
اأبوظبي-وام:

 اأكدت الدكتورة فري���دة احلو�سني املتحدث 

الر�سم���ي عن القطاع ال�سحي يف الدولة.. اأن 

احلملة الوطنية للتطعيم �سد "كوفيد - 19" 

م�ستمرة واأن الإم���ارات مت�سي بخطى ثابتة 

وواثق���ة نحو مرحلة التع���ايف من اجلائحة 

بالرتكيز على منظومة عمل وطنية ت�ساركية 

ملختل���ف موؤ�س�سات الدولة تهدف اإىل �سمان 

�سحة و�سالمة اأفراد املجتمع كافة.

واأكدت خالل الإحاطة الإعالمية التي عقدتها 

حكوم���ة الإم���ارات ام�س ح���ول م�ستجدات 

فريو����س كورونا امل�ستج���د "كوفيد – 19".. 

اأن الإم���ارات توا�س���ل منهجيته���ا اخلا�سة 

بالفحو�سات الهادف���ة اإىل الكت�ساف املبكر 

والتق�سي للحد من انت�سار اجلائحة 

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

الإمارات تدين ب�ضدة الهجمات الإرهابية 

في النيجر

هزة اأر�ضية جديدة ت�ضرب �ضمال الجزائر

اأبوظبي-وام:  اأدانت دولة الإم���ارات ب�سدة الهجمات الإرهابية 

التي ا�ستهدفت جنوب غرب النيجر، واأ�سفرت عن مقتل واإ�سابة 

ع�رشات املدنيني الأبرياء.

واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها.. اأن دولة 

الإمارات تعرب عن ا�ستنكارها ال�سديد لهذه الأعمال الإجرامية، 

ورف�سها الدائم جلميع اأ�س���كال العنف والإرهاب التي ت�ستهدف 

زعزعة الأمن وال�ستقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�سانية.

واأعربت الوزارة عن خال����س تعازيها وموا�ساتها لأهايل وذوي 

ال�سحايا جراء هذه اجلرمية النكراء، ومتنياتها بال�سفاء العاجل 

جلميع امل�سابني.

اجلزائ���ر-)د ب اأ(: �رشب زلزال بق���وة 4ر3 درجة على مقيا�س 

ريخ���رت ع�رش ام����س الثالثاء، مدينة �سكيك���دة التي تقع على 

م�سافة 500 كيلومرت �سمايل �رشق اجلزائر.

واأو�س���ح املركز اجلزائ���ري لعلم الفلك والبح���ث يف الفيزياء 

الفلكي���ة واجليوفيزي���اء اأن مرك���ز اله���زة حدد عل���ى بعد 5 

كيلوم���رتات جنوب ����رشق منطقة عني بوزي���ان. والزلزال هو 

الثاين من نوعه الذي ي�رشب حمافظة بعد الزلزال الذي �سجل 

ليلة الأربعاء اإىل اخلمي�س املا�سي بقوة 5ر4 ريخرت.

وت�سهد ع���دد من مدن �سمال اجلزائر من���ذ اأيام حركة زلزالية 

ن�سطة، حيث تعر�ست مدينة بجاية يف �ساعة مبكرة من �سباح 

اخلمي�س املا�س���ي لزلزال بقوة 9ر5 درجة ريخرت، مت�سببا يف 

اإ�سابة بع�س الأ�سخا�س وت�سدعات يف منازل ومبان. 
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫03  5,735.39 5,733.432,533.590.72 2,551.96

بيروت-)د ب اأ(:

اإن  اللبنانية  الرئا�س���ة  قالت 

اأجرى  عون  مي�س���ال  الرئي�س 

حمادث���ات ي���وم الثالثاء مع 

ال�سفري ال�سعودي ب�ساأن اأحدث 

لت�سكي���ل  الرامي���ة  اجله���ود 

حكومة يف لبنان.

واأّك���د ال�سف���ري ال�سعودي يف 

لبن���ان وليد البخ���اري، ام�س 

الرئي�س  لقائ���ه  بعد  الثالثاء 

اللبن���اين العماد مي�سال عون 

الداعي  ب���الده  موق���ف  على 

حكومة،  بتاألي���ف  لالإ����رشاع 

ودعوة الفرقاء ال�سيا�سيني يف 

لبنان لل�رشوع الفوري بتنفيذ 

اإ�سالحات جذرية. 

ال�سف���ري  ع���ون  وا�ستقب���ل 

الوزير  بح�س���ور  ال�سع���ودي 

�سلي���م جري�ساتي،  ال�ساب���ق 

بح�سب بيان �سادر عن رئا�سة 

اجلمهورية،

م�ضقط-)د ب اأ(:

 اأعلنت �سلطنة عمان اأن عدد القوى العاملة الراغبة ف�ي 

ت�سحي���ح اأو�ساعها ومغادرة البالد نهائًيّا  بلغ  65 األفا 

و173 عامال ، غادر منهم فعلًيّا 46 األفا و355 عامال حتى 

اليوم. وقال���ت وزارة العمل، ح�سبما اأفادت وكالة الأنباء 

العمانية ام�س الثالثاء، اإن فرتة الت�سحيح �سوف تنتهي 

يف 31 اآذار/ مار����س احلايل "ولن يتم النظر يف الطلبات 

الت���ي ترد بعد هذا التاريخ على اأن تغادر القوى العاملة 

الوافدة امل�ستفيدة من فرتة ال�سماح خالل مدة اأق�ساها 30 

من �سهر حزيران/ يونيو القادم".

اأبوظبي-وام:

 اأك���دت �رشكة ن���واة للطاقة 

الإمارات  ملوؤ�س�س���ة  التابعة 

النووي���ة وامل�سوؤولة  للطاقة 

و�سيان���ة  ت�سغي���ل  ع���ن 

للطاق���ة  براك���ة  حمط���ات 

اإمتام   .. ال�سلمي���ة  النووي���ة 

الوقود  ح���زم  عملية حتميل 

الثانية  املحط���ة  مفاعل  يف 

للطاقة  براكة  �سمن حمطات 

النووية ال�سلمية.

واأ�س���ارت اإىل اأنها �ستبداأ يف 

اإجراء الختبارات على اأنظمة 

املحط���ة قبل مرحل���ة بداية 

ت�سغيل املفاعل ومن ثم الرفع 

الطاقة  مل�ست���وى  التدريجي 

يف املفاع���ل بالتزام���ن مع 

اإجراء �سل�سلة من الختبارات 

يف اإطار ما يع���رف باختبار 

الطاقة الت�ساعدي.

الكويت-وكالت:

  ذك���رت وكالة الأنباء الكويتي���ة الر�سمية اأن اأمري 

البالد ال�سيخ نواف الأحمد ال�سباح عاد اإىل الوطن 

اأم�س الثالثاء بعد اإجازة خا�سة يف اخلارج.

وقالت الوكالة اإن ال�سيخ نواف �سافر هذا ال�سهر اإىل 

خارج البالد لق�ساء اإج���ازة خا�سة، بعدما اأجرى 

فحو�سا طبية ناجحة يف الوليات املتحدة.

ومل حتدد الوكالة البلد الذي زاره الأمري. 

اأمير الكويت يعود اإلى الوطن 

بعد اإجازة خا�ضة في الخارج

بدء الختبارات لت�ضغيل محطة »براكة« 

للطاقة النووية

الرئي�س اللبناني يبحث مع ال�ضفير ال�ضعودي 

جهود ت�ضكيل الحكومة

�ضلطنة عمان: ٤٦األف عامل وافد 

غادروا البالد نهائياً

»طالع  �س13«

»تتمة  �س8« »تتمة  �س8«»تتمة  �س8«

الإمـارات تعلـن 
ا�ستثمارها 10 مليارات 

دولر في اإندوني�سيا

الإمارات تتجاوز
 35٫5 مليون فح�ص 

للك�سف عن »كورونا«
محمد بن را�سد: نحن عا�سمة لالقت�ساد وهدفنا تح�سين 

حياة الب�سر والقادم اأجمل 
اأبوظبي-وام:

 تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة ..

اأعلنت دول���ة الإمارات ا�ستثماره���ا مبلغ 10 

مليارات دولر - من خ���الل اأجهزتها واأدواتها 

ال�ستثمارية احلكومي���ة واخلا�سة - مع هيئة 

ال�ستثم���ار الإندوني�سية الت���ي تعد ال�سندوق 

ال�سيادي الإندوني�سي.

و�سرتكز ال�ستثمارات على قطاعات اإ�سرتاتيجية 

يف جمهورية اإندوني�سيا، ت�سمل البنية التحتية 

والط���رق واملوانئ وال�سياحة والزراعة وغريها 

م���ن القطاعات احليوية الواع���دة التي حتظى 

باآفاق واإمكانيات كبرية للنمو وامل�ساهمة يف 

تعزيز النمو والتق���دم القت�سادي والجتماعي 

يف اإندوني�سيا.

اإعادة هيكلة �ضاملة لحكومة دبي وخطة لرفع التجارة الخارجية اإلى تريليوني درهم

دبي-وام:

 تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

الوزراء حاك���م دبي "رع���اه اهلل"، اجتماع 

جمل�س دبي، بح�س���ور �سمو ال�سيخ حمدان 

ب���ن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 

رئي����س املجل����س التنفيذي النائ���ب الأول 

لرئي�س جمل�س دب���ي، و�سمو ال�سيخ مكتوم 

ب���ن حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائب حاكم 

دبي النائب الثاين لرئي�س جمل�س دبي.

واعتم���د �ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن 

را�س���د اآل مكت���وم خالل الجتم���اع حزمة 

من الق���رارات الهادفة لدع���م ا�ستعداد دبي 

وخمتل���ف جهاتها لدخ���ول مرحلة تنموية 

جديدة، »طالع  �س3«»طالع  �س2«



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ  

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

.. áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 10  ≠∏Ñe  ÉgQÉªãà°SG  äGQÉeE’G  ádhO  âæ∏YCG

 É¡JGhOCGh É¡Jõ¡LCG ∫ÓN øe - Q’hO äGQÉ«∏e

 áÄ«g ™e - á°UÉÿGh á«eƒµ◊G ájQÉªãà°S’G

 ¥hóæ°üdG  ó©J  »àdG  á«°ù«fhófE’G  QÉªãà°S’G

.»°ù«fhófE’G …OÉ«°ùdG

 äÉYÉ£b  ≈∏Y  äGQÉªãà°S’G  õcÎ°Sh

 πª°ûJ  ,É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªL  ‘  á«é«JGÎ°SEG

 áMÉ«°ùdGh  ÅfGƒŸGh  ¥ô£dGh  á«àëàdG  á«æÑdG

 ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  øe  ÉgÒZh  áYGQõdGh

 IÒÑc äÉ«fÉµeEGh ¥ÉaBÉH ≈¶– »àdG IóYGƒdG

 Ωó≤àdGh  ƒªædG  õjõ©J  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ƒªæ∏d

.É«°ù«fhófEG ‘ »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G

 ¢ù«FQ  ,hOhójh  ƒcƒL  áeÉîa  ¿CG  ôcòj

 ô¡°T  ∫ÓN  ø∏YCG  ..  É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªL

 »HÉbôdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG Ú«©J 2021 ôjGÈa

 »àdG á«°ù«fhófE’G QÉªãà°S’G áÄ«¡d …ò«ØæàdGh

 ≥∏ÿ  πeÉ°ûdG  ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒÃ  É¡∏«µ°ûJ  ”

 ôHƒàcCG  ‘  ¬JRÉLEG  â“  …òdGh  πª©dG  ¢Uôa

.2020

 ôjƒ£Jh áªcƒM ‘ ∫ƒ– á£≤f ¢ù∏éŸG ó©jh

 ±ó¡jh .É«°ù«fhófEG ‘ ájQÉªãà°S’G áeƒ¶æŸG

 ò«ØæJ  ¤EG  »°ù«fhófE’G  …OÉ«°ùdG  ¥hóæ°üdG

 á«æWƒdG  á«ªæàdG  ºYóJ  á«é«JGÎ°SG  ™jQÉ°ûe

 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J É¡æ«H øe É«°ù«fhófEG ‘

.¿ÉàæŸÉc ‘ Iójó÷G áª°UÉ©dG ó««°ûJh

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  §ÑJôJh

 á«°SÉ«°S  äÉbÓ©H  É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªLh

 äCGóHh  ,á«eÉæàeh  ájƒb  á«aÉ≤Kh  ájOÉ°üàbGh

 øjó∏ÑdG  ÚH á«ª°SôdG  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG

 IQÉØ°ùdG  âëààaG  å«M  ,1976  ΩÉY  ‘

 ..1978 ôHƒàcCG 28 ‘ »ÑXƒHCG ‘ á«°ù«fhófE’G

 äGQÉeE’G  ádhO  IQÉØ°S  ìÉààaG  iôL  Éª«a

 IQÉjõdG  â∏J  »àdGh  ,1991  áæ°S  ÉJôcÉL  ‘

 ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  É¡H  ΩÉb  »àdG  á«îjQÉàdG

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

.1990 ΩÉY É«°ù«fhófEG

 ∫ÓN kGÒÑc kGƒ‰ øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG äó¡°Th

 ádOÉÑàŸG äGQÉjõdG IOÉjR ™e IÒNC’G äGƒæ°ùdG

 ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑch  IOÉ«≤dG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ¢ù«FôdG  IQÉjR  ÉgRôHCG  ¿Éc  h  øjó∏ÑdG  ‘

 ÈªàÑ°S  ‘  ,hOhójh  ƒcƒL  ,»°ù«fhófE’G

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQÉjRh ,2015

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

 Éªc ..2019 ƒ«dƒj ‘ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 äÉ≤Ø°üdGh äÉ«bÉØJ’G øe ójó©dG ¿Gó∏ÑdG ™bh

 QÉWE’G Gòg ‘h .. ¿hÉ©àdG ä’É› ∞∏àfl ‘

 ´ƒÑ°SC’G  á«dÉ©a  "  kGôNDƒe  ¿ÉÑfÉ÷G  ºààNG

 …òdGh  "  2021  ΩÉ©d  »°ù«fhófE’G  »JGQÉeE’G

 ¿hÉ©à∏d  äÉ«bÉØJG  IóY  ™«bƒJ  ¬dÓN  iôL

 ,á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  ,ÅfGƒŸG  ä’É›  ‘

 ,ábÉ£dGh,á«YÉaódGh á«é«JGÎ°S’G äÉYÉæ°üdGh

 ´QGõeh  »YGóHE’G  OÉ°üàb’Gh  ,áMÉ«°ùdGh

 ájQÉéàdG  äÉbÓ©dG  ó«©°U  ≈∏Yh  ..±hô¨æŸG

 øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG äó¡°T ó≤a ájOÉ°üàb’Gh

 ∫OÉÑàdG  ºéM  ≠∏H  å«M  ;ÉXƒë∏e  É«eÉæJ

 3^7 ƒëf É«°ù«fhófEGh äGQÉeE’G ÚH …QÉéàdG

.Q’hO QÉ«∏e

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  óªfi  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

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

 AÉKÓãdG ¢ùeG ìÉÑ°U ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëHh

 ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S

 ¢ù∏éª∏d »YƒÑ°SC’G ´ÉªàL’G .. ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

.IQÉeEÓd …ò«ØæàdG

 ƒª°S  Öàµe  ‘  ó≤Y  …òdG  -  ´ÉªàL’G  åëH

 ≈∏Y áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG øe GOóY - ºcÉ◊G

 Iôªà°ùŸG  á«ªæàdG  §£N øª°V  ¬dÉªYCG  ∫hóL

 ÉÃh äÉYÉ£≤dG áaÉc ‘ IQÉeE’G ÉgÉæÑàJ »àdG

 ÒaƒJh á«eƒµ◊G äÉeóÿG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ùµ©æj

 ¢VQCG ≈∏Y ÚæWÉ≤dGh ÚæWGƒª∏d áÁôµdG IÉ«◊G

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ øª°Vh

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

 áÁôµdG  IÉ«◊G  Òaƒàd  á«eGôdG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ™∏WG ,á«JGQÉeE’G öSC’G QGô≤à°SG ºYOh ÚæWGƒª∏d

