمات  في  الرقمية  القراءة  تظهر   
اإلى كوكب المريخ قدرة الإمارات على  الأمل 
ا�ستثمار قطاع �سناعة الف�ساء لتعزيز ريادة 
قوائم  يت�سدر  اأ�سبح  الذي  الوطني  القت�ساد 
والبتكار  الرقمنة  في  العالمية  التناف�سية 
على  القدرة  وفي  ال�ستثمارات،  وا�ستقطاب 
والتغيرات  التحولت  مختلف  مع  التكيف 
للآثار  الرقمية  الح�سابات  وفي  العالمية. 
اقتحام  ف��اإن  الأم��ل  لم�سبار  القت�سادية 
الإمارات لقطاعات ال�سناعات الف�سائية، الذي 
مليار   22 فيه  الدولية  ا�ستثمارات  تجاوزت 
�سجل  في  جديدة  انطلق  نقطُة  يعد   ، درهم 
في  تاأتي  المهمة  كون  وذلك  الدولة  اإنجازات 
�سياق ثوابت التنمية الم�ستدامة التي تن�سدها 
الدولة ، علوة على اأنها ا�ستثمار اقت�سادي في 
راأ�س المال الب�سري الذي هو الُعدّة الماراتية 

لع�سر ما بعد النفط.
رئي�س  المن�سوري  عبيد  حمد  �سعادة  وقال 
الإم��ارات  دول��ة  لحكومة  الرقمية  الحكومة 
العامة  الهيئة  عام  مدير  المتحدة،  العربية 
لتنظيم قطاع الت�سالت رئي�س مجل�س اإدارة 
وخلل  اإنه  للف�ساء"  را�سد  بن  محمد  "مركز 
الإنجاز  ومراكمة  والتمكين  التاأ�سي�س  رحلة 
الما�سية، كان  الخم�سين  ال�سنوات  على مدى 
 . النفط  على  قائما  الإم��ارات  دولة  اقت�ساد 
الطموحة،  الر�سيدة  القيادية  ال��روؤى  وبف�سل 
جرى بناء نموذج للتنمية الم�ستدامة اأ�سبحت 
فيه دولًة رائدًة في بناء ال�سراكات القطاعية 
والثقة  ال��ج��دارة  على  القائمة   ، والدولية 
والتنوع في الموارد وكفاءة ارتياد الم�ستقبل. 
اأنباء  لوكالة  ت�سريح  في  المن�سوري  واأك��د 
الإمارات / وام / اأن و�سول " م�سبار الأمل " اإلى 
مداره المقرر حول كوكب المريخ يج�سد ذروة 
الخط البياني في النمو القت�سادي الإماراتي 
ال�سامل، والم�ستهدف في " روؤية 2021"، حيث 
�سيتولى الم�سبار جمع البيانات حول الغلف 
الجوي للكوكب وهي البيانات التي ينتظرها 
على الأر�س مجتمع علمي عالمي يجمع اأكثر 

من 200 موؤ�س�سة اأكاديمية وبحثية.
 ومثل ذلك في الأهمية ال�ستثمارية، اأو يزيد، اأن 
م�سبار الأمل الماراتي في هذا النجاز، يج�ّسد 
الإماراتي  لل�سباب  فقط  لي�س   ، للإلهام  نبعًا 
واإنما للعالم باأ�سره والإلهام بمعني ال�سحنة 
الذي  الن�ساني  الأم��ل  تجديد  من  العالية 
جوائح  الأخيرة  ال�سنوات  في  عليه  تناوبت 

الإرهاب والعوز والأوبئة المولدة للياأ�س.
الناعمة  وقوتها  الإم��ارات  هوية  كانت  واإذا 
مئوية  من  الأول  الن�سف  مدي  على  تعززت 
القت�سادية  الإن��ج��ازات  من  بحزمة  الدولة، 
وبوابة  حا�سرة  الدولة  فيه  اأ�سحت  والتي 
الآن  فاإنها   ، اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
الأم��ل  ر�سالة  الناعمة  القوة  لهذه  ت�سيف 
التكنولوجي  التقدم  ب��اأخ��ت��ام  الممهورة 
والأم��ن  والطموح  ال�ستثماري  وال�ستقطاب 

والت�سامح والملءة في ت�سدير التكنولوجيا .

اإطالق درا�سة حول دور الهيدروجين في تحول الطاقة بالإمارات 
واألمانيا

اأبوظبي  ـ وام: 
�سريف  المهند�س  �سعادة  تراأ�س   
الطاقة  وزارة  وكيل  العلماء، 
الطاقة  ل�سوؤون  التحتية  والبنية 
الم�سارك  الدولة  وفد  والبترول، 
في اجتماع المجموعة التوجيهية 
 " من  المنبثقة  الم�ستوى  رفيعة 
اإعلن النوايا " للتعاون الم�سترك 
دولة  بين  الطاقة  مجالت  في 
األمانيا،  وجمهورية  الإم���ارات 
ال�سديقان  البلدان  وقعه  والذي 

في بداية العام 2017 .
عقد  ال��ذي   - الجتماع  ح�سر 
 - المرئي  الت�سال  تقنية  عبر 
�سفير  اإرن�ست بيتر في�سر  �سعادة 
التحادية  األمانيا  جمهورية 
ثوري�ستون  و�سعادة  الدولة  لدى 
هيردينك�س المدير العام للوزارة 
القت�ساد  ل�سوؤون  الت��ح��ادي��ة 
مدير  اأوم�س  واأوليفير  والطاقة، 
عام المجل�س الألماني الإماراتي 

الم�سترك لل�سناعة والتجارة.
مجموعة  الج��ت��م��اع  وح����دد 
الم�ستقبلية  ال���ت���وج���ه���ات 
التركيز  �سيتم  التي  والأولويات 
بين  الطاقة  مجال  في  عليها 
و�سبل  ال�سديقين،  ال��ب��ل��دي��ن 
الروؤى والأهداف للتعاون  توحيد 
الم�سترك خلل ال�سنوات المقبلة، 
والتي بدورها تعزز جهود ومكانة 
الدولتين على الم�ستوى العالمي، 
ليكونا مركزا ومحركا عالميا في 
النظيفة  خا�سة  الطاقة  مجال 
من  مجموعة  ناق�س  كما  منها، 
التوجهات الداعمة لقطاع الطاقة 

بما فيها الهيدروجين.
وف��ي ب��داي��ة الج��ت��م��اع، رحب 
�سعادة �سريف العلماء بالح�سور، 
على  الجانبين  حر�س  مثمنا 
الجهود  العمل وبذل  تعزيز �سبل 
المخل�سة في �سبيل ذلك، م�سيدا 
ت�سهده  ال��ذي  التطور  بم�ستوى 
دولة  بين  الثنائية  العلقات 
األمانيا  وجمهورية  الإم����ارات 
م�سي  بعد  الطاقة  مجال  ف��ي 
"اإعلن  توقيع  على  �سنوات   4
بين  الم�سترك  للتعاون  النوايا" 
اإل��ى  ارت��ق��ت  وال��ت��ي  الجانبين، 
ال�ستراتيجية  ال�سراكة  م�ستوى 
اأن  العلماء  واأك���د  ال�ساملة. 
الإمارات واألمانيا قدمتا نموذجا 

متفردا ل�سراكة اإ�ستراتيجية قوية 
على  ق���ادرة  وم��وؤث��رة،  وفعالة 
حلول  وتبني  التحديات  تجاوز 
ا�ست�سراف  على  ق��ادرة  مبتكرة 
تحقيق  و���س��م��ان  الم�ستقبل، 
في  المثمر  والتعاون  ال�ستدامة 
اأنه  اإلى  ولفت  الطاقة.  مجالت 
درا�سة  اإط��لق  اللقاء،  خلل  تم 
تحت  ب��ال��ه��ي��دروج��ي��ن  تتعلق 
في  الهيدروجين  دور   " عنوان 
الإمارات  دولة  في  الطاقة  تحول 
واألمانيا"،  المتحدة  العربية 
تطوير  ف��ي  �ست�ساهم  وال��ت��ي 

اقت�ساد الهيدروجين، حيث تدعم 
الإ�ستراتيجية  ال�سراكة  الدرا�سة 
بين البلدين، وكذلك الوقوف على 
الأن�سطة والمبادرات وبرامج  اأخر 
العمل التي عمل عليها المجل�س 
العام  خلل  الإماراتي  الألماني 
المن�سرم، وخطط تنفيذ تو�سيات 
الجتماعات ال�سابقة التي عقدت 
والتحديات   ،2020 العام  خ��لل 
 : وق��ال  الم�ستقبلية".  والفر�س 
والبنية  الطاقة  وزارة  في  اإننا   "
�سراكة  لتحقيق  نوؤ�س�س  التحتية 
في  نظرائنا  م��ع  اإ�ستراتيجية 

األمانيا لتعاون اأكثر �سمول، الأمر 
نحو  ال��دول��ة  توجه  يدعم  ال��ذي 
الريادة العالمية، وتحقيق مئوية 
الإمارات باأن تكون الدولة الأف�سل 
المجالت،  مختلف  في  عالميا 
ال�سراكات  تلك  دور  جانب  اإلى 
العمل  وت��ي��رة  ت�����س��ري��ع  ف��ي 
اإ�ستراتيجيتنا  ودعم  والإنجاز، 
باإنجاز  الوثيق  الرتباط  ذات 
مكانة  تبرز  نوعية  م�ساريع 
ال����دول����ة ل��ت��ك��ون ن��م��وذج��ا 
مجالت  في  متفردا  م�ستقبليا 
 .  " اأ�سكالها  بمختلف  الطاقة 

اأن التعاون بين الجانبين  يذكر 
ال�سراكات  تفعيل  اإل��ى  يهدف 
في  المتخ�س�سة  الإ�ستراتيجية 
فرق  خ��لل  من  الطاقة  مجال 
وال�ستفادة  الم�ستركة،  العمل 
الأه��داف  وتعزيز  التجارب  من 
الإمارات  ل�ستراتيجية  الأولوية 
على  تركز  والتي   ،2050 للطاقة 
واإيجاد  مبتكرة  مبادرات  تنفيذ 
حلول تتكامل مع اأنظمة الطاقة، 
اإلى جانب دعم م�سارات البحث 
لتوفير  والب��ت��ك��ار  والتطوير 

م�ستدامة. طاقة 

»اأجندة الطاقة العالمية« .. التعافي الأخ�سر ير�سم 
م�ستقبل تحول قطاع الطاقة خالل 2021

اأبوظبي  ـ وام: 
اأن  وم�سوؤولون  وزراء  اأك��د   
التعافي الأخ�سر الذي يتبنى 
اأ�سبح  الم�ستدامة  الحلول 
�سرورة ملحة لر�سم م�ستقبل 
خلل  الطاقة  قطاع  تحول 
توّجه  و���س��ط   2021 ال��ع��ام 
العالمية  الطاقة  منظومة 
منخف�س  م�ستقبل  ن��ح��و 
�سبيل  ف��ي  وذل���ك  ال��ك��رب��ون 
بعد  ما  القت�سادات  اإنعا�س 

جائحة "كوفيد-19".
"اأجندة  تقرير  ف��ي  وق��ال��وا 
الذي   - العالمية"  الطاقة 
اأ�سدره مركز الطاقة العالمي 
الأطل�سي  للمجل�س  التابع 
يتطلب  الطاقة  تحّول  اإن   -
تحركًا م�ستركًا نحو ال�ستدامة 
بدعم  والبيئية  الجتماعية 
للمناخ  باري�س  ات��ف��اق  م��ن 
لتحقيق التوازن بين مقّومات 
اأمن الطاقة، وبين القدرة على 
المتزايد  الطلب  كلفة  تحمل 
على الطاقة والذي من �ساأنه 
متباينة  تعريفات  يفر�س  اأن 
مناطق  في  الطاقة  لتحّول 

العالم المختلفة.
ا�ستراتيجيات  اأن  واأ�سافوا 
تحويل الطاقة تتطلب مقاربة 
تتنا�سب مع الم�ستقبل وتاأخذ 
في العتبار الحلول المتكاملة 
اأي�سًا  توفر  التي  والم�ستدامة 
واآمنة  موثوقة  طاقة  اإمدادات 
وباأ�سعار قريبة اإلى المتناول 

ل�سكان العالم.
في  الطاقة  ابتكارات  وحول 
الحد  على  والعمل  الإم��ارات 
من الكربون محليًا وال�ستمرار 
بالطاقة..  العالم  اإم��داد  في 
محمد  بن  �سهيل  معالي  قال 
وزير  المزروعي  فار�س  فرج 
اإن  التحتية  والبنية  الطاقة 
ت�سريع  اإل��ى  يطمح  العالم 
م�ستقبل  نحو  الطاقة  تحّول 

وي�سعى  الكربون،  منخف�س 
اإلى تقليل النبعاثات للحفاظ 
اأقل  العالمي  الحترار  على 
وفي  مئويتين  درجتين  من 
اأن  ال�سروري  من  الإط��ار  هذا 
اأي�سًا؛  التحّول  ه��ذا  ي�سمن 
الجتماعية  الرفاهية  تحقيق 
الم�ستمرة  والق��ت�����س��ادي��ة 
مواطني  لجميع  والمتنامية 

هذا العالم.
وفي ظل   "  : واأ�ساف معاليه 
اإلى  ُت�سير  التي  التوقعات 
على  العالمي  الطلب  زيادة 
الطاقة، خلل العقود الثلثة 
المقبلة، بما يتجاوز م�ستوى 
الطاقة  م�����س��ادر  ان��ت�����س��ار 
الأف��ق  ف��ي  يظهر  البديلة، 
الأوج��ه،  ثلثّي  حا�سٌم  تحدٍّ 
تلبية  كيفية  في  اأوًل  يتمثل 
الطاقة.  على  الطلب  ه��ذا 
�سمان  كيفية  في  وثانيًا، 
الح�سول على طاقة موثوقة، 
ي�سهل  التكلفة،  ومي�سورة 
في  واأخيراً،  اإليها.  الو�سول 
نحو  �سيرنا  متابعة  كيفية 
الكربون.  منخف�س  م�ستقبل 
لهذا  ال���س��ت��ج��اب��ة  وت��ك��م��ن 
الهائل  وللطلب  ال��ت��ح��دي، 
المتوقع، في طاقة المنتجات 
وخا�سة  الهيدروكربونية، 

بالكثافة  المتميزة  ت��ل��ك 
المنخف�سة ن�سبيًا لنبعاثات 
اأن  واأو�سح  فيها".  الكربون 
خلل  التركيز  اأن  يعني  هذا 
�سيتوجه  النتقالية  الفترة 
اأكثر  للطاقة  م�سادر  نحو 
للبيئة. ومع  نظافًة وملءمًة 
نحو  الطاقة  منظومة  توّجه 
الكربون،  منخف�س  م�ستقبل 
الأطراف  جميع  على  ينبغي 
لتحقيق  العمل  المعنية 
ال���ه���دف ن��ف�����س��ه، و����س���وؤال 
عمله  المطلوب  عن  اأنف�سهم 
في  الراهن  الو�سع  لتغيير 
لدينا،  ال��ط��اق��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
الم�سوؤولة  المواجهة  ل�سمان 
والفاعلة لهذا التحّدي متعدد 
في  معاليه:"  وقال  الأبعاد. 
�سبيل الو�سول اإلى ا�ستجابة 
الوقت  ف��ي  وع��ادل��ة  فعالة 
نف�سه، ينبغي درا�سة المعنى 
المق�سود من " تحّول الطاقة 
عملنا  مناهج  وت�سميم   ،"
التحّول.  هذا  يدعم  باأ�سلوب 
يتطلب  المبداأ،  حيث  فمن 
تحّول الطاقة تحركًا م�ستركًا 
الجتماعية  ال�ستدامة  نحو 
اتفاق  من  بدعم  والبيئية، 

باري�س.
تحّول  مفهوم  لأن  ون��ظ��راً 

عنا�سر  على  ي�ستمل  الطاقة 
من م�سادر الطاقة المتجّددة، 
وال��ك��ه��رَب��ائ��ي��ة وال��ط��اق��ة 
تحقيق  ف��اإن  ل��ذا،  الموزعة 
اأمن  مقّومات  بين  ال��ت��وازن 
على  القدرة  وبين  الطاقة، 
المتزايد  الطلب  كلفة  تحمل 
�سيفر�س  ال��ط��اق��ة،  ع��ل��ى 
لتحّول  متباينة  تعريفات 
العالم  مناطق  في  الطاقة 

المختلفة".
الهيدروجين  م�ستقبل  وحول 
قال  الإم��ارات..  في  والبتكار 
الرئي�س   - الكعبي  م�سبح 
ال�ستثمار  لقطاع  التنفيذي 
مبادلة  �سركة  الم��ارات،  في 
دولة  الإمارات  اإن  لل�ستثمار 
الطبيعية  ب��ال��م��وارد  غنية 
المتجددة،  بمواردها  وتتمّيز 
وت�سعى اإلى مكافحة التغيير 
المناخي. ويمكن للهيدروجين 
المنتج اإما من الغاز الطبيعي 
م��ع ام��ت�����س��ا���س ال��ك��رب��ون 
اأن  النظيفة  الطاقة  من  اأو 
الدولة على الحد من  ي�ساعد 
مع  الكربونية  النبعاثات 
للطاقة  بديلة  م�سادر  ابتكار 
الوقود  �سادرات  محل  تحل 
العالم  تحول  مع  الأحفوري 

اإلى موارد الطاقة النظيفة.

الرقم  يرفع  قطاعات   9 على  النفاق  زيــادة 
القيا�سي لأ�سعار الم�ستهلك خالل دي�سمبر

اأبوظبي  ـ وام: 
 ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار 
الم�ستهلك في دولة الإمارات 
الى 105.97 نقطة خلل �سهر 
دي�سمبر 2020 بزيادة ن�سبتها 
 105.87 مع  مقارنة   %0.09
من  نوفمبر  �سهر  في  نقطة 
ذات��ه وذل��ك بح�سب  ال��ع��ام 
عن  اليوم  ال�سادرة  الأرق��ام 
للتناف�سية  التحادي  المركز 

والح�ساء .
في  الم�سجل  الرتفاع  وجاء 
الرقم القيا�سي بعد التح�سن 
 9 على  النفاق  �سهده  الذي 
ال  القطاعات  من  قطاعات 
الرقم  منها  يتاألف  التي   13
و�سيلة  يعد  والذي  القيا�سي 

التغيرات  لقيا�س  اإح�سائية 
ال�سلع  اأ�سعار  في  الحا�سلة 
فترتين  خ��لل  وال��خ��دم��ات 
قائمة  و�سملت  زمنيتين. 
�سجلت  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات 
عليها  النفاق  في  تح�سنا 
خلل �سهر دي�سمبر الما�سي 
الملب�س  قطاعات  من  كل 
والح���ذي���ة وال��ت��ج��ه��ي��زات 
والمعدات المنزلية وخدمات 
والترويج  والت�سالت  النقل 
والتبغ  والتعليم  والثقافة 
ب���الإ����س���اف���ة ال����ى ق��ط��اع 
و�سلع  والفنادق  المطاعم 
وعلى   . اأخ���رى  وخ��دم��ات 
انخف�س  فقد  الخر  الجانب 
النفاق على قطاعات ال�سكن 
والغاز  والكهرباء  والمياه 

فيما  والم�سروبات  والغذية 
خدمات  على  النفاق  ا�ستقر 
م�ستوى  وعلى   . ال�سحة 
لأ�سعار  القيا�سي  ال��رق��م 
الم��ارة  ح�سب  الم�ستهلك 
الح�سائيات  اأظ��ه��رت  فقد 
�سجل  الأك��ب��ر  الرت��ف��اع  ان 
لإم��ارة  القيا�سي  الرقم  في 
 %0.40 وبن�سبة  ابوظبي 
خلل �سهر دي�سمبر الما�سي 
الخيمة  راأ���س  اإم��ارة  تلها 
بنمو ن�سبته 0.22% ثم اإمارة 
 %0.11 بن�سبة  ال�����س��ارق��ة 
 %0.08 بن�سبة  القيوين  وام 
بن�سبة  ع��ج��م��ان  واأم�����ارة 
انخف�س  حين  في   %0.02
دبي  لإمارة  القيا�سي  الرقم 

بن�سبة %0.38 .
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 انكما�ش الن�ساط 
االقت�سادي لقطاع 
الت�سنيع يف اليابان  

طوكيو- )د ب اأ(:
االثنين  يوم  ن�شر  اقت�شادي  تقرير  اأظهر   -
اليابان  الت�شنيع في  انكما�ش ن�شاط قطاع 

خالل ال�شهر الما�شي.
قطاع  م�شتريات  مديري  موؤ�شر  وتراجع 
الذي ي�شدره م�شرف جيبون بنك  الت�شنيع 
ثان/يناير  كانون  خالل  نقطة  8ر49  اإل��ى  

الما�شي.
وت�شير قراءة الموؤ�شر اأكثر من 50 نقطة اإلى 
حين  في  للقطاع،  االقت�شادي  الن�شاط  نمو 
انكما�ش  اإلى  نقطة   50 من  اأقل  قراءة  ت�شير 

ن�شاط القطاع.
وتراجع موؤ�شرا االإنتاج والتوظيف الفرعيان 
اإلى اأقل من 50 نقطة، في حين ا�شتقر موؤ�شر 
ا�شتمر  ت��راج��ع  بعد  الجديدة  الطلبيات 
بالتفاوؤل  ت�شعر  ال�شركات  ومازالت  عامين. 

ب�شاأن اآفاق االإنتاج.
ت�شخم  موؤ�شر  ارتفع  االأ�شعار  �شعيد  وعلى 
خالل  مجددا  االإنتاج  م�شتلزمات  اأ�شعار 
كانون ثان/يناير الما�شي. وب�شكل عام فاإن 
حيث  قوية  كانت  الت�شخم  ارتفاع  وتيرة 
اأيار/مايو  منذ  له  م�شتوى  اأعلى  اإلى  و�شل 

2019.

الم�سرف المركزي ي�سدر نظاماً جديداً لحماية الم�ستهلك
اأبوظبي  ـ وام: 

 اأ�شدر م�شرف االإمارات العربية المتحدة المركزي "نظام 
الجديد  التنظيمي  لالإطار  كاأ�شا�ش   " الم�شتهلك  حماية 
�شمان  اإل��ى  يهدف  وال��ذي  المالي  الم�شتهلك  لحماية 

المعاملة العادلة وحماية الم�شتهلكين.
اتحادي  بقانون  مر�شوم  على  الجديد  النظام  وي�شتند 
وتنظيم  المركزي  الم�شرف  ب�شاأن   2018 لعام   "14" رقم 
المن�شاآت واالأن�شطة المالية والذي منح الم�شرف المركزي 
تفوي�شًا مو�شعًا لو�شع االأنظمة والمعايير لحماية عمالء 
الموؤ�ش�شات المالية المرخ�شة. ويحدد النظام الذي ي�شتند 
على مبادئ تف�شيلية، عدداً من االأهداف الرئي�شية ل�شمان 
منتج  الأي  ا�شتخدامهم  عند  الم�شتهلكين  م�شالح  حماية 
المالية  الموؤ�ش�شات  مع  عالقاتهم  في  اأو  مالية  خدمة  اأو 
المرخ�شة. ويوفر النظام مجموعة وا�شعة من ال�شلوكيات 
المرخ�شة.  المالية  الموؤ�ش�شات  من  المتوقعة  ال�شليمة 
االإف�شاح  مثل  مختلقة  مجاالت  النظام  مبادئ  وتت�شمن 
وال�شفافية والرقابة الموؤ�ش�شية و�شلوكيات ال�شوق واالأعمال 
وحماية بيانات الم�شتهلك وخ�شو�شيته عالوة على ذلك، 
الم�شوؤول  التمويل  ممار�شات  م�شوؤوليات  المبادئ  تحدد 
وتوعية  وتثقيف  المنازعات  وت�شوية  ال�شكاوى  واإدارة 
ال�شريعة  الأحكام  واالمتثال  المالي  وال�شمول  الم�شتهلك 
االإ�شالمية المتعلّقة بالخدمات المالية. وتم دعم المبادئ 

التطبيق  �شت�شمن  والتي  تف�شيلية  بمعايير  التنظيمية 
المبادئ  لهذه  المرخ�شة  المالية  للموؤ�ش�شات  الثابت 

والعمل بنزاهة وعدالة في معاملة الم�شتهلكين الماليين.