 ø°ü◊G IôjõL ´höûe º«eÉ°üJ ≈∏Y ¢ù∏éŸG

.ø°ü◊G ÉHO áæjóÃ »æµ°ùdG

 á«æµ°S ájÉæH 30 øe ¿ƒµŸG ™ªéŸG ¢ùµ©jh

 Òaƒàd  áãjó◊G  Iô¶ædGh  áeó≤àŸG  ∫ƒ∏◊G

 äÉMÉ°ùŸG  øe  IOÉØà°S’Gh  ¿Éµ°SE’G  äÉeóN

 äÉeóÿGh ≥aGôŸG π°†aCG ΩGóîà°SG ™e IôaƒàŸG

 …öSC’G QGô≤à°S’G ºYóJ »àdG á«dÉ©dG IOƒ÷G äGP

.á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ‘ á«°Uƒ°üÿGh

 øe ´ƒæàJ á«æµ°S á≤°T 424 ™ªéŸG ôaƒ«°Sh

 äÉÄØdG  ™e  Ö°SÉæàj  ÉÃ  ±ô¨dG  OGóYCG  å«M

 ,¿Éµ°SE’G  äÉeóN  ‘  áaó¡à°ùŸG  á«YÉªàL’G

 ≥aGôŸGh äÉeóÿG ∞∏àfl ÒaƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ¿RÉflh äÉfÉ°†Mh ájQÉŒ ∫Éfi øe á«°ù«FôdG

 ∞bGƒeh  ΩGóîà°S’G  IOó©àe  äÉYÉbh  ¿Éµ°ù∏d

.ÉgÒZh äGQÉ«°ù∏d

 á«fGôª©dG  á¡LGƒdG  ‘ kÉYƒæJ  ´höûŸG  ôaƒjh

 »Ø°†J ájQÉª©e RôW 3 ∫ÓN øe »æµ°ùdG »ë∏d

 …ö†◊G  Qƒ£àdG  ™e  Ö°SÉæàj  kÉ«dÉªL  kÉ©HÉW

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ á«æµ°ùdG ≥WÉæŸGh ¿óª∏d

 ≈∏Y  ¿Éµ°SE’G  IôFGód  √ôµ°T  ¢ù∏éŸG  Ωóbh

 ≥ah  á«fÉµ°SE’G  äÉeóÿG  ÒaƒJ  ‘  ÉgOƒ¡L

 öSC’G  á«°Uƒ°üN  »YGôj  ÉÃh  ÒjÉ©ŸG  π°†aCG

.ÉgQGô≤à°SG ºYOh á«JGQÉeE’G

 IôFGód  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 øª°†Jh  ,Ω2020  ΩÉ©d  á«YÉªàL’G  äÉeóÿG

 IôFGódG πªY äÉYÉ£b ‘ äÉeóÿG RôHCG ôjô≤àdG

 áëFÉ÷G ∫ÓN á«FÉæãà°S’G Oƒ¡÷G ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 Ëó≤J  ‘  IôFGódG  É¡dÓN  øe  äôªà°SG  »àdGh

 §îc É¡àcQÉ°ûe ¤EG áaÉ°VE’ÉH áYƒæàŸG É¡JÉeóN

.IQÉeE’G ‘ á«eƒµ◊G ¥ôØdG øª°V ∫hCG ´ÉaO

 OóY  ≠∏H  ó≤a  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ´É£b  ‘h

 9968 »YÉªàL’G äGóYÉ°ùŸG øe øjó«Øà°ùŸG

 400 äGóYÉ°ùŸG  áª«b  â¨∏H  Éª«a  ..  Gó«Øà°ùe

 ájÉª◊Gh  ájÉYôdG  ´É£b  ÉeCG  ,ºgQO  ¿ƒ«∏e

 AGƒjE’G QhO äÉeóN øe OÉØà°SG ó≤a á«YÉªàL’G

 â∏eÉ©Jh ,øjó«Øà°ùe 203 OóY IôFGó∏d á©HÉàdG

 ÒZh  πLÉY  ÆÓH  1300  øe  ÌcCG  ™e  IôFGódG

 âeób Éªc ,á«YÉªàL’G ájÉYôdG …óbÉØd πLÉY

 ,ábÉYE’G …hPh ø°ùdG QÉÑµd áeóN 3500 øe ÌcCG

 ΩÉ«≤dG  øª°†àa  ™ªàéŸG  áeóN  ´É£b  ÉeCG

 á«æ¡ŸG  ¢ü«NGÎdG  øY  á«°û«àØàdG  äGQÉjõdÉH

 á∏ãªàŸGh á«YÉªàL’G á«Ø«≤ãàdG èeGÈdG ò«ØæJh

 ∞dCG  99  øe  ÌcCG  ±ó¡à°SG  èeÉfôH  2900 ‘

 á«Yƒ£J áYÉ°S ±’BG 108 OóY ò«ØæJh ó«Øà°ùe

.´ƒ£à∏d ábQÉ°ûdG õcôe ∫ÓN øe

 äÉeóÿG  øe  ójó©dG  ôjô≤àdG  πª°T  Éªc

 22 OóY ™e ÊhÎµdE’G §HôdG πãe äGQOÉÑŸGh

 ºYódG á∏°UGƒeh ,á«∏fih ájOÉ–G á«eƒµM á¡L

 øe  Ió«Øà°ùŸG  öSCÓd  »YÉªàL’G  ÚµªàdGh

 ∫ÓN á«aÉ°VEG  äÉeóN Ëó≤Jh ,Úµ“ èeÉfôH

 Ú∏eÉ©àŸG OÉ©°SEG äÉeóN Ëó≤J πãe áëFÉ÷G

 »°ùØædG ºYódG äÉeóN Ëó≤Jh 100 %  kÉ«fhÎµdEG

 ‹õæŸG  hCG  »ë°üdG  ôé◊G  ‘  »YÉªàL’Gh

 ò«ØæJh º¡dRÉæe ¤EG ø°ùdG QÉÑc ájhOCG π«°UƒJh

 QÉÑµd ôªà°ùe πµ°ûH ¢üëØdGh º«©£àdG äÓªM

.º¡jhPh ø°ùdG

 »àdG Iôªà°ùŸGh IÒÑµdG Oƒ¡÷ÉH ¢ù∏éŸG OÉ°TCGh

 ≈∏Y É¡JQóbh á«YÉªàL’G äÉeóÿG IôFGO É¡eó≤J

 ±hôX  ™e  ∫É©ØdG  πeÉ©àdGh  ™jöùdG  ∞«µàdG

 É¡eó≤J  »àdG  äÉeóÿG  ∞bƒJ  ¿hóH  áëFÉ÷G

.IôFGódG

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG QGôb ´höûe ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

 Úaöûª∏d  äGAGõ÷Gh  äÉØdÉîŸG  áëF’ ¿CÉ°ûH

 ËôµdG ¿BGô≤∏d ábQÉ°ûdG á°ù°SDƒe ‘ Úª∏©ŸGh

 AÉ°†YCG  IOÉ°ùdG  AGóHEG  ó©Hh  ,ájƒÑædG  áæ°ùdGh

 ´höûŸG OƒæHh OGƒe ∫ƒM º¡JÉ¶MÓe ¢ù∏éŸG

 ≥«°ùæàdGh äÉ¶MÓŸG Úª°†àH ¢ù∏éŸG ¬Lh

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e

:ΩGh-IÒéØdG

 »böûdG óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 äÉ«bÉØJ’ÉH  ΩGõàd’G  á«ªgCG  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h

 áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ óYÉ°ùJ »àdG á«dhódG

 ™e  ºé°ùæj  ÉÃ ,á«©«Ñ£dG  ÉgOQGƒeh  ájôëÑdG

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ

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

 Gõcôe IQÉeE’G ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ºFGódG √ƒª°S ¢UôMh

 OGƒŸG  øjõîJh  ,OƒbƒdÉH  øØ°ùdG  ójhõàd  É«dhO

.ájôëÑdG äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤Jh á«dhÎÑdG

 ∫ÉªYCG  ìÉààaG  √ƒª°S  Qƒ°†M  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 »°VGÎa’G öûY ÊÉãdG ‹hódG IÒéØdG ≈≤à∏e

 ΩÉ≤j  …òdG  "2021  ¿ƒµLƒa"  OƒbƒdÉH  Ohõà∏d

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â–

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

 ¢ù«FQ »böûdG óªfi øH ídÉ°U ï«°ûdG Qƒ°†Mh

 ¬ª¶æJh IÒéØdG ‘ OÉ°üàb’Gh áYÉæ°üdG IôFGO

 400 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ,ó©H øY IÒéØdG áeƒµM

 OhõàdG ∫ÉéÃ Úªà¡ŸGh Ú°üàîŸG øe ∑QÉ°ûe

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ádhO 36 ¿ƒ∏ãÁ OƒbƒdÉH

 OÉ≤©fG á«ªgCG ¿EG IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ∫Ébh

 äÉjóëàdG  πX  ‘ »JCÉJ  IQhódG  √ò¡d  ≈≤à∏ŸG

 äÉYÉæ°üdG ≈∏Y 19 ó«aƒc áëFÉL É¡àKóMCG »àdG

 ¥Gƒ°SCG ≈∏Y ÉgôKCGh OƒbƒdG äÉYÉæ°Uh ájôëÑdG

 á°üæe  ≈≤à∏ŸG  ôaƒ«°S  å«M  ,ΩÉÿG  §ØædG

 äÉ¡Lh  ∫OÉÑàd  ÚcQÉ°ûª∏d  á«dÉãe  á«°VGÎaG

 äGQƒ£J  ∫ƒM  º¡FGQBGh  º¡JÓ«∏–h  ºgô¶f

 ∫ƒ∏◊G á°ûbÉæeh »ŸÉ©dG OƒbƒdGh OƒbƒdG ¥ƒ°S

.»ŸÉ©dG AÉHƒdG Gòg AÉ¡àfG ó©H á«∏Ñ≤à°ùŸG

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  QÉ°TCGh

 ÜÉ£≤à°SG  ‘ IÒéØdG  QhO á«ªgCG  ¤EG  »böûdG

 Gô¶f  ,ábÉ£dÉH  ≈æ©J  »àdG  á«dhódG  äÉjóàæŸG

 iÈc  Ö£≤à°ùJ  á«°ù«FQ  á°üæªc  É¡àfÉµŸ

 ,á«ŸÉ©dGh  á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëŸG  äÉcöûdG

 ,É¡æjõîJh ábÉ£dG äGOGóeEG ä’É› ‘ á∏eÉ©dG

 ¿CG  »°VGÎa’G  ≈≤à∏ŸG  ‘ ÚcQÉ°ûª∏d  kÉ«æªàe

 ôjƒ£J  É¡fCÉ°T  øe  èFÉàfh  äGQô≤Ã  GƒLôîj

 RhÉŒh §ØædG áYÉæ°U ‘ á«ŸÉ©dG äÉgÉŒ’G

 πX  ‘  ´É£≤dG  Gòg  É¡¡LGƒj  »àdG  äÉjóëàdG

 á«°ù«FôdG áª∏µdG ‘h .19 ó«aƒc áëFÉL QÉ°ûàfG

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e ócCG ≈≤à∏ª∏d

 á«ªgCG á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG

 ´É£b ‘ äGQÉe’G ádhód áeÉ©dG á«é«JGÎ°S’G

 OÉéjEGh ,Égôjƒ£Jh ÉgQOÉ°üe ™jƒæJ ‘ ábÉ£dG

 ÉÃ ájó«∏≤àdG ábÉ£dG ÖfÉL ¤EG áYƒæàŸG ∫ƒ∏◊G

 ¤EG kGÒ°ûe ,ádhódG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ºYój

 …òdG ,»é«JGÎ°S’G IÒéØdG IQÉeEG ™bƒe á«ªgCG

 ‘ ⁄É©dG ∫hO áeó≤e ‘ ¿ƒµJ ¿CG ‘ ºgÉ°S

.§ØædG øjõîJh áYÉæ°Uh ábÉ£dG QOÉ°üe

 äGQÉe’G ádhO á«é«JGÎ°SG »YhQõŸG ¢Vô©à°SGh

 áØ«¶ædG  ábÉ£dG  ∫É›  ‘  IóëàŸG  á«Hô©dG

 kÉXƒë∏e kÉeó≤J äó¡°T å«M ,ÚLhQó«¡dG É¡æeh

 âëÑ°UCGh ,áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SG π°†ØH

 kÉàa’ ,ábÉ£∏d ájó«∏≤àdG äÉYÉ£≤∏d kÉ°ù«FQ kÉ°ùaÉæe

 »©«Ñ£dG RÉ¨∏d IÒNC’G äÉaÉ°ûàc’G á«ªgCG ¤EG

 á«ªæàdG  ºYO  á«∏ªY  ‘ ÉgQhOh  ádhódG  πNGO

.ájOÉ°üàb’G

 óLÉe øH  ó«ÑY óªfi ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°S  ¿Éch

 á«Ñ«MôJ áª∏µH ô“DƒŸG íààaG ób ô“DƒŸG ¢ù«FQ

 IÒéØdG  áeƒµM  QhO  ≈∏Y  ócCG  h  ÚcQÉ°ûŸÉH

 óªfi øH óªM ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U IOÉ«≤H

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

 ¿CÉ°ûH ¢TÉ≤æ∏d áª¡e á°üæe IQÉeE’G ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y

 áYÉæ°üdG ´É£≤H áMÉàŸG ¢UôØdGh ÉjÉ°†≤dG çóMCG

 »ŸÉY çóëc ≈≤à∏ŸG á«ªgCG ¤EG GÒ°ûe ,á«£ØædG

 ¬æjõîJh OƒbƒdG ∫É› ‘ äGQƒ£àdG ôNBG ¢ûbÉæj

.ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG ±hôX πX ‘ á°UÉN

 áæé∏dG ¢ù«FQ …óæµdG ó«©°S óªfi QƒàcódG ≈≤dCGh

 OÉ≤©fG á«ªgCG É¡«a ócCG áª∏c ≈≤à∏ª∏d áª¶æŸG

 πX  ‘  »°VGÎa’G  2021  ¿ƒcƒLƒa  ≈≤à∏e

 ,⁄É©dG ¿Gó∏H øe ÒãµdG É¡°û«©j »àdG ±hô¶dG

 óMCG ƒgh É«ŸÉY ÉKóM ó©j ≈≤à∏ŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe

 å«M §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘ äGô“DƒŸG ºgCG

 ójhõJ ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG äÉcöûdG Ö£≤à°ùj

 Ú∏∏ëŸGh AGÈÿG øe ójó©dGh OƒbƒdÉH øØ°ùdG

.∫É°ùŸG RÉ¨dGh §ØædG ¥Gƒ°SCG ‘

 á°ù∏L ¢ü°üî«°S ≈≤à∏ŸG ¿CG  …óæµdG  í°VhCGh

 »àdG äGQƒ£àdG ôNBG ¢VGô©à°S’ IÒéØdG IQÉeE’

 É«ŸÉY  Gõcôe  ÉgQÉÑàYÉH  IQÉeE’G  É¡H  âeÉb

 ó«¡“  ‘  ≈≤à∏ŸG  º¡°ùj  ¿CG  kÉ«æªàe  ,ábÉ£∏d

 ‘  ƒªædGh  ájQÉéàdG  ¢UôØdG  õjõ©àd  ≥jô£dG

.19-COVID ó©H IQÉeE’G

 Ohõà∏d ‹hódG IÒéØdG ≈≤à∏e ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G

 â–  ÚeÉY  πc  ó≤©j  "¿ƒµLƒa"  OƒbƒdÉH

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

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

 AGÈÿG øe áÑîf º°†jh ,ºî°V ™ªéàH ≈¶ëjh

 ¬JÉ≤à°ûeh  OƒbƒdG  …OQqƒe  øe  Ú°ü°üîàŸGh

 äÉ£ëŸG  »∏¨°ûeh  OƒbƒdÉH  øØ°ùdG  …Ohõeh

.øØ°ùdG ∑Óeh ôjôµàdG πeÉ©eh

 ⁄É°S IOÉ©°S »°VGÎa’G ≈≤à∏ŸG ìÉààaG ö†M

 ÏHÉµdGh ,IÒéØdG ó¡Y ‹h Öàµe ôjóe »ªMõdG

 ⁄É°S ÏHÉµdGh IÒéØdG AÉæ«e ôjóe OGôe ≈°Sƒe

 á«dhÎÑdG  äÉYÉæ°üdG  á≤£æe  ôjóe  …Oƒª◊G

 IQGO’G ôjóe ÖFÉf …ÒeC’G ójÉe ÏHÉµdGh "Rƒa"
 AGÈÿG  øe  áÑîfh  IÒéØdG  AÉæ«Ã  ájôëÑdG

 ¬JÉ≤à°ûeh  OƒbƒdG  …OQqƒe  øe  Ú°ü°üîàŸGh

 äÉ£ëŸG  »∏¨°ûeh  OƒbƒdÉH  øØ°ùdG  …Ohõeh

.øØ°ùdG ∑Óeh ôjôµàdG πeÉ©eh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14702 Oó`©dG-2021 ¢SQÉe 24 AÉ©HQC’G
øWƒdG QÉÑNCG2