االإمارات  م�شرف  محافظ  �شعيد  عبدالحميد  معالي  وقال 
في  والتو�ّشع  النمو  اإن   "  : المركزي  المتحدة  العربية 
القطاع المالي في دولة االإمارات من حيث تعدد المنتجات 
تعقيد  زيادة  في  ي�شهم  التكنولوجيا  وتطور  والخدمات 
عملية اتخاذ القرار ال�شحيح من قبل الم�شتهلكين. لذلك، 
�شامل  تنظيمي  اإطار  اأول  باإ�شدار  المركزي  الم�شرف  قام 
المالية  والمنتجات  الخدمات  مقدمي  بين  العالقة  يحدد 
الم�شتهلك  حماية  ل�شمان  وذلك  وم�شتهلكيه  والم�شرفية 
معاليه:  واأ�شاف  القطاع."  في  الثقة  وا�شتمرارية  المالي 
حر�ش  �شمن  الم�شتهلك  حماية  نظام  اإ���ش��دار  "ياأتي 
الم�شرف المركزي على تعزيز ال�شفافية والعدالة في تعامل 
الذي  االأمر  عمالئها،  مع  المرخ�شة  المالية  الموؤ�ش�شات 
وي�شهم  والمالي  الم�شرفي  القطاع  ونزاهة  تناف�شية  يعزز 
في ا�شتقراره." وتم ت�شميم هذه االإجراءات بهدف تح�شين 
حول  المالية  الموؤ�ش�شات  تقّدمها  التي  المعلومات  جودة 
اأكثر فعالية وكفاءة  المنتجات والخدمات وتوفير و�شيلة 
لت�شوية النزاعات، بما في ذلك ا�شتراط كل موؤ�ش�شة مالية 
ال�شكاوى  لت�شوية  وعادلة  م�شتقلة  اآلية  بو�شع  مرخ�شة 
ومعالجتها.  الم�شتهلكين  �شكاوى  تلقي  �شاأنها  من  التي 
كما اأنها تاأخذ في عين االعتبار و�شع الم�شتهلكين المالي، 
تبني  المرخ�شة  المالية  الموؤ�ش�شات  على  يتوجب  بحيث 
المنا�شب  الم�شتوى  لتحديد  الم�شوؤول  التمويل  مبادئ 

الإقرا�ش الم�شتهلك.

زايد بن �سرور ع�سواً في مجل�ش اإدارة»اأبوظبي التجاري«
اأبوظبي  ـ وام: 

اأبوظبي  بنك  اإدارة  مجل�ش  واف���ق   
التجاري اأثناء اجتماعه يوم االأحد على 
اآل نهيان  تعيين ال�شيخ زايد بن �شرور 

ع�شوا في مجل�ش االإدارة .
كما وافق مجل�ش االإدارة على ا�شتقالة 
في  ع�شوا  عمل  الذي  المطوع  اهلل  عبد 
عامًا   24 م��دى  على  االإدارة  مجل�ش 
وتقدم له بال�شكر على تفانيه وجهوده 

المخل�شة خالل ال�شنوات الما�شية.
المبارك  خليفة  خلدون  معالي  وقال 
اأبوظبي  بنك  اإدارة  مجل�ش  رئي�ش 
بن  زاي��د  بال�شيخ  اأرح��ب   ": التجاري 
مجل�ش  في  ع�شوا  نهيان  اآل  �شرور 
االإدارة، واأتمنى له كل التوفيق والنجاح 
في مهمته الجديدة.. وي�شرني اأن اأتقدم 
عبد  لل�شيد  واالمتنان  ال�شكر  بعظيم 
القيمة  م�شاهماته  على  المطوع  اهلل 
من خالل مختلف لجان مجل�ش االإدارة 
والتي كان لها دور فاعل في النجاحات 
التي حققها بنك اأبوظبي التجاري خالل 

ال� 24 �شنة الما�شية. "

�سلطة دبي للخدمات المالية تعلق ترخي�ش»رد 
�سبير كابيتال ليمتد«

دبي ـ )الوحدة(:
للخدمات  دبي  �شلطة  اأعلنت 
المالية يوم االثنين، عن تعليق 
الترخي�ش الممنوح ل�شركة "رد 
العاملة  ليمتد"  كابيتال  �شبير 
العالمي  المالي  في مركز دبي 
هذا  وياأتي  كامل.  ع��ام  لمدة 
اأه��داف  م��ع  تما�شيًا  االإج���راء 
بحماية  المتمثلة  ال�شلطة 
وغير  المبا�شرين  الم�شتخدمين 
الخدمات  الأن�شطة  المبا�شرين 
المالي  دبي  مركز  في  المالية 
تعليق  ت��م  وق���د  ال��ع��ال��م��ي. 
المذكورة  ال�شركة  ترخي�ش 
نتيجة مخاوف كبيرة بخ�شو�ش 
وعدم  المالية،  مواردها  كفاية 
اإمتثالها  بالمتطلبات المحددة 
الخا�ش  القواعد  كتيب  �شمن 
اإل��ى  ب��االإ���ش��اف��ة  بال�شلطة، 
اإخفاقها في الحفاظ على عالقة 
قائمة على ال�شفافية مع �شلطة 

دبي للخدمات المالية.
المالية  للخدمات  دبي  �شلطة 
ح��ري�����ش��ة ك��ل ال��ح��ر���ش في 
�شمعة  وتعزيز  على  الحفاظ 
ون���زاه���ة ق��ط��اع ال��خ��دم��ات 
المالي  دبي  مركز  في  المالية 

العالمي، ولن تتوانى عن اتخاذ 
ل�شمان  ال��الزم��ة  االإج�����راءات 
الم�شتخدمين  م�شالح  حماية 
المبا�شرين  وغير  المبا�شرين 
الخدمات.  لهذه  والمحتملين 

وم���ع ت��ع��ل��ي��ق ال��ت��رخ��ي�����ش 
�شبير  "رد  ل�شركة  الممنوح 
�شلطة  تود  ليمتد"،  كابيتال 
تذكير  المالية  للخدمات  دبي 
الحفاظ  ب��وج��وب  ال�شركات 

الكافية  المالية  الموارد  على 
و�شرورة  االأوق��ات  جميع  في 
بطريقة  ال�شلطة  مع  التعامل 
اأ�ش�ش  على  وقائمة  وا�شحة 

التعاون.

افترا�سياً  الم�سارف ينظم موؤتمراً  اتحاد 
للأمن ال�سيبراني 

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
م�شارف  ات��ح��اد  ينظم 
االإم�����ارات، وب��اال���ش��ت��راك 
م���ع ���ش��رك��ة االق��ت�����ش��اد 
حول  موؤتمراً  واالأع��م��ال، 
االأم����ن ال�����ش��ي��ب��ران��ي في 
يومي  خ��الل  الم�شارف 
الجاري،  فبراير  من  و4   3
عبر تقنية الفيديو المرئي 
وت�شارك   ،)Webinar(
الخبراء  م��ن  نخبة  فيه 
واالإقليميين  العالميين 
في مجال االأمن ال�شيبراني 
وت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات 
يتقدمهم  المخاطر،  واإدارة 
الأمن  التنفيذي  الرئي�ش 
المعلومات في االحتياطي 
نيويورك،  في  الفيدرالي 
من  وع��دد  ك��ا���ش،  ديفيد 
الأمن  التنفيذيين  الروؤ�شاء 
الم�شارف  في  المعلومات 

االإماراتية والعالمية.
عقب  ال��م��وؤت��م��ر  ي���اأت���ي 
الهجمات  ح���ّدة  ازدي����اد 
تتعر�ش  التي  االإلكترونية 
واالأف���راد  الم�شارف  لها 
بعد  خا�شة  العالم،  حول 
كورونا  جائحة  انت�شار 
اإلى  الموؤ�ش�شات  واتجاه 

عن  العمل  مبداأ  اعتماد 
العمالء  وان�شراف  ُبعد، 
عملياتهم  ا�شتكمال  اإل��ى 
االإنترنت،  عبر  الم�شرفية 
ما �شّكل حافزاً ال�شتهدافهم 
من قبل �شبكات القر�شنة.

ا�شتعداد  م��ن  وب��ال��رغ��م 
ال��م�����ش��ارف ل��م��ث��ل ه��ذه 
العميل  ف��اإن  الهجمات، 
الحلقة  ي�شكالن  والموظف 
الهجمات  ف��ي  االأ���ش��ع��ف 
ال�شيبرانية. وعليه، ي�شلط 
الموؤتمر ال�شوء على اتجاه 
واأف�شل  ال�شيبراني  االأمن 
تقييم  ف��ي  الممار�شات 
بيانات  وحماية  المخاطر 
العمالء، وكيفية اال�شتعداد 

االإلكترونية  للهجمات 
والتعاون لمنع ح�شولها.

واأ����ش���ار ال��م��دي��ر ال��ع��ام 
االإمارات،  م�شارف  التحاد 
حر�ش  اإلى  �شالح،  جمال 
االإم��ارات  م�شارف  اتحاد 
الموؤتمر  ه��ذا  عقد  على 
االف���ت���را����ش���ي الط����الع 
القطاع  ف��ي  العاملين 
تطورات  على  الم�شرفي 
ال�شيبرانية  الهجمات 
عنها  الناتجة  والمخاطر 
الالزمة  االإجراءات  واتخاذ 
العمالء،  بيانات  لحماية 
العمالء  معرفة  و�شرورة 
المخاطر واال�شتعداد  لتلك 

لها.

منظمة التجارة العالمية تحكم للإمارات في اإلغاء ر�سوم 
االإغراق الباك�ستانية على �سادرات البولي بروبيلين

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
على  الح�شول  في  االقت�شاد  وزارة  نجحت 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  لم�شلحة  حكم 
العالمية،  التجارة  منظمة  من  المتحدة 
ب�شاأن النزاع المرفوع الإلغاء ر�شوم مكافحة 
جمهورية  قبل  م��ن  المفرو�شة  االإغ���راق 
باك�شتان االإ�شالمية على �شادرات الدولة من 
البولي  بوليمرات  ولفائف  اأ�شرطة  منتجات 
بروبيلين، وذلك بعد �شكوى كانت قد تقدمت 
النزاعات  ت�شوية  جهاز  اإل��ى  ال��وزارة  بها 

بالمنظمة.
ت�شوية  بجهاز  التحكيم  هيئة  واأ���ش��درت 
النزاعات، التابع للمنظمة، تقريرها النهائي 
ب�شاأن هذه الق�شية، والذي اأكد �شحة موقف 
وزارة  بها  تقدمت  التي  والدفوعات  الدولة 
النزاع،  مراحل  مختلف  خ��الل  االقت�شاد 
ر�شوم  فر�ش  م�شروعية  عدم  الهيئة  واأقرت 
باك�شتان  طبقتها  التي  االإغ��راق  مكافحة 
وعلى  الهيئة  واأو���ش��ت   ،2013 ع��ام  منذ 
بوقف  باك�شتان  تقوم  باأن  ا�شتثنائي،  نحو 
تبلغ  والتي  االإغراق  مكافحة  ر�شوم  تطبيق 
ن�شبتها 34%، اآخذة في الح�شبان المخالفات 
ت�شوب  التي  الجوهرية  والقانونية  الفنية 
ال�شلطات  اتخذتها  التي  التدابير  ه��ذه 
الفن  �شلطان  عبداهلل  وق��ال  الباك�شتانية. 

الم�شاعد  االقت�شاد  وزارة  وكيل  ال�شام�شي، 
لقطاع الرقابة والمتابعة: »اإن هذا االإنجاز 
التزام وزارة االقت�شاد بدعم  اإطار  ياأتي في 
اإلى  نفاذها  وتو�شيع  االإماراتية  ال�شادرات 
عن  وال��دف��اع  العالمية  االأ���ش��واق  مختلف 
المنتج الوطني من خالل دورها في التحرك 
�شد تدابير ور�شوم مكافحة االإغراق والدعم 
والوقاية المرفوعة �شّدها ب�شكل تع�شفي«، 

مو�شحًا: »تم خالل هذه الق�شية تفعيل اآلية 
ت�شوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية 
بعد طلب الدخول في م�شاورات مع الطرف 
من  اأكثر  مدى  على  وا�شتمر  الباك�شتاني، 
�شنتين تقديم الدفوعات والموؤيدات والحجج 
اأمام  الدولة  موقف  لدعم  الالزمة  وال��ردود 
الجهاز اإلى اأن �شدر قرار هيئة التحكيم بما 

يكر�ش �شواب الموقف االإماراتي«.

ل�سندات  مبكر  ا�سترداد  عن  تعلن  الطيران«  ل�سناعات  »دبي 
ممتازة بقيمة 500 مليون دوالر

دبي ـ )الوحدة(:
اأع���ل���ن���ت ���ش��رك��ة دب��ي 
يوم  الطيران  ل�شناعات 
االثنين اأنها قدمت اإ�شعاراً 
باال�شترداد المبكر )"اإ�شعار 
ا�شترداد"( لحاملي �شندات 
قيمتها  البالغة  ال�شركة 
اأمريكي  دوالر  مليون   500
5.75? الم�شتحقة في عام 
2023 )"ال�شندات"(. وقد تم 
اال�شترداد  تاريخ  تحديد 
 2021 م���ار����ش   1 ب��ي��وم 
)"تاريخ اال�شترداد(.  ويبلغ 

المبلغ االأ�شا�شي الم�شتحق 
ح��ت��ى ت���اري���خ اإ���ش��ع��ار 
 456.1 حوالي  اال�شترداد 
اأم��ري��ك��ي.  دوالر  مليون 
ال�شندات  ا�شترداد  و�شيتم 
وفقًا ل�شروط واأحكام العقد 
ا�شترداد  ب�شعر  المطبق 
من   ?102.875 ي�����ش��اوي 
المبلغ االأ�شا�شي لل�شندات، 
الفوائد  اإل��ى  باالإ�شافة 
الم�شتحقة وغير المدفوعة. 
 Wells بنك  اأن  يذكر 
 .Fargo Bank، N.A
الدفع  ووكيل  الو�شّي  هو 

لل�شندات. وقد تم تو�شيف 
بمزيد  اال�شترداد  �شروط 
اإ�شعار  في  التف�شيل  من 
اال�شترداد. وال ي�شكل البيان 
اإ���ش��ع��اراً  ه��ذا  ال�شحفي 
باال�شترداد وال يمثل عر�شًا 
لعر�ش  التما�شًا  اأو  للبيع 
وال  مالية،  اأوراق  اأي  �شراء 
اأي  هناك  يكون  اأن  يجوز 
في  المالية  الأوراق  بيع 
اأي دولة اأو والية ق�شائية 
يكون فيها هذا العر�ش اأو 
غير  البيع  اأو  االلتما�ش 

قانوني.
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دبي ـ )الوحدة(:
العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  حماكم  تتطلع   
العام  وموؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل لل�ضلوع هذا 
تندرج  والتي  الف�ضاء"  "حماكم  مبادرة  يف 

حتت مظلة حماكم امل�ضتقبل.
يوجه اإطالق امل�رشوع ر�ضالة قوية اإىل جمتمع 
الإم��ارات  دول��ة  فيها  توؤكد  ال��دويل  الف�ضاء 
العربية املتحدة مدى جديتها للعب دور رائد 
يف تطوير اأنظمتها الق�ضائية وتوجيه القدرات 
والإمكانات حلل النزاعات التجارية املتعلقة 

مبجال الف�ضاء.
تقلد  من  الإم���ارات  متكنت   ،2020 ع��ام  ويف 
الالعبني  لالإعجاب بني م�ضاف  مكانة مثرية 
فمع  الف�ضاء؛  ا�ضتك�ضاف  جمال  يف  الكبار 
ا�ضتطاعت  الإم��ارات��ي  الأم��ل  م�ضبار  اإط��الق 
 50 من  باأكرث  العلمية  قدراتها  تعزيز  الدولة 
الأقران يف  قبل  من  مراجعتها  م�ضاهمة متت 

جمال اأبحاث وعلوم الف�ضاء الدولية.
مكانتها  لرت�ضيخ  ال�ضعي  دائمة  والإم���ارات 
كمركز عاملي للتجارة واخلدمات اللوج�ضتية 
والتمويل والبتكار والتكنولوجيا. وقد اأنتجت 
اخلدمات  جم��ال  يف  كبرية  اإ�ضافية  قيمة 
الت�ضنيع  قدرات  اإن�ضاء  اللوج�ضتية من خالل 
بالفعل  وهناك  اجلديدة،  الفنية  واملعرفة 
�ضناعة  نطاق  خ��ارج  ال�رشكات  من  العديد 
الف�ضاء التي ا�ضتفادت من هذا النقل للمعرفة. 
الإم��ارات  م�رشوع  وّل��د  املطاف،  نهاية  ويف 
ت�ضب يف  قيمة حتويلية  املريخ  ل�ضتك�ضاف 
بناء قدرات اقت�ضاد وطني م�ضتقبلي خمتلف 
بكثري  اأق��وى  دورا  مينح  اقت�ضاد   - جوهرًيا 
رئي�س  قال  ال�ضياق،  والبتكار. يف هذا  للعلم 
القا�ضي  العاملي،  املايل  دبي  مركز  حماكم 
�ضناعة  ولدة  حاليا  "ن�ضهد  عزمي:  زك��ي 
الب�رشية  باملوارد  مدعومة  متكاملة  ف�ضائية 
والبنية التحتية والبحث العلمي. وبالتوازي، 
الف�ضاء  العاملية كمحكمة  �ضت�ضهم املبادرات 
يف حتقيق ذلك، عرب بناء �ضبكة دعم ق�ضائي 
ال�ضارمة  التجارية  املتطلبات  جديدة خلدمة 
لأن�ضطة ال�ضتك�ضاف الدويل للف�ضاء يف القرن 
الف�ضاء  لأن جتارة  ونظًرا  والع�رشين.  احلادي 
م�ضى،  وق��ت  اأي  من  عاملية  اأك��رث  اأ�ضبحت 
من  اأكرب  بقدر  تتمتع  التي  البلدان  �ضتحتاج 
الرتابط والتنوع واملرونة اإىل متكني هذا النمو. 
ا  و�ضتتطلب التفاقيات التجارية املعقدة اأي�ضً
ملواكبة  القدر  بنف�س  مبتكرا  ق�ضائيا  نظاما 
وترية النمو، وتقدمي ال�ضمانات واليقني لدعم 

وحماية ال�رشكات."

 دبي تطلق م�سروع 
»محاكم« لحل النزاعات 

التجارية المتعلقة
 بمجال الف�ساء

7 مليارات درهم مكا�سب اأ�سهم الإمارات مع بداية تعامالت 
فبراير
اأبوظبي  ـ وام: 

الإماراتية  امل��ال  اأ�ضواق  ب��داأت   
يف  تعامالتها  من  الأول  اليوم 
قوي  �ضعود  على  فرباير  �ضهر 
�ضيولة  وت���رية  ارت��ف��اع  و���ض��ط 
اجل��زء  �ضخت  التي  ال��ت��داولت 
املحافظ  بع�س  منها  الأك���رب 
املحلية والأجنبية. ومع الرتفاع 
امل�ضجل الذي ا�ضتهلت به الأ�ضواق 
مكا�ضب  بلغت  فقد  تعامالتها 
القيمة ال�ضوقية لأ�ضهم ال�رشكات 
املتداولة يف ختام اجلل�ضة نحو 
ملا  وفقا  وذلك  درهم  مليارات   7
يظهره الر�ضد اليومي للتداولت .
املربمة  ال�ضفقات  قيمة  وكانت 
يف الأ�ضواق جتاوزت 700 مليون 
الأ�ضهم  ع��دد  و�ضل  فيما  دره��م 
املتداولة 258 مليون �ضهم نفذت 

من خالل 6691 �ضفقة.
وارتفع املوؤ�رش العام ل�ضوق دبي 
بالغا   %  1.59 بن�ضبة  امل��ايل 

اأغلق  فيما  نقطة  م�ضتوى2696 
ابوظبي  ل�ضوق  العام  امل��وؤ���رش 
نقطة   5634 عند  املالية  لالأوراق 
مقارنة   % ن�ضبتها0.74  بزيادة 

مع اجلل�ضة ال�ضابقة .
و�ضاهمت التداولت املكثفة على 
املدرجة  الأ�ضهم  م��ن  �رشيحة 
دعم  يف  امل��ايل  دب��ي  �ضوق  يف 
ارتفع  فقد  املتحققة  املكا�ضب 
اىل  و�ضلت  بن�ضبة  اعمار  �ضهم 
وحلق  درهم   3.86 بالغا   %3.5
درهم.  1.83 اىل  مولز  اعمار  به 

كما �ضعد �ضهم بنك الإمارات دبي 
وبنك  درهم   11.65 اىل  الوطني 

دبي الإ�ضالمي اىل 5.01 درهم .
ارتفع  فقد  ابوظبي  �ضوق  يف  و 
اىل  الأول  ابوظبي  بنك  �ضهم 
�ضعد  كما  درهم   14.88 م�ضتوى 
اىل  التجاري  ابوظبي  بنك  �ضهم 
6.45 درهم و�ضهم الدار العقارية 
�ضهم  واغ��ل��ق  دره���م   3.59 اىل 

ات�ضالت عند 19.88 درهم .