É«°ù«fhófEG »a Q’hO äGQÉ«∏e 10 ÉgQÉªãà°SG ø∏©J äGQÉeE’G

ø°üëdG ÉHóH »æµ°ùdG ø°üëdG IôjõL ´hô°ûe º«eÉ°üJ ≈∏Y ™∏£j zábQÉ°ûdG …ò«ØæJ{

z2021 ¿ƒµLƒa{ »°VGôàa’G »dhódG Iô«éØdG ≈≤à∏e ìÉààaG ô°†ëj Iô«éØdG ó¡Y »dh

¿ÉÑ©°T øe ∞°üædG á∏«∏H ∫ÉØàM’G ∫ÓN ájRGôàMG äGAGôLEG ø∏©J záª«îdG ¢SCGôH äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG{

 .. ójGR øH óªëe äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ …ƒ∏Y ±QÉY QƒàcódG áeÉîa ¤EG

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH

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

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

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

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

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

.…ƒ∏Y ±QÉY QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

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

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

 ¿GôªY ádhO ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f

. á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ ¿ÉN

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG  IQGOE’  »∏ëŸG  ≥jôØdG  Qôb  

 ábQÉ°ûdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH ábQÉ°ûdG ‘ çQGƒµdGh

 á«eƒµ◊G äÉfÉ°†◊G ™«ªL IOƒY ..¢UÉÿG º«∏©à∏d

 Ωƒj øe GQÉÑàYG πeÉµdG πª©dG ΩÉ¶f ¤EG á°UÉÿGh

 á«°û«àØàdG ä’ƒ÷G øe OóY ó©H ‹É◊G ¢SQÉe 28

 ÒHGóàdÉH  ΩGõàd’G  ¿Éª°†d  á«HÉbôdG  äGQÉjõdGh

.∫ÉØWCÓd áæeBG áÄ«H ÒaƒJh ájRGÎM’G äGAGôLE’Gh

 ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL QÉ°ûàfG òæe áÄ«¡dG â°UôMh

 ‘  øeB’G  »ë°üdG  ™bGƒdG  Úµ“  ≈∏Y  óéà°ùŸG

 π«dO ∫ÓN øe É¡d á©HÉàdG äÉfÉ°†◊Gh ¢SQGóŸG

 äÉfÉ°†◊Gh ¢SQGóŸG ∞∏àfl ≈∏Y ¬àYRh …OÉ°TQEG

 ä’ƒéH  ∂dP  á©Ñàe  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸGh

 ™«ªL ΩGõàdG øe ócCÉà∏d ájó≤ØJ äGQÉjRh á«°û«àØJ

 áKófi IQƒàcódG  IOÉ©°S äócCGh .á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 ¢UÉÿG  º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª°TÉ¡dG

 Ú«æ©ŸG ™«ªL áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y áÄ«¡dG ¢UôM

 QOGƒch  áÑ∏W  øe  …ƒHÎdG  ¿Gó«ŸG  ‘ Ú∏eÉ©dGh

 QGô≤à°S’G á«ªgCG ≈∏Y IOó°ûe .. QƒeCG AÉ«dhCGh á«Ø«Xh

 áFQÉ£dG äGóéà°ùŸGh äGQƒ£àdG á©HÉàeh »ª«∏©àdG

 QGôb ¿CG áë°Vƒe .. áëFÉ÷G äÉ«YGóJ øY áªLÉædG

 øe  ócCÉàdG  ó©H  AÉL πª©dG  ¤EG  äÉfÉ°†◊G  IOƒY

 áeRC’G IQGOEG ¿EG âdÉbh .á∏eÉµdG É¡àjRƒLh É¡eGõàdG

 äGQGô≤dG  PÉîJG  »Yóà°ùJ  áëFÉ÷G  É¡à°Vôa  »àdG

 hCG  ó©H  øY  º«∏©àdG  ¤EG  ∫ƒëàdG  ∫ƒM  áeRÉ◊G

 áÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°SÉH  äÉfÉ°†◊Gh  ¢SQGóª∏d  ìÉª°ùdG

 ≈∏Y kÉ°UôM ájRGÎM’G ÒHGóàdGh äGAGôLEÓd kÉ≤ah

 IÉ«◊G  IOƒ©d  Oƒ¡÷G  πc  ÚdPÉH  ™«ª÷G  áeÓ°S

 áeÓ°S ¿CG ¤EG IÒ°ûe .. »©«Ñ£dG ÉgQÉ°ùe ¤EG á∏eÉc

 äÉjƒdhCG áeó≤e ‘ »JCÉJ Úª∏©ŸGh ÜÓ£dG øeCGh

 π«dódG  ™jRƒJ  ó©H  äòØf  áÄ«¡dG  âfÉch  .áÄ«¡dG

 ¢SQGóŸG ™«ª÷ á«HÉbôdG äGQÉjõdG øe kGOóY …OÉ°TQE’G

 â°ü°üN  å«M  á«eƒµ◊Gh  á°UÉÿG  äÉfÉ°†◊Gh

 äGQÉjõdG ò«Øæàd É¡jód Ú∏eÉ©dG AGÈÿG øe áÑîf

 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ΩGõàdG  ióe  ≈∏Y ±ƒbƒdGh

.…OÉ°TQE’G π«dódG äÉ«dBGh OƒæÑH

 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 »æWƒdG Ωƒ«dÉH ¿Éà°ùcÉH ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j

 ΩÉ¶f  ≈dEG  ábQÉ°ûdÉH  äÉfÉ°†ëdG  IOƒY

  πeÉµdG πª©dG

 QÉªãà°S’G ≈∏Y õ«côàdG 

 ábÉ£dG äÉYÉ£b »a

 á«àëàdG á«æÑdGh

 áMÉ«°ùdGh ÅfGƒªdGh

áYGQõdGh

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

≈≤à∏ŸG ìÉààaG √Qƒ°†M ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

:IóMƒdG-áª«ÿG ¢SCGQ

 ¢ù«ªN  ˆG  óÑY  ó«ª©dG  ócCG  

 IQGOEG  ≥jôa ¢ù«FQ ÖFÉf …ójó◊G

 ‘  çQGƒµdGh  äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG

 ΩÉY  óFÉb  áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG

 ..áHÉfE’ÉH  áª«ÿG  ¢SCGQ  áWöT

 OGôaCG  ™«ªL  ∞JÉµJ  IQhöV

 ¢ShÒa  …ó–  »£îàd  ™ªàéŸG

 ®ÉØ◊G ∂dòch , óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 á°VôY  ÌcC’G  äÉÄØdG  IÉ«M  ≈∏Y

 IÒ£ÿG  äÉ«YGóàdG  øe  ôKCÉà∏d

 kGô£N  πµ°ûj  …òdG  ¢ShÒØdG  Gò¡d

 á«°VôŸG  ä’É◊G  ¢†©H  ≈∏Y

 π¶«d ,á°UÉÿG á«ë°üdG ±hô¶dGh

 øe k≈aÉ©eh kÉæÄª£e kÉæeBG ™ªàéŸG

.¢VGôeC’G

 IQGOEG ≥jôa ¿ÓYEG ∫ÓN ,∂dP AÉL

 ‘  çQGƒµdGh  äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG

 áYƒª› øY  áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG

 ÒHGóàdGh ájRGÎME’G äGAGôLE’G øe

 á«dÉØàMG  Üôb  ™e  á«FÉbƒdG

 øe  óë∏d  ,¿ÉÑ©°T  øe  ∞°üædG

 ‘  πãªàJ  ,  ¢ShÒØdG  QÉ°ûàfG

 ,óYÉÑàdG  ≈∏Y  ¢Uô◊G  IQhöV

 ,á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG  áeÉbEG  ΩóYh

 AÉ«MC’G  ‘  äÉ©ªéàdG  hCG

 á∏«∏H  ∫ÉØàM’G  ∫ÓN  ,á«æµ°ùdG

 ÉXÉØM  ,"¿ÉÑ©°T  øe  ∞°üædG"
 ∫ÓN ™ªàéŸG OGôaCG  áeÓ°S ≈∏Y

 ôaÉ°†J Ö∏£àJ »àdG áægGôdG IÎØdG

 QÉ°ûàfG  øe  ájÉªë∏d  Oƒ¡÷G

.¢ShÒØdG

 ,…ójó◊G  ˆGóÑY  ó«ª©dG  ó°TÉfh

 ΩGõàd’G  IQhö†H  ,™ªàéŸG  OGôaCG

 ájQGõàME’G  äGAGôLE’G  ≥«Ñ£àH

 áë°ü∏d  á«FÉbƒdG  ÒHGóàdGh

 ≈∏Y ¢Uô◊G ∫ÓN øe ,áeÓ°ùdGh

 ‘  AÉ≤ÑdGh  ,…ó°ù÷G  óYÉÑàdG

 AÉ«MC’G ‘ ™ªéàdG ΩóYh ,∫RÉæŸG

 ¢ShÒa  QÉ°ûàf’  kÉ©æe  ,á«æµ°ùdG

 AÉ≤HEG  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  ÉfhQƒc

.¢VGôeC’G øe m∫ÉN øeBG ™ªàéŸG

 ÇQGƒ£dG IQGOEG ≥jôa ¢UôM ócCG Éªc

 ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y çQGƒµdGh äÉeRC’Gh

 OGôaCG  øe áæµ‡ áëjöT ÈcCG  ¤EG

 »FÉbƒdG  »YƒdG  º«ª©àd  ™ªàéŸG

 ÉfhÉ©J  Ö∏£àj  Ée  Gògh  º¡æ«H

 ó«≤àdGh  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  º¡æe

 äÉª«∏©àdGh  íFÉ°üædG  ò«ØæàH

 ¿Éª°Vh º¡àjÉª◊ º¡«dEG á¡LƒŸG

.º¡àeÓ°Sh º¡æeCG

 ¿hÉ¡J …CG ∑Éæg ¿ƒµj ød " ∫Ébh

 øe πc ≈∏Y äÉØdÉîŸG ójó°ûJ ‘

 ´ÉÑJG øY »°VÉ¨àdG √óª©J âÑãj

 É¡≤«Ñ£J  ΩóY  hCG  äGAGôLE’G  ∂∏J

 øe ∂dP ¬∏ãÁ ÉŸ ,á≤«bO IQƒ°üH

 ,™ªàéŸG  áë°Uh  áeÓ°ùH  ∫ÓNEG

 â– ¬H ìÉª°ùdG øµÁ ’ Ée ƒgh

."±hô¶dG øe ±ôX …CG

 ÊGó«e ≥jôa ΩÉb á∏°üdG äGP ‘h

 ¬∏ãÁ á«©ªàéŸG áWöûdG IQGOEG øe

 ¢ù«FQ  ¿ƒ¡∏H  ó«©°S  ó°TGQ  óFGôdG

 ¬≤aGôj  á«©ªàéŸG  áWöûdG  º°ùb

 ´ôa ôjóe »°Vƒ©dG ø°ùM Ö«≤ædG

 áWöT õcôÃ á«©ªàéŸG áWöûdG

 á∏ªM  ò«ØæàH  ,πeÉ°ûdG  áæjóŸG

 â∏ª°T  á©°Sƒe  á«fGó«e  ájƒYƒJ

 ≈∏Y  ájQÉéàdG  õcGôŸGh  ∫ÉëŸG

 á«YƒàdG  Ëó≤àd  IQÉeE’G  iƒà°ùe

 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’ÉH  ¬«LƒàdGh

 ´ÉÑJGh  ájRGÎM’G  äGAGôLE’Gh

 øe  ócCÉàdGh  á«FÉbƒdG  ÒHGóàdG

 áë∏°üŸG  ≥«≤ëàd  É¡≤«Ñ£J

 ™«ª÷G ájÉYôd áeGóà°ùŸG áeÉ©dG

.É«ë°U

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 kÉ«FõL ÉªFÉZh  ΩÉY  ¬LƒH  Gƒë°U  AÉ©HQ’G  Ωƒ«dG

 ,IQGô◊G äÉLQO ‘ ôNBG ´ÉØJQG ™e ,kÉböT kÉfÉ«MCG

.áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 ¤EG 10 / á«böT á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL :ìÉjôdG

.¢S/ºc 30 ¤EG π°üJ 20

 óŸG çóë«°S Éª«a êƒŸG ∞«ØN :»Hô©dG è«∏ÿG

 00:15 óæY ÊÉãdG óŸGh 07:53áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 16:48 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷G

.03:09 áYÉ°ùdG

 ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a êƒŸG ∞«ØN :¿ÉªY ôëH

 Qõ÷G 06:42 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh 19:45 óæY

 óæY  ÊÉãdG  Qõ÷Gh  12:29  áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G

.01:36 áYÉ°ùdG

ΩÉY ¬LƒH ƒë°U ¢ù≤£dG



:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 á©HÉàdG ,»ÑXƒHCG áæjóe ájó∏H äCÉ°ûfCG 

 ÜÉ©dCG á≤£æe ,π≤ædGh äÉjó∏ÑdG IôFGód

 ºª¡dG  ÜÉë°UC’  á«°VÉjQ  øjQÉ“h

 ¢û«fQƒc ≈∏Y 12 ÜôZ ¢Vƒ◊G ‘

 â¨∏H  á«dÉe  áØ∏µàH  ,»ÑXƒHCG

 áMÉ°ùe  ≈∏Y  ,ºgQO  2,200,000

 QÉWEG øª°V ∂dPh ,kÉ©Hôe kGÎe 1,648

 ºª¡dG ÜÉë°UCG ≥aGôÃ ájó∏ÑdG ΩÉªàgG

 ≈∏Y  É¡æe  á«¡«aÎdGh  ,ΩÉY  πµ°ûH

.¢Uƒ°üÿG ¬Lh

 ÒaƒJ  ¤EG  á≤£æŸG  AÉ°ûfEG  ±ó¡jh

 OÉ©°SEG  ‘  ºgÉ°ùJ  á«¡«aôJ  ≥aGôe

 ,™ªàéŸG ‘ º¡›Oh ºª¡dG ÜÉë°UCG

 äÓFÉ©∏d á«¡«aôJ äÉMÉ°ùe ÒaƒJh

 ∞∏àfl ÚH π°UGƒàdG Rõ©J ∫ÉØWC’Gh

 ≥aGôe Ëó≤J ∂dòch ,™ªàéŸG äÉÄa

 »æWÉ≤d  ájöüY  áeÉY  äÉeóNh

.»ÑXƒHCG áæjóe QGhRh

 ,´höûŸG  øª°V  ,  ájó∏ÑdG  âeÉbCGh

 ΩóîJ á«°VÉjQ øjQÉ“h ÜÉ©dCG á≤£æe

 ,º¡ëFGöT  ∞∏àîÃ  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 Oó©àe  Ö©∏e  AÉ°ûfEG  ”  å«M

 ÜÉë°UC’  §≤a  ¢ü°üfl  ¢VGôZC’G

 á∏°ùdG Iôc äÉ°VÉjQ á°SQÉªŸ ºª¡dG

 á≤£æe  AÉ°ûfEG  ”  Éªc  ,ó«dG  Iôch

 áeóÿ  ΩÉ©£dG  äGQÉ«°S  ±ƒbƒd

.á≤£æŸG …OÉJôe

 Ö«côJ  ´höûŸG  ∫ÉªYCG  âæª°†Jh

 á«°VÉjQ  øjQÉ“h  ÜÉ©dCG  äGó©e

 º¡fGôbCGh ºª¡dG ÜÉë°UCG ΩóîJ ,IójóL

 ” å«M ,ájôª©dG äÉÄØdG ∞∏àfl øe

 ≈∏YC’  kÉ≤ah  ÜÉ©dC’G  äGó©e QÉ«àNG

 ,á«ŸÉ©dG  äÉØ°UGƒŸGh  ÒjÉ©ŸG

 áeGóà°ùe OGƒe øe á©æ°üe É¡fCG Éªc

 ÜÉ°ûNC’G  πãe  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°Uh

 á©àŸGh áeÓ°ùdG Òaƒàdh .á«©«Ñ£dG

 AÉ°ûfEG  ”  ,á≤£æŸG  »eóîà°ùŸ

 ÜÉ©dC’G á≤£æe ‘ á«WÉ£e äÉ«°VQCG

 Ö«côJ ” Éªc ,á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh

 ÚeCÉàd  Ö©∏ŸG  ∫ƒM Êó©e êÉ«°S

 ∂dòch  ,Ö©∏ŸG  á≤£æe  »eóîà°ùe

 ,ÜÉ©dC’G  ≥WÉæŸ  äÓ¶e  AÉ°ûfEG

 §Hôd ,IÉ°ûª∏d äGô‡h áØ°UQCG AÉ°ûfEGh

.áªFÉ≤dG äGôªŸÉH ÜÉ©dC’G á≤£æe

:ΩGh-»HO

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

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

 ,»HO ¢ù∏› ´ÉªàLG ,"ˆG √ÉYQ"  »HO ºcÉM

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG

 ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

 ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe

.»HO ¢ù∏› ¢ù«Fôd ÊÉãdG ÖFÉædG »HO

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

 áaOÉ¡dG äGQGô≤dG øe áeõM ´ÉªàL’G ∫ÓN Ωƒàµe

 ∫ƒNód  É¡JÉ¡L  ∞∏àflh  »HO  OGó©à°SG  ºYód

 ,äGRÉ‚E’G ´QÉ°ùàH RÉà“ ,IójóL ájƒªæJ á∏Môe

 óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dGh ,Oƒ¡÷G áØYÉ°†eh

 ≥«≤– »HO ¿Éµ°S É¡«a ™«£à°ùj áÄ«H Òaƒàd

 πX  ‘  RÉ‚E’Gh  πª©dGh  ,º¡JÉMƒªWh  º¡dÉeBG

 äÉeóNh  ,áfôe  äÉ©jöûJh  ,ôgOõe  OÉ°üàbG

.IôµàÑe á«eƒµM

 IOÉYEG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  √ƒª°S  óªàYG  kÓ«°üØJh