ــي دب ـــارات  ـــق ع ــات  ــرف ــس ــ� ت درهــــم  ــون  ــي ــل م  628
دبي  ـ وام: 

دائ��رة  يف  العقارية  الت�رشفات  بلغت   
اأكرث  الثنني  يوم  بدبي  والأمالك  الأرا�ضي 

من 628 مليون درهم.
و�ضهدت الدائرة ت�ضجيل 150 مبايعة بقيمة 
مبايعة   11 منها  دره��م  مليون   376.85
لالأرا�ضي بقيمة 45.36 مليون درهم و139 
 331.49 بقيمة  والفلل  لل�ضقق  مبايعة 

مليون درهم .
 17 بقيمة  الأرا�ضي  مبايعات  اأهم  وجاءت 
جنوب  الرب�ضاء  منطقة  يف  درهم  مليون 
ماليني   9 بقيمة  مبايعة  تليها  اخلام�ضة 
درهم يف منطقة حدائق ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد تليها مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم 

يف منطقة ند ال�ضبا الثالثة.
وت�ضدرت منطقة ند ال�ضبا الثالثة املناطق 
 7 �ضجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من 
وتلتها  درهم  مليون   17 بقيمة  مبايعات 
بت�ضجيلها  الأوىل  علي  جبل  منطقة 

مبايعتني بقيمة مليوين درهم وثالثة يف 
بت�ضجيلها  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  حدائق 

مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل 
درهم  مليون   50 بقيمة  مبايعة  ج��اءت 
املبايعات  كاأهم  الثانية  هرير  ام  مبنطقة 
درهم يف  مليون   30 بقيمة  مبايعة  تلتها 
مبايعة  واأخ��ريا  الرابعة  الثنية  منطقة 
بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة حدائق 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد .
وت�ضدرت منطقة حدائق ال�ضيخ حممد بن 
مبايعات  عدد  حيث  من  املناطق  را�ضد 
ال�ضقق والفلل اإذ �ضجلت 22 مبايعة بقيمة 
37 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة 
بت�ضجيلها 12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم 
وثالثة يف الثنية اخلام�ضة بت�ضجيلها 10 
مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.  و�ضجلت 
درهم  مليون   157.11 قدرها  قيمة  الرهون 
مليون   74.21 بقيمة  اأرا�س  رهن   24 منها 
 82.89 بقيمة  و�ضقق  فلل  رهن  و44  درهم 

اأهمها مبنطقة الرب�ضاء  مليون درهم وكان 
درهم  مليون   41 بقيمة  الثالثة  جنوب 
لال�ضتثمار  دبي  واأخرى يف منطقة جممع 
الثاين بقيمة 15 مليون درهم . اأما الهبات 

فقد �ضهدت ت�ضجيل 37 هبة بقيمة 94.28 
اأهمها مبنطقة املرقبات  مليون درهم كان 
بقيمة 24 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

املطينة بقيمة 17 مليون درهم .

»اقت�سادية اأبوظبي«تلزم القطاع الخا�ص باإن�ساء قاعدة 
بيانات اإلكترونية اأو ورقية للعاملين

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
التنمية  دائ����رة  اأ����ض���درت 
القت�ضادية يف اإمارة اأبوظبي 
من�ضاآت  مبوجبه  تلزم  ق��راراً 
يف  العاملة  اخلا�س  القطاع 
الإمارة بحفظ عناوين وجميع 
اخلا�ضة  التوا�ضل  بيانات 
لديها  والعاملني  باملوظفني 

وحتديثها ب�ضكل م�ضتمر.
التنمية  دائ�����رة  واأك������دت 
القت�ضادية يف اإمارة اأبوظبي 
على  الر�ضمية  �ضحفتها  عرب 
وي��دخ��ل   " ت��وي��رت   " م��وق��ع 
 30 بعد  التنفيز  حيز  القرار 
ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ���ض��دوره 
الر�ضمية،  اجلريدة  يف  وين�رش 
يف  ال��دائ��رة  حق  اإىل  م�ضرية 
اأو  الإداري���ة  اجل��زاءات  اتخاذ 
يف  بها  املعمول  املخالفات 

حال عدم تنفيذ القرار. 
ين�س  ال��ق��رار  اأن  واأو���ض��ح��ت 
بيانات  قاعدة  اإن�ضاء  على 
اأو ورقية للعاملني  اإلكرتونية 
لديها ت�ضمن عناوين اإقاماتهم 
وتقدميها  توا�ضلهم  وبيانات 

للدائرة عند الطلب.
واأ�ضارت اإىل اأنه �ضيتم تطبيق 
يحمل  ال��ذي  الإداري  ال��ق��رار 
رقم "176"  لعام 2020 ب�ضاأن 

والعاملني  املوظفني  عناوين 
يف من�ضاآت القطاع اخلا�س يف 
الإمارة، على جميع ال�رشكات 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ت��ج��اري��ة 
من  املرخ�ضة  وال�ضناعية 
فروعها  ذلك  يف  مبا  الدائرة، 
وف���روع امل��ن�����ض��اآت الأخ���رى 

املرخ�ضة من خارج الإمارة.

ون�������س ال���ق���رار ع��ل��ى ان��ه 
املن�ضاآت  جميع  على  يجب 
اللتزام  الإم��ارة  يف  العاملة 
لكل  خا�س  �ضجل  باإن�ضاء 
املن�ضاأة  يف  عامل  اأو  موظف 
وبيانات  عناوين  وتوفري   ،
باملوظفني  اخلا�ضة  التوا�ضل 
وال��ع��ام��ل��ني ب��امل��ن�����ض��اأة يف 

قبل  من  البيانات  طلب  حال 
القت�ضادية  التنمية  دائ��رة 
الدائرة  وتعمل  اأبوظبي.  يف 
بيانات  ق��اع��دة  توفري  على 
تت�ضمن  ورقية  اأو  اإلكرتونية 
املعلومات املتعلقة باملوظف 
م�ضكنه  بعنوان  واخل��ا���ض��ة 

وبيانات التوا�ضل معه.

»فالي دبي«ت�ستاأنف رحالتها اإلى تبلي�سي
دبي ـ وام: 

اأع��ل��ن��ت ف���الي دب���ي ي��وم 
رحالتها  ا�ضتئناف  الثنني 
اجلورجية  العا�ضمة  اىل 
ا�ضبوعيا  رحلتني  بوترية 
ب��ني م��ط��ار دب���ي ال���دويل 
DXB/ /اىل مطار تبلي�ضي 
الدويل/ /TBS حيث بداأت 
يف  اجل��ورج��ي��ة  ال�ضلطات 
ال�ضفر  على  القيود  تخفيف 

اعتبارا من الثنني .

نائب  اأفندي  جيهون  وقال 
للعمليات  الأول  الرئي�س 
ال��ت��ج��اري��ة وال���ت���ج���ارة 
دبي  فالي  يف  الإلكرتونية 
�ضبكتنا  و�ضعنا  "اأننا 
اأك��رث  اإىل  م�ضطرد  ب�ضكل 
وي�ضعدنا  وج��ه��ة   65 م��ن 
عملياتنا  ت�ضغيل  اإع���ادة 
يف  و�ضن�ضتمر  تبلي�ضي  اإىل 
املزيد  اإىل  الرحالت  اإطالق 
تخفيف  مع  الوجهات  من 
الواقعة  البلدان  يف  القيود 

اجل��غ��رايف.  نطاقنا  �ضمن 
للحجز  متاحة  والرحالت 
flydubai.. على موقع 

." com
و ياأتي ذلك يف اأعقاب اعالن 
ال�����رشك��ة خ��الل الأ���ض��ب��وع 
املا�ضي عن اإطالق رحالتها 
���ض��ال��زب��ورغ  م��ن  ك��ل  اإىل 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وم��ال��ط��ا 
اإىل  ال��رح��الت  ا�ضتئناف 
والتي  ون��اب��ويل  كاتانيا 

�ضتبداأ اعتبارا من مايو.

»المالية ال�سودانية« و»اليونيدو« يتفقان على تكوين ال�سندوق 
ال�سيادي لحماية �سغار الم�ستثمرين بمبلغ 300 مليون دولر

اخلرطوم ـ )الوحدة(:  
والتخطيط  املالية  وزارة  اتفقت 
الق��ت�����ض��ادي ال�����ض��ودان��ي��ة مع 
للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة 
تكوين  على  يونيدو  ال�ضناعية 
ال�ضيادي  ال�����ض��وداين  ال�ضندوق 
والذي  امل�ضتثمرين  �ضغار  حلماية 
دولر،  مليون   300 مبلغ  له  حتدد 
و  متويل  طريقة  اإىل  بالإ�ضافة 
مت  كما  ال�ضندوق،  ا�ضتخدامات 
التعاون  ����رشورة  على  الت��ف��اق 
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  و�ضع  يف 
املنظم  والقانون  الأعمال  لريادة 
امللفات  الج��ت��م��اع  لها،وبحث 
املتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف 
لتنفيذ  التمويل  وتوفري  ال�ضباب 

هذه الربامج .
الر�ضمية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
والتخطيط  امل��ال��ي��ة  ل���وزي���رة 
هبة حممد  د.  املكلفة  القت�ضادي 
والتي   ، البحرين  ململكة  علي 
الأحد عدد من   يوم  عقدت خاللها 
واخلرباء  امل�ضوؤولني  مع  اللقاءات 

املالية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  من 
التعاون  �ضبل  والقت�ضادية لبحث 

القت�ضادي بني البلدين .
بكل  املالية  وزي��رة  اإلتقت  حيث 
من ال�ضيد رئي�س املكتب الإقليمي 
للتنمية  املتحدة  الأمم  ملنظمة 
الدكتور  )اليونيدو(  ال�ضناعية 
ال�ضيخ  وم��ع��ايل  ح�ضني  ها�ضم 
ابراهيم بن خليفة اآل خليفة رئي�س 
جمل�س اأمناء املركز الدويل لريادة 

الأعمال وترويج ال�ضتثمار .
ا�ضفرييًا  ال��وزي��رة  خاطبت   كما 
ي��وم الث��ن��ني اج��ت��م��اع الإحت���اد 
ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  العربي 
بجمهورية  يقام  الذي  واملتو�ضطة 
م�����رش ال��ع��رب��ي��ة وحت���ت رع��اي��ة 
ال�ضتثمار  لتطوير  اليونيدو  مكتب 
املجتمعني  لتنوير  والتكنلوجيا  
والإ�ضتفادة  ال�ضودانية  بالتجربة 
تقوم  التي  الدولية  التجارب  من 
لقطاع  الأع��م��ال  ري��ادة  بتحويل 
حموري للنمو القت�ضادي وخا�ضة 
والوليات  الأقاليم  م�ضتوى  على 

الأكرث فقراأ بح�ضب وكالة)�ضونا( .

»طيران الإمارات« ت�سير 
رحالت من بريطانيا اإلى 

دبي
دبي - مبا�سر:

 اأعلنت طريان الإمارات، عن قيامها بت�ضيرّي رحالت من لندن هيرثو 
ومان�ض�ضرت يف اململكة املتحدة اإىل دبي اعتباراً من يوم الثالثاء .

اململكة  اإىل  رحالتها  حول  جديد  حتديث  يف  الناقلة  واأو�ضحت 
املتحدة عرب موقعها على الإنرتنت، اأنه على امل�ضافرين الراغبني 
م�رشح  اأّنه  من  التاأكد  الرحالت  هذه  منت  على  اململكة  مبغادرة 
اململكة  ال�ضادرة عن حكومة  القواعد  اأحدث  بال�ضفر مبوجب  لهم 

املتحدة، ومن ا�ضتيفاء متطلبات ال�ضفر اإىل وجهتهم النهائية.
واأ�ضافت اأنه وفقًا لتوجيهات حكومة اململكة املتحدة فاإن خدمات 
برمنجهام،  يف  املتحدة  اململكة  نقاط  وجميع  دبي  بني  الركاب 
جال�ضكو، لندن، ومان�ض�ضرت ، معلقة اعتباراً من يوم 29 يناير/كانون 
الثاين 2021 يف متام ال�ضاعة 13:00 بتوقيت جرينت�س حتى اإ�ضعار 

اآخر.
العمالء  مطالبة  التعليق،  قرار  على  اأ�ضفها  عن  الناقلة  واأعربت 
الإمارات  ات�ضال طريان  مركز  اأو  احلجز  بوكيل  الت�ضال  املتاأثرين 

لإعادة احلجز.
اململكة  دخول  يف  الراغبني  امل�ضافرين  على  يجب  اأنه  واأ�ضافت 
املتحدة الرجوع اإىل موقع حكومة اململكة املتحدة للح�ضول على 
اأحدث املعلومات حول متطلبات الدخول وترتيبات العزل واحلجر 

ال�ضحي عند الو�ضول.

دبي ـ )الوحدة(:
اأول   ،Embay »اإمباي«  من�ضة  ك�ضفت   
حمليًا  تطويره  يتم  املنطقة  يف  تطبيق 
املتحركة  الهواتف  تالم�ضي عرب  الال  للدفع 
مع ر�ضيد فوري، عن اعتزامها تو�ضيع نطاق 
انت�ضارها يف العديد من البلدان يف منطقة 
ال�رشق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا والهند، وذلك 
بعد فرتة ق�ضرية من اإطالق التطبيق يف دولة 

الإمارات يف �ضهر نوفمرب من العام 2020.
التنفيذي  الرئي�س  الق�ضاب«،  »منى  وقالت 
ل�رشكة »اإمباي«: »ي�ضهد تطبيق اإمباي اإقباًل 
�ضواء  وال�رشكاء على حد  العمالء  هائاًل من 
الإمارات. وجنري حاليًا حمادثات  دولة  يف 
دبي،  بلدية  مثل  اأخرى  مع جهات حكومية 
دبي  و�رشطة  واملوا�ضالت،  الطرق  وهيئة 

وهيئة ال�ضحة بدبي لالن�ضمام اإىل املن�ضة«. 
»اإمباي«  يف  روؤيتنا  »تتمثل  واأ�ضافت: 
الأ�ضخا�س،  اإيجابي يف حياة  باإحداث تغري 
يف  ال�ضغرية  وامل�ضاريع  ال�رشكات  ومتكني 
البالد. ونعمل ب�ضكل متوا�ضل لتقدمي حلول 
جديدة.  ثورية  مالية  تكنولوجيا  وخدمات 
الأوىل من  ونعتزم توفري منتجات دفع تعد 
املوجهة  ال�رشكات  باأعمال  خا�ضة  نوعها، 
املوجهة  ال�رشكات  واأعمال   B2B لل�رشكات 
للم�ضتهلكني B2C واأعمال ال�رشكات املوجهة 
غاية  يف  تعترب  والتي   ،B2G للحكومات 
الأهمية بالن�ضبة لقطاع الأعمال والأ�ضخا�س 
بال�ضتعانة  وذل��ك  احلكومية،  واجل��ه��ات 
بالتكنولوجيا مبا يقلل من تكاليف املعامالت 

ويعزز ال�ضمول املايل«.

»اإمباي«  للدفع الال تالم�سي عبر الهواتف المتحركة 
تعتزم التو�سع في ال�سرق الأو�سط والهند
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طهر�ن ـ )د ب �أ( :

 اأملحـــت اخلارجيـــة الإيرانيـــة اإىل اأن عودة 

الوليـــات املتحدة لالتفاق النـــووي لن تكون 

ب�سهولة الن�سحاب منه، وقال املتحدث با�سم 

الوزارة :" لقد غادروا التفاق بتوقيع واحد، لكن 

ل ميكنهم العودة بتوقيع مماثل".

ونقلـــت وكالة اأنبـــاء اجلمهورية الإ�ســـالمية 

الإيرانية )اإرنا( عن املتحدث با�ســـم اخلارجية 

الإيرانية �ســـعيد خطيب زاده القول اإن بالده ل 

تنتظر توقيعًا على الورق، واإمنا "تنتظر حتركًا 

اأمريكيًا لرفع العقوبات ب�ســـكل فاعل: اأي رفع 

العقوبات التي فر�سها )الرئي�س ال�سابق دونالد( 

ترامب بالنتهاك للمعاهدات الدولية".

واأ�ساف اأنه "يتعني الو�سول اإىل املوارد املالية 

لل�سعب الإيـــراين وبيع النفط ب�سهولة، واإعادة 

اأموالـــه ... وعندما يفعلون ذلـــك، فاإننا �سرند 

باملثل".

ياأتي هذا بينما توا�سل كل من اإيران والوليات 

املتحدة مطالبة كل منهما الأخرى بالعودة اأول 

اإىل التزامات التفاق النووي.

وكان وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن 

طالب اإيران بالعودة لاللتزام باتفاقها النووي 

مع القوى العاملية قبل اأن تفعل وا�سنطن.

وقـــال بلينكن اإنـــه اإذا عادت اإيـــران لاللتزام 

بالتفاق، ف�ست�سعى وا�سنطن لبناء "اتفاق اأطول 

واأقوى" يتناول م�سائل اأخرى "�سعبة للغاية".

�إير�ن:�لعودة �لأمريكية لالتفاق �لنووي 

لن تكون ب�سهولة �لن�سحاب منه
فرن�سا تدعو �ألمانيا لوقف خط �أنابيب »نورد �ستريم 2« مع رو�سيا

�ألمانيا تنتقد تعامل �ل�سلطات �لرو�سية مع �لمظاهر�ت �لموؤيدة لنافالنيزعيم �لمعار�سة �لأوغندية يطعن �أمام �لمحكمة على نتيجة �لنتخابات �لرئا�سية

باري�س ـ )د ب �أ( :

 حثت فرن�سا دولـــة اأملانيا على تعليق خط 

اأنابيب "نورد �سرتمي 2" مع رو�سيا فيما تزيد 

املعاملة التـــي يتلقاها املعار�ـــس الرو�سي 

امل�سجون األيك�سي نافالني من ال�سغط الدويل 

املحيط بامل�رشوع املثري للجدل.

وقال وزير الدولة الفرن�سية لل�سوؤون الأوروبية 

كليمـــون بون، يف ت�رشيحات ملحطة "فران�س 

اإنرت" الإذاعية، اإن امل�رشوع يجب اأن يتوقف.

واأ�ســـاف بـــون: "يف الواقـــع، لقـــد قلنا هذا 

بالفعل".

وقال بون اإن العقوبات القائمة التي ت�ستهدف 

رو�سيا ب�سبب حملتها ال�سارمة ب�ساأن نافالني 

وغريه من معار�ســـي الكرملني لي�ست كافية، 

م�سيفا اأنه يجب التفكري يف وقف خط الأنابيب 

الواقع حتت بحر البلطيق كخيار اإ�سايف.

وتابـــع: "لطاملا قلنا اأن لدينـــا �سكوك كربى 

ب�ساأن هذا امل�رشوع".

اإل اأنه قال اإن وقف خط الأنابيب "قرار يرجع 

لأملانيا".

ي�سار اإىل اأن فرن�سا بني الكثري من دول الحتاد 

الأوروبي التي تعار�س "نورد �سرتمي 2" الذي 

تقول �رشكة الطاقـــة الرو�سية "جازبروم" اإن 

امل�رشوع اكتمل بن�سبة 94 %.

جديـــر بالذكـــر اأن جازبروم هـــي امل�ستثمر 

الرئي�سي يف امل�رشوع.  

ويتاألف امل�رشوع مـــن اأنبوبني يبلغ طول كل 
منهما نحـــو 1230 كيلومرتاً ومن املتوقع اأن 

ينقل 55 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي 

�سنويًا من رو�سيا اإىل اأملانيا.

وطالب الربملان الأوروبي موؤخراً بوقف فوري 

لبناء خط الأنابيـــب ولكن احلكومة الأملانية 

اأ�رشت على امل�سي قدما يف امل�رشوع.

كمبال ـ )د ب �أ( :

 تقدم زعيم املعار�سة الأوغندية، بوبي 

واين، اأم�س ، بالتما�س للطعن على اإعادة 

انتخاب رئي�س البالد الذي يتوىل احلكم 

منذ فرتة طويلة، يوري مو�سيفيني.

ويقــــول واين /38 عاما/، وهو جنم بوب 

حتــــول اإىل �سيا�ســــي وا�سمــــه احلقيقي 

روبرت كياجولين، اإن نتائج النتخابات 

الرئا�سيــــة التــــي جرت يف الـــــ 14 من 

كانون ثان/يناير، والتي �سهدت ح�سول 

مو�سيفيني على 58 باملئة من الأ�سوات 

وح�ســــول واين على 35 باملئة فقط، مت 

التالعب بها.

واأظهــــرت �سور مت بثها علــــى �سا�سات 

التلفزيون اأم�س ، قيام اأفراد م�سلحني من 

ال�رشطــــة واجلنود، بدوريات يف ال�سوارع 

املحيطة باملحكمة العليا يف العا�سمة 

كمبال، حيث قام حمامــــو واين بتقدمي 

اللتما�س.

ومن جانبه، قال حمزة �سكيدو، وهو اأحد 

حماميي وايــــن، لوكالة الأنباء الأملانية 

)د.ب.اأ(، اإن "اللتما�ــــس ي�سري اإىل وجود 

خمالفات، وترهيب، وتزوير يف �سناديق 

القرتاع وحرمان من حق الت�سويت".

وجرى اأم�س تقييد و�سول و�سائل الإعالم 

اإىل مبنــــى املحكمــــة ب�سبــــب اإجراءات 

مكافحة تف�سي جائحة كورونا، بح�سب 

ما قالته وزيرة الإعالم، جوديث ناباكوبا.

وي�سار اإىل اأن مو�سيفيني /76 عاما/ هو 

اأحد اأقدم الزعماء يف اإفريقيا، وقام بتعديل 

د�ستور اأوغندا لتمكينه من الرت�سح لولية 

اأخرى مدتها خم�س �سنوات.

برلني ـ )د ب �أ( :

 انتقــــدت وزيــــرة العــــدل الأملانيــــة، 

كري�ستينه لمرب�ست، تعامل قوات الأمن 

الرو�سية مــــع املظاهرات احلا�سدة التي 

�سهدتها رو�سيا خالل اليومني املا�سيني 

تاأييــــداً للمعار�ــــس املعتقــــل الك�سي 

نافالني.

واأو�سحــــت الوزيرة املنتمية اإىل احلزب 

ال�سرتاكــــي الدميقراطي، يف ت�رشيحات 

اأدلت بها اأم�ــــس اأن " موجة العتقالت 

والعنف ال�رشطي مع متظاهرين �سلميني 

و�سحفيــــني يف رو�سيــــا همــــا مبثابة 

جتاهل �سارخ لتفاقية حقوق الإن�سان 

الأوروبي وللد�ستور الرو�سي".

واأعربــــت لمرب�ست عــــن اعتقادها باأن 

" القيــــادة الرو�سيــــة مل تعــــد حتافظ 
على مظهر دولــــة القانون وحرية الراأي 

والدميقراطيــــة، ويجب اإنهاء العتقالت 

التع�سفية فوراً ".

بالإفراج  اأي�ســــًا  وطالبــــت لمرب�ســــت 

عــــن نافالنــــي بــــدون اإبطــــاء " فبدًل 

من ال�ستمــــرار يف ا�سطهــــاد نافالني 

واأن�ساره وقمعهــــم وجترميهم، يجب اأن 

تبداأ حتقيقات جنائية لتو�سيح هجوم 

الت�سميم الذي وقع عليه".

وح�سب تقديرات حقوقيني، فقد و�سل عدد 

مــــن اأُْلِقي القب�س عليهم يف املظاهرات 

املنادية بالإفراج عــــن نافالني والتي 

عمت اأرجاء رو�سيا اأول اأم�س اإىل اأكرث من 

5100 �سخ�س، م�سريين اإىل اأن مثل هذا 

العدد من العتقالت مل يحدث من قبل 

يف تاريخ رو�سيا احلديث.

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

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

�أثينا ـ )د ب �أ( :

 �رشب عـــدد من الزلزل جزر اأيجـــة اليونانية ومناطق من 

ال�ساحل الغربي لرتكيا �سباح اأم�س .