 IQÉéàdG áaôZ á∏µ«g IOÉYEGh ,»HO áeƒµM á∏µ«g

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,IQÉŒ ±ôZ 3 π«µ°ûJh »HO ‘

 øe É¡©aôd á«LQÉÿG IQÉéà∏d »HO á£N OÉªàYG

 ΩGƒYC’G ∫ÓN ºgQO ¿ƒ«∏jôJ 2 ¤EG ¿ƒ«∏jôJ 1,4

.áeOÉ≤dG á°ùªÿG

 Éæaógh .. OÉ°üàbÓd áª°UÉY øëf :√ƒª°S ∫Ébh

.. öûÑdG IÉ«M Ú°ù–

 ¢VQCG ≈∏Y º¡eÓMCG ≥«≤ëàd .. ™«ª÷ÉH ÖMôfh

 çGóëà°SG  ‘  ôªà°ùæ°S  :  ±É°VCGh  ..  äGQÉeE’G

 ¢UôØdG ±É°ûµà°SGh .. IójóL ájOÉ°üàbG äÉYÉ£b

 ≥«≤ëàd Éæjód öûÑdG äÉbÉW ¬Lƒfh .. áMÉàŸG

.º¡jód Ée π°†aCG

»HO áeƒµM á∏µ«g IOÉYEG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø∏YCG  ,´ÉªàL’G  ájGóH  ‘h  

 IOÉYEG  AGôLEG  Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 É¡JÉjƒdhCG ºYóJ ,»HO ‘ á∏eÉ°T á«eƒµM á∏µ«g

 ájƒªæàdG  §£ÿGh  ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  É¡JÉ¡LƒJh

 äGP ‘ ÖcGƒJh ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ iDhôdGh

 á£«ëŸG äGÒ¨àŸGh äGóéà°ùŸG ∞∏àfl âbƒdG

 á∏µ«g IOÉYEG  ÉfóªàYG :√ƒª°S ∫Ébh ,⁄É©dG  ‘

 IójóL á∏MôŸ kGOGó©à°SG πeÉµdÉH »HO áeƒµM

 ÌcCG  ¿ƒµà°S  »HO  áeƒµM ..  IQÉeE’G  É¡∏Nóà°S

 áWQÉN ™e πeÉ©àdG ≈∏Y QóbCGh .. IAÉØch áfhôe

.Ióéà°ùŸG äGÒ¨àŸG

 IQhöV  ≈∏Y  Oó°üdG  Gòg  ‘  √ƒª°S  Oó°Th

 IÎØdG  ∫ÓN  äGRÉ‚E’Gh  Oƒ¡÷G  áØYÉ°†e

 ¥ôah ÚdhDƒ°ùŸGh äÉ¡÷G áaÉc ¿hÉ©Jh ,á∏Ñ≤ŸG

 ,»Hód á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ¡LƒàdGh iDhôdG ºYód πª©dG

 πª©dG §£N ≥ah äGQOÉÑŸGh ™jQÉ°ûŸG ò«ØæJh

 Oƒ≤Y ™«bƒJ ºà«°S :√ƒª°S ∫Éb å«M ,Ióªà©ŸG

 AGQóeh IQÉeE’G ‹hDƒ°ùe ™«ªL ™e áeõ∏e πªY

.. äGƒæ°S 3 É¡Jóe É¡JÉ°ù°SDƒeh É¡JÉÄ«gh ÉgôFGhO

 á«dBGh  ..  äBÉaÉµŸGh  ..  äÉLôîŸG  ¬«a  Oó–

 ≈∏Y ¿ƒµ«°S ™«ª÷G ¿CG á≤K Éæ∏ch .. äÉÑ°SÉëŸG

.áeOÉ≤dG ájƒªæàdG á∏Môª∏d á≤ãdG Qób

»HóH IQÉéàdG áaôZ á∏µ«g IOÉYEG

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

 áaôZ  á∏µ«g  IOÉYEG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN Ωƒàµe  ∫BG

 IOÉYEG ºà«°S :√ƒª°S ∫Éb å«M ,»HO ‘ IQÉéàdG

 ±ôZ  3  π«µ°ûJh  ..  »HO  IQÉŒ  áaôZ  á∏µ«g

 »HO áaôZh .. »HO IQÉŒ áaôZ .. IQÉeEÓd IQÉŒ

 »ªbôdG OÉ°üàbÓd »HO áaôZh .. á«ŸÉ©dG IQÉéà∏d

 ´GQòdG ¿ƒµàd ±ô¨dG ‘ πª©dG áeƒ¶æe Ò«¨Jh ..

 äÉYÉ£b  AÉæH  ‘  IQÉeEÓd  ºgC’G  …OÉ°üàb’G

.»ŸÉ©dG …QÉéàdG ÉgQhO ï«°SôJh IójóL

 áaô¨d  Iójó÷G  á«∏µ«¡dG  ¿CG  √ƒª°S  í°VhCGh

 É¡JÉ¡LƒJh IQÉeE’G äÉMƒªW ¢ùµ©J »HO IQÉŒ

 á∏MôŸG äÉÑ∏£àe »Ñ∏J »àdG Iójó÷G ájOÉ°üàb’G

.äGÒ¨àe øe ¬Jó¡°T Éeh áægGôdG

 ‘  áaô¨dG  á∏µ«g  IOÉYEG  øY  ¿ÓYE’G  »JCÉjh

 ‘ IQÉeE’G ™bƒe õjõ©àd á«eGôdG Oƒ¡÷G Aƒ°V

 óLGƒJ ï«°SôJh ,»ŸÉ©dG »ªbôdG OÉ°üàb’G áMÉ°S

 káaÉ°VEG ,‹hódG ¥É£ædG ≈∏Y É¡H á∏eÉ©dG äÉcöûdG

 »àdG á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ídÉ°üe π«ã“ ºYO ¤EG

.πãeC’G ƒëædG ≈∏Y É¡d kGô≤e »HO øe òîàJ

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∞°ûc ,¥É«°ùdG äGP ‘h

 á©ªL ‹É©e á«ª°ùJ øY Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 kGócDƒe ,»HO IQÉŒ áaô¨d kÉjôîa É k°ù«FQ óLÉŸG

 ‹É©eh ,ÉgAÉªµMh »HO QÉ q oŒ πãÁ øe ÒN ¬fCG

 ¿É£∏°S IOÉ©°Sh ,áaô¨∏d É°ù«FQ ôjô¨dG õjõ©dGóÑY

 É k°ù«FQ á«dhO IÈN øe ¬H ™àªàj ÉÃ º«∏°S øH

 ôªY  ‹É©eh  ,á«ŸÉ©dG  IQÉéà∏d  »HO  áaô¨d

.»ªbôdG OÉ°üàbÓd »HO áaô¨d É k°ù«FQ ,AÉª∏©dG

 ∫ÉLQ ºgCG øe kGóMGh óLÉŸG á©ªL ‹É©e ó©jh

 ∫ÉªYC’G OGhQ øe óFGQ ƒgh ,Ú«JGQÉeE’G ∫ÉªYC’G

 …ÒÿG  πª©dGh  ôµØdGh  áaÉ≤ãdG  ä’ÉLQ  óMCGh

 ¢ù°SDƒeh  ,»Hô©dG  ⁄É©dGh  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 â«H á«©ªL »°ù°SDƒe óMCGh "óLÉŸG" áYƒª›

 ¢ù°SDƒe  ƒ°†©c óLÉŸG  ‹É©e ∑QÉ°Th  ..  ÒÿG

 k’É©a kGƒ°†Y ¿Éch ,»HO áYÉæ°Uh IQÉŒ áaô¨d

 ájQÉéàdGh  á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  ójó©dG  ‘

 ¬dh  ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘  á«ª∏©dGh  á«fÉ°ùfE’Gh

 á«ªæàdGh ƒªædG á∏éY ™aO ‘ IójóY äÉeÉ¡°SEG

.ádhódG ‘ äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG ‘

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  »HO  ¢ù∏›  óªàYGh

 áæ÷ π«µ°ûJ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ‹É©e á°SÉFôH ±ô¨∏d áKÓãdG AÉ°SDhôdG º°†J É«∏Y

 á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG ™°Vƒd  ôjô¨dG  õjõ©dGóÑY

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhôd É k≤«≤– »HO ±ô¨d Iójó÷G

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

 ±ôZ  AÉ°†YCG  :√ƒª°S  ∫Éb  å«M  ,Iójó÷G  »HO

 ≥«≤–  ‘  ¿ƒ«°SÉ°SCG  AÉcöT  ºg  »HO  IQÉŒ

 º¡æe ™bƒàfh .. ájOÉ°üàb’G á«∏Ñ≤à°ùŸG ÉæàjDhQ

 IÎØdG  ∫ÓN  É k«ŸÉYh  É k«ª«∏bEG  kGÒÑc  É kWÉ°ûf

.áeOÉ≤dG

 áaÉc  á«ŸÉ©dG  IQÉéà∏d  »HO  áaôZ  º°†à°Sh

 ,»ŸÉY  óLGƒJ  É¡d  »àdG  á«∏ëŸG  äÉcöûdG

 òîàJ »àdG á«ŸÉ©dG äÉcöûdG áaÉµd áaÉ°VE’ÉH

 É¡◊É°üe  π«ã“  ±ó¡H  ∂dPh  ,É¡d  kGô≤e  »HO

 ô≤ªc  É¡àfÉµeh  á«LQÉÿG  »HO  IQÉŒ õjõ©Jh

.á«ŸÉ©dG äÉcöû∏d »ª«∏bEG

 ºYO ¤EG  á«ŸÉ©dG  IQÉéà∏d  »HO áaôZ ±ó¡Jh

 ìÉàØf’G øe ójõŸG ≥«≤ëàd »HO áeƒµM ájDhQ

 ,IójóL  á«ŸÉY  ¥Gƒ°SCG  ±Gó¡à°SGh  …OÉ°üàb’G

 ∫ƒ°Uƒ∏d ÉgÉ£N õjõ©Jh á«æWƒdG äÉcöûdG ºYOh

 ÖgGƒŸGh øjôªãà°ùŸG ÜòL ≈∏Y kIhÓY ,á«ŸÉ©∏d

 ‘ ôgOõŸG ∫ÉªYC’G ™ªàéŸ ΩÉª°†fÓd Iõ«ªŸG

 ∫ÉéŸG áÄ«¡J ‘ QGôªà°S’G ÈY ∂dPh ,IQÉeE’G

 πª°ûj ÉÃ ∫ÉªYC’G OGhôd IõØëŸG áÄ«ÑdGh ºYGódG

 .á«Ñ°ùædG ÉjGõŸGh äÓ«¡°ùàdGh á«©jöûàdG ôWC’G

 øe á«ŸÉ©dG IQÉéà∏d »HO áaôZ ájƒ°†Y ¿ƒµàJh

 πNGO øe øjôªãà°ùŸGh äÉcöûdGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ

 IQGOEG  ¢ù∏› É¡JQGOEG  ¤ƒàjh ,É¡LQÉNh ádhódG

 øe òîàJ »àdG äÉcöûdG iÈc øY Ú∏ã‡ º°†j

.É¡d kGô≤e »HO

 áaÉµH ¢üàîàa »ªbôdG OÉ°üàbÓd »HO áaôZ ÉeCG

 »ªbôdG »∏Ñ≤à°ùŸG OÉ°üàb’ÉH á«æ©ŸG äÉcöûdG

 πª©dGh É¡◊É°üe π«ã“ ±ó¡H ∂dPh ,IQÉeE’G ‘

 »HO OÉ°üàbG ‘ »ªbôdG OÉ°üàb’G QhO õjõ©J ≈∏Y

 ∫ÉªYC’G  OGhQ  É¡àjƒ°†Y ‘ áaô¨dG  º°†à°Sh  ..

 á«æ≤àdG  äÉcöT  ‘  øjôªãà°ùŸGh  äÉcöûdGh

 ¤ƒàjh  ,É¡LQÉNh  ádhódG  πNGO  øe  á«ªbôdGh

 »∏ã‡h á«ŸÉY äÉ«°üî°T º°†j ¢ù∏› É¡JQGOEG

.á«æ≤àdG äÉcöT iÈc

 »ªbôdG  OÉ°üàbÓd  »HO  áaôZ  ™∏£°†J  ±ƒ°Sh

 ™jQÉ°ûŸG ¥ÓWEG É¡°SCGQ ≈∏Y ΩÉ¡ŸG øe áYƒªéÃ

 πjƒ–h ójó÷G OÉ°üàb’G ∫ƒM äÉ°SGQódG ôjƒ£Jh

 ™jöùJh ,»ªbôdG  OÉ°üàbÓd »ŸÉY õcôŸ »HO

 ‘  á«ªbQ  á«à–  ¬«æH  π°†aCG  ≥∏ÿ  Oƒ¡÷G

 AÉæH ≈∏Y áaô¨dG πª©à°S Éªc .. »HO ‘ ⁄É©dG

 OGhQ øe á°ü°üîàe á«∏fih á«dhO äÉbÓY áµÑ°T

 ,πjƒªàdG  ≥jOÉæ°Uh  á«æ≤àdG  äÉcöTh  ∫ÉªYC’G

 »HO  ‘  äGAGôLE’Gh  äÉ©jöûàdG  ôjƒ£J  ºYOh

 ≥∏ÿ áeÉY IQƒ°üH äGQÉeE’Gh ,á°UÉN IQƒ°üH

 kIhÓY  ,»ªbôdG  OÉ°üàbÓd  áHPÉL  áÄ«H  π°†aCG

 Oó÷G ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y πª©dG ≈∏Y

.IójóL äÓ«¡°ùJh äGRÉ«àeG º¡ëæeh ÖgGƒŸGh

á«LQÉÿG IQÉéà∏d »HO á£N

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U óªàYG ,ôNBG ó«©°U ≈∏Y 

 á£N ´ÉªàL’G ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 Gòg ºYód »JCÉJ »àdGh ,á«LQÉÿG IQÉéà∏d »HO

 äÉcôëŸG RôHCG óMCG πãÁ …òdG …QƒëŸG ´É£≤dG

 ,»∏ëŸG  É¡ŒÉfh  »HO  OÉ°üàbG  ‘  á°ù«FôdG

 äÓeÉ©àdG ôjƒ£Jh IQÉéàdG ´É£b IAÉØc õjõ©Jh

.É¡àYöSh ¬H á°UÉÿG

 ájQÉéàdG  »HO  áWQÉN  ÉfóªàYG  :√ƒª°S  ∫Ébh

 á«MÓe kÉWƒ£N øª°†àJ »àdGh Iójó÷G á«dhódG

 kÉ«dÉM ⁄É©dG ∫ƒM áæjóe 400 øe ÌcC’ ájƒLh

 200 ¤EG áµÑ°ûdG √òg ójó“ ≈∏Y πª©dG ™e ..

 ácôM Ö∏b ‘ IQÉeE’G QhO ï«°SÎd IójóL áæjóe

 ⁄É©dG QÉ£e ¿ƒµf ¿CG ÉfQób .. á«ŸÉ©dG IQÉéàdG

.»°ù«FôdG √AÉæ«eh

 ™aôd á«°ùªÿG Éæà£N ∂dòc ÉfóªàYG :±É°VCGh

 1,4 øe IQÉeEÓd »LQÉÿG …QÉéàdG ∫OÉÑàdG áª«b

 ∞«ch .. ójôf GPÉe ±ô©f .. ºgQO ¿ƒ«∏jôJ 2 ¤EG

.á£ÿG ò«Øæàd á«æWƒdG äÉbÉ£dG Éæjódh .. π°üf

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

 ≥«≤–  ‘  QGôªà°S’G  IQhöV  ≈∏Y  Ωƒàµe  ∫BG

 IôµàÑŸG äGQOÉÑŸG ôjƒ£Jh á«YƒædG  äGRÉ‚E’G

 É¡àeGóà°SGh á«ªæàdG á∏éY ™aO ‘ º¡°ùJ »àdG

 ∫Éb  å«M  ,»HO  ‘  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘

 øe .. ™«ªé∏d Ωƒàµeh ¿GóªMh »àdÉ°SQ :√ƒª°S

 øcôj øeh ..  ™LGôJ ‘ ƒ¡a ΩÉeCÓd ∑ôëàj ’

 É¡fÉµe »HO .. ¬∏Ñ≤à°ùe öùîj »°VÉŸG äGRÉ‚E’

.. πÑ≤à°ùŸG ‘

 »ŸÉ©dG  …OÉ°üàb’G  Ö∏≤dG  ¿ƒµJ  ¿CG  ÉgQóbh

 ΩOÉ≤dGh  ..  á≤£æŸG  √òg  ‘  IÉ«◊ÉH  ¢†HÉædG

.º¶YCG ºFGõ©dG âfÉc GPEG πªLCG

 á«LQÉÿG IQÉéà∏d á«°ùªÿG »HO á£N πª©à°Sh

 á°SQÉ‡ ádƒ¡°S ‘ kÉ«ŸÉY ¤hC’G »HO π©L ≈∏Y

 ºgCG  óMCÉc É¡àfÉµe õjõ©J ¤EG  káaÉ°VEG  ,∫ÉªYC’G

 πª©dG ≈∏Y kIhÓY ,⁄É©dG ‘ ájQÉéàdG õcGôŸG

 IQÉéàdG  ºYód  §£Nh  äGAGôLEG  ™°Vh  ≈∏Y

.»HO ‘ áHPÉL πªY áÄ«H ¿Éª°Vh

 ƒªædG  á∏Môe  IOÉ«b  ‘  á£ÿG  º¡°ùà°S  Éªc

 øe kÉbÓ£fG á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ´É£≤d »∏Ñ≤à°ùŸG

 äGQOÉÑŸGh äGAGôLE’G øe áeõM ∫ÓN øeh ,»HO

 äGP  äÉ©jöûàdG  §«°ùÑJ  ≈∏Y  πª©J  »àdG

 á«dÉŸG äGRÉ«àe’Gh äÓ«¡°ùàdG Ëó≤Jh ,ábÓ©dG

 á«fhÎµdEG á°üæe ÒaƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«aöüŸGh

 á°SQÉªÃ á«æ©ŸG ôFGhódG áaÉµd á∏eÉµàeh IóMƒe

.IQÉéàdG ´É£b ‘ ∫ÉªYC’G

 á∏Ñ≤ŸG  ¢ùªÿG ΩGƒYC’G  ∫ÓN á£ÿG ºYóà°Sh

 áWQÉN ≈∏Y »ŸÉY »à°ù«Lƒd õcôªc »HO ™bƒe

 IQÉéàdG ‘ õ«cÎdG ∫ÓN øeh ,á«ŸÉ©dG IQÉéàdG

 á«aGô¨÷G  ≥WÉæŸG  øe  OóY  ≈∏Y  á«LQÉÿG

 ÉµjôeCG  øª°†àJ  »àdGh  ,⁄É©dG  ∫ƒM  á«°ù«FôdG

.É«°SBGh É«≤jôaCGh á«æ«JÓdG

:ΩGh-»HO

 ∫ÉªYC’G äÉ«dÉ©a ´É£b øe IOÉbh OGhQ ócCG 

 á∏°UGƒe ≈∏Y IQÉeE’G IQób »HO IQÉeEG ‘

 äÉ«YGóà∏d  á«dÉ©ah  IAÉØc  πµH  …ó°üàdG

 Aƒ°V ‘ 19-ó«aƒc áëFÉL É¡àØ∏N »àdG

 ≈∏Y ¿CÉ°ûdG  Gòg ‘ Ωó≤J øe ¬à≤≤M Ée

 GƒcQÉ°T å«M ,á«°VÉŸG áà°ùdG ô¡°TC’G QGóe

 áaÉ°†à°SG  IOÉYEG  ‘  áëLÉædG  º¡HQÉŒ

 ∂∏J  ‘  äGô“DƒŸGh  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJh

 ≈≤à∏e ‘ º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN ∂dPh IÎØdG

 á«ŸÉ©dG  äÉ«dÉ©ØdG  ìÉààaG  IOÉYE’  »HO

 πÑ≤à°ùŸG  ∞ëàe  øe  Üô≤dÉH  º«boCG  …òdG

 öTÉÑŸG Qƒ°†◊ÉH ≈≤à∏ŸG ó≤ oYh .»HO ‘

 AÉcöûdG  øe  OóY  ácQÉ°ûÃ  ,kÉ«°VGÎaGh

 äÉ«dÉ©ah áMÉ«°ùdG ´É£b ‘ Ú«°ù«FôdG

 πµ°ûH  áæjóŸG  AÉëfCG  ™«ªL øe ∫ÉªYC’G

 ¢üî°T 1300 øe ÌcCG º¡«dEG º°†fGh ,»∏©a

 øe  ⁄É©dG  ∫ƒM  ádhO  62  øe  kÉ«°VGÎaG

 ,äÉ«dÉ©ØdG  »ª¶æeh ,á«MÉ«°ùdG  äÉÄ«¡dG

 áMÉ«°ùdG  ‘  Ú°ü°üîàŸG  Ú«æ¡ŸGh

 äÉ«dÉ©ØdG  áaÉ°†à°SG  ™bGƒeh  áaÉ«°†dGh

.äÓØ◊Gh

 ≈∏Y  Iõ«ªàŸG  »HO  áfÉµe  ≈≤à∏ŸG  ócCGh

 ≈∏Y É¡JQóbh á«dhódG  äÉ«dÉ©ØdG  áWQÉN

 äÉjóëàdG  á¡LGƒeh  ™jöùdG  ‘É©àdG

 …OÉjQ  êPƒ‰  Ëó≤Jh  ,á«dÉY  IAÉØµH

 äÉ«dÉ©ØdG  IOƒ©d  kÉ«dhO  ¬H  iòàëj

 ≈≤à∏ŸG  º°V å«M ,⁄É©dG  iƒà°ùe ≈∏Y

 ,"áMÉ«°ù∏d  »HO"  øe  AGÈNh  ÚdhDƒ°ùe

 äGQÉ£eh  ,»ŸÉ©dG  …QÉéàdG  »HO  õcôeh

 "QƒcCG"h ,¢ùàæ«ØjG  "»L ΩEG …O" h ,»HO

 á£HGôdG  øe  πc  âªYO  Éªc  ,¥OÉæØ∏d

 /UFI/  ¢VQÉ©ŸG  áYÉæ°üd  á«ŸÉ©dG

 äGô“DƒŸGh äÉYÉªàLÓd á«dhódG á£HGôdGh

 ÉªgDhÉ°†YCG OÉØà°SG å«M AÉ≤∏dG /ICCA/

 ”  »àdG  AGQB’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  øe  Ú«dhódG

 .º¡ŸG ¢TÉ≤ædG Gòg ∫ÓN É¡MôW

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14702 Oó`©dG-2021 ¢SQÉe 24 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 äÉbÉ£dG Éæjódh .. π°üf ∞«ch .. ójôf GPÉe ±ô©f

á£îdG ò«Øæàd á«æWƒdG

 ±ôZ çÓK ≈dEG »HO IQÉéJ áaôZ á∏µ«g IOÉYEG

±ô¨dG »a πª©dG áeƒ¶æe ô««¨Jh

  »HO IQÉéJ áaô¨d …ôîa ¢ù«FQ óLÉªdG á©ªL

  áaô¨∏d ¢ù«FQ ôjô¨dG õjõ©dGóÑY

 á«ªdÉ©dG IQÉéà∏d »HO áaô¨d ¢ù«FQ º«∏°S øH ¿É£∏°S

»ªbôdG OÉ°üàbÓd »HO áaô¨d ¢ù«FQ AÉª∏©dG ôªY

 á«MÓe kÉWƒ£N øª°†àJ á«dhódG ájQÉéàdG »HO áWQÉN

 kÉ«dÉM ºdÉ©dG ∫ƒM áæjóe 400 øe ôãcC’ ájƒLh

 kÉî«°SôJ IójóL áæjóe 200 ≈dEG áµÑ°ûdG ójóªàd πª©dG 

 á«ªdÉ©dG IQÉéàdG ácôM Ö∏b »a IQÉeE’G Qhód

 »LQÉîdG …QÉéàdG ∫OÉÑàdG áª«b ™aôd á«°ùªN á£N

 ºgQO ¿ƒ«∏jôJ  2 ≈dEG 1^4 øe »Hód

 ájÉbƒdG{ á∏ªM ≥∏£J ódÉN øH óªëe âæH Éª°T

zøWƒdG πÑ≤à°ùªd ájÉbh …õeôdG ∞æ©dG øe

kGójóL kÉ°üëa 209^079 …ôéJ záë°üdG{

 2^172 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2348 »aÉ©J

äÉ«ah 6h áHÉ°UEG

 ìÉ≤d øe áYôL 103^156 ºjó≤J

7^477^881 »dÉªLE’Gh z19-ó«aƒc{

 …OÉ°üàb’G Ö∏≤dG ¿ƒµJ ¿CG ÉgQóbh πÑ≤à°ùªdG »a É¡fÉµe »HO : ó°TGQ øH óªëe
IÉ«ëdÉH ¢†HÉædG »ªdÉ©dG

IQÉeE’G áeƒµëd á∏eÉ°T á∏µ«g IOÉYEG ø∏YCGh »HO ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôJ

 ≈∏Y  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  á«°VÉjQ  øjQÉªJh  ÜÉ©dCG  á≤£æe

»ÑXƒHCG ¢û«fQƒc

 ≈∏Y ∫ÉªYC’G  äÉ«dÉ©a ´É£b »aÉ©àd  kÉ«ªdÉY  kÉLPƒªf Ωó≤J »HO

»dhódG iƒà°ùªdG

:ΩGh-Ú©dG

 ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG â≤∏WCG 

 ï«°ûdG  äÉ°ù°SDƒe  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 á«ª«∏©àdGh  á«aÉ≤ãdG  ¿É«¡f  ∫BG  ódÉN  øH  óªfi

 πÑ≤à°ùŸ ájÉbh ;…õeôdG ∞æ©dG øe ájÉbƒdG" á`∏ªM

 ..  πØ£dG"  ¿Gƒæ©H  IöVÉfi ∫ÓN ∂dPh ,"øWƒdG

 IôFGO  É¡àª¶f  "IÉ«◊G Éª¡æ«Hh á∏«°SƒdGh  ±ó¡dG

. »ÑXƒHCG - áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG

 ¿G  óªfi âæH Éª°T  IQƒàcódG  áî«°ûdG  âë°VhCGh

 »¡àæJ ób …ó°ù÷G ∞æ©dG ≈∏Y ÖJÎJ »àdG QÉKB’G

 QÉKB’G øµd ájOÉŸG QÉKB’Gh ìhô÷G êÓ©H kÉjôgÉX

 QÉKBG »g …õeôdG ∞æ©dG ≈∏Y ÖJÎJ »àdG á«°ùØædG

 ∂dòdh ÉgQÉKBG ƒfih É¡LÓY ‘ IÒÑc áHƒ©°U ó‚

 »àdG  QÉKB’G  ∂∏J  …OÉØàd  Ió«MƒdG  á≤jô£dG  ¿EÉa

.»YƒdG ƒg …õeôdG ∞æ©dG É¡Ø∏îj

 ¿GƒæY  â–  ájƒYƒJ  á∏ªM  ¥ÓWEG  ¿G  äôcPh

 "øWƒdG πÑ≤à°ùŸ ájÉbh …õeôdG ∞æ©dG øe ájÉbƒdG"
 ∫BG  ódÉN øH óªfi ï«°ûdG  äÉ°ù°SDƒe ∫ÓN øe ,

 ∞æ©dÉH ∞jô©à∏d »JCÉJ á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdG ¿É«¡f

.¬à«gÉeh √QÉKBGh …õeôdG

 á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸG  áaÉc  âYOh

 ≥«≤– ƒgh á∏ª◊G ±óg ≥«≤– πLCG øe ¿hÉ©à∏d

 ÚH Ée º¡JÉ«M ájÉªM h ÉæFÉæHC’ πeÉµdG ¿RGƒàdG

 ÌcCG πÑ≤à°ùe πLCG øe á∏«°SƒdG á£≤fh ±ó¡dG á£≤f

 »JGQÉeEG ™ªàéªc Éæd h OGôaCÉc º¡d kGQGô≤à°SG h kÉMÉ‚

 á«≤«≤Mh ádÉ©a ÉLPÉ‰ á«fÉ°ùfE’G IQÉ°†ë∏d Ωó≤j

 ∫ÓN øe áfRGƒàe ájöûH IQÉ°†M áYÉæ°U á«Ø«µd

.¬dÉµ°TCG πµH ∞æ©dG QÉKBG øe á«dÉN ∫É«LCG áYÉæ°U

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19-ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 É°üëa 209,079 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG.. º¡dõYh

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

 ádhódG ‘ ¢üëØdGh »°ü≤àdG äGAGôLEG ∞«ãµJ ºgÉ°Sh  

 ‘ ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh

 ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG  ádÉM 2,172 øY ∞°ûµdG

 É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM

 444,398 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh

.ádÉM

 ∂dPh áHÉ°üe ä’ÉM 6 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ,óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ  øe

.ádÉM 1,451 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

 »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ∫ÓN  "19-ó«aƒc"  ìÉ≤d  øe  áYôL  103,156

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

 AÉKÓãdG ¢ùeCG Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G
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اأخبار الوطن

نيويورك-وام:
 اأكدت دولة الإمارات على التزامها امل�ستمر 
والنهو�ض  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  بتحقيق 
وال�ستني  اخلام�سة  الدورة  اأمام  املراأة  بدور 

للجنة و�سع املراأة.
جاء ذلك خالل البيان الذي اأدلت به معايل 
تنمية  وزيرة  حميد  بو  عي�سى  بنت  ح�سة 
التي عقدت  العامة  املجتمع، يف املناق�سة 
عرب الت�سال املرئي، حيث �سلطت فيه ال�سوء 
على جهود دولة الإمارات يف الق�ساء على 
والفتيات  الن�ساء  العنف �سد  اأ�سكال  جميع 
البارز  الدور  اإىل  ولفتت  حقوقهن،  وحماية 
ال�سفوف  يف  الإماراتية  املراأة  لعبته  الذي 
القيادية وخطوط الدفاع الأول يف الت�سدي 
جلائحة " كوفيد-19"، م�سرية اإىل اأن وزارة 
األف   600 عن  يفوق  ما  ا�ستقطبت  التنمية 
املتطوعات  الن�ساء  ن�سبة  وبلغت  متطوع، 

يف الت�سدي للجائحة %53.
التعديالت  بع�ض  اإىل  معاليها  وتطرقت 
دولة  بها  قامت  التي  الأخييرية  الت�رشيعية 
الإمارات يف اإطار جهودها يف الق�ساء على 
املراأة وحماية حقوقها، موؤكدة  العنف �سد 
التي  الأ�رشية  احلماية  وقانون  �سيا�سة  اأن 
تهدف   ،2019 عام  الإمييارات  دولة  اعتمدتها 

اإىل تعزيز حقوق املراأة وحمايتها.
تعزيز  على  الإمييارات  دولة  حر�ض  واأكييدت 
دور املراأة يف عملية �سنع القرار وذلك من 
خالل تخ�سي�ض ن�سبة للمراأة يف املنا�سب 
الإدارية والقيادية، م�سرية يف هذا اخل�سو�ض 
اإىل جناح دولة الإمارات يف حتقيق التكافوؤ 
بني اجلن�سني يف املجل�ض الوطني الحتادي 
عمال باملر�سوم الرئا�سي لعام 2018 والذي 
ين�ض على رفع ن�سبة متثيل املراأة فيه اإىل 
50%، كما اأ�سارت اإىل اأن ثلث اأع�ساء جمل�ض 
الإمييارات هن من  الييوزراء احلايل يف دولة 

الن�ساء.
الوطنية  اخلطة  اإىل  معاليها  تطرقت  كما 
اقت�ساديا،  املييراأة  لتمكني  الإمييارات  لدولة 
مبا يف ذلك �سمان تكافوؤ الفر�ض بني املراأة 
والرجل يف القوى العاملة، ا�ستنادا لقانون 
�سمان امل�ساواة يف الأجر بني املراأة والرجل 

والذي دخل حيز التنفيذ عام 2020.