وقعت الـــزلزل التي بلغت قوة ثالثة منهاا 5ر4 و8ر4 و9ر4 

درجة على مقيا�س ريخرت ال�ساعة 0745 و8 �سباحا )0545 

و0600 بتوقيت جرينت�ـــس( ومت ال�سعور بها يف اجلزيرتني 

اليونانيتني لي�سبو�س وكيو�س وكذلك على ال�ساحل الرتكي 

املطل على بحر اأيجة.

ومت ال�سعور بزلزل ا�سغر عدة يف وقت �سابق، بح�سب املعهد 

اجليوديناميكي يف اأثينا.

و�ُسجل مركز الزلزل ما بني جزيرتي لي�سبو�س وكيو�س على 

عمق ما بني 12 و15 كيلومرتا حتت �سطح الأر�س.

و�ـــرشب الزال بقوة 1ر5 درجـــة على مقيا�س ريخرت، �سباح 

اأم�س، ولية اإزمري غربي تركيا.

واأو�سحت اإدارة الكوارث والطوارئ »اآفاد« الرتكية، يف بيان، 

اأن الزلزال وقع على عمق 69ر20 كيلو مرت حتت �سطح الأر�س.

واأ�سارت »اآفاد« اإىل اأن الزلزال اأعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة 

واحدة، بلغت قوتها 8ر4 درجة وعمقها �سبعة كيلو مرتات.

ومل ترد تقارير عـــن اإ�سابات، بح�سب ما نقلته قناة »�ستو 

ني�سي« اليونانية.

ويف نهايـــة ت�رشين اأول/اأكتوبر املا�ســـي  وقع زلزال بقوة 

6ر6 درجة على مقيا�س ريخرت، قبالة �ساحل ق�ساء »�سفري 

ح�ســـار« بولية اإزمري غربي البـــالد، واأ�سفر عن مقتل 115 

�سخ�سًا، واإ�سابة 1034 اآخرين.

ويف حزيران/يونيو 2017، ت�سبب زلزال بقوة 1ر6 درجة على 

مقيا�س ريخرت يف اأ�رشار �سديدة بجزيرة لي�سبو�س.

زلزل عدة تهز جزر�ً يونانية و�ل�ساحل 

�لغربي �لتركي
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zAGô°†îdG ¢SQGóªdG{ IQOÉÑe ≥∏£J
:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 áª«ÿG ¢SCGôH á```eÉ©dG äÉeóÿG Iô```FGO â≤∏WCG 

 á«ª«∏©àdG á```ª«ÿG ¢SCGQ á≤£æe ™```e ácGöûdÉH

 h áª«ÿG ¢```SCGôH "AGö†ÿG ¢```SQGóŸG" IQOÉÑe

 ≈æ©J ≈àdGh "»à«H ≈JQÉeG" äGQOÉÑe ióMEG ó©J

.áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh áeGóà°SE’ÉH

 áª«ÿG ¢SCGôH AGö```†ÿG ¢SQGóŸG IQOÉ```Ñe ≈JCÉJ

 õjõ©J ±ó¡H ‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ΩÉ©∏d º¶æJ »àdG

 ÜÓ£dG ∑GöTEGh áeGóà°S’Gh º«∏©àdG ÚH á```bÓ©dG

. IQOÉÑŸG ±GógCG ≥«≤– ≈a

 iOÉª◊G óªfi ó```ªMCG ¢Sóæ¡ŸG IOÉ```©°S ÉYOh

 ¢SQGóŸG ™«ªL áeÉ©dG äÉeóÿG IôFGO ΩÉY ôjóe

 ¤EG áª«ÿG ¢SCGQ IQÉ```eEG ≈a á°UÉÿGh á«eƒµ◊G

 ΩÉ©∏d "AGö†ÿG ¢SQGóŸG" IQOÉÑe ≈a ácQÉ°ûŸG

 QƒeC’G AÉ«dhCG ™```«ªL ÉYO Éªc , ‹É◊G »```°SGQódG

 ≈a ácQÉ°ûŸG ≈```∏Y ÜÓ£dG ºgAÉæHCG ™```«é°ûàd

 ¿G Égƒæe,É¡aGógCG º¡a ≈```a º¡JóYÉ°ùeh IQOÉÑŸG

 ≥«≤– πLCG øe É```jQhöV Èà©J Oƒ¡÷G ôaÉ°†J

 äÉ«cƒ∏°ùdÉH á```«YƒàdGh á```eGóà°ùŸG á```«ªæàdG

 QOÉb ḿ Gh π«L AÉæHh áª«∏°ùdG á«Ä«ÑdG äÉ°SQÉªŸGh

.πÑ≤à°ùŸG äÉjó– á¡LGƒe ≈∏Y

 Iôjóe »HÉYõdG ˆG óÑY áæeG äQÉ°TCG É¡ÑfÉL øeh

 IQOÉÑe ¿G ¤EG á```«ª«∏©àdG áª«ÿG ¢```SCGQ á≤£æe

 äÉeóÿG IôFGO É¡à≤∏WCG »àdG "AGö†ÿG ¢SQGóŸG"
 á«ª«∏©àdG áª«ÿG ¢SCGQ á≤£æe ™e ácGöûdÉH áeÉ©dG

 ÉjÉ°†≤dG ºYóJ á«HÉéjEGh á«bÉÑà°SG IQOÉÑe Èà©J

 IôµàÑeh á```«YGóHEG äGQOÉ```Ñe ∫ÓN øe á```«Ä«ÑdG

 AGôKEG ‘ º¡°ùj Gògh IöSC’Gh ÖdÉ£dG ∫ƒM QƒëªàJ

 É¡Ñ– áÄ«ÑdÉH á«YGh á«æWh äGAÉØµH πª©dG ¥ƒ°S

.É¡«∏Y ßaÉ–h

 Öàµe ‘ ∞```«≤ãàdG h á```«YƒàdG º```°ùb Ωƒ```≤jh

 Ëó≤àH áeÉ©dG äÉeóÿG IôFGóH »°ù°SDƒŸG ∫É°üJ’G

 ¢SQGóŸG AGOCG º««≤J ºK πª©dG ¢TQhh äGöVÉëŸG

 ËôµJ ºà«d »°SGQódG ΩÉ```©dG ájÉ¡f ≈a ácQÉ°ûŸG

 ôeC’G IQOÉÑŸG ∫ÓN õ«ªàŸG ºgAGOCG ≈∏Y ¢SQGóŸG

 √òg ìÉ‚EGh RÉ‚EÉH ôîØdÉH Qƒ©°ûdG ¤EG ƒYój …òdG

 áÄ«ÑH ≈¶ëæd á«eÉ°ùdG É¡aGógCG ≥«≤–h IQOÉÑŸG

.áeOÉ≤dG ÉædÉ«LC’h Éæd áeGóà°ùeh áØ«¶f AGö†N

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG »ÑXƒHCG áæjóe ájó∏H äòØf 

 ‘ QÉ£eC’G √É«e ±öU äÉµÑ°T ôjƒ£àd ábôØàŸG

 á«dÉe áØ∏µàH ,»```°ù«FôdG ÈdGh »ÑXƒHCG Iô```jõL

 á«æÑdG IOƒ÷ Gõjõ©J ,ÉªgQO 206,663,337 ≠∏ÑJ

.IQÉeE’G É¡H ™àªàJ »àdG ájöü©dG á«àëàdG

 ±öU äÉµÑ°T ôjƒ£J ∫ÉªYCG ™jQÉ°ûŸG ø```ª°†àJh

 ,äÉjó©°ùdGh ,»ÑXƒHCG IôjõL πNGO QÉ£eC’G √É«e

 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG áØ∏µàH ,¢```SÉjh ,ájQÉŸGh ,ËôdGh

 äÉµÑ°T AÉ°ûfEG ∫Éªµà°SG ±ó¡H ,ºgQO 42,500,000

 ÉãjóM IQƒ```£ŸG ≥WÉæŸG ‘ QÉ```£eC’G ∞jöüJ

 á«fÉµeEG ÒaƒJh ,á```ªFÉ≤dG äÉµÑ°ûdG ™e É```¡£HQh

 ±ó¡H ,áªFÉ≤dG QÉ```£eC’G ∞jöüJ áª¶fCG π```jó©J

 áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ƒ∏M õjõ©Jh IAÉ```ØµdG Ú°ù–

 ,á«aƒ÷G √É```«ŸGh QÉ£eC’G √É«e ∞```jöüJ ΩÉ¶f

 IQö†àŸG QÉ£eC’G √É```«e ±öU äGƒæb ∫GóÑà°SGh

 ôjƒ£J ∫ÉªYCG ò«ØæJ É«dÉM …ôéjh .±öU ±ô¨H

 IôjõL πNGO QÉ£eC’G √É«e ±öU áµÑ°T Ú°ù–h

 ∂dòch ,ºgQO ¿ƒ«∏e 39^6 ≠∏ÑJ áØ∏µàH »ÑXƒHCG

 ∫GóÑà°SGh QÉ```£eC’G √É«e ∞jöüJ ±ô```Z ìÓ°UEG

 áØ∏µàH "GRP" ´ƒæH "DI" ´ƒf ø```e É¡à«£ZCG

 áµÑ°ûdG IAÉØc IOÉ```jõd ,ºgQO ¿ƒ«∏e 2^9 ≠```∏ÑJ

 ò«ØæJ ” Éªc ,áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdG ∞«dÉµJ π«∏≤Jh

 ,É©bƒe 25 ‘ QÉ£eC’G √É«e äÉ©ªŒ •É≤f ∫ƒ∏M

.iôNCG ™bGƒe 9 ‘ Égò«ØæJ …QÉLh

 ’ÉªYCG ájó∏ÑdG É```gòØæJ »àdG ™jQÉ°ûŸG π```ª°ûJh

 ¿óe ‘ QÉ£eC’G √É```«e ∞jöüJ áµÑ°ûd á```bôØàe

 ,áÑMôdGh ,áëª°ùdGh ,á«gÉÑdG πª°ûJ »°ù«FôdG ÈdG

 áØ∏µàH ,áØ«∏N á```æjóeh ,¿ÉÑé©dGh ,á```eÉ¡°ûdGh

 ” å«M ,ÉªgQO 54,926,240 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG á«dÉe

 É¡à«ÑdÉZ ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G ” ,πªY ôeCG 21 QGó°UEG

. á«≤ÑàŸG ∫ÉªYC’G ò«ØæJ …QÉLh

:ΩGh-»HO

 4 ‘ ÜGOBÓd äGQÉeE’G  ¿GÒW ¿ÉLô¡e º¶æj 

 âæH IQƒf ‹É©e ™e QGƒM á°ù∏L ‹É◊G ôjGÈa

 ¿Gƒæ©H ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG óªfi

 Qƒfi øª°V ∂dPh zá«Hô©dG á¨∏dG πÑ≤à°ùe{

.zá«JGQÉeE’G ÖgGƒŸG ≈∏Y äGAÉ°VEG{

 äÉ«dÉ©ØdG õcôe ‘ ó≤©J »àdG - á°ù∏÷G ¢ûbÉæJ

 »à«°S ∫ÉØ«à°ù«a »HO ∫Éàææ«àfƒcÎfG ¥óæØH

 á«Hô©dG  á¨∏dG  ádÉM  ôjô≤J{  èFÉàf  ..»HóH

 áaÉ≤ãdG  IQGRh  ¬à≤∏WG  …òdG  zÉ¡∏Ñ≤à°ùeh

.ÜÉÑ°ûdGh

 »Ñ©µdG  IQƒf  ‹É©eh  ¿ƒKóëàŸG  ∫hÉæàjh

 Qƒ£àJ ∞«c GƒdCÉ°ù«d äÉfÉ«ÑdG áYƒª› π«∏–

 iôNC’G  äÉ¨∏dG  ¤EG  áÑ°ùædÉH  á«Hô©dG  á¨∏dG

 öûædG áYÉæ°U ¿ƒµJ ¿CG Öéj »àdG äÉgÉŒ’Gh

 ¿hDhô≤j  ¢SÉædG  ¿Éc  GPEG  Éeh  É¡H  ájGQO  ≈∏Y

 øª°†àj Éªc..á©àŸG πLCG  øe á«Hô©dG  á¨∏dÉH

 ádhO ÉgòîàJ »àdG áª¡ŸG äGAGôLE’G ¢TÉ≤ædG

 ∞«ch .. á«Hô©dG á¨∏dG áfÉµÃ AÉ≤JQÓd äGQÉeE’G

 á¨∏dG  ájÉµM  Iójó÷G  á°SGQódG  √òg  Ò¨à°S

.á«Hô©dG

 â–  ÜGOBÓd  äGQÉeE’G  ¿GÒW  ¿ÉLô¡e  ΩÉ≤jh

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

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

 Ú«YGôdG ™e ácGöûdÉHh zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

 áaÉ≤ãdG  áÄ«gh  äGQÉeE’G  ¿GÒW  Ú°ù°SDƒŸG

 á«YGôdG áÄ«¡dG záaÉ≤ã∏d »HO{ »HO ‘ ¿ƒæØdGh

.IQÉeE’G ‘ çGÎdGh ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d áæµªŸGh

:ΩGh-»HO

 »Wƒ°T É¡æe •Gƒ°TCG á©HQCG IôØ¶dG ≥jôa Ö°ùc

 ¢ùeG  ñƒ«°ûdG  -  ÚgÉ°T  ÒL áÄa  ‘ õeôdG

 ∫É«LC’G  ôîa  ádƒ£H  ΩÉjCG  ådÉK  ‘  ÚæK’G

 É¡ª¶æj  »àdG  ,"ìGƒ∏àdG"  Qƒ≤°üdÉH  ó«°ü∏d

 ‘  çGÎdG  AÉ«ME’  óªfi  øH  ¿GóªM  õcôe

 ΩÉàN  ∂°ùe  πµ°ûJh  ,»HóH  ájhôdG  á≤£æe

. º°SƒŸG Gòg Qƒ≤°üdÉH ó«°üdG ä’ƒ£H

 ÒL •ƒ°T ‘ ∫hC’G õcôŸG IôØ¶dG ≥jôa ≥≤Mh

 øeõH  "92  ¢SEG"  Ò£dÉH  ,õeôdG  ñôa  ÚgÉ°T

 Ò£dÉH  "3  ±CG"  ≥jôa  ¬«∏j  ,á«fÉK  17,321

 IôØ¶dG  kÉãdÉKh  ,á«fÉK  17,455  øeõH  "3"
.á«fÉK 17,507 øeõH "81 ¢SEG" Ò£dÉH

 ,"õeôdG" á«FÉæK ó°üëH ¬bƒØJ IôØ¶dG πªcCGh

 ,õeôdG  ¢SÉfôL  ÚgÉ°T  ÒL  •ƒ°ûH  RƒØdÉH

 AÉLh ,á«fÉK 17,347 øeõH "26 ¢SEG" Ò£dÉH

 ådÉãdGh  ÊÉãdG  øjõcôŸÉH  "3  ±CG"  ≥jôa

 ¬jEG" Ò£dGh ,á«fÉK 17,494 øeõH "3" Ò£dÉH

.á«fÉK 17,547 øeõH "2

 ,•Gƒ°TC’G ådÉãH RƒØdÉH ¬≤dCÉJ IôØ¶dG π°UGhh

 ,»°ù«FôdG ñôa ÚgÉ°T ÒL •ƒ°T Ö°ùc Éeó©H

 ¬«∏j ,á«fÉK 17,875 øeõH "82 ¢SEG" Ò£dÉH

 "15"  Ò£dÉH  ÊÉãdG  õcôŸÉH  "3 ±CG"  ≥jôa

 áfƒæ«H  ≥jôa  kÉãdÉKh  ,á«fÉK  18,064  øeõH

.á«fÉK 18,089 øeõH "39 ¢SEG" Ò£dÉH

 ÚgÉ°T  ÒL  •ƒ°T  "3  ±CG"  ≥jôa  Ö°ùch

 øeõH  "¿ƒHôY"  Ò£dÉH  ,»°ù«FôdG  ¢SÉfôL

 IôØ¶dG  ≥jôa  kÉ«fÉK  AÉLh  ,á«fÉK  18,312

 kÉãdÉKh  ,á«fÉK  18,315  øeõH  "85"  Ò£dÉH

 18,398  øeõH  "öVÉM"  Ò£dÉH  "3  ±CG"
.á«fÉK

 RƒØdÉH  ,¬JGQÉ°üàfG  ™HGQ  ó°ü◊ IôØ¶dG  OÉYh

 ¢SEG" Ò£dÉH ,…ó≤ædG ñôa ÚgÉ°T ÒL •ƒ°ûH

 "3  ±CG"  ¬«∏j  ,á«fÉK  18,254  øeõH  "40

 kÉãdÉKh ,á«fÉK 18,414 øeõH "ÜƒÑ¡dG" Ò£dÉH

.á«fÉK 18,799 øeõH "44 ¢SEG" Ò£dÉH IôØ¶dG

 ádƒ£ÑdG  äÉ°ùaÉæe  AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  π°UGƒàJh

 ñôa  ™ÑJ  ÒL  áÄØd  •Gƒ°TCG  10  áeÉbEÉH

 5  ™bGƒH  ,∑Óe  áeÉ©dGh  ñƒ«°û∏d  ¢SÉfôLh

 ,õeQ ¢SÉfôL ,õeQ ñôa :»gh ,áÄa πµd •Gƒ°TCG

.…ó≤f ñôa ,»°ù«FQ ¢SÉfôL ,»°ù«FQ ñôa

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ‘  äÉ«°UƒàdG  ´höûe  OGóYEG  áæ÷  äócCG  

 á«ªgCG  ábQÉ°ûdG  IQÉeE’  …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG

 ™jQÉ°ûe  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  ∫Éªµà°SG

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG ≥WÉæeh ¿óe ™«ªL ‘ ∞°UôdG

 »MGƒ°†∏d á«dhC’G É¡«a ≈£©J áæ∏©e á£N ≥ah

 …òdG áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL .Iójó÷G

 ˆGóÑY  QƒàcódG  á°SÉFôH  ÚæK’G  ¢ùeG  ¬Jó≤Y

 ‘  ¢ù∏éŸG  á°ûbÉæe  ó©H  ,»µeQódG  º«gGôHEG

 OÉ≤©f’G  Qhód  ¬dÉªYCG  øª°V á≤HÉ°ùdG  ¬à°ù∏L

 öTÉ©dG  »©jöûàdG  π°üØdG  øe ÊÉãdG  …OÉ©dG

 . äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g á°SÉ«°S

 »àdG iDhôdGh QhÉëŸG ∞∏àfl áæé∏dG âãëHh

 Rõ©J ¿CG É¡fCÉ°T øeh ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG É¡MôW

 äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  Oƒ¡Lh  QGhOCG  øe

 áeƒ¶æe õjõ©J ‘ AGƒ°S áeÉ¡dG É¡dÉªYCG ò«ØæJh

.∞°UôdG áµÑ°T ∫Éªµà°SG hCG áeÉ©dG äÓ°UGƒŸG

 IOƒ°ùe áZÉ«°üH É¡YÉªàLG ∫ÓN áæé∏dG âeÉbh

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG á°ûbÉæe Aƒ°V ≈∏Y äÉ«°UƒàdG

 ΩÉ¡eh ∫ÉªYCG ∫hÉæàJ äÉ«°UƒJ áZÉ«°U äôbCGh

 ≈∏Y  É¡°Vô©d  Gó«¡“  áÄ«¡dG  äÉ°UÉ°üàNGh

 É¡à°SGQód ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG

. ÉgQGôbEGh

:ΩGh-»HO

 »HO ¿ÉLô¡e øe IÒNC’G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y äó¡°T

 QGhõdGh  ¿Éµ°ùdG  26  `dG  ¬JQhO  ºààNG  …òdG  ¥ƒ°ùà∏d

 "¿hQódG" äGôFÉW øe IôFÉW 300 `d á«FÉæãà°SG É°VhôY

.Ò¡°ûdG "ÉæjQÉe »HO" ÅWÉ°T á≤£æe ‘ á«Fƒ°†dG

 ´höûŸ  á∏HÉ≤ŸG  "¢ûà«H  GP"  á≤£æe  øe  ÉbÓ£fGh

 ™éàæeh  "RôJGhƒ∏H"h  "¢ùfójõjQ  ¢ûà«H  GÒªL"
 äGôFÉW  ¢VhôY  âæjR  "¢ûà«H  GÒªL  ¿ƒJGÒ°T"
 IÎa á∏«W Éeƒj 45 IóŸ »HO AÉª°S á«Fƒ°†dG "¿hQódG"
 ¿ƒª«≤ŸGh QGhõdG ™àªà°SG å«M ¥ƒ°ùà∏d »HO ¿ÉLô¡e

 Ωƒ°SôdGh  ≈≤«°SƒŸG  øe  É«eƒj  Ú°Vô©H  Éª¡dÓN

 ÚJhôdGh  á≤FÉa  á«æ≤àH  OÉ©HC’G  á«KÓK  ácôëàŸG

 IôFÉW  300  º°†j  …òdG  ¿GÒ£dG  AÉæKCG  »µ«eÉæjódG

. ¢VôY πc ‘ "¿hQO"

 »a á«Hô©dG á¨∏dG πÑ≤à°ùe ¢ûbÉæJ »Ñ©µdG IQƒf

ÜGOBÓd äGQÉeE’G ¿Gô«W ¿ÉLô¡e

 ôîa ádƒ£H »a z¥ƒØàdG á«YÉHQ{ ó°üëj IôØ¶dG

Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ∫É«LC’G

 áÄ«g ¿CÉ°ûH É¡JÉ«°UƒJ ó©J zábQÉ°ûdG …QÉ°ûà°SG{`H áæéd

äÓ°UƒªdGh ¥ô£dG

¥ƒ°ùà∏d »HO ¿ÉLô¡e ∫ÓN á«Jƒ°Uh á«Fƒ°V kÉ°VhôY Ωó≤J z¿hQO{ IôFÉW 300

 ôjƒ£J ™jQÉ°ûe òØæJ »ÑXƒHCG ájó∏H

QÉ£eC’G √É«e ±ô°U äÉµÑ°T

»Ñ©µdG IQƒf

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ∫ÓN Ú«JGQÉeE’G  øjöTÉædG  á«©ªL â°ûbÉf  

 á«fÉµeEG  É¡JGQGOEG  ¢ù∏éŸ  øeÉãdG  ´ÉªàL’G

 á«fhÎµdE’G ÖàµdG πjƒëàd ójóL ´höûe πªY

 IGOCG  Èà©J  »àdG  "  e-pub  "  ≥«°ùæJ  ¤EG

 GQÉ°ûàfG ÌcC’G »ªbôdG öûæ∏d á«°SÉ«≤dG ≥«°ùæàdG

 á«fhÎµdE’G ÖàµdG IAGô≤d QÉ«©ªc áeóîà°ùŸGh

h  h  Koboh  /∫óæ«c/  πãe  äÉ°üæe  ≈∏Y

 ´höûŸG πªà°û«°S  Éªc ,ÉgÒZh iBooks
 ≈∏Y º¡©∏£J øjöTÉæ∏d á«ÑjQóJ äGQhO ≈∏Y

.OGóàe’G Gò¡d πjƒëàdG á«Ø«c

 ¢ù«FQ ÖFÉf áÑ«°T øH ¿ÉÁEG ´ÉªàL’G ö†M

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ¢SƒµdG  ó°TGQh  á«©ª÷G

 IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y ÚNO øH óªfih á«©ªé∏d

 ƒ°†Y áØ«∏N ájRÉ«dG IQƒàcódGh ¥hóæ°üdG ÚeCG

 ƒ°†Y »Ñ©µdG ˆG óÑYh öùdG ÚeCG IQGOEG ¢ù∏›

.á«©ª÷G ≥jôa AÉ°†YCG øe OóYh IQGOEG ¢ù∏›

 ó«ÑY »∏Y ¬°SCGôJ …òdG - ´ÉªàL’G ¢Vô©à°SGh

 ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG - á«©ª÷G ¢ù«FQ ”ÉM øH

 ¬≤≤M  …òdG  ìÉéædGh  ™jQÉ°ûŸGh  QhÉëŸGh

 øjöTÉædG ºYO ¤EG ±ó¡j …òdG äÉeRC’G ¥hóæ°U

. " ÉfhQƒc " áëFÉL AGôL øjQö†àŸG

 öTÉædG  ≥àdEG  "  ´höûe  π«©ØJ  ¢ûbÉf  Éªc

 á©°SƒJ ±ó¡H á«©ª÷G ¬à≤∏WCG …òdG " »JGQÉeE’G

 º¡d IójóL ¥Gƒ°SCG íàah øjöTÉædG πªY ¥É£f

 äÉ¨d ¤EG á«Hô©dG ÖàµdG áªLôJ IôFGO ™«°SƒJh

 á°üæe ∫ÓN øe âfÎfE’G  ÈY ¿ƒµ«d ⁄É©dG

á«ªbôdG á«©ª÷G

https://www.epa.org.ae/

 íàØàd  en/EPA-Members.aspx
 øjöTÉædG  ΩÉeCG  ±hô¶dG  √òg  ∫ÓNh  ∫ÉéŸG

.⁄É©dG ∫ƒM º¡FGô¶f AÉ≤àd’ Ú«∏ëŸG

 øe Góah á«©ª÷G â∏Ñ≤à°SG ¬JGP ¥É«°ùdG ‘h

 AÉ≤JQ’G πÑ°S ¬©e âãëH ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh

 áYÉæ°U  ôjƒ£J  ¥ÉaBGh  »∏ëŸG  öûædG  ™bGƒH

 äÉMÎ≤ŸG øe á∏ªL â°Vô©à°SG Éªc ,ÜÉàµdG

 "  πãe  É¡H  âeÉb  »àdG  á≤HÉ°ùdG  ™jQÉ°ûŸGh

 "á°üæe  ´höûe"h  "»JGQÉeE’G  öTÉædG  ≥àdG

 á°ûbÉæe  ÖfÉL  ¤EG  "äÉeRC’G  ¥hóæ°U"h

 π°UGƒàdG õjõ©J ≈∏Y ÉgôKCGh á«dhódG äÉcQÉ°ûŸG

.QhÉëŸG øe ÉgÒZh øjöTÉædG ÚH

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ábQÉ°ûdG áæjóe ‘ èeGódG º«∏©àdG IóMh º¶æJ 

 …QÉ÷G  ôjGÈa  ∫ÓN  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d

 á«YƒJ ±ó¡H , èeGódG º«∏©àdG ô¡°T äÉ«dÉ©a

 ÜÓ£dGh ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG äÉÄ«¡dGh ™ªàéŸG

 äÉ°SQÉªŸG  ôjƒ£Jh  èeGódG  º«∏©àdG  Ωƒ¡ØÃ

 ÒaƒJh  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  á∏eÉ°ûdG  á«°SQóŸG

 øe ÜÓ£dG øe áYƒæàe áYƒªéŸ ó«L º«∏©J

 áMÉJEGh á«ægòdG ábÉYE’G hhP ¢UÉî°TC’G º¡æ«H

 QƒeC’G AÉ«dhCGh ÜÓ£dGh Úª∏©ŸG ΩÉeCG á°UôØdG

 á°UÉÿG äÉ«é«JGÎ°S’G ∫ƒM QÉµaC’G ácQÉ°ûŸ

.áëLÉædG á«°SQóŸG ÜQÉéàdGh èeódG õjõ©àH

 IóMƒdG ≈∏Y ±öûŸG …ójQódG AÉYO âë°VhGh

 äGöVÉëŸG øe ójó©dG º°†J ô¡°ûdG äÉ«dÉ©a ¿CG

 /ó©H  øY/  ¢TÉ≤ædG  äÉ≤∏Mh  πª©dG  ¢TQhh

 πÑb Ée äGQÉ¡e/ πãe , èeGódG º«∏©à∏d áªYGódG

 øª°V  º«¶æàdGh  πNóàdG  äÉ«æa/  h  /áHÉàµdG

 /ègÉæŸG áeAGƒeh πjó©J/h /á«Ø°üdG áÄ«ÑdG

 á«ª«∏©àdG äÉÄ«¡dGh Úª∏©ŸG ±ó¡à°ùJ »àdGh

 øe  áYƒª› É¡eó≤jh  ¢SQGóŸG  ‘ ájQGOE’Gh

.∫ÉéŸG øª°V Ú∏eÉ©dG áæjóŸG »°UÉ°üàNG

 á£°ûfCG ô¡°ûdG ∫ÓN º¶æJ IóMƒdG ¿G âaÉ°VCGh

 ÜÓ£dG  öSCG  øY  á«°ùØædG  •ƒ¨°†dG  ∞«Øîàd

 áaÉ°VE’ÉH á«°ùØædG áë°üdG õjõ©Jh Ú›óŸG

 ÜÓ£H á°UÉN ôªæàdG ∫ƒM ájƒYƒJ á£°ûfCG ¤EG

 ∫ÉØWCÓd  á«∏YÉØJ  á£°ûfCGh  á›GódG  ¢SQGóŸG

 ∫ÉØWCG  ™e  èeó∏d  Úë°TôŸG  ábÉYE’G  …hP

 èeódG  äÉ«dÉ©a  øª°V  ¢SQGóŸGh  äÉ°VhôdG

 ºà«°S  ô¡°ûdG  ájÉ¡f  ™eh  »°ùµ©dGh  »Fõ÷G

 IôgÉ¶dG ÒZ äÉbÉYE’ÉH ájƒYƒJ Ihóf º«¶æJ

 ∫ÓN øe äÉbÉYE’G √òg …hP áÑ∏£dG ºYO ±ó¡H

 ™e πeÉ©àdG á«Ø«c ‘ äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ìôW

.äÉbÉYE’G √ò¡d áÑMÉ°üŸG á«°ùØædG äÉHGô£°V’G

:ΩGh  ̀»ÑXƒHG

 •ƒÑî°T  ï«°ûdG  áæjóe  â∏é°S

 ∫hC’G  ΩÉ©dG  ∫ÓN  á«Ñ£dG

 ∞dCG  270 øY  ójõj  Ée  É¡MÉààa’

 âeóbh á«LQÉÿG É¡JGOÉ«©d IQÉjR

 øe ÌcC’ á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN

 äôLCG Éªc »∏NGO ¢†jôe ∞dCG 17

 ÇQGƒ£dG º°ùb ‘ á∏LÉY äÓNóJ

 ∞dCG 94 øY ójõj ÉŸ ICÉ°ûæŸG ‘

 ÌcCG  AGôLEG  äó¡°T  Éªc  ,  ¢†jôe

 ‘ ÉÃ á«MGôL á«∏ªY 8500 øe

 ¤hC’G  Iôª∏d  iô oŒ  äÉ«∏ªY  ∂dP

 QÉ¶æŸG πãe á≤£æŸG iƒà°ùe ≈∏Y

 Ò¶æJh  á≤«bódG  AÉ©eCÓd  »Ñdƒ∏dG

 AÉcòdG  á«æ≤J  IóYÉ°ùÃ  ¿ƒdƒ≤dG

.»YÉæ£°U’G

 •ƒÑî°T  ï«°ûdG  áæjóe  ó¡°ûJ

 äÉ«Ø°ûà°ùe  ÈcCG  ióMEG  á«Ñ£dG

 äÉeóN  Ëó≤àd  äGQÉeE’G  ádhO

 áLô◊G ä’Éë∏d á«ë°üdG ájÉYôdG

 ≈∏Y  πeÉc  ΩÉY  Qhôe  Ió≤©ŸGh

 OQGƒŸG ΩGó≤à°SG ‘ É¡JÉ«∏ªY ¥ÓWEG

 äGAÉØµdGh êÓ©dG ¥ôWh äGÈÿGh

 ™ªàéŸG ójhõàd á≤£æª∏d á«ŸÉ©dG

 Qƒ£àe  á«ë°U  ájÉYQ  ΩÉ¶æH

 áeó≤àŸG  ájôjöùdG  äGÈÿG  ôaƒj

 øª°V ≈°Vôª∏d á≤FÉØdG ÜQÉéàdGh

 »ÑXƒHCG ácöT ÚH ∑Î°ûe ´höûe

 "áë°U"  á«ë°üdG  äÉeóî∏d

."∂æ«∏c ƒjÉe"h

 »ª«©ædG  ⁄É°S  IOÉ©°S  ∫Ébh

 »ÑXƒHCG ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 :"áë°U"  á«ë°üdG  äÉeóî∏d

 iôcòdÉH  ÉæJ’ÉØàMG  ™e  ÉæeGõJ

 áæjóe  AÉ°ûfE’  ¤hC’G  ájƒæ°ùdG

 É«dÉY øªã of á«Ñ£dG •ƒÑî°T ï«°ûdG

 áªq«≤dG  ICÉ°ûæŸG  √òg  äÉªgÉ°ùe

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  áeƒ¶æe  øª°V

 É¡eGó≤à°SG øe kAGóàHGh .á≤£æŸG ‘

 áªFÉb  IôµàÑe  á«LÓY  Ö«dÉ°SCG

 ¤EG OÓÑdG ¤EG áàÑã oŸG áHôéàdG ≈∏Y

 á«∏ëŸG  á«Ñ£dG  äGOÉ«≤dG  ÖjQóJ

 πÑ≤à°ùª∏d  kGOGó©à°SG  Égôjƒ£Jh

 ádÉ©ØdG  áHÉéà°SÓd  k’ƒ°Uhh

 ¢Sqôµ oJ  ,™ªàéŸG  äÉLÉ«àM’

 á«Ñ£dG  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  áæjóe

 á«ë°U  ájÉYQ  Òaƒàd  ÉgOƒ¡L

 ‘  ôªãà°ùJh  ¢†jôŸG  ÉgQƒfi

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ΩÉ¶æH  AÉ≤JQ’G

 áfÉµe ï«°SôJh äGQÉeE’G ádhO ‘

.êÓ©∏d á«ŸÉY á¡Lƒc »ÑXƒHCG

 ï«°ûdG  áæjóe  ¥ÓWEG  ¿G  ±É°VCGh

 øeGõJ É¡JÉ«∏ª©d á«Ñ£dG •ƒÑî°T

 19-ó«aƒc  áëFÉL  »°ûØJ  ™e

 äÉeóî∏d  »ÑXƒHCG  ácöT  q‹ƒJh

 áHÉéà°S’G ΩÉeR "áë°U" á«ë°üdG

 äó°ûM  å«M  áëFÉ÷G  QÉ°ûàf’

 á«Ñ£dG  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  áæjóe

 áHÉéà°SG  π«©Øàd  É¡JÉfÉµeEG

 ájÉYôdG áµÑ°T ™e á≤°ùæeh á©jöS

 ±GöTEG  â–h OÓÑdG  ‘ á«ë°üdG

 äÉeRC’Gh ÇQGƒ£∏d áHÉéà°S’G ≥jôa

 ÚH ácGöûdG QÉWEG ‘h ..ádhódG ‘

 â∏°Uh  "áë°U"h  "∂æ«∏c  ƒjÉe"
 ∫ÓN IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ¤EG

 º°†J áYƒª› »°VÉŸG ƒjÉe ô¡°T

 Ú°VôªŸGh AÉÑWC’G øe É k°üî°T 91

 ƒjÉe"  ‘ Ú«ë°üdG  øjóYÉ°ùŸGh

 áæjóe  äGQób  á©°Sƒàd  "∂æ«∏c

 AÉ≤JQ’Gh  á«Ñ£dG  •ƒÑî°T  ï«°ûdG

 »àdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  iƒà°ùÃ

.≈°Vôª∏d É¡eó≤J

 »L  QƒàcódG  ∫Éb  ¬à¡L  øe

 ‘  ‹hódG  ¢ù«FôdG  ôµjO  ¿ƒ£fCG

 ºYódG  π°†ØH  ¬fG  "∂æ«∏c  ƒjÉe"

 äGQÉeE’G  ádhO  IOÉ«b  ¬eó≤J  …òdG

 ‘  ÉæFÉcöT  ™e  ¿hÉ©àdÉHh

 ôjƒ£àH  ÉæeGõàdG  ócDƒf  "áë°U"
 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  Iõ«ªàe  IQÉæe

 ióŸG Ió«©H ájDhQ ™e á≤£æŸG ‘

 ï«°ûdG  áæjóe  πjƒëàd  ±ó¡J

 á∏°†Øe á¡Lh ¤EG á«Ñ£dG •ƒÑî°T

.á«Ñ£dG IófÉ°ùŸGh êÓ©dG »≤∏àd

 π«¨°ûàd  ∫hC’G  ΩÉ©dG  ¿G  ™HÉJh

 á«Ñ£dG  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  áæjóe

 á«°SÉ°SC’G  öUÉæ©dG  πqµ°ûJ  ó¡°T

 ∫É≤àf’G  ÈY  ∑Î°ûŸG  ´höûª∏d

 ÖgGƒª∏d  ¢ù∏°ùdGh  ôªà°ùŸG

 π°†aCG  Òaƒàd  áaô©ŸGh  äGÈÿGh

 ™ªàéª∏d  á«ë°üdG  ájÉYôdG  πÑ°S

 äGAÉØµdG  πYÉØJ  π°†ØH  ∂dPh

 õ«ªàdG  áaÉ≤K ™e áeOÉ≤dG  á«dhódG

 »°ü°üîàe  ÜÉ°ùàcGh  á«æWƒdG

 á≤£æŸG  ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCÉH IöTÉÑe áaô©e

.∫ÉéŸG Gòg ‘ á«dhódG

 áæjóe  á∏°UGƒe  ™e  …RGƒàdÉHh

 Ëó≤J  á«Ñ£dG  •ƒÑî°T  ï«°ûdG

 ÌcC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉeóN

 kÉ°†jCG áeõà∏e »¡a ™ªàéª∏d kGQƒ£J

 õcôªc  »ÑXƒHCG  áfÉµe  ï«°SÎH

 çÉëHC’Gh »Ñ£dG º«∏©àdGh QÉµàHÓd

 IOƒ÷G äÉjƒà°ùe »gÉ°†J á≤jô£H

 øe  ∂dPh  "∂æ«∏c  ƒjÉe"  ‘

 öUÉæ©dG  èeO  ≈∏Y  πª©dG  ∫ÓN

 ,É¡jód Ióªà©ŸG áKÓãdG á«°SÉ°SC’G

 ,º«∏©àdGh åëÑdGh á°SQÉªŸG ;»gh

 ¢UÉÿG  π«¨°ûàdG  êPƒ‰  øª°V

 á«Ñ£dG  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  áæjóÃ

 ájôjöS  ájÉYQ  Ëó≤àd  kÉ«©°S

 ¤EG  ÉÑæL  πª©J  IOƒ÷G  á«dÉY

 á«Ñ∏àd º«∏©àdGh çÉëHC’G ™e ÖæL

 áeRÓdG  á«ë°üdG  äÉLÉ«àM’G

.≈°Vôª∏d

 öUÉf  QƒàcódG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øeh

 áæjóŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¢TÉªY

 Éfó¡°T  á«Ñ£dG  •ƒÑî°T  ï«°ûdG

 ÉæJÉ«∏ªY ¥ÓWE’ ∫hC’G ΩÉ©dG ∫ÓN

 CGóH  å«M  äGRÉ‚E’G  øe  kGÒãc

 "áë°U"  ™e  πeÉµàŸG  Éæ≤jôa

 ΩÉeCG ≥jô£dG ó«¡“ ∂æ«∏c ƒjÉe"h

 á«Ñ£dG  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  áæjóe

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  á¡Lh  íÑ°üàd

 á≤£æŸG  ‘  á∏°†ØŸGh  á∏eÉµàŸG

 º«ª°U ‘ ≈°VôŸG ájÉYQ ™°Vh ™e

 AóÑd ÉæJGOGó©à°SG ™eh ..ÉæJÉeÉªàgEG

 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ‘ ÊÉãdG ÉæeÉY

 á≤£æŸG  ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 áeƒ¶æe  AÉ°ûfEÉH  ÉæeGõàdG  ócDƒf

 õcôJ ÉeÉ“ á∏eÉµàe á«ë°U ájÉYQ

 ¢†jôŸG  áHôŒ  ≈∏Y  É¡àjƒdhCG

 Qƒ£J  ™eh  ..Iõ«ªàŸG  É¡éFÉàfh

 ‹ƒf ÉæfEÉa á«ë°üdG ájÉYôdG ó¡°ûe

 äGQƒ£àdG  ≥«≤–  ƒëf  ÉæeÉªàgG

 á«Yƒf ø°ù– »àdG ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh

 á«Ñ£dG äÉLÉ«àM’G »Ñ∏Jh IÉ«◊G

 Éªc  á≤£æŸG  ‘  É kMÉ◊EG  ÌcC’G

 ≈°Vôª∏d ôªà°ùŸG ∞«≤ãàdÉH Ωõà∏f

 øY  kÓ°†a  á«FÉbƒdG  áë°üdG  ∫ƒM

 Éæjód á«dÉ◊G á∏eÉ©dG iƒ≤dG ôjƒ£J

 »«FÉ°üNCG øe πÑ≤à°ùŸG π«L AÉæHh

.á«ë°üdG ájÉYôdG

 ™bGƒH AÉ≤JQ’G πÑ°S åëÑJ zø««JGQÉeE’G øjô°TÉædG{

»∏ëªdG ô°ûædG

èeGódG º«∏©àdG ô¡°T º¶æJ á«fÉ°ùfE’G äÉeóîdG áæjóe

á≤FÉØdG á«ë°üdG ájÉYô∏d Iõ«ªàe IQÉæe ..á«Ñ£dG •ƒÑî°T áæjóe



حتدث عبد الرزاق هيفتي، طبيب 

املحلي املغربي، على الإ�صابة 

الت���ي تعر�ض له���ا الالعب اآدم 

النفاتي، خالل مباراة زامبيا.

املحل���ي  املنتخ���ب  وتاأه���ل 

املغربي اإىل ن�صف نهائي كاأ�ض 

املقامة  للمحليني،  اأفريقيا  اأمم 

عقب  الكام���رون،  حالًي���ا يف 

فوزه على زامبيا، بنتيجة )3-

1(، اأم�ض الأول الأحد.

وق���ال هيفت���ي يف ت�رصيحات 

لقناة الريا�صية "النفاتي ي�صكو 

من اإ�صابة على م�صتوى الفخذ، 

كان م���ن ال����رصوري تغي���ره 

ب�صبب الأمل الذي �صعر به".

واأ�ص���ار اإىل اأنه ح�صب الفح�ض 

الطب���ي الأول الذي خ�ص���ع له 

الالعب، فاإنه ل���ن يكون جاهًزا 

خلو�ض املباريات املقبلة.

�صيخ�ص���ع  "النفات���ي  ون���وه 

لفح����ض معم���ق، لتحديد مدة 

غيابه، لكن ح�ص���ب املعلومات 

الأوىل، فاإن غي���اب الالعب لن 

يقل عن اأ�صبوعني اأو 3 اأ�صابيع".

ويالقي منتخب املغرب، نظره 

الكامروين، يف ن�ص���ف نهائي 

كاأ����ض اأمم اأفريقي���ا للمحليني، 

يوم غد الأربعاء.
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مهلة لأندية الإمارات 

ب�ساأن ا�ست�سافة 

مجموعات اأبطال اآ�سيا

منح احت���اد الكرة الإماراتية، اأندية �ص���باب 

الأهلي وال�صارقة والوحدة والعني، امل�صاركة 

يف دوري اأبطال اآ�ص���يا 2021، مهلة 3 اأيام، 

للرد النهائي بخ�ص���و�ض رغبة اأي منهم يف 

ا�صت�صافة اإحدى جمموعات البطولة.

وجاء ذلك خالل الجتماع الذي عقده احتاد 

الك���رة الإمارات���ي اأم����ض الأول ، مع ممثلي 

الأندية الأربع���ة، حتى تتم خماطبة الحتاد 

الآ�صيوي للكرة، بالقرار النهائي وفق املواعيد 

املحددة.

وعر����ض احت���اد الك���رة الإمارات���ي، �رصوط 

ومعاير ا�صت�صافة اإحدى املجموعات اأو اأكرث 

وفق خطاب الحتاد الآ�ص���يوي، مبناف�ص���ات 

منطقة غرب اآ�ص���يا املقررة م���ن 14 اإىل 30 

اأبريل/ ني�صان 2021، بنظام التجمع.

وعقد الجتماع التن�صيقي، مع الأندية الأربعة، 

بح�ص���ور حممد عب���د اهلل ه���زام الظاهري، 

الأمني العام لحتاد الك���رة، واإبراهيم النمر 

الأمني العام امل�صاعد لل�صوؤون الفنية، ووليد 

احلو�صني، املدير التنفيذي لرابطة املحرتفني.

فيما مث���ل الأندية، اإبراهيم عبد امللك، نائب 

رئي�ض جمل����ض اإدارة �رصكة �ص���باب الأهلي 

للك���رة، وخال���د الهنائي، املدي���ر التنفيذي 

للوحدة، و�صلطان را�صد م�رصف الفريق بنادي 

الع���ني، ووحيد عرف���ات، املدي���ر التنفيذي 

ل�رصكة ال�صارقة للكرة.

وتن���اول الجتم���اع الذي عقد ع���ر تقنية 

الت�ص���ال املرئي عن بعد، اجلوانب اخلا�صة 

مب�ص���اركة الأندي���ة يف الن�ص���خة املقبل���ة 

للبطول���ة، والتي ت�ص���هد للم���رة الأوىل يف 

تاريخها، م�صاركة 40 ناديا، مت توزيعهم على 

10 جمموع���ات، بواقع 5 جمموعات ملنطقة 

غرب اآ�صيا، ومثلها ملنطقة �رصق اآ�صيا.

ومن جهته، اأكد حممد عبد اهلل هزام، حر�ض 

جمل�ض اإدارة الحتاد، برئا�صة ال�صيخ را�صد بن 

حميد النعيمي، على توفر كل الحتياجات 

اخلا�صة مب�صاركة اأندية الإمارات يف البطولة، 

وتق���دمي الدعم الكامل لهم ل�ص���مان الظهور 

ب�صورة تعك�ض مدى تطور الكرة الإماراتية.

الجزيرة ينهي عقد عمر عبد الرحمن »عموري«
ب�ص���كل  الإماراتي  اأعلن اجلزي���رة 

مفاج���ئ، اإنهاء تعاقده مع الالعب 

"عم���وري"،  الرحمن  عم���ر عب���د 

بالرتا�صي.