 الإمارات توؤكد التزامها 
بتحقيق الم�ساواة 

بين الجن�سين

البواردي يتراأ�س اجتماعات اللجنة الع�سكرية الم�ستركة العليا 
بين الإمارات وكوريا

اأبوظبي-وام:
الدولة  وزير  البواردي  اأحمد  بن  معايل حممد  تراأ�ض   
ل�سوؤون الدفاع اجتماعات اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة 
املتحدة  العربية  الإمييارات  دولة  بني  الثامنة  العليا 
بنادي  ام�ض  والتي عقدت  اجلنوبية  كوريا  وجمهورية 

�سباط القوات امل�سلحة.
الدفاع  الكوري معايل �سوه ووك وزير  وتراأ�ض اجلانب 
من  كل  بح�سور  اجلنوبية  كوريا  بجمهورية  الوطني 
ال�ستحواذ لربنامج  ال�سيد يون هو كانغ وزير  معايل 
�سفري  وو  يوجن  كوون  و�سعادة  الدفاعي  ال�ستحواذ 

جمهورية كوريا لدى الدولة.
ال�سداقة  عالقات  ا�ستعرا�ض  الجتماع  خييالل  ومت 
الكورية  واجلمهورية  الإمييارات  دولة  بني  والتعاون 
اجلنوبية، و�سبل تعزيزها مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة، 

خا�سة يف املجالت الع�سكرية.
البلدين  جتمع  التي  العالقات  متانة  اجلانبان  واأكد 
تبادل  مت  كما  التعاون،  اأوجه  تدعيم  على  واحلر�ض 
الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات 

امل�سرتك.
حممد  حمد  الركن  الفريق  معايل  الجتماعات  ح�رش 
و�سعادة  امل�سلحة  القوات  اركان  رئي�ض  الرميثي  ثاين 
مطر �سامل على الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من 

كبار �سباط وزارة الدفاع من كال اجلانبني.

اأبوظبي ـ وام:
الدولية  اليي�ييسييوؤون  مكتب  نظم 
عمل  ور�سة  الداخلية  وزارة  يف 
اجلرائم   " بعنوان  افرتا�سية 
مع  بييالييتييعيياون  الإلكرتونية" 
التحالف  يف  الأع�ساء  الييدول 
اأهم  ، ل�ستعرا�ض  الدويل  الأمني 

مواجهتها  متت  التي  التحديات 
من  وال�ستفادة  دوليية،  كل  يف 
خييييربات وجتييييارب الييييدول يف 
ظل  يف  اجلرائم  لهذه  الت�سدي 
جائحة كورونا " كوفيد - 19".

عر�ض  تقدمي  الور�سة  خالل  مت 
دول  ممثلي  من  موجز  و�ييرشح 
للجهود  الدويل  الأمني  التحالف 

يف  الدول  هذه  بها  قامت  التي 
الإلكرتونية  للجرائم  الت�سدي 
اأثناء جائحة كورونا، وجتاربهم 
يف مكافحتها ، والإجراءات التي 
اجلرائم  هذه  ملواجهة  اتخذتها 

يف ظل الأزمة.
بيياب  فييتييح  مت  اخليييتيييام  ويف 
دول  ممثلو  قام  حيث  املناق�سة 

على  بييالييرد  الأميينييي  التحالف 
امل�ساركني  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة 

يف الور�سة.
التحالف  اأن  بالذكر  اجلييدييير 
ت�ست�سيف  الذي  الييدويل  الأمني 
يف  الداخلية  وزارة  �سكرتارية 
انطالقة،  منذ  الإمييييارات  دوليية 
يتكون من 10، هي دولة اإ�رشائيل 

ومملكة  اإيطاليا،  وجمهورية 
�سلوفاكيا،  وجمهورية   ، اإ�سبانيا 
وجمهورية  البحرين  ومملكة 
�سنغافورة، وجمهورية ال�سنغال، 
والدولتني  املغربية  واململكة 
الإمارات  للتحالف  املوؤ�س�ستني 
واجلمهورية  املتحدة  العربية 

الفرن�سية.

»الداخلية« تنظم ور�سة عمل افترا�سية حول الجرائم 
الإلكترونية

اختتام الدورة التن�سيطية الأولى لأع�ساء ال�سلطة 
الق�سائية في اأبوظبي

اأبوظبي-وام:
الق�سائية  اأبوظبي  اأكادميية  اختتمت   
ال�سلطة  الأوىل لأع�ساء  التن�سيطية  الدورة 
 ،2021 للعام  اأبييوظييبييي  يف  الق�سائية 
مب�ساركة 90 من اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية 
البتدائية  اجلزائية  الييدوائيير  مبختلف 
يف  وذلك  النق�ض،  وحماكم  وال�ستئنافية 
و�سوًل  الأحكام  جتويد  نحو  اجلهود  اإطار 
خالل  من  العاملية،  املمار�سات  اأرقى  اإىل 
لأع�ساء  امل�ستمر  والتطوير  الييتييدريييب 
املتغريات  ومواكبة  الق�سائية،  ال�سلطة 
والتطورات على خمتلف الأ�سعدة. وتهدف 
هذه الدورة، التي اأقيمت عن بعد باإ�رشاف 
اإدارة التفتي�ض الق�سائي يف دائرة الق�ساء 
الكوادر  مييهييارات  تنمية  اإىل  باأبوظبي، 
واأع�ساء  الق�ساة  ال�سادة  من  الوطنية 
ومقا�سد  معرفة  حييول  العامة  النيابة 
الجراءات  بقانون  امل�ستحدثة  التعديالت 
يحقق  مما  العقوبات،  وقانون  اجلزائية 
اأ�سول  وفق  واملفاهيم  الجتاهات  توحيد 
ال�سحيح،  والق�سائي  القانوين  التف�سري 
مبا يعزز م�ستهدفات امل�رشع نحو حتقيق 

عدالة ناجزة عاملية اجلودة.
الظاهري  ال�ساعر  علي  امل�ست�سار  واأكييد 
اأهمية  الق�سائي  التفتي�ض  اإدارة  مدير 
لل�سادة  التن�سيطية  الييدورات  هذه  اإقامة 
اإثراء  يف  لدورها  نظراً  واأعوانهم،  الق�ساة 
تبادل  خالل  من  الق�سائي  القانوين  الفكر 
املمار�سات  اأهم  حول  والنقا�سات  الآراء 
باملو�سوعات  املتعلقة  وال�سكاليات 
تبادل  يعزز  العمل، مما  بور�ض  املطروحة 

الييروؤى  وتوحيد  املعرفة،  ونقل  اخلييربات 
بني الق�ساة، و�سوًل اإىل اأف�سل املمار�سات 
ناجزة  لعدالة  الريادة  وحتقيق  الق�سائية 
عاملية اجلودة. واأ�ساف اأن الدورة ت�ستهدف 
امل�ستحدثة  التعديالت  على  ال�سوء  اإلقاء 
وقييانييون  اجلييزائييييية  الإجيييييراءات  بقانون 
بع�ض  تعديل  تت�سمن  والتي  العقوبات، 
اأحكام قانون العقوبات، اإ�سافة اإىل تعديل 
اجلزائية  الجييراءات  قانون  اأحكام  بع�ض 
وقانون اخت�سا�ض املحاكم ال�رشعية بنظر 
التعديالت  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلرائم،  بع�ض 
دولة  جهود  اإطييار  يف  تاأتي  امل�ستحدثة 
بنيتها  تطوير  نحو  امل�ستمرة  الإميييارات 
الت�رشيعية والعدلية، مبا يتفق مع هويتها 
به  تتحلى  الييذي  النفتاح  روح  ويعك�ض 

دولة الإمارات �سمن بيئة ت�رشيعية لدولة 
عاملية تتوافق مع تعددية الثقافات.

اأبوظبي  اأكادميية  اأو�سحت  جهتها  من 
لأع�ساء  التن�سيطية  الدورة  اأن  الق�سائية 
حماور  عدة  ت�سمنت  الق�سائية  ال�سلطة 
الجيييراءات  قييانييون  م�ستحدثات  اأهمها 
اجلزائية، حيث متت مناق�سة امل�ستهدفات 
الت�رشيعية  البنية  حتديث  من  الكربى 
لقانون الجراءات اجلزائية من حيث تاأكيد 
اجلزائية  الجراءات  واحلريات يف  احلقوق 
واملواثيق  املعاهدات  مع  ين�سجم  مبا 
خالل  من  الدورة  ناق�ست  ..بينما  الدولية 
العقوبات،  قييانييون  م�ستحدثات  حمييور 
مبا  الت�رشيعية  البنية  حتديث  جوانب 

يتوافق مع منوذج الدولة العاملية.

�شرطة اأبوظبي تطلق خدمة الدفع الرقمي للمخالفات المرورية عبر 
تطبيق م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي

اأبوظبي-وام:
اأبوظبي"  "�رشطة  اأطلقت   
م�رشف   " مييع  بالتعاون 
خدمة   " الإ�سالمي  اأبوظبي 
امليييخييياليييفيييات عرب  دفييييع 
للم�رشف  الرقمية  القنوات 
من  العمالء  لتمكني  وذلييك 
املرورية  خمالفاتهم  دفع 
اخل�سم  خا�سية  طريق  عن 
املبا�رش من احل�ساب اأو عرب 
البطاقات املغطاة ال�سادرة 

عن امل�رشف .
امل�رشف  لعمالء  وميييكيين 
ال�ستفادة اأي�سا من خا�سية 
املخالفات  قيمة  تق�سيط 
مي�رشة  بدفعات  املرورية 
قيمة  �ييسييداد  مت  حييال  يف 
املييخييالييفييات عييين طييريييق 
لفرته  املييغييطيياة  البطاقة 
ت�سل اإىل 12 �سهرا ودون اأي 

ر�سوم اإ�سافية اأو اأرباح .
�سيف  اأحمد  اللواء  واأو�سح 
بيين زيييتييون املييهييريي مدير 
املركزية  العمليات  قطاع 
اإطالق  اأن  اأبوظبي  ب�رشطة 
اخلييدميية ييياأتييي يف اطييار 
التحول  ميييبيييادرات  دعيييم 
التقنية  ا�ستخدام  و  الرقمي 
لتواكب  وتطويرها  احلديثة 
احييتييييياجييات الييعيي�ييرش و 
جتربة  وتوفري  التحديات 
�سهلة ومتميزة للمتعاملني 

وفقا للمعايري العاملية.
اأبوظبي  �رشطة  ان  واأكيييد 

تو�سيع  يف  قدما  ما�سية 
تقدمها  الييتييي  خدماتها 
للجمهور مو�سحا اأن خدمة 
طريق  عن  املخالفات  دفع 
يف  ت�سهم  املبا�رش  اخل�سم 
املجتمع  اأفراد  ثقة  تعزيز 

باخلدمات املقدمة لهم.
�رشطة  حر�ض  اإىل  واأ�ييسييار 
تفعيل  عييلييى  اأبييوظييبييي 
�ييرشاكييتييهييا ميييع ميي�ييرشف 
وجميع  ال�سالمي  اأبوظبي 
ال�سرتاتيجيني  ال�رشكاء 
الييقييطيياعييات  يف خمييتييلييف 
احلكومية  املوؤ�س�سات  و 
حتقيق  ل�سمان  واخلا�سة 
يف  وا�سرتاتيجيها  روؤيتها 
وال�ستقرار  الأمن  ا�ستدامة 

يف اإمارة اأبوظبي.
من جهته اأكد حممد الفهيم 
مييدييير قييطيياع اخلييدمييات 
املدير  لل�رشكات  امل�رشفية 
الإقييليييييمييي لييلييقييطيياع يف 
الإ�سالمي  اأبوظبي  م�رشف 
مع  ال�رشاكة  هييذه  اأهمية 
اإىل  ونييوه  اأبوظبي  �رشطة 
على  املييي�يييرشف  حيير�ييض 
�رشطة  مع  الوثيق  العمل 
روؤيتها  لتحقيق  اأبوظبي 
وا�ييسييرتاتيييييجيييييتييهييا يف 
مو�سحا  الرقمي  التحول 
�ستوفر  اخلييدميية  هييذه  اأن 
للعمالء  جييديييدة  من�سة 
بطريقة  م�ستحقاتهم  لدفع 

ب�سيطة و�سل�سة واآمنة.

�سرطة ال�سارقة تطلق مبادرة»نحن نو�سلكم«في 
المنطقة الو�سطى

ال�سارقة-وام:
اأطلقت القيادة العامة ل�رشطة   
�رشطة  بيياإدارة  ممثلة  ال�سارقة 
املنطقة الو�سطى مبادرة "نحن 
بتقدمي  تعنى  التي  نو�سلكم" 
ت�ستهدف  متنوعة  خدمة   23
خط  "موظفو  هم  فئات  ثييالث 
ال�سن  وكييبييار  الأول  الييدفيياع 
يف  وذلييك  الهمم"  واأ�ييسييحيياب 
اإطييييار حيير�ييض الييقيييييادة على 
مميز  ب�سكل  خدماتها  تقدمي 
املن�سجمة  اأهدافها  يحقق  مبا 
لوزارة  الإ�سرتاتيجي  الهدف  مع 
الداخلية الرامي اإىل تعزيز ر�سا 
املتعاملني باخلدمات املقدمة.

عييبييداهلل  حييمييد  العقيد  واأكييييد 
�رشطة  اإدارة  مدير  الييريييامييي 
بييالإنييابيية  الو�سطى  املنطقة 
على  ال�سارقة  �رشطة  حر�ض 
املقدمة  باخلدمات  الإرتييقيياء 
مع  يييتييوافييق  مبييا  للجمهور 
ال�ساعي  احلييكييومييي  الييتييوجييه 
بتقدمي  املتعاملني  اإ�سعاد  اإىل 
وخف�ض  لهم  اخلدمات  اأف�سل 
تقدمي  ملراكز  املراجعني  عدد 
اخلدمة ويف �سوء ذلك مت اإطالق 
والتي  نو�سلكم"  "نحن  مبادرة 

اإتاحة الفر�سة لثالثة  ت�ستهدف 
لإجنييياز  املجتمع  فييئييات  ميين 
�رشعة  باأق�سى  معامالتهم 
احلاجة  دون  ممكنة  واأريحية 
اإىل التوجه ملراكز تقدمي اخلدمة 
لإنهاء اإجراءاتها ومنها فئة من 
من  الأول  الدفاع  خط  موظفي 
"الأطباء واملمر�سني" العاملني 
يف مواجهة وحد اإنت�سار فريو�ض 
تقديراً  وذلك  امل�ستجد  كورونا 
جلهودهم  ال�سارقة  �رشطة  من 
التي بذلوها يف هذا اجلانب ثم 
فئة كبار ال�سن واأ�سحاب الهمم 
الفئة  لهذه  منها  ت�سهياًل  وذلك 

وامل�ساعدة  للدعم  التي حتتاج 
وعدم تعري�سهم مل�سقة الذهاب 
باأنف�سهم لإجناز تلك املعامالت.
اأن  الريامي  العقيد  واأو�ييسييح 
يتم  خدمة   23 تقدم  املييبييادرة 
اإ�سعاد  مييركييز  عييرب  اأجنييازهييا 
املييتييعييامييلييني مبييدييينيية الييذيييد 
وتو�سيلها  الو�سطى  باملنطقة 
اإقامتهم  مقر  يف  لطالبيها 
كخدمة فتح البالغات اجلنائية 
وا�ستالم  وت�سليم  واملييالييييية 
عدد  جييانييب  اإىل  املييعييثييورات 
ميين اخلييدمييات املييرورييية مثل 
الذمة  بيييراءة  �سهادة  اإ�ييسييدار 

املرورية  املخالفات  دفع  بعد 
دفع  بعد  الذمة  براءة  و�سهادة 
للمقيمني  املرورية  املخالفات 
وكييذلييك حتييويييل املييخييالييفييات 
امليييروريييية وال�ييسييتييعييالم عن 
والفرتات  املرورية  املخالفات 
امل�سحوبة  للرخ�ض  املتبقية 
املخالفات  على  والعييرتا�ييض 
امليييروريييية واحلييجييز امليينييزيل 
ا�ستالم  وخييدميية  للمركبات 
الأمييييانييييات مييين املييركييبييات 
املحجوزات  وت�سليم  املحجوزة 
حيث  وامللكيات"  "الرخ�ض 
املبادرة يف خف�ض  هذه  ت�سهم 
تقدمي  ملراكز  املراجعني  عدد 
توفري  اإىل  بالإ�سافة  اخلدمات 

اجلهد والوقت للمتعاملني.
ح�سول  امكانية  اإىل  واأ�ييسييار 
هييذه  اإجنييييياز  الييراغييبييني يف 
الثالث  الفئات  من  اخلييدمييات 
املييبييادرة  ت�ستهدفها  الييتييي 
التوا�سل  قنوات  على  الإت�سال 
املخ�س�سة التي توفرها �رشطة 
اليي�ييسييارقيية وذليييك عييرب الييربيييد 
Aldhaid. الإليييكيييرتوين 
HC@shjpolice.gov.
الييهيياتييف  رقيييم  عييلييى  اأو   ae

.065944933

�شرطة ال�شارقة تبحث مع وفد من المجل�س ال�شت�شاري 
التكامل بين الموؤ�ش�شات لدعم الأ�شرة

ال�سارقة-وام:
جلنة  وفييد  مع  ال�سارقة  �رشطة  بحثت   
�سوؤون الأ�رشة باملجل�ض الإ�ست�ساري لإمارة 
ال�سارقة التكامل بني املوؤ�س�سات يف جمال 
الأ�رشية  امل�سكالت  واأبيييرز  الأ�يييرشة  دعييم 
اإىل  معها  التعامل  وكيفية  الإجتماعية، 
املركز  تواجه  التي  التحديات  اأهم  جانب 
كما مت ا�ستعرا�ض اأبرز اخلدمات املقدمة من 
املركز كاخلدمة الذكية يف جمال بالغات 
وال�ست�سارات  الأ�رشية  والإ�ساءة  العنف، 
لخت�سا�سات  "برايل"  وخدمة  الأ�رشية 
ذلك  جاء  ب�رشيًا.  للمعاقني  الدعم  مركز 

العامة ل�رشطة  الوفد للقيادة  خالل زيارة 
�سيف  اللواء  �سعادة  رحب  حيث  ال�سارقة 
الزري ال�سام�سي قائد عام �رشطة ال�سارقة 
بالوفد برئا�سة جا�سم جمعة املازمي مقرر 
اللجنة  واأع�ساء  الأ�ييرشة  ال�سوؤون  جلنة 
مركز  مدير  �ييرشور  منى  العقيد  بح�سور 
وعدد  ال�سارقة  ب�رشطة  الإجتماعي  الدعم 

من موظفي املركز ذوي الإخت�سا�ض.
واأكد اللواء ال�سام�سي اأهمية الدور الوطني 
الذي يقوم به املجل�ض الإ�ست�ساري لإمارة 
وما  املواطنني  ممثل  بو�سفه  ال�سارقة 
بني  الو�سل  حلقة  متثل  مهام  من  يتوله 

احلكومة واأفراد املجتمع.



اأبوظبي ـ وام:

اعتمدت جلنة ال�ص�ؤون ال�صحية والبيئية 

يف املجل����س الوطني االحت���ادي خالل 

اجتماعها اأم�س االأول "عن بعد" برئا�سة 

�س���عادة ناعمة عبداهلل ال�رشهان النائب 

الثاين لرئي�س املجل�س رئي�س���ة اللجنة، 

تقريرها ب�س���اأن م�رشوع قانون احتادي 

يف �ساأن ال�سحة النف�سية، وذلك بعد اأن 

انتهت من مناق�سة جميع مواده البالغة 

"58" مادة بح�سور ممثلي وزارة ال�سحة 
ووقاية املجتمع.

�س���ارك يف االجتم���اع اأع�س���اء اللجنة 

�سعادة كل م���ن �سمية عبداهلل ال�سويدي 

بو�سه���اب  واأحم���د  اللجن���ة،  مق���ررة 

النقبي،  ال�سويدي، و�سذى �سعي���د عالي 

وعذراء ح�س���ن بن ركا�س، وحممد اأحمد 

اليماحي، والدكتورة موزة حممد حمرور 

العامري.

وقال���ت �سع���ادة ناعمة ال�رشه���ان ، اإن 

اللجن���ة ا�ستعر�ست تقريره���ا النهائي 

ب�ساأن م�رشوع القانون واأنهت التعديالت 

املطلوب���ة عليه واعتمدته متهيدا لرفعه 

للمجل�س ومناق�سته، م�سيفة اأن اللجنة 

توافقت خالل االجتماعات ال�سابقة التي 

جرى فيها مناق�سة م�رشوع القانون مع 

ممثلي وزارة ال�سح���ة ووقاية املجتمع 

وامل���واد  والبن���ود  التعدي���الت  عل���ى 

امل�ستحدثة.

واأ�س���ارت اإىل اأنه مت ا�ستح���داث بع�س 

االأفكار واالأحكام به���دف جعل م�رشوع 

القانون اأكرث توافق���ا مع قائمة التحقق 

الدولية لت�رشيعات ال�سحة النف�سية، ومت 

ا�ستحدات عدد من البن���ود التي ت�سمن 

ح�سول املري�س النف�سي على �رشح كاف 

عن كافة حقوقه داخل املن�ساأة ال�سحية 

النف�سي���ة، وبع�س ال����رشوط وال�سوابط 

املتعلقة بعالج املري�س النف�سي القا�رش 

مبا يتواف���ق مع اخل�سو�سي���ة العمرية 

لهذه الفئة، ف�سال ع���ن التاأكيد على اأن 

وثيقة حق���وق املري����س النف�سي تكون 

باللغة العربية اإ�ساف���ة اإىل لغة اأخرى 

حتددها اجلهة ال�سحية ح�سب االأحوال.

وبح�س���ب املذكرة االإي�ساحي���ة الواردة 

م���ن احلكومة تتن���اول م���واد م�رشوع 

القان���ون التعريفات واأه���داف القانون، 

املتعلقة  واالأح���كام  �رشيان���ه،  ونطاق 

النف�سية،  ال�سح���ة  خدم���ات  برتخي�س 

و�سجل قيد املر�سى النف�سيني، واالأحكام 

املتعلق���ة بلجنة املراقب���ة واملراجعة 

واالأحكام  وقراراته���ا،  واخت�سا�ساته���ا 

واحلقوق  العام���ة  باحلقوق  املتعلق���ة 

للمري�س  ال�سحية  بالرعاي���ة  املرتبطة 

النف�سي، ووثيقة حقوق املري�س، وجلنة 

رعاي���ة حقوق املر�س���ى، باالإ�سافة اإىل 

بيان اخت�سا�سات جلن���ة رعاية حقوق 

باأنواع  املتعلق���ة  واالأحكام  املر�س���ى، 

الدخول اإىل املن�ساأة ال�سحية النف�سية.
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االأربعاء 24 مار�س 2021 �� الع�دد 14702 
اأخبارالوطن

»الوطني للأر�ساد« يحتفي بـ »اليوم 

العالمي للأر�ساد الجوية«

اأبوظبي ـ وام:

احتفى املركز الوطني لالأر�ساد ب�" اليوم العاملي 

لالأر�ساد اجلوي���ة" الذي ي�سادف 23 مار�س من كل 

عام، ويقام هذا العام حت���ت �سعار "املحيطات - 

مناخ العامل وطق�سه".

واأكد �سعادة الدكتور عبد اهلل اأحمد املندو�س، مدير 

املرك���ز الوطني لالأر�ساد رئي����س االحتاد االآ�سيوي 

لالأر�ساد اجلوية - به���ذه املنا�سبة - على اأهمية 

اجله���ود احلثيثة الت���ي تبذلها اجله���ات املعنية 

باالأر�ساد اجلوية يف خمتلف دول العامل للم�ساهمة 

يف حماي���ة االأرواح واملمتلكات من خالل املتابعة 

امل�ستمرة للتغريات التي تطراأ على املحيطات.

وق���ال املندو����س: " تلعب املحيط���ات دوًرا مهًما 

للغاي���ة يف رفاهي���ة االإن�سان، وه���ي تواجه االآن 

حتديا ب�سبب ق�سايا مثل االحتبا�س احلراري، وتغري 

املناخ، والتلوث البحري، وال�سيد اجلائر وحتم�س 

املحيطات، وهذا بدوره يوؤثر �سلبًا على املحيطات 

واأنظمتها البيئية".

واأ�س���اف: " يف اإطار جهود املركز الوطني لالأر�ساد 

ملواجهة التحديات التي تواجهها املحيطات، ومبا 

يدع���م جهود املنظمة العاملي���ة لالأر�ساد اجلوية، 

و�سمن االحتف���اء باليوم العاملي لالأر�ساد اجلوية 

الذي يقام ه���ذا العام حتت �سع���ار ’املحيطات - 

مناخ العامل وطق�سه‘، اأطلق املركز الوطني لالأر�ساد 

’خدم���ات االإنذار املبكر من ت�سونامي‘، والتي توفر 
الو�سول اإىل بيانات ومعلومات املحيطات، وتنبوؤات 

اأدق لتي���ارات املحيطات وظروفها امل�ستقبلية، مبا 

ي�سهم يف �سمان احلفاظ على اأمن البحار وحماية 

الدول وال�سكان من االأخطار املحتملة للمحيطات".

اأبوظبي ـ وام:

اأعل���ن مرك���ز الفن���ون يف جامع���ة 

نيويورك اأبوظبي عن تقدميه العر�س 

العاملي االأول لك���ورال مميز بعنوان 

"ذا جانتليت: بعي���داً معًا" يوم 31 
مار�س اجلاري.

للكورال  اأبوظب���ي  ن�سخ���ة  وتق���ام 

العاملي عرب تقنية االت�سال من خالل 

االإنرتنت حي���ث يتم اإحي���اء العمل 

الفن���ي ال�سوتي الفريد من قبل فرقة 

كورال جامعة نيويورك اأبوظبي حتت 

اإ�رشاف كلري لي�رش حما�رش املو�سيقى 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي.

ويتبع العر����س االأول فقرة لالأ�سئلة 

واالأجوب���ة املبا�رشة ع���رب االإنرتنت 

مع املوؤلفني امل�ساركني كوكو كارول 

و�سكي���ب �سريي والت���ي يديرها بيل 

براجني املدير الفني التنفيذي ملركز 

الفن���ون ولين�س���ي بو�ستوي���ك مدير 

التخطيط الفني .

وقال �سكيب �رشي موؤلف العر�س اإنها 

جتربة رائعة للعم���ل مع املوظفني 

نيوي���ورك  جامع���ة  يف  والطلب���ة 

اأبوظبي الإ�سدار العر�س العاملي "ذا 

جانتليت: بعيداً معًا" .. م�سريا اإىل اأن 

جتربة تق���دمي العر�س �سوتيا للمرة 

االأوىل مليئة باملتعة.

م���ن جانبها اأو�سح���ت كوكو كارول 

املوؤلف���ة امل�ساركة يف العر�س "رغم 

اأن العر�س �سيت���م بتقنية افرتا�سية 

اإال اأنن���ا نفتخر بالعمل اجلماعي من 

جمي���ع امل�سارك���ني .. مثمنة جهود 

ومركز  اأبوظب���ي  نيوي���ورك  جامعة 

الفنون يف التعاون معهم ".

م���ن جهته قال بي���ل براجني املدير 

الفن���ي التنفيذي ملرك���ز الفنون يف 

جامعة نيويورك اأبوظبي :"اإن النهج 

الفريد يف اإ�سدار "ذا جانتليت: بعيداً 

مع���ًا" بالتقني���ة ال�سوتي���ة ولي�س 

اعتم���ادا على العر����س احلي ميثل 

ا�ستجاب���ة اإبداعي���ة من قب���ل مركز 

الفن���ون والفنان���ني لدف���ع م�رشوع 

ا�ستثنائي اإىل االأمام".

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأمنية"  "حتقي���ق  موؤ�س�سة  وّقعت 

م���ع ميديكلينيك  تفاهم  ُمذّك���رة 

ال�رشق االأو�سط، التابعة ملجموعة 

اإنرتنا�سون���ال  ميديكليني���ك 

املتخ�س�سة ب���اإدارة امل�ست�سفيات 

اخلا�سة، بهدف حتقيق املزيد من 

اأمنيات االأطفال امُل�سابني باأمرا�س 

م�ستع�سية.

قام بتوقي���ع مذكرة التفاهم هاين 

الزبيدي، الرئي�س التنفيذي موؤ�س�سة 

هاديل،  ديفي���د  اأمنية"  "حتقي���ق 
التنفي���ذي ميديكلينيك  الرئي����س 

ال�رشق االأو�سط.

قي���ام  عل���ى  امُلذّك���رة  تن����سّ 

التعاون  ميديكلينيك،  م�ست�سفيات 

مع موؤ�س�سة "حتقي���ق اأمنية" يف 

امل�سابني  االأطفال  اأمنيات  حتقيق 

باأمرا�س خطرية بناًء على القائمة 

الت���ي ُتقّدمه���ا املوؤ�س�س���ة، وهذا 

ينطب���ق على الوح���دات يف دبي 

واأبوظبي والعني والظفرة. و�سيتم 

تعريف املوظفني بخيارات التطوع 

مع املوؤ�س�سة خالل اأوقات فراغهم. 

كم���ا �ستق���وم ميديكلين���ك بدعم 

موؤ�س�سة "حتقي���ق اأمنية" وزيادة 

الوع���ي حول اأعماله���ا االإن�سانية 

النبيل���ة م���ن خ���الل االأن�سط���ة 

امُلنا�سب���ة يف اإط���ار م�سوؤوليتها 

املجتمعية، 

وم���ن جانبه���ا �ستق���وم موؤ�س�سة 

ومبوج���ب  اأمني���ة"،  "حتقي���ق 

ال�سوء على  امُلذّك���رة، بت�سلي���ط 

دعم ميديكلينيك الأعمال املوؤ�س�سة 

اأخباره���ا املن�سورة يف  يف كافة 

و�سائ���ل االإع���الم وعل���ى و�سائل 

التوا�سل االجتماعي باالإ�سافة اإىل 

اأية و�سائل منا�سبة اأخرى.

وق���ال ه���اين الزبي���دي، الرئي�س 

التنفيذي ملوؤ�س�سة "حتقيق اأمنية": 

"ُي�سعدنا التعاون مع ميديكلينيك 
ال�رشق االأو�س���ط الرائدة يف تقدمي 

اخلدمات الطبية، االأمر الذي ُي�سهم 

يف دع���م ا�سرتاتيجي���ة املوؤ�س�سة 

وت�سهيل اأعمالنا االإن�سانية النبيلة 

الهادفة للو�سول اإىل اأكرب عدد من 

االأطفال امل�سابني باأمرا�س خطرية 

ع���رب حتقيق  قلوبه���م  واإ�سع���اد 

اأمنياتهم".

و ق���ال ديفي���د ه���اديل، الرئي�س 

ال�رشق  مليديكليني���ك  التنفي���ذي 

االأو�سط: " نفتخر يف ميديكلينيك 

بهذه ال�رشاكة مع موؤ�س�سة حتقيق 

اأمني���ة، وي�سعدن���ا اأن نكون جزءاً 

ي�ساهم يف دعم املوؤ�س�سة لتحقيق 

اأهدافها النبيل���ة" واأ�ساف:" نحن 

ملتزم���ون يف ميديكليني���ك على 

امل�ساركة بامل�سوؤولية املجتمعية 

التي  املجتمعات  ودعم  لل�رشكات 

نعمل فيها، ونتطلع اإىل امل�ساهمة 

يف حتقي���ق اأمني���ات االأطفال من 

الفئ���ة املذك���ورة واأن نكون نقطة 

الو�سل بني عائالت االأطفال الذين 

يخ�سع���ون للع���الج يف من�ساآتنا 

»نيويورك اأبوظبي« تقدم عر�ساً لكورال 

عالمي 31 مار�س

لجنة بـ»الوطني االتحادي« تعتمد تقريرها النهائي ب�ساأن 
م�سروع قانون ال�سحة النف�سية

»تحقيق اأمنية« توّقع ُمذّكرة تفاهم مع ميديكلينيك 

ال�سرق االأو�سط

»دبي الأ�سحاب الهمم« يعلن اإطلق م�سابقة القراآن 

الكريم الرم�سانية »افترا�سياً«

»وزارة الخارجية« تنظم ور�سة عمل حول االأعمال التجارية وحقوق 
االإن�سان بالتعاون مع المفو�سية االأوروبية

اأبوظبي ـ وام:

اخلارجي���ة  وزارة  نظم���ت 

ور�سة عمل  ال���دويل  والتعاون 

م���ع  بالتع���اون  افرتا�سي���ة 

املفو�سي���ة االأوروبي���ة ح���ول 

االأعم���ال التجاري���ة وحق���وق 

االإن�سان، والتي تهدف اإىل تبادل 

اخلربات واأف�سل املمار�سات يف 

جمال حماية حق���وق االإن�سان 

يف �سياق االأعمال التجارية.