وتوجه���ت اأ�رصة النادي بال�ص���كر 

لالعب عل���ى كل م���ا قدمه خالل 

الف���رتة املا�ص���ية، ومتن���ت ل���ه 

التوفي���ق يف م�ص���رته الحرتافية 

وال�صخ�صية.

وجاء اإنهاء التعاقد مع "عموري"، 

قبل �صاعات قليلة من اغالق باب 

القيد ال�ص���توي ، ويف الوقت الذي 

يخ�ص���ع في���ه الالع���ب لرنامج 

عالجي من اإ�صابة تعر�ض لها يف 

بداية املو�صم.

ومل يك�ص���ف عن م�ص���تقبل النجم 

الأب���رز يف الك���رة الإماراتي���ة يف 

بداأ  وال���ذي  الأخ���رة،  ال�ص���نوات 

م�ص���وار التاألق يف �صفوف العني، 

قب���ل خو�ض جترب���ة احرتافية يف 

�صفوف الهالل ال�صعودي، ثم انتقل 

اإىل اجلزيرة يف �ص���فقة انتقال حر 

املو�صم املا�صي.

مل ي�ص���هد دوري اخلليج العربي، 

تغيرا كب���را على جدول الرتتيب 

مع نهاية اجلولة 14، لكنه �ص���هد 

تقا�صم كورونادو ويلتون �صواريز، 

لعبي ال�ص���ارقة، ل�ص���دارة قائمة 

الهدافني ب�11 هدفا لكل منهما.

كما �صهدت اجلولة عددا كبرا من 

الالفت  والتاألق  اجلميلة،  الأهداف 

لعدد من الالعبني على امل�ص���توى 

وا�صتمرار �صحوة عجمان  الفردي، 

بتحقي���ق النت�ص���ار الثاين على 

التوايل، ليفر�ض ال�ص���تقرار نف�صه 

على �رصاع القمة والقاع.

ويف اأول ظهور له بقمي�ض الوحدة، 

�رصق عمر خربني، الأ�ص���واء اأمام 

حت���ا، باإحرازه هدفني و�ص���ناعة 

لثالث، ليفوز الوحدة )1-4(.

وح�ص���د الوحدة 3 نقاط، رفع بهم 

ر�ص���يده اإىل 22 نقط���ة، واحتفظ 

باملركز ال�صابع، بفارق املواجهات 

املبا�رصة عن �صباب الأهلي.

بينم���ا م���ا ي���زال حت���ا بقيادة 

مدي���ره الفني ال�رصب���ي فالدمير 

فرموزيت����ض، عن���د نقطت���ني يف 

املركز ال�14 »الأخر«.

وحق���ق عجمان انت�ص���اره الثاين 

على التوايل، وجاء على ح�ص���اب 

الظف���رة )2-1(، ولتك���ون امل���رة 

الأوىل التي يحقق فيها انت�صارين 

متتالي���ني، منذ اأن اأنهى مو�ص���م 

عل���ى  بفوزي���ن   ،2019-2018

الإمارات والظفرة.

 9 اإىل  ورف���ع عجم���ان ر�ص���يده 

الثاين ع�رص،  نقاط، واحتل املركز 

وتخل�ض م���ن املركز الثالث ع�رص 

قب���ل الأخر، وال���ذي بقى مالزمه 

ط���وال ال���دور الأول، فيم���ا جتمد 

ر�صيد الظفرة عند 16 نقطة، وبقي 

يف املركز العا�رص.

وتفوق اجلزيرة على �صيفه الن�رص 

)3-0(، ومل يكن ليحدث ذلك لول 

التفوق الدفاعي اأي�ص���ا، لين�ص���م 

اجلزيرة للن�رص وبني يا�ض، كاأكرث 

الفرق خروجا ب�ص���باك نظيفة يف 

 6 الدوري هذا املو�ص���م بر�ص���يد 

مباريات.

ورفع اجلزيرة ر�صيده اإىل 30 نقطة، 

معززا وج���وده يف املركز الثاين، 

و�ص���قط الن�رص للمرك���ز اخلام�ض 

ب� 24 نقط���ة، وبفارق املواجهات 

املبا�رصة عن العني، والذي �ص���عد 

للمركز الرابع، بتعادله )2-2( مع 

م�ص���يفه خورفكان، والذي خطف 

اأول تع���ادل ل���ه اأم���ام العني يف 

تاريخ الدوري.

ومل يجد �ص���باب الأهلي، �صعوبة 

يف حتقي���ق الف���وز على �ص���يفه 

احتاد كلب���اء )2-0(، ليكون رابع 

انت�صاراته على التوايل اأمام احتاد 

كلباء بال���دوري، ولكن هذه املرة 

لالعبيه حممد  ن���ادرة  باأه���داف 

جمعة وماجد ح�صن.

و�ص���جل جمعة، اأول هدف راأ�ص���ي 

ل�ص���باب الأهل���ي يف مرمى احتاد 

كلباء منذ دي�ص���مر/كانون الأول 

2014، عندم���ا �ص���جل �ص���املني 

خمي�ض، و�ص���جل ماجد ح�صن اأول 

اأهدافه منذ اأبريل/ني�ص���ان 2013 

عندما �صجل اأمام بني يا�ض.

ورفع �صباب الأهلي ر�صيده اإىل 22 

نقطة، واحتفظ مبركزه ال�ص���اد�ض، 

وجتمد ر�ص���يد احت���اد كلباء عند 

19 نقطة، وبقي باملركز التا�ص���ع، 

والغريب اأن �ص���باب الأهلي لحت 

له فر�ص���تني فقط �ص���جلهما، ومل 

تكن هناك �ص���وى فر�ص���ة واحدة 

لل�صيف.

وجنا ال�ص���ارقة بفوز �صعب على 

�ص���دارته  ليعزز   ،)2-3( الفجرة 

لرتتيب الدوري بر�صيد 35 نقطة، 

ويرتاج���ع الفج���رة اإىل املرك���ز 

الأخر«  »قب���ل  ع����رص  الثال���ث 

بر�صيد 7 نقاط.

الغيابات  ورغم  الو�ص���ل،  ومتكن 

الكثرة عن �صفوفه ب�صبب فرو�ض 

كورونا، من الفوز على بني يا�ض 

)2-0(، لي�صل اإىل 20 نقطة ويبقى 

باملركز الثامن، ويتجمد بني يا�ض 

عند 26 نقطة باملركز الثالث.

- اأكرث م���ا ميز الوحدة اأمام حتا، 

دقة الت�ص���ديد، بعدما �صدد لعبيه 

9 ك���رات، 7 منه���ا كان���ت على 

املرمى، بدقة %78.

خربين ي�سرق الأ�سواء.. والحمادي ينهي 
�سطوة البرازيليين

هيفتي يو�سح طبيعة اإ�سابة النفاتي

ي�صعى مان�ص�صرت يونايتد، للتعاقد مع 

جنم اإ�ص���بيلية، خالل فرتة النتقالت 

ال�ص���يفية، لتعزيز �صفوف الفريق يف 

املو�صم املقبل.

وبح�صب �صحيفة "ماركا" الإ�صبانية، 

فاإن الرنويجي اأويل جونار �صول�صكاير، 

يونايت���د، معجب  مان�ص�ص���رت  مدرب 

للغاية بالفرن�ص���ي جيولي�ض كوندي 

مدافع اإ�صبيلية، حيث يرى اأنه ال�رصيك 

املثايل لهاري ماجواير يف خط الدفاع.

واأ�ص���افت اأن مان�ص�صرت �صيتي حاول 

التعاق���د م���ع كون���دي يف ال�ص���يف 

ا بقيمة 55 مليون  املا�صي، وقدم عر�صً

يورو، اإل اأن الفريق الأندل�صي رف�صه.

ولفت���ت ال�ص���حيفة اإىل اأن اليونايتد 

م�ص���تعد الآن لتقدمي عر�ض بقيمة 70 

مليون يورو ل�ص���م املدافع الفرن�صي 

ال�ص���اب، م�صرة يف الوقت ذاته اإىل اأن 

ال�رصط اجلزائي يف عقد الالعب هو 90 

مليون يورو.

اأيام قليلة تف�ص���ل ع�ص���اق كرة القدم عن مناف�صات كاأ�ض 

العامل لالأندية، التي ت�صت�صيفها العا�صمة القطرية الدوحة 

خالل الفرتة بني 4 و11 فراير/�صباط املقبل.

وتخو�ض الأندية املتّوجة بدوري الأبطال يف 5 من الحتادات 

القارية ال�صتة، اإىل جانب نادي الدحيل، ممثل البلد امل�صيف، 

7 مباريات حل�صم الفائز بلقب الن�صخة 17 من البطولة التي 

تاأجلت عن موعدها يف دي�صمر/كانون اأول املا�صي؛ ب�صبب 

جائحة كورونا.

وت�ص���هد الن�صخة احلالية م�ص���اركة "الدحيل )ممثل الدولة 

امل�صت�ص���يفة(، والأهل���ي امل�رصي )بطل اأفريقي���ا(، وبايرن 

ميونخ )بط���ل اأوروبا(، واأول�ص���ان هيونداي )بطل اآ�ص���يا(، 

وتيجري�ض اأونال )بطل كونكاكاف(، بالإ�صافة اإىل باملرا�ض 

بطل اأمريكا اجلنوبية.

ول ُتع���د قطر البلد العربي الوحي���د، الذي حاز على �رصف 

تنظي���م مونديال الأندية، حيث �ص���بقها املغرب والإمارات 

ا. اأي�صً

وباتت املالعب العربية، متيمة ح���ظ اأبطال اأوروبا، حيث 

يظفر بطل القارة العجوز باللقب، كلما اأقيمت البطولة يف 

بلد عربي.

حظيت الإمارات ب�رصف ا�صت�ص���افة املوندي���ال كاأول دولة 

عربية حتت�صن البطولة عام 2009.

ومّثل الأهلي )�ص���باب الأهلي دبي حالًيا(، البلد امل�صيف، 

بعدما ُتوج بطاًل للدوري الإماراتي، لكنه تعر�ض للخ�صارة 

يف مبارات���ه الأوىل على يد اأوكالند �ص���يتي )0-2(، ليودع 

البطولة مبكًرا.

مان�س�ستر يونايتد يتاأهب ل�سم 
هدف ال�سيتي

 المالعب العربية تميمة حظ اأوروبا في مونديال الأندية

تلق���ى رونالد كوم���ان، املدي���ر الفني 

لر�صلونة، نباأ �صعيًدا من تدريبات فريقه 

التح�صرية ا�صتعداًدا ملواجهة غرناطة، 

يف اإطار مناف�صات ربع نهائي كاأ�ض ملك 

اإ�صبانيا.

ويحل البار�صا �صيًفا ثقياًل على غرناطة، 

م�ص���اء غد الأربعاء عل���ى ملعب نويفو 

لو�ض كارميني�ض، بحًثا عن خطف بطاقة 

التاأهل للدور ن�صف النهائي.

وذكرت �ص���حيفة "�ص���بورت"، اأن فريق 

بر�صلونة عاد اإىل التدريبات �صباح اأم�ض 

الإثنني، حيث �صهد املران م�صاركة جميع 

لعبي الفريق الأول املتاحني حتت اإمرة 

كومان. واأ�ص���افت اأن التدريبات �صهدت 

عودة �صرجينو دي�ص���ت، الظهر الأمين 

للفري���ق، والذي ح�رص جل�ص���ة الإفاقة، 

وتدرب مع بقية املجموعة.

ولفتت ال�ص���حيفة اإىل اأن دي�ص���ت ميكن 

اأن ين�صم لقائمة بر�ص���لونة يف مباراة 

غرناطة، اأو مباراة ريال بيتي�ض بالدوري 

الإ�صباين نهاية الأ�صبوع املقبل.

وكان الظه���ر الأمريك���ي قد عانى من 

اإ�صابة يف نهائي ال�صوبر الإ�صباين اأمام 

اأتلتي���ك بيلب���او يف 17 يناير/كانون 

ثان املا�صي، اأبعدته عن امل�صاركة يف 

املباريات املا�صية.

نباأ �سعيد لكومان قبل لقاء 

غرناطة



اأبوظبي-الوحدة:

اأطلع �س���عادة حممد بن ثعلوب الدرعي 

رئي����س احت���اد الإم���ارات للم�سارع���ة 

واجلودو عل���ى الرتتيبات وال�ستعدادات 

التي تقوم بها �س���عبة اجل���ودو لقامة 

بطول���ة الإم���ارات املفتوح���ة للجودو 

لفئ���ة ال�س���باب التي ينظمه���ا الحتاد 

ي���وم اجلمعة 12فرباير املقبل ب�س���الة 

ن���ادي احتاد كلب���اء باملنطقة ال�رشقية 

�سم���ن برنامج الحت���اد ملو�سم 2020 

الفئ���ات  ت�سته���دف  2021،والت���ي   –

العمري���ة التي متثل م�ستقب���ل اللعبة.. 

واأكد الدرعي - ب���اأن جناح نادي احتاد 

كلب���اء يف تنظيم بطول���ة دوري اأبطال 

الإمارات للج���ودو لل�سباب التي اأقيمت 

الأ�سبوع املا�س���ي بنف�س ال�سالة كانت 

حافزا م�سجعا لتنظيم البطولة اجلديدة 

الت���ي ياأت���ي قيامها وفق���ا للرتتيبات 

الحرتازية والربتوكول ال�سحي الذي اأكد 

على ����رشورة التباعد الجتماعي خالل 

مناف�سات البطول���ة مبا ي�سمن ال�سالمة 

للجمي���ع ،بع���د اأن �ساهم���ت الأندي���ة 

امل�سارك���ة يف تنفي���ذ تل���ك الإجراءات 

الحرتازية.

من جان���ب اآخر – يتوا�س���ل الت�سجيل 

للم�سارك���ة يف البطول���ة وفقا لالئحة 

الفنية والتنظيمية للبطولة التي عممتها 

اللجن���ة املنظم���ة على كاف���ه الأندية 

،والت���ي اأكدت على م�سارك���ة الالعبني 

امل�سجل���ني يف الأندية الأع�ساء، وحتدد 

م�س���اء يوم الأحد املقب���ل  2/7  موعدا 

نهائيا للت�سجيل عرب الرابط “

 واأك���دت لئحة البطول���ة على �رشورة 

اإبراز �سهادة اللياق���ة ال�سحية و�سهادة 

 ) -PCR 19 -فح�س الكورونا  )كوفيد

والتاأكد من �سلبية النتيجة عند �سعود 

املي���زان املقرر له م�س���اء يوم اخلمي�س 

2/11 مبقر نادي احتاد كلباء م�ست�سيف 

البطولة، وحتددت البطولة لفئات اأعمار 

حتت 18-19-20 �سنة ومواليد 2001 ، 

2002 ، 2003 ، اأم���ا الأوزان فقد حتددت 

بتحت55 كجم، 60 كجم ، 66 ، 73 ،81 

، 90 ، حت���ت 100 ، وف���وق 100 كجم ، 

و�ستك���ون امل�سارك���ة مفتوح���ة لكافه 

الأندي���ة) كل امل�سجل���ني يف ك�سوفات 

الأندية ( نظ���را للظ���روف ال�ستثنائية 

ال�سحية.

الرباط ــ وام:

 انتزع الرامي الإماراتي �سيف بن فطي�س 

امليدالي���ة الف�سي���ة يف بطول���ة اجلائزة 

الكربى الدولية للرماية لفئة "ال�سكيت" 

التي اختتم���ت مناف�ساتها مبيدان الفلني 

بالعا�سمة املغربي���ة الرباط م�ساء اأم�س 

الأول مب�سارك���ة نخبة اأبط���ال العامل من 

خمتلف القارات.

و�سجل ابن فطي����س 71 من 75 طبقا يف 

اليوم الأول، و47 من 50 يف اليوم الثاين، 

ومل يتف���وق عليه �ساحب املركز الأول اإل 

بفارق حمدود للغاية بعد تاأهل الطرفني 

اإىل الدور النهائي.

وعن ه���ذا الإجناز قال �سي���ف بن فطي�س 

يف ت�رشيحات���ه لوكالة انب���اء الإمارات" 

وام": " مكا�سبي كثرية من هذه البطولة، 

لأنها �سهدت اأول ع���ودة دولية بعد فرتة 

توقف طويلة وتعلي���ق للمناف�سات ملدة 

عام كامل، كم���ا اأنني �سعرت بالطمئنان 

عل���ى م�ست���واي يف ظل م�سارك���ة اأبطال 

الع���امل يف احلدث وتفوق���ي عليهم، ول 

�سيم���ا اأن البطولة �سه���دت م�ساركة عدد 

من اأبط���ال العامل املتاأهل���ني لأوملبياد 

طوكيو، كم���ا ح�سلت على نقاط تاأهيلية 

لأوملبياد طوكيو من هذه البطولة املهمة 

التي اأقيمت حت���ت اإ�رشاف الحتاد الدويل 

للرماي���ة، و�ساأ�ستمر يف امل�ساركة بباقي 

اجل���ولت التاأهيلية املقبل���ة حل�سد اأكرب 

ع���دد من النق���اط، وا�ستع���ادة الأمل يف 

التاأه���ل لأوملبياد طوكي���و باعتبار ذلك 

حلم من اأحالمي يف عام 2021".

وعن امل�ست���وى العام للرماة يف البطولة 

ومدى تاأثرهم بتعليق امل�ساركات الدولية 

عل���ى خلفي���ة جائحة كورون���ا .. اأو�سح 

ابن فطي����س:" امل�ستوى الع���ام يوؤكد اأن 

اجلميع افتقدوا بع���د اجلزئيات اخلا�سة 

بالدقة، والرتكيز، واملرونة واأدى ذلك اإىل 

تقارب امل�ستوي���ات، وا�ستعال املناف�سة، 

وقد ف���از باملرك���ز الأول الرامي القطري 

را�سد حمد، فيما حققت اأنا املركز الثاين، 

وح���ل الإ�سباين بطل العامل جوزيه جوان 

اأرامبورو، وحل يف املرك���ز الرابع البطل 

الرو�س���ي �سريجي دي م���ني، ويف املركز 

اخلام�س ح���ل مواطنه الرو�سي األيك�ساندر 

زميلني".

وتاب���ع :" قرار �سف���ري للم�ساركة مل يكن 

�سهال، يف ظل الظروف احلالية والإجراءات 

الحرتازي���ة املتبعة يف ال�سف���ر والتنقل، 

وبناء عليه فقد تاأخر و�سويل اإىل الرباط 

حتى تاريخ 26 يناير، ومل اأتدرب اإل مرة 

واح���دة على ميدان املناف�سة قبل انطالق 

البطول���ة بي���وم واحد حي���ث مت تطبيق 

الإج���راءات الحرتازي���ة مبنته���ى الدقة، 

لكني كنت قد ا�ستفدت من مع�سكر العني 

الق�سري، ورفعت معدلت تركيزي مل�ستوى 

مميز، وا�ستعدت جانبا كبريا من مهاراتي 

فيه، واأعترب اأن ه���ذه البداية هي الأف�سل 

يل يف ع���ام 2021، لأنها اأحيت اأملي يف 

التاأهل لأوملبياد طوكيو، و�سجعتني على 

امل�سارك���ة يف باق اجل���ولت التاهيلية، 

واأطلعتني على م�ستوى اأبطال العامل.

اأبوظبي  ــ وام :

 حت���ت رعاي���ة �سم���و ال�سيخة 

فاطم���ة بن���ت مب���ارك رئي�سة 

الحتاد الن�سائ���ي العام رئي�سة 

لالأموم���ة  الأعل���ى  املجل����س 

الأعل���ى  الرئي�س���ة  والطفول���ة 

"اأم  الأ�رشية  التنمي���ة  ملوؤ�س�سة 

الإم���ارات" .. تنطل���ق مناف�سات 

الن�سخة الثامنة لكاأ�س اأكادميية 

فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز 

احلواجز يف الفرتة من 18 حتى 

20 فرباير 2021، وذلك يف نادي 

اأبوظبي للفرو�سية.

ن�سختها  البطول���ة يف  وتق���ام 

الثامنة يف ظل اهتمام ومتابعة 

من ال�سيخ���ة فاطمة بنت هزاع 

بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

اإدارة اأكادميي���ة فاطم���ة بن���ت 

مبارك للريا�سة الن�سائية رئي�سة 

ن���ادي اأبوظب���ي ون���ادي العني 

لل�سيدات، وبتنظيم من اأكادميية 

فاطم���ة بنت مب���ارك للريا�سة 

اأبوظبي  الن�سائية ودعم جمل�س 

الريا�سي بالتع���اون مع احتاد 

الإم���ارات للفرو�سي���ة والحتاد 
ال���دويل للفرو�سية، وبرعاية من 

ا�سطبالت ال�رشاع، لوجنني.

الفار�س���ات  الكاأ����س  ويجم���ع 

والفر�س���ان م���ن ح���ول العامل 

ليتناف�سوا على اللقب على مراأى 

م���ن اجلمهور ال���ذي يجتمع كل 

عام لال�ستمت���اع بهذه الريا�سة 

التي تعك�س اأ�سالة ثقافتنا.
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ال�سارقة ــ الوحدة:

اأنهت هيئ���ة تطوير معايري العمل 

لنطالق  ال�ستع���دادات  بال�سارقة 

الن�سخ���ة الرابع���ة م���ن بطول���ة 

يوم  العمالية،  الريا�سية  ال�سارقة 

اجلمع���ة، اخلام�س من �سهر فرباير 

احل���ايل، وت�ستمر حت���ى 2 ابريل 

البطولة  الهيئ���ة  2021. وتنظ���م 

بالتع���اون مع جمل����س ال�سارقة 

الريا�سي، و�رشكة "ريت�س تارجت" 

الريا�سية، على مالعب  للخدمات 

جمل�س ال�سارقة الريا�سي بحديقة 

منت���زه ال�سارقة الوطن���ي، مقابل 

الدويل، حيث تقام  ال�سارقة  مطار 

املباري���ات كل ي���وم جمعة على 

فرتتني �سباحية )8 - 11 �سباحًا( 

وبعد الظه���ر )1 ظهراً - 5 ع�رشاً( 

مع تاأكيد اللت���زام التام بجميع 

الإجراءات الحرتازية التي تطبقها 

الدولة يف الأن�سطة الريا�سية.

وتق���وم فكرة البطول���ة على عقد 

املناف�س���ات الريا�سية بني الفرق 

العمالية يف خم�س ريا�سات، ومن 

املتوقع اأن ت�س���ل اأعداد الالعبني 

امل�سارك���ني اإىل اأكرث م���ن 1200 

موزعني على الفرق يف الريا�سات 

التالي���ة: ك���رة الق���دم 20 فريق، 

وال�سلة 12 فري���ق، والكريكت 25 

فري���ق، وكرة الطائ���رة 12 فريق، 

والهوكي 12 فريق. و�ستق�سم الفرق 

اإىل جمموع���ات بنظام الدوري من 

دور واح���د، حيث ي�سعد الأول من 

كل جمموعة اإىل الأدوار النهائية، 

وعل���ى غ���رار ال���دورات الث���الث 

والتي حظيت  للبطول���ة  ال�سابقة 

بنج���اح كبري، �ست�سه���د ن�سختها 

احلالية حف���اًل ختاميًا حافاًل يتم 

خالله تكرمي الفرق الفائزة والأفراد 

بجوائز نقدية وهدايا عينية ت�سل 

قيمتها اإىل 250 األف درهم.

يو�سف  �س���امل  �سع���ادة  وتوق���ع 

تطوير  هيئ���ة  رئي����س  الق�س���ري، 

معاي���ري العمل بال�سارق���ة اإقباًل 

كبرياً وم�ساركة عالية يف البطولة 

وا�ستجاب���ة متمي���زة من خمتلف 

فئ���ات العمال وموظف���ي الدوائر 

واملوؤ�س�س���ات احلكومية واخلا�سة 

يف ال�سارقة. واأ�س���ار اإىل "اأن هذه 

البطولة، وه���ي الأوىل من نوعها، 

تاأتي �سم���ن اخلطة ال�سرتاتيجية 

العمل  معاي���ري  تطوي���ر  لهيئ���ة 

بال�سارقة، والت���ي اأر�سى دعائمها 

�ساح���ب ال�سمو ال�سي���خ الدكتور 

القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 

املجل�س الأعلى حاك���م ال�سارقة، 

والت���ي ت�سم���ل اأهدفه���ا تر�سيخ 

الريا�س���ة كاأ�سل���وب حي���اة لدى 

العمال، واإتاح���ة الفر�سة اأمامهم 

للرتفيه عن اأنف�سهم". 

اإنهاء اال�ستعدادات النطالق بطولة ال�سارقة الريا�سية العمالية 

دبي  ــ وام :
 

عقد احتاد الإمارات لك���رة القدم ام�س اجتماعا 

تن�سيقيا عرب تقنية الت�سال املرئي مع ممثلي 

اأندي���ة الدولة امل�سارك���ة يف دوري اأبطال اآ�سيا 

2021 الوحدة، والعني، و�سباب الأهلي وال�سارقة.

ح�رش الجتم���اع كل من حممد عب���داهلل هزام 

الظاهري، الأمني الع���ام لحتاد الكرة، واإبراهيم 

النم���ر الأمني العام امل�ساعد لل�س���وؤون الفنية، 

وولي���د احلو�سن���ي املدي���ر التنفي���ذي لرابطة 

املحرتف���ني، واإبراهيم عبداملل���ك نائب رئي�س 

جمل����س اإدارة �رشكة كرة القدم يف نادي �سباب 

الأهل���ي، وخالد الهنائي املدير التنفيذي لنادي 

الوحدة، و�سلطان را�سد م����رشف الفريق بنادي 

العني، ووحيد عرف���ات املدير التنفيذي ل�رشكة 

كرة القدم بنادي ال�سارقة.

وتناول الجتماع اجلوان���ب اخلا�سة مب�ساركة 

اأندية الدول���ة يف الن�سخة احلالية من البطولة 

التي �ست�سهد للمرة الأوىل يف تاريخها م�ساركة 

40 نادي���ا مت توزيعه���ا عل���ى 10 جمموعات 

بواقع خم�س جمموعات ملنطقة الغرب وخم�س 

جمموعات ملنطقة ال�رشق.

وناق�س الجتماع ا�سرتاط���ات الحتاد الآ�سيوي 

لك���رة القدم فيم���ا يتعل���ق با�ست�ساف���ة دور 

املجموع���ات ملنطقة غرب اآ�سيا املقررة من 14 

حتى 30 اإبريل 2021 بنظام التجمع، حيث كان 

الحت���اد القاري قد خاطب الحت���ادات الوطنية 

حول فتح باب طلب ا�ست�سافة اإحدى املجموعات 

اأو اأكرث وفق �رشوط ومعايري حمددة.

واأكد حممد عبداهلل هزام الظاهري، الأمني العام 

لحتاد كرة القدم حر����س جمل�س اإدارة الحتاد 

برئا�سة ال�سيخ را�سد ب���ن حميد النعيمي على 

توفري كل الحتياجات اخلا�سة مب�ساركة اأنديتنا 

يف هذه البطول���ة، وتقدمي الدع���م الكامل لهم 

ل�سمان الظهور ب�سورة تعك�س مدى تطور الكرة 

الإماراتية.

واأ�ساد الأمني العام باحل�سور الإيجابي ملمثلي 

الأندي���ة يف ه���ذا الجتماع الذي �سه���د نقا�سا 

وا�سعا حول الن�سخة اجلديدة، وموعد انطالقها 

اإىل جان���ب تقدمي �رشح كامل ح���ول متطلبات 

وا�سرتاطات الحتاد الق���اري ب�ساأن ال�ست�سافة، 

موؤك���دا اأهمية التع���اون الدائ���م وامل�ستمر من 

رابطة املحرتفني الإماراتية حول كل ما يتعلق 

بالروزنامة الكروية.

وكان���ت القرعة ق���د اأ�سفرت ع���ن تواجد نادي 

�سباب الأهلي يف املجموع���ة الأوىل اإىل جانب 

اأندية الهالل ال�سع���ودي وال�ستقالل الطاجيكي 

واملتاأه���ل من الت�سفيات / 1 /، فيما �سيتواجد 

نادي ال�سارقة يف املجموعة الثانية التي ت�سم 

تراكتور الإي���راين وباختكور الأوزبكي واملتاأهل 

من الت�سفيات / 2 /.

اجتماع تن�سيقي التحاد الكرة 

مع االأندية االإماراتية الم�ساركة 

في دوري اأبطال اآ�سيا

انطالق الن�سخة الـ 8 لكاأ�س اأكاديمية فاطمة بنت 
مبارك لقفز الحواجز 18 فبراير

�سيف بن فطي�س ينتزع ف�سية الجائزة الكبرى للرماية بالرباط
دبي -الوحدة:

 

ينظم نادي دبي ال���دويل للريا�سات البحرية يوم 

ال�سب���ت املقبل �سب���اق دبي للدراج���ات املائية 

-اجلول���ة الأوىل والفتتاحية من بطولة المارات 

الدولي���ة 2021 فاحت���ة الأن�سط���ة والفعالي���ات 

العاملي���ة يف بطولت الحتاد ال���دويل لل�سباقات 

البحرية -يو اأي ام-.

وياأت���ي تنظيم ال�سب���اق الكبري �سم���ن فعاليات 

املو�سم الريا�س���ي البحري 2020-2021 يف دبي 

وتوا�سال مع الهتمام امل�ستم���ر من النادي بهذه 

الريا�س���ة والت���ي �سهدت تنظي���م اول �سباق عام 

1990 ث���م ا�ست�سافة النادي لبطولة العامل للمرة 

الأوىل يف املنطقة وال�رشق الأو�سط عام  1995 ثم 

عام 2003 للمرة الثانية ومرة ثالثة �سهر نوفمرب 

من عام 2017

ودرج نادي دبي ال���دويل للريا�سات البحرية كل 

عام على تنظيم ج���ولت بطولة المارات الدولية 

للدراجات املائي���ة والتي اأ�سبح���ت حدثا دوليا 

الع���ام املا�سي و�سهد ع���ام 2020 تنظيم اجلولة 

الفتتاحي���ة من البطول���ة والتي مثل���ت باكورة 

فعالي���ات الحداث الدولي���ة يف روزنامة الحتاد 

الدويل لل�سباقات البحرية -يو اأي ام- حينها.

�سباق دبي للدراجات المائية  

في �ساطئ ال�سروق ال�سبت

توا�سل الت�سجيل لبطولة االإمارات المفتوحة للجودو 
لفئة ال�سباب

الدرعي: الترتيبات االحترازية التحاد كلباء في بطولة الدوري رائعة

اإنجاز جديد لريا�ضة االإمارات.. 

بم�ضاركة اأكثر من 1200 العب



    

اأعل���ن مغني ال���راب الأمريكي 

با�سم  املعروف  وودز،  �س���يمري 

م�س���تعار لي���ل اأوزي فريت عن 

نيته زرع املا�سة التي ا�سرتاها 

يف جبهته.

وعندما �ساأله اأحد امل�ستخدمني 

عن �س���بب زراعة املا�س���ة، قال 

مغني ال���راب اإنهم �سي�سحكون 

عليه كثرياً اإذا فقدها.

?تبل���غ تكلفة هذه الزخرفة 24 
ملي���ون دولر، وي���زن املا�س 2 

غرام. كم���ا اأو�س���ح اأوزي فريت، فهو 

ي�ساوي اأكرث من جميع ممتلكاته، مبا 

يف ذلك املنزل و�سيارة بوجاتي.

وكتب اأوزي فريت: “هذا احلجر مكلف 

للغاية لدرجة اأنن���ي اأدفع ثمنه منذ 

ع���ام 2017. لأول م���رة راأيت املا�س 

الوردي الطبيعي احلقيقي”.

بل���دة  يف  من���زل  مال���ك  اأق���دم 

جريول�ستاي���ر الأملاني���ة على هدم 

جزء من منزل���ه باحلفارة فيما كان 

امل�ستاأجر ل ي���زال بداخله وكاد اأن 

يت�سبب مبقتله.

وحتى الآن ل تزال مالب�سات احلادث 

غ���ري معروفة، لكن املن���زل مل يعد 

�ساحلا للعي�س ويعتق���د اأنه اأ�سبح 

عر�سة لالنهيار يف اأي حلظة.

ونقل موق���ع »دويت�سيه فيليه« عن 

ال�رشطة املحلية قولها اإن امل�ستاأجر 

كان يف املن���زل وقت وقوع احلادث، 

لكنه جنا ومل يتعر�س لالأذى.

م���ن جهتها ن����رشت ال�رشطة �سورة 

للمنزل تظهر اأحد جدرانه اخلارجية 

وقد تهدم جزئيًا مع ثغرة كبرية يف 

ال�سقف، معلن���ة عن اإطالقها حتقيقا 

يف احلادث.

ً

�صاحب منزل يدمره على 

راأ�س امل�صتاأجر

اخلوف يدفع مغني  لزراعة ما�صة بقيمة 24 

مليون دوالر يف جبهته!

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

ق���ام �س���اب هندي بال���غ من العم���ر 22 عامًا بقت���ل �سقيقته 

“فردو����س” البالغة من العمر 18 عامًا بع���د اأن اأر�سل اأحدهم 
�سورة جتمعه مع �سقيقته قبل الزفاف بيوم واحد.

ال�س���اب الهندي قام ب�رشاء م�سد����س، واأطلق النار على �سقيقته 

بعدم���ا اأر�سل ع�سيقها �سورة جتمعها به فور علمه اأنها اأجربت 

على الزواج من غريه.

وق���رر ال�س���اب التخل�س م���ن �سقيقته عندما تاأك���د من �سحة 

ال�سورة واأنها على عالقة ب�ساب دون علم اأ�رشتها، فقام بقتلها 

قب���ل الزفاف ب�24 �ساعة، حيث كان م���ن املقرر اأن يكون حفل 

الزفاف اليوم.

�سبطت اجلهات املعنية يف حمافظة اجليزة مب�رش ل�س حمرتف 

ق���ام ب�رشقة عيادة طبيب م�ستخدما املفتاح امل�سطنع، بدون اأن 

يرتك خلفه اآثار �رشقته.

حيث ورد بالغ اإىل مديرية اأمن اجليزة، يفيد ب�رشقة عيادة طبيب 

من قبل جمهول، على الفور انتقل رجال املباحث ملكان ال�رشقة، 

وك�سفت املعاينة والتحريات عن عدم وجود اأي اآثار ك�رش بالباب، 

ومت فح����س كامريات املراقب���ة للتو�سل لهوية املته���م، واإعداد 

الأكمنة الالزمة للقب�س عليه.

كما تبني من خالل اإجراء املعاينة، اأن املتهم متكن من فتح باب 

العيادة، بطريقة حمرتفة وا�ستوىل على حمتوياتها، وفر هاربًا.
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�صورة تقتل عرو�صا قبل زفافها 
بـ 24 �صاعة

كان ما�سابومي هو�سونو الرج���ل الياباين الوحيد على 

منت التايتاني���ك، وعندما بداأت ال�سفينة يف الغرق، كان 

ينوي الت�سحية بحياته لإنقاذ الآخرين، ولكنه تذكر اأنه 

مل ي�ستطيع روؤية اأحبائ���ه مرة اأخرى، ثم راأى رجاًل اآخر 

يقفز على قارب جناة، حتى قلده.

وعانى »ما�سابومي« كث���رًيا بعد جناته، حيث و�سفته 

ال�سحاف���ة الياباني���ة ب���� »اجلب���ان الذي خ���ان روح 

ال�سام���وراي للت�سحي���ة بالنف�س«، وفقد عل���ى اإثر هذا 

وظيفته بوزارة النقل.

وب�سبب و�سم���ة العار، ظهرت كت���ب مدر�سية ت�سري اإىل 

حالة »ما�سابومي« كمثال على ال�سلوك امل�سني، واأعلن 

الأ�ساتذة اأن عمله كان غري اأخالقي.

رجل نبذوه وفقد وظيفته 

لبقائه على قيد احلياة 
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ل�س حمرتف ينفذ �صرقته بدون 

اأي اآثار

»لنك�ساي���ر  �سحيف���ة  قال���ت 

اإن  الربيطاني���ة  تلغ���راف« 

لن�سكاير  مقاطع���ة  م�ست�سفيات 

تلق���ت تربعات مل�سغ���الت قراآن 

حممول���ة بهدف تق���دمي الراحة 

النف�سية للمر�سى امل�سلمني.

واأ�سافت ال�سحيفة اأن امل�ساحف 

الرقمي���ة ج���اءت تربع���ات اإىل 

امل�ست�سفيات يف �رشقي لنك�ساير، 

وهي على �سكل م�سغالت »اإم بي 

3«، حتمل �سوراً من القراآن.

امل�سغالت  تل���ك  اأن  واأو�سح���ت 

يت���م ا�ستخدامها م���ن قبل فريق 

العناي���ة الروحية لدعم املر�سى 

يف امل�ست�سفيات اخلم�س بوحدة 

لهيئ���ة  التابع���ة   »Trust«

اخلدم���ات ال�سحي���ة الوطني���ة 

الربيطانية.

وق���ال الإمام ف�س���ل ح�سن، وهو 

الإ�سالمية بوحدة  من�سق اخلدمة 

�سع���داء  »نح���ن   :»Trust«

لتلقي ه���ذه التربعات التي تقدم 

الراحة النف�سية والعالج الروحي 

ملر�سانا امل�سلمني«.

تناول اأربع���ة م�سافرين من اجلن�سية 

ال�سينية، 30 كيلوغرامًا من الربتقال 

قبل انط���الق رحلته���م، لتجنب دفع 

ر�س���وم الأمتع���ة الزائ���دة على منت 

الطائرة.

حيث اأ�سيبوا جميعهم بقرحة �سديدة 

يف املعدة، حي���ث مل ي�ستغرق منهم 

اأكل كل هذه الكمية اأكرث من 30 دقيقة.

وبح�سب م�سادر م���ن مطار كومنينغ 

ت�ساجن�سوي الدويل يف مقاطعة يونان، 

فاإن املبلغ الذي توجب على امل�سافرين 

دفعه يف ح���ال اأرادوا اأخ���ذ الربتقال 

معهم ي�سل لنح���و 47 دولراً، اأي اأكرث 

ب�ستة اأ�سعاف من �سعر الربتقال. وقال 

اأحد هوؤلء امل�سافرين: “ل نريد تناول 

الربتقال اأبداً مرة اأخرى”.

م�صافرون يتناولون 30 كيلوغرامًا من 

الربتقال يف ن�صف �صاعة

اأعلنت وزارة البيئة والتنمي���ة امل�ستدمية يف موريتانيا اإغالق 

املحمية الوطنية جلاولينغ اأمام الزوار وتعطيل كافة الأن�سطة 

يف حميطها، مبا فيها �سي���د الأ�سماك وقطف الثمار، وذلك بعد 

ت�سجيل نفوق كميات كبرية من طيور الباجا.

واأكدت وزارة البيئة يف بيان لها اأنه مت ت�سجيل نفوق 267 من 

طي���ور الباجا اأظهرت التحاليل املخربية اأن �سبب نفوقها يعود 

لإنفلونزا الطيور.

وقد مت ت�سكيل جلان للتح�سي����س والعمل على التخل�س الآمن 

م���ن الطيور النافقة وتن�سيق اجلهود م���ع ال�سلطات ال�سنغالية 

التي �سجلت قب���ل اأيام نفوق 750 من نف�س الطيور يف حممية 

“دج���ودج”، التي تقع يف ال�سفة الأخ���رى من النهر، وامل�سنفة 
�سمن املواقع الأثرية لليون�سكو.

ودع���ت وزيرة البيئة مرمي بكاي ال�س���كان املحليني اإيل توخي 

احلذر وعدم مل�س جثث الطيور الربية والداجنة والقيام باإبالغ 

امل�سالح املعنية يف حالة ال�ستباه باإ�سابة الطيور اأو مالحظة 

نفوقها.

م�صاحف رقمية للم�صلمني يف م�صايف 

بريطانيا 

اأنفلونزا الطيور تت�صبب باإغالق حممية طبيعية يف موريتانيا

 البيت االأبي�س يعتمُد »لغة 

االإ�صارة«

قال���ت املتحدثة با�سم البيت الأبي����س، جني ب�ساكي،  اإن اإدارة 

الرئي�س جو بايدن �سيكون لديه���ا مرتجم اإىل لغة الإ�سارة يف 

كافة اللقاءات ال�سحفية.

واعتربت ب�ساكي، هذه اخلطوة مبثابة �سعي من اإدارة بايدن اإىل 

اإدم���اج ذوي الحتياجات اخلا�سة، حتى ي�ستطيعوا متابعة اأي 

اإيجاز �سحفي.

واأ�سافت اأن بايدن ملتزم ببناء اأمريكا اأكرث اإدماجًا، ومبا يتيح 

لكافة الأمريكيني اأن ي�سلوا اإليه���ا، ومن بينهم الأمريكيون من 

ذوي الحتياجات اخلا�سة وعائالتهم.

وتاأت���ي هذه اخلطوة، فيما كانت اجلمعي���ة الوطنية الأمريكية 

لفاق���دي حا�سة ال�سمع، ق���د رفعت دعوى ق�سائي���ة �سد اإدارة 

دونالد ترامب ب�سبب عدم توفري خدمة الرتجمة اإىل لغة الإ�سارة 

خالل املوؤمترات ال�سحفية التي اأقيمت حول وباء كورونا.

البوم���ة الثلجي���ة )Bubo scandiacus( هي بومة 

بي�س���اء كبرية م���ن عائلة البوم���ة احلقيقية ُي�س���ار اإليها 

اأحيانًا يف حالت نادرة بالبومة القطبية والبومة البي�ساء 

والبومة القطبية.

فقد كان �سكان نيوي���ورك يف م�سهد نادر للغاية عندما مت 

روؤي���ة طائر البومة الأبي�س اللون املع���روف با�سم البومة 

الثلجية فهو م�سهد يق���ول اخلرباء اإنه مل ي�سبق روؤيته منذ 

اأكرث من قرن.

وتواف���د مراقبو الطيور وع�ساق احلي���اة الربية اإىل �سنرتال 

ب���ارك يف مدينة نيويورك للح�سول على ملحة 

ع���ن بومة ثلجية جميل���ة يف وقت �سابق من 

هذا الأ�سبوع.

واأ�سبح الطائر م���ن امل�ساهري على الفور على 

و�سائل التوا�سل الإجتماعي حيث اأثار ظهوره 

�سجة كبرية بني مراقب���ي الطيور وجتمع عدة 

اأ�سخا����س يف �سنرتال ب���ارك �سب���اح الأربعاء 

مل�ساهدة البومة البي�ساء الكبرية وهي تختلط مع 

الطيور الأخرى.

كلب  تباع لوحاته مببالغ �صخمة
اأن  الكلب »هان���رت«  يثب���ت 

ميكن  الإبداعي���ة  الهواي���ات 

اأن تكون م�س���دراً جاداً جلني 

املال، فقد ك�س���ب الكلب اأكرث 

م���ن 13000 جنيه اإ�سرتليني 

من خ���الل بي���ع 288 لوحة 

رائع���ة للغرباء عرب الإنرتنت 

منذ مار�س 2017.

يبلغ الكلب الر�سام من العمر 

8 �سنوات فق���ط، وقد بداأ يف 

الر�س���م من���ذ �س���ن �سغرية، 

الأربع  ال�سن���وات  فعلى مدى 

املا�سية، اأح���ب اجلرو اإن�ساء 

من  فني���ة جتريدية  اأعم���ال 

خالل ر�س���م الطالء على قطع 

القما�س.

ودائمًا ما يتاأك���د من توقيع 

كل واح���دة بب�سم���ة خملبه 

اخلا�س���ة، ويقوم مالك الكلب 

من  البالغ  ل���و«  »ديني����س 

بو�س���ع  العم���ر 37 عام���ًا، 

اللوحات على الإنرتنت ب�سعر 

اإ�سرتليني���ًا  46.91 جنيه���ًا 

للقطع���ة، وق���د اأطل���ق على 

جمموع���ة اللوح���ات الت���ي 

حتقق الآلف الآن ا�سم »�سيبا 

اينو«.

ديني�س وهو  يق���ول مالك���ه 

مدر�س جامعي من اإدمونتون 

ب� كن���دا: “لطاملا كان هانرت 

ذكي���ًا وف�سولي���ًا؛ فدائمًا ما 

جديدة  حي���ل  لتعلم  يجتهد 

لذلك فكرنا يف جتربة الر�سم 

وقد حقق جناحًا مبهراً”.

الأول مرة منذ اأكرث من قرن.. ظهور بومة ثلجية 



»بيت الخير« ي�شتاأنف م�شروع »الطعام 

للجميع«
 اأبو ظبي-وام:

 توقع املركز الوطني لالأر�صاد اأن يكون الطق�س اليوم الثالثاء 

�ص���حوا اإىل غائ���م جزئيًا اأحيان���ًا، ورطبا لياًل و�ص���باح غد 

الأربع���اء مع فر�صة ت�صكل ال�صب���اب وال�صباب اخلفيف على 

بع�س املناط���ق ال�صاحلية والداخلية، والري���اح خفيفة اإىل 

معتدلة ال�رسعة تن�صط اأحيانًا خا�صة على البحر.

حركة الرياح: �صمالية غربية / 15 - 25 ت�صل اإىل 35 كم/�س 

اأحيانا على البحر.

يكون املوج يف اخلليج العرب���ي خفيفا ومتو�صطا .. ويحدث 

املد الأول عند ال�صاعة 15:39 واملد الثاين عند 05:10 واجلزر 

الأول عند ال�صاعة 09:30 واجلزر الثاين عند ال�صاعة 22:33 .

دبي � وام:

ا�صتاأنف »بيت اخلري«فعاليات م�رسوع "الطعام للجميع" مع 

بدايات عام 2021 حي���ث قامت خالل يناير 2021 بالتعاون 

مع اللجنة الدائمة ل�صوؤون العمال املنبثقة عن الإدارة العامة 

لالإقامة و�صوؤون الأجانب بدبي بتوزيع 2100 وجبة على عدد 

من �صكنات العمال بالإ�صافة اإىل 500 وجبة تربعت بها اإحدى 

املح�صنات.

وكان م����رسوع "الطع���ام للجميع" ت���وج اأعماله يف 2020 

بتوزي���ع 3،2 مليون وجبة جمتمعي���ة غنية بالغذاء ال�صحي 

واملتكامل .
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 152599

با�ســم: �ش. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه:

740 �سربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 

الواقـعة بالفئة:  21

وامل�سجلة حتت رقم 161673

بتاريخ:  2011/12/25

 

و�ستظـــل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف 2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديد مـــدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعـــة حتـــت رقـــم:  

152591

بي  موفات  �ش.  با�ســم: 

تي واي ليمتد

وعنوانه:

740 �سربنغفـــايل رود، موجلريـــف، فيكتوريـــا 3170، 

ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة: 11

وامل�سجلة حتت رقم161669 

بتاريخ: 2011/12/25

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف2021/02/03 

وحتى تاريخ:03 /2031/02

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152594

با�ســم:  �ش. موفات بي تي 

واي ليمتد

وعنوانه:

رود،  �سربنغفـــايل   740

فيكتوريـــا  موجلريـــف، 

3170، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة:  21

وامل�سجلة حتت رقم 152594

بتاريخ: 

2015/08/06

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 152593

با�ســم: �ـــش. موفات بي تي 

واي ليمتد

740 �سربنغفايل  وعنوانـــه: 

فيكتوريا  موجلريـــف،  رود، 

3170، ا�سرتاليا

الب�سائـــع/ لتمييـــز  وذلـــك 

اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة: 11

وامل�سجلة حتت رقم 161670

بتاريخ: 2011/12/25

 

و�ستظـــل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف 2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديد مـــدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة حتت رقم:  152598

با�ســم: 

موفات  �ش. 

بي تي واي 

ليمتد

وعنوانـــه: 740 �سربنغفـــايل رود، موجلريف، فيكتوريا 

3170، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة:  12

وامل�سجلة حتت رقم 152598

بتاريخ: 2012/05/10

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 152596

با�ســم: �ش. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانـــه: 740 �سربنغفـــايل رود، موجلريـــف، فيكتوريا 3170، 

ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة: 9

وامل�سجلة حتت رقم 152596

بتاريخ: 2012/05/10

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 152597

با�ســم: �ش. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانـــه: 740 �سربنغفـــايل رود، موجلريـــف، فيكتوريا 3170، 

ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 

الواقـعة بالفئة:  11

وامل�سجلة حتت رقم 161672

بتاريخ: 2011/12/25

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف 2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152595

با�ســم: �ش. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانـــه: 740 �سربنغفـــايل رود، موجلريـــف، فيكتوريا 3170، 

ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة: 7

وامل�سجلة حتت رقم 161671

بتاريخ: 2011/12/25

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف 2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03

الثالثاء 2 فرباير 2021 ــ العـدد 14659

الثالثاء 2 فرباير 2021 ــ العـدد 14659 الثالثاء 2 فرباير 2021 ــ العـدد 14659الثالثاء 2 فرباير 2021 ــ العـدد 14659

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديد مـــدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة حتت رقم: 152602

بي  موفات  �ـــش.  با�ســم: 

تي واي ليمتد

وعنوانه:

رود،  �سربنغفـــايل   740

فيكتوريـــا  موجلريـــف، 

3170، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة:  11

وامل�سجلة حتت رقم 152602

بتاريخ: 2012/05/10

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديد مـــدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة حتت رقم:   52600

با�ســم: �ش. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه:

740 �سربنغفـــايل رود، 

فيكتوريا  موجلريـــف، 

3170، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة:  7

وامل�سجلة حتت رقم 152600

بتاريخ: 2012/05/09

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديد مـــدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة حتت رقم: 152601

با�ســم: �ـــش. موفات بي 

تي واي ليمتد

 740 وعنوانـــه: 

رود،  �سربنغفـــايل 

موجلريـــف، فيكتوريـــا 

3170، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 

الواقـعة بالفئة:  9

وامل�سجلة حتت رقم 152601

بتاريخ: 2012/05/09

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 156890

با�ســم:  تامي برودكت�ش )يو كيه( ليمتد

وعنوانه:

27 بريكيلـــي �سكوير، لندن، 

اإجنلـــرتا، دبليو 1 جيه 6 ئي 

ال

وذلـــك لتمييـــز الب�سائـــع/

اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة: 14 

وامل�سجلة حتت رقم

156890

بتاريخ: 

2012/12/13

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

 2021/05/08

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل 

 /

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديد مـــدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعـــة حتـــت رقـــم: 

152604

با�ســـــم: �ش. موفات بي 

تي واي ليمتد

وعنوانـــه:740  �سربنغفـــايل رود، موجلريف، فيكتوريا 

3170، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة: 21

امل�سجلة حتت رقم152604 

بتاريخ: 2011/12/25

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف2021/02/03 

وحتى تاريخ:03 /2031/02

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديـــد مدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة حتت رقم:  154730

با�ســم: �ش. اخلليـــج الدولية للعناية الطبية )�ش .ذ. م 

.م(

وعنوانه:

ملـــك   )207( مكتـــب 

بن  من�ســـور  ال�سيـــخ 

احمـــد ال ثـــاين )برج 

دبـــي( – الرقـــة ار�ش 

 ،2547 ب  �ـــش   ،132

دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة:  44

وامل�سجلة حتت رقم 163165

بتاريخ: 

2012/01/25

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2021/03/23 

وحتى تاريخ: 2031/03/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل 

 /

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديد مـــدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة حتت رقم: 152603

با�ســم: �ـــش. موفات بي 

تي واي ليمتد

 740 وعنوانـــه: 

رود،  �سربنغفـــايل 

موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة: 12

وامل�سجلة حتت رقم152603 

بتاريخ: 10 /2012/05

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف03 /2021/02 

وحتى تاريخ:03 /2031/02
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�ـــرش طلب  جتديـــد مدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة حتت رقم:  152592

با�ســم:  �ش. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانـــه: 740 �سربنغفايل 

فيكتوريا  موجلريـــف،  رود، 

3170، ا�سرتاليا

الب�سائع/ لتمييـــز  وذلـــك 

اخلدمات  

 الواقـعة بالفئة:  11

وامل�سجلة حتت رقم 152592

بتاريخ: 2012/05/09

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف2021/02/03 

وحتى تاريخ: 2031/02/03

الثالثاء 2 فرباير 2021 ــ العـدد 14659

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة03

الثالثاء 2 فرباير 2021-العـدد 14659 
�أخبار و�إعالنات

 دكا ـ )د ب ا( :

اإىل  ميامنار  اأم�س  بنجالدي�س  دعت   

تنفيذ  يف  امل�ضي  جهود  يف  اال�ضتمرار 

العملية املتوقفة اخلا�ضة باإعادة  اأفراد 

الروهينجا امل�ضلمني، الذين يعي�ضون يف 

على  وذلك   ، بنجالدي�س  يف  خميمات 

الرغم من االنقالب الع�ضكري.

يف  بنجالدي�س  خارجية  وزارة  وقالت 

 " اال�ضتمرار  اإن بنجالدي�س تتوقع  بيان 

بجدية" يف تعاونها مع ميامنار من اأجل 

اإعادة طواعية الأفراد الروهينجا.

من  �ضاعات  بعد  البيان  هذا  وياأتي 

ا�ضتيالء جي�س ميامنار على ال�ضلطة يف 

الفعلية  الزعيمة  حكومة  �ضد  انقالب 

وفر�س  ت�ضي.  �ضو  �ضان  اأون  املنتخبة 

واألقى  عام،  ملدة  طوارئ  حالة  اجلي�س 

القب�س على �ضو ت�ضي بجانب عدد من 

الوطنية  الرابطة  البارزين بحزب  القادة 

من اأجل الدميقراطية. ودعت بنجالدي�س 

يف   " واال�ضتقرار  ال�ضالم  لتحقيق" 

اخلارجية.  وزارة  بيان  بح�ضب  ميامنار، 

ويذكر اأن بنجالدي�س ت�ضت�ضيف اأكرث من 

مليون من اأفراد الروهينجا، عقب اأن فروا 

من الهجوم الع�ضكري العنيف عام 2017، 

الذي قال ممثلو االدعاء الدوليون اإنه اأ�ضفر 

عن مقتل اآالف من امل�ضلمني ويرتقي اإىل 

اأن يكون اإبادة جماعية. واتفقت الدولتان 

على اإعادة طواعية الأفراد الروهينجا يف 

ذلك  ومنذ   .2017 ثان/نوفمرب  ت�رشين 

احلني، اأخفقت حماولتان الإعادة الالجئني 

عقب اأن قال الالجئون اإنهم يخ�ضون على 

�ضالمتهم يف ميامنار.

باري�س/ نيويورك ـ )د ب اأ( :

 بلغ اإجمايل عدد االإ�ضابات املوؤكدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد 

يف فرن�ضا26ر3 مليون حالة حتى ال�ضاعة ال�ضابعة والن�ضف من 

�ضباح اأم�س بتوقيت العا�ضمة باري�س، بح�ضب بيانات جلامعة 

جونز هوبكنز االأمريكية ووكالة بلومربج لالأنباء.

واأظهرت البيانات اأن اإجمايل عدد الوفيات جراء االإ�ضابة بالفريو�س 

يف البالد و�ضل اإىل 76 األفًا و201 حالة. واأ�ضارت البيانات اإىل 

تعايف 230 األفًا و612 �ضخ�ضًا من من مر�ضى كوفيد-19 الناجم 

عن االإ�ضابة بكورونا .

واأعلنت فرن�ضا ت�ضجيل اأول حالة اإ�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد 

يف البالد قبل نحو32 اأ�ضبوع

بفريو�س  االإ�ضابات  عدد  اإجمايل  اأن  بيانات جممعة  اأوظهرت   

كورونا يف اأنحاء العامل يقرتب من 103 ماليني حتى �ضباح اأم�س.

"جونز  البيانات املتوفرة على موقع جامعة  اأحدث  واأظهرت  

اأن  بتوقيت جرينت�س،  ال�ضاعة 0600  عند  االأمريكية،  هوبكنز" 

اإجمايل االإ�ضابات و�ضل اإىل 102 مليون و 964 األف حالة.

كما اأظهرت البيانات اأن عدد املتعافني جتاوز 57 مليونًا، فيما 

يقرتب اإجمايل الوفيات من املليونني و 228 األف حالة.

اإ�صابات الجائحة حول العالم تقترب من 103 ماليينبنجالدي�س تطالب ميانمار باال�ستمرار في عملية اإعادة اأفراد الروهينجا

فرن�سا: اإ�سابات كورونا ت�سل اإلى 3٫26 

مليون  والوفيات 76201
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الثالثاء 2 فرباير 2021-العـدد 14659 
�إعالنات

مكتب تنمية ال�صناعة

 اسم الرشكة: الحظا للرصافة )ذ.م.م(
العنوان: محل ٠٣ ملك رحمة بن مطر بن عبيد البدور - ديرة - البطني

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ٥١٥٣٨

رقم الرخصة: ٥٠٧٠٣٥
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني سامرت فيجن ملراجعة الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٧
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٧

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٥٠-٢٠١ ملك بلو باي مركز االعامل ذ.م.م - بر ديب - الخليج التجاري هاتف رقم: - فاكس:  مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: بوالر بريز للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
العنوان: مستودع رقم ٥ ملك مؤسسة ديب العقارية - ديرة - القصيص الصناعية الخامسة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٨٢٥١٨

رقم الرخصة: ٧٣٨٩٩٩
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة 

املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١١/٣
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١١/٣

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم ٦٠٨ 
ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

الثبوتية  معه كافة املستندات واألوراق   هاتف رقم: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - فاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً 
وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: ابسلوت ويبتك لتجارة نظم وبرامج الحاسب االيل ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٢٠٦-٠٣ ملك عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش - املطار - ديره 

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٨٢٧٠٤

رقم الرخصة: ٨٧٦٥١٣
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة 

املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم ٦٠٨ 
ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

الثبوتية  معه كافة املستندات واألوراق   هاتف رقم: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - فاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً 
وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: ديب وورلد كالسيكس
العنوان: مكتب ١٠٢ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم - بر ديب - الصفاء

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٩١٣١٣

رقم الرخصة: ١٢٩٩٥٢
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: ٢٠٢٠/١٠/١
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٠/١

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: 
نرش  تاريخ  من  يوماً   ٤٥ خالل  يف  وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١

هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: سرنجي باور لتكنولوجيا املعلومات ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب ٢٩٠٥ ملك خالد سعيد محمود ابراهيم - الثنية الخامسة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢١٣٦٥٤

رقم الرخصة: ٧٥٢٢٥٧
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: ٢٠٢١/١/٢٦
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٦

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: 
نرش  تاريخ  من  يوماً   ٤٥ خالل  يف  وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١

هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٥٠-٢٠١ ملك بلو باي مركز االعامل ذ.م.م - بر ديب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: الحظا للرصافة )ذ.م.م(

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٧
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٧

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
أعاله الهاتف:  - الفاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامل السياىب 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: بوالر بريز للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١١/٣

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١١/٣
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
أعاله الهاتف: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - الفاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامل السياىب 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: ابسلوت ويبتك لتجارة نظم وبرامج الحاسب االيل ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
أعاله الهاتف: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - الفاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بإنحالل رشكة: ديب وورلد كالسيكس
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٠/١

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٠/١
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بإنحالل رشكة: سرنجي باور لتكنولوجيا املعلومات ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٦

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٦
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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واعامل  املباين  لصيانة  التصميم  عامل  هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
الديكور ذ م م. رشكة ذات مسؤولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون 
الرشكات االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية 
الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني  االقتصادية تحت رقم ٩١٩٩٢ وقرر  بالتنمية  وسجلته 

السيد
جامل لتدقيق الحسابات

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين 
املذكور أعاله خالل مدة ٤٥ يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة عجامن
هاتف ٠٦٧٤٤٧٧٧١

ص.ب ١١٣١

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي الرتا لصناعة الالصقة - ذ.م.م رشكة 
ذات مسؤولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي 
رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية 

االقتصادية تحت رقم ٧٦١٣٤ 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

تكنولوجيا  لحلول  املعرفة  افاق  رشكة  هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
التعليم ملالكها - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م. رشكة الشخص الواحد ذ.م.م تأسست يف 
إمارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديالته مرخصة يف 
دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم ٩٣٦١٥ وقرر الرشكاء 

حلها وتصفيتها وتعيني السيد
جامل لتدقيق الحسابات

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين 
املذكور أعاله خالل مدة ٤٥ يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة عجامن
هاتف ٠٦٧٤٤٧٧٧١

ص.ب ١١٣١

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية:

اال�سم التجاري عامل الت�سميم ل�سيانة املباين واعمال الديكور ذ م م

اإعالن وحل وت�سفية:

اال�سم التجاري الرتا ل�سناعة الال�سقة - ذ.م.م

اإعالن وحل وت�سفية:

اال�سم التجاري �سركة افاق املعرفة حللول تكنولوجيا التعليم ملالكها - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
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اإعالن فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ سلطان نارص محمد 

بن محمد اليمن الجنسية، جواز 

الرجاء   07820446 رقم  سفره 

ممن يجده تسليمه ألقرب مركز 

رشطة أو سفارة اليمن مشكوراً.

اإعالن فقدان جواز �صفر

اكرب  عيل  كامل  املدعو/  فقد 

سفره  جواز  الجنسية،  بنغالدش 

الرجاء ممن   0423856BW رقم

يجده تسليمه ألقرب مركز رشطة 

أو سفارة بنغالدش مشكوراً.

الثالثاء 2 فرباير 2021-العـدد 14659 الثالثاء 2 فرباير 2021-العـدد 14659 عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   
الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

من الطرف األول: عادل نارص عبدالرحيم سبوه العويض - الجنسية: 
االمارات

الجنسية:   - عبدالرحمن  محمد  عمران  محمد  الثاين:  الطرف  إىل 
باكستان

والسرياميك(  والرخام  البالط  تركيب  العامل  )السهل  التجاري  باسم 
ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة 

)٧٣٤٢٢( واملسجلة بغرفة تجارة صناعة عجامن.
بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه 

انقضاء ١٤ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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الكاتب العدل العام 

لإعالناتكم بالوحدة: اإعالن تنازل عن رخ�سة

 هاتف: 024488400 

فاك�س: 024488201
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�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إلغاء �إعالن �سابق

�إلغاء �إعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن
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�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مقهى وكافترييا اكشن 

ستار

رخصة رقم CN - 1122168 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ إضافة عبيد غريب محمد سيف الدرميك

ابراهيم مسعد محمد الشناوي  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة 

)100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مبارك عيل سعيد الظاهري

تعديل نشاط/ حذف مقهى 5630001

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.

مغسلة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
املرخانية للمالبس

رخصة رقم CN - 1113952 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك  جمعه  حمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

هادى االحباىب )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خميس عىل عبدالرحمن 

البلوىش
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  أو دعوى بعد  حق  

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ايلو نايف للمقاوالت العامة 
ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2901852 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله احمد خميس العامرى )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد صابر حسني محمد انور حسني 
)24%(

االمني  روح  محمد  اجغر  محمد عىل  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
)25%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد صابر حسني محمد انور حسني
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف صربى عىل عبدالله سعيد القشعورى
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عىل اجغر محمد روح االمني

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
فإن  وإال  اإلعالن  تاريخ نرش هذا  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN - 1667239 باالسم التجاري اللمسة الفضية لخدمات 
وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  ذ.م.م.  التنظيف 

الوضع كام كان عليه سابقاً.
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  أو دعوى بعد  حق  

اإلجراءات املذكورة.
 CN - 1667239 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3819323 :رقم الخطاب

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
كويف  اليف  سكووب  التجاري  باالسم   CN  -  2826304
ذ.م.م. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقاً.
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  أو دعوى بعد  حق  

اإلجراءات املذكورة.
 CN - 2826304 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3881634 :رقم الخطاب

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

مؤسسة محمد ريفاق ألعامل البالط

رخصة رقم CN - 1151953 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كف إلدارت  تعلن دائرة 
العقارت

رخصة رقم CN - 3694147 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد مبارك سيف عىل 

الصالحى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نارص منصور عىل نارص 

النعيمى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  أو دعوى بعد  حق  

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كالس لخدمة 
صف السيارات

رخصة رقم CN - 1010151 قد تقدموا إلينا بطلب:
 CLASS VALET PARKING /تعديل إسم تجاري من
 CLASS MULTI إىل  السيارات  صف  لخدمة  كالس   -

SERVICES - كالس ملتي للخدمات
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  أو دعوى بعد  حق  

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مطعم كواليتي فالكون ذ.م.م
رخصة رقم CN - 2701391 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ صالح عبدالله عمر محمد بافرج من رشيك إىل مالك
تعديل نسب الرشكاء/ صالح عبدالله عمر محمد بافرج من )%51( إىل )100%(

عبدالودود  املمحود  عبدالله  الدين  سيف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
بهاويان

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 
ذ م م

 - QUALITY FALCON RESTAURANT L.L.C /تعديل إسم تجاري من
 QUALITY FALCON RESTAURANT - مطعم كواليتي فالكون ذ.م.م إىل
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - مطعم كواليتي فالكون - رشكة الشخص 

الواحد ذ م م 
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: لوز الدارة العقارات والصيانة العامة ذ.م.م

عنوان الرشكة:  املصفح م١١، ٠،: -، مبنى، السيد محمد سعيد محمد واخرين

 CN - 2730746 :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 ٢٠٢١/١/٢٨

كاتب  لدى  املوثق  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك 

العدل بالرقم ٢١٥٦٠٠١٨٥١

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٣١

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 

45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

مؤسسة مودية للصيانة العامة

رخصة رقم CN - 1057599 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة: رشكة جمل  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الصحراء للمقاوالت العامة ذ م م

رخصة رقم CN - 1011810 قد تقدموا إلينا بطلب:
سليامن  محمد  نارص  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

ابراهيم البلوىش )51%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد سليامن ابراهيم 

حسن البلوىش
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  أو دعوى بعد  حق  

اإلجراءات املطلوبة.

العاملية  عشتار  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1172720 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نرباس كامل مسري )48%(

الفهيد  غصاب  محمد  غصاب  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الهاجرى )52%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نرباس كامل مسري
الفهيد  غصاب  محمد  غصاب  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الهاجرى
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حيدر هاشم جاسم البنثانيجى

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: يور سينت للعطور

رخصة رقم CN - 3859120 قد تقدموا إلينا بطلب:

 - YOUR SCENT FOR PERFUMES /تعديل إسم تجاري من

 LIVE GALLERY FOR ORGANIZING يور سينت للعطور إىل

EXHIBITIONS - - اليف غالريي لتنظيم املعارض

تعديل نشاط/ إضافة تنظيم املعارض وادارتها )٨٢٣٠٠٠١(

تعديل نشاط/ حذف بيع العطور  - بالتجزئة )٤٧٧٢٠٠٧(

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: طراز هييل العامل الحجر - ذ م م

عنوان الرشكة:  املنطقة الصناعية، ليتاق، ٥: الخامس، خزينة حمد سامل حموده 

واخرين

 CN - 1182908 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

ذ.م.م،  الرضيبية  واالستشارات  القانونية  للمحاسبة  اكيورت  السادة/  تعيني   -٢

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥

كاتب  لدى  املوثق  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك 

العدل بالرقم ٢٠٥٨٠٠٤٥٦٩

تاريخ التعديل ٢٠٢١/٢/١

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 

45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

يونيسون للنقليات

رخصة رقم CN - 2704295 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

باياموري للتجارة

رخصة رقم CN - 2685986 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: يف جارج للتجارة ذ.م.م
رخصة رقم CN - 2935982 قد تقدموا إلينا بطلب:

رشيك  من  الشامىس  حمد  راشد  سعود  عبدالعزيز  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
إىل مالك

إىل   )51%( من  الشامىس  حمد  راشد  سعود  عبدالعزيز  الرشكاء/  نسب  تعديل 
)100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف روميش سوريش بابو
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ V CHARGE TRADING L.L.C - يف جارج للتجارة 
 V CHARGE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C ذ.م.م إىل

- يف جارج للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ م م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: سيتي رايد ليموزين

رخصة رقم CN - 2963096 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سالمه سيف محمد طارش املحريىب من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ سالمه سيف محمد طارش املحريىب من )%100( إىل )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالغفور كاالدى )49%(

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ CITY RIDE LIMOUSINE - سيتي رايد ليموزين إىل 

CITY RIDE LIMOUSINE L.L.C - سيتي رايد ليموزين ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: الخليج لالستشارات الرضيبية ذ.م.م

 C7 ،طابق ١، مكتب ١٠٨ B ،عنوان الرشكة: وحدة، دميار الدارة العقارات ذ م م

جزيرة أبوظبي، رشق ٨. ق

 CN - 2390271 :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 ٢٠٢١/١/٣١

كاتب  لدى  املوثق  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك 

العدل بالرقم ٢١٥٦٠٠١٩٠٠

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٣١

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 

45 يوماً من تاريخ اإلعالن.
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