�سارك يف الور�سة �سعادة �سعيد 

احلب�س���ي، مدي���ر اإدارة حقوق 

اخلارجية  وزارة  االإن�س���ان يف 

و�سعادة  ال���دويل،  والتع���اون 

الوكي���ل  النعيم���ي  عب���داهلل 

امل�ساعد لالت�س���ال والعالقات 

امل���وارد  وزارة  يف  الدولي���ة 

والدكتور  والتوط���ني،  الب�رشية 

اأول  حممود الربع���ي م�ست�سار 

يف حكوم���ة دبي ورئي�س مركز 

ال�رشق االأو�سط للمدن.

كما �س���ارك يف الور�سة �سعادة 

غابريي���ل مانوي���ريا فينال���ز، 

رئي�س دائ���رة العمل اخلارجي 

االأوروبي ملنطقة �سبه اجلزيرة 

العربي���ة والع���راق، وعدد من 

يف  واملخت�س���ني  اخل���رباء 

املفو�سية االأوروبية.

ومت خ���الل الور�سة التطرق اإىل 

القوانني واالأنظمة املعمول بها 

ل���دى الطرفني والت���ي ت�ساهم 

ب�سكل كب���ري يف حماية حقوق 

االإن�س���ان، باالإ�سافة اىل برامج 

التدري���ب والتاأهي���ل التي يتم 

تنفيذها لرفع اإمكانيات وقدرات 

العامل���ني يف ه���ذا املج���ال 

انتهاكات حقوق  للتعرف على 

االإن�س���ان و�سب���ل مكافحته���ا 

واالإبالغ عنها.

املفو�سية  ممثل���و  وا�ستعر�س 

االأوروبية خ���الل الور�سة خطة 

العمل املعنية بحقوق االإن�سان 

 2024-2020 والدميوقراطي���ة 

واملب���ادرات االأوروبية االأخرى 

املتعلق���ة بحوكم���ة ال�رشكات 

امل�ستدامة.

دبي ـ وام:

اأعلن نادي دبي الأ�سحاب الهمم اأم�س 

عن اإطالق م�سابقة دبي للقراآن الكرمي 

الأ�سحاب الهمم التي ينظمها �سنويا 

يف �سهر رم�سان املبارك، موؤكدا اأنها 

�ستقام اعتبارا م���ن الثامن ع�رش من 

اأبريل املقب���ل، وت�ستمر حتى التا�سع 

والع�رشي���ن من نف����س ال�سهر، حتت 

رعاية حرم �سم���و ال�سيخ حمدان بن 

را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

املالية، ال�سيخة رو�سة بنت اأحمد بن 

جمعة اآل مكتوم.

واأكد الن���ادي اأن امل�سابقة �سوف تقام 

"افرتا�سيا" الأول مرة حيث تعد اإحدى 
اأهم امل�سابقات الثقافي���ة التي تقام 

خالل �سهر رم�سان املبارك، وت�سهم يف 

حتفيز اأ�سحاب الهمم وتعزيز الطاقة 

االإيجابية لديهم، ون�رش ال�سعادة بينهم 

من خالل تكرمي املتفوقني.

وت�سم���ل الفئ���ات امل�ساركة خمتلف 

اأنواع االإعاق���ات الب�رشية وال�سمعية 

واجل�سدي���ة  واحلركي���ة  والفكري���ة 

حيث يتناف����س "اأ�سحاب الهمم" يف 

م�ستويات عدة، بداية من حفظ القران 

كاماًل، و20 جزءاً، ون�سف القراآن، و10 

اأجزاء، و�سبعة اأجزاء، وخم�سة اأجزاء 

وثالثة اأج���زاء وجزءين وجزء واحد، 

واإح���دى ق�سار ال�س���ور، وحدد فريق 

العمل امل�رشف على امل�سابقة �رشوط 

امل�ساركة يف امل�سابقة، وهي اأن يكون 

امل�سارك م���ن اأبناء دول���ة االإمارات 

العربية املتحدة اأو مقيمًا فيها، واأن 

يكون من اأ�سح���اب الهمم وله تقرير 

اأو بطاقة خا�س���ة باأ�سحاب  طب���ي 

الهمم فيما �ستقام االختبارات داخل 

النادي لفئة االإعاق���ة ال�سمعية فقط 

بينما حددت اللجن���ة املنظمة االأول 

م���ن اأبري���ل موعدا اأخ���ريا ال�ستقبال 

امل�ساركات.

واأو�سح���ت رئي�س���ة الفال�سي رئي�س 

اللجن���ة املنظم���ة اأن اللجنة ت�سعى 

الإظهارامل�سابقات االفرتا�سية باأف�سل 

�سورة، لتحقيق االأه���داف التي تقام 

من اأجلها، وه���ي ت�سجيع االأبناء من 

اأ�سح���اب الهمم على حفظ كتاب اهلل 

وتدب���ر معانيه، واكت�س���اف مواهب 

جدي���دة م���ن الذين م���ن اهلل عليهم 

بال�سوت اجلميل، وتاأهيل اأبنائنا من 

اأ�سحاب الهمم ملواكب���ة اأقرانهم من 

حفظة كتاب اهلل الكرمي، ودعوة االآباء 

واالأمه���ات اإىل االهتمام باأبنائهم من 

اأ�سح���اب الهمم يف حف���ظ، وتن�سيط 

اجلان���ب الثق���ايف الدين���ي لديهم، 

وت�سجيع اأندية ومراكز اأ�سحاب الهمم 

يف الدولة على تبني م�رشوع الالعب 

احلافظ للقراآن.

دبي ـ وام:

نظم���ت كلي���ة القان���ون باجلامع���ة االأمريكية يف 

االإمارات ور�سة عمل افرتا�سية حول " م�ساق التدريب 

" ا�ستهدفت ط���الب القانون واملاج�ستري واخلريجني 
لتعريفه���م باإج���راءات وقواعد موؤ�س�س���ات التحكيم 

العاملة بالدولة.

تاأتي الور�سة - التي �سارك فيها اإبراهيم �سوقي جوهر 

االأمني الع���ام ملركز حتكيم راأ����س اخليمة للتوفيق 

التجاري التابع لغرفة جتارة و�سناعة راأ�س اخليمة 

وامل�ست�س���ار القانوين - يف اإطار حر�س الكلية على 

ربط اجلانب النظري باجلانب العملي والتوا�سل مع 

املوؤ�س�سات القانونية باملجتمع املحلي.

و اأكد الدكت���ور عامر فاخوري، نائ���ب عميد الكلية 

القانون يف اجلامع���ة االأمريكية يف االإمارات اأهمية 

الرب���ط بني اجلان���ب النظري والعمل���ي بهدف اإثراء 

ال�ساحة القانونية يف الدولة باحللول العملية فيما 

يتعل���ق باأف�سل املمار�س���ات القانونية والتحكيمية 

والق�سائية يف الدولة.

م���ن جهته اأ�س���اف الدكتور اأحم���د الدبو�سي اأ�ستاذ 

م�ساع���د القانون التجاري والبح���ري بكلية القانون 

يف اجلامع���ة االأمريكية باالإم���ارات اأن ربط الدرا�سة 

النظرية بالتطبيق العلم���ي هو االجتاه احلديث يف 

التعلي���م ، وذل���ك لتاأهيل خريج���ني للقانون �سواء 

طالب البكالوريو����س اأو ماج�ستري التحكيم للدخول 

يف املجال العملي بخربة عالية.

من ناحيت���ه ا�ستعر�س اإبراهيم �سوقي خالل الور�سة 

بداية انط���الق التحكيم الدويل عام 1923 من خالل 

غرفة التج���ارة الدولية ملحكم���ة التحكيم الدولية 

لتت���ويل ف�س النزاع���ات الدولية ث���م قامت بو�سع 

قواعد للتوفيق والتحكيم بهدف تقدمي حلول فعالة 

لت�سوية املنازعات .

كم���ا تناول اأبرز مراكز التحكيم يف الدولة ، بدءاً من 

اإن�ساء مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم عام 1993 ، 

يليه مركز دبي للتحكيم الدويل 2004 ، فمركز راأ�س 

اخليمة للتوفي���ق والتحكيم التجاري 2008 ، ومركز 

ال�سارق���ة للتحكيم التجاري ال���دويل 2009 ، فمركز 

دبي املايل العاملي 2016 ، خمتتمًا مبركز االإمارات 

للتحكي���م البحري 2016 . و�سل���ط ال�سوء على اآلية 

دورة االإجراءات اأمام مراك���ز التحكيم بداية من قيد 

الق�ساي���ا التحكيمية وحتى اإ�س���دار حكم التحكيم 

وتطرق اإىل هيئة التحكيم وعددها وت�سكيلها.

كلية القانون بـ »اأمريكية االإمارات« تنظم ور�سة 

حول م�ساق التدريب
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 العراق يلغي ت�سويت 
مواطنيه بالخارج 

في االنتخابات 
البرلمانية المبكرة

 

بغداد )د ب اأ(- 
امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  اأع��ل��ن��ت 
اإلغاء  الثالثاء   العراق    يف  لالنتخابات 
االنتخابات  يف  اخل��ارج  عراقيي  ت�سويت 
من  العا�رش  يف  املقررة  الربملانية  العامة 
ت�رشين اأول /اأكتوبر املقبل، ب�سبب معوقات 

مالية وفنية وقانونية و�سحية.
اليوم  �سحفي  بيان  يف  املفو�سية  وقالت 
جل�سته  يف  ق��رر  املفو�سني  "جمل�س  اإن 
اإج��راء  ع��دم  اأم�س  املنعقدة  اال�ستثنائية 
اخلارج  لعراقيي  النواب  جمل�س  انتخابات 
اأول  اإجراوؤها يف العا�رش من ت�رشين  املقرر 
، واأن هذا املوعد حتمي ال  /اأكتوبر املقبل 

ميكن تغيريه من الناحية القانونية".
انتخابات  قانون  اأن  املفو�سية  واأو�سحت 
على  ن�س   2020 العراقي   النواب  جمل�س 
اأن ي�سوت عراقيو اخلارج ل�سالح دوائرهم 
البايومرتية  البطاقة  با�ستخدام  االنتخابية 
عدة  واجهت  اأنها  اإىل  واأ���س��ارت   . ح�رشاً 
و�سحية،  وقانونية  ومالية  فنية  معوقات 
الناخبني  ت�سجيل  عملية  "اإكمال  اأن  اأهمها 
بكافة  بايومرتيًا  اخل��ارج  يف  العراقيني 
يف  تقريبًا  يومًا   160 اإىل  حتتاج  املراحل  
الظروف املثالية بينما املدة املتبقية هي 40 
يومًا فقط". وذكر البيان اأن وزارة اخلارجية  
اعتذرت عن اإجراء عملية الت�سجيل واالقرتاع 
يف ال�سفارات والقن�سليات العراقية ال�ستحالة 
الدورة  ولهذه  الراهنة  املرحلة  يف  اإقامتها 
االنتخابية، اإ�سافة اإىل ما �ست�ستغرقه عملية 
فتح ح�سابات جارية با�سم مكاتب املفو�سية 
ال��ع��راق، وم��ا يتطلبه ذل��ك من  يف خ��ارج 

موافقات اأمنية ومالية من تلك الدول.
واأكد البيان اأن اإجراء العملية االنتخابية يف 
اأماكن غري خا�سعة لل�سيادة العراقية يجعلها 
خا�سعة لقوانني تلك الدول وال والية للق�ساء 
التي  والتجاوزات  املخالفات  على  العراقي 
العملية االنتخابية.   اإجراء  قد حت�سل خالل 
اإر�سال موظفي املفو�سية اإىل  اأن  اإىل  ولفت  
دول اأخرى يف ظل الظروف ال�سحية احلرجة 
يعر�س  كورونا  جائحة  بانت�سار  املتمثلة 
االأمانة  اأو�سحته  �سالمتهم للخطر، وهو ما 
اللجنة  لقرار  وفقًا  الوزراء  ملجل�س  العامة 

العليا لل�سحة وال�سالمة.

الأردن ترحب بالمبادرة  لحل الأزمة  وت�ؤكد دعمها لها

االأمم المتحدة ترحب بالمبادرة ال�سعودية الإنهاء االأزمة 
اليمنية

جنيف )د ب اأ(-
بت االأمم املتحدة باملبادرة   رحَّ
اخلارجية  وزي��ر  اأعلنها  التي 
ال�سعودي في�سل بن فرحان يوم 
اليمنية  االأزم��ة  الإنهاء  االإثنني 
والتو�سل اإىل حّل �سيا�سي �سامل.

االأمم  واأكد نائب املتحدث با�سم 
املتحدة فرحان حق يف املوؤمتر 
اجلهد  هذا  اأن  اليومي  ال�سحفي 
يتوافق مع مبادر االأمم املتحدة، 
جهود  اململكة  بدعم  مرحبًا 

املنظمة االأممية.
املبعوث  "اإن  حق:  فرحان  وقال 
اإىل اليمن مارتن  االأممي اخلا�س 
تاأمني  اأجل  من  يعمل  جريفيث 
النار على امل�ستوى  اإطالق  وقف 
فتح  واإع��ادة  اليمن  يف  الوطني 
املدنيني  اأم���ام  �سنعاء  مطار 
وال�سماح  اجل��وي��ة،  وامل��الح��ة 
بدخول مزيد من الوقود وال�سلع 
وا�ستئناف  احلديدة،  ميناء  اإىل 
الإن��ه��اء  ال�سيا�سية  العملية 

ال�رشاع".
و�سدد فرحان حق، على �رشورة 
ال�رشاع  الإنهاء  اجلهود  كل  بذل 
معاناة  وم��ع��اجل��ة  اليمن  يف 
تطلع  م��وؤك��داً  اليمني،  ال�سعب 
االأمم املتحدة اإىل موا�سلة عملها 
مع االأطراف لتحقيق هذا الهدف.

يوم  اعلنت  قد  ال�سعودية  كانت 
وقف  ب�ساأن  مبادرة  عن  االثنني 
ال�سامل وفتح مطار  النار  اإطالق 
الوجهات  م��ن  ل��ع��دد  �سنعاء 
وا�ستكمال تنفيذ اتفاق ا�ستكهومل 
اأنواعها  بكل  ال�سفن  ودخ���ول 
جمل�س  بقرار  ملتزمة  مادامت 

االأمن،.
االأردن،  رحبت  اخرى   من جهة 
التي  باملبادرة  االإثنني،  يوم 
العربية  اململكة  اأع��ل��ن��ت��ه��ا 
التفاق  للتو�سل  ال�سعودية 
اليمنية  االأزم���ة  حل��ل  �سامل 

لها. الكامل  واأكدت دعمها 

وقال نائب رئي�س الوزراء وزير 
املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 
اأمين ال�سفدي يف بيان اأ�سدرته 
تدعم  االأردن  اإن  ال�����وزارة، 
التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  باملطلق 
للتو�سل  متكاماًل  طرحًا  توفر 
من�سجم  �سامل  �سيا�سي  التفاق 
الدولية  ال�رشعية  ق��رارات  مع 
اليمن  ويحمي  االأزم���ة  ينهي 

االأم��ن  ويعزز  العزيز  و�سعبه 
االإقليميني،بح�سب  واال�ستقرار 

وكالة االأنباء االأردنية )برتا.
امل��ب��ادرة  اأن  ال�سفدي  واأك���د 
ال�سعودية  حر�س  اأي�سا  تعك�س 
واملنطقة  ال��ي��م��ن  اأم���ن  ع��ل��ى 
خطوة  ومتثل  وا�ستقرارهما، 
االأزمة  اإنهاء  جهود  يف  عملية 
تبعاتها  وم��ع��اجل��ة  االأم��ن��ي��ة 

الكارثية. االإن�سانية 
االأردن  اإدان��ة  ال�سفدي  وج��دد   
احلوثية  للهجمات  املطلقة 
االإرهابية على اململكة العربية 
وت�سامن  ال�سقيقة،  ال�سعودية 
بالده املطلق مع ال�سعودية يف 
حلماية  تتخذها  خطوات  اأي��ة 
على  م�سدداً  وم�ساحلها،  اأمنها 
وال�سعودية  االأردن  اأم��ن  اأن 

واحد. كان ال�سفدي التقى، يوم 
لليمن  االأممي  املبعوث  االثنني، 
دعم  واأك���د  جريفيث،  م��ارت��ن 
املتحدة  االأمم  جلهود  االأردن 
اإنهاء  امل�ستهدفة  اجلهود  وكل 
من  ت�سببه  ما  ووق��ف  االأزم���ة 
لل�سعب  اإن�����س��ان��ي��ة  م��ع��ان��اة 
لالأمن  وتهديد  ال�سقيق  اليمني 

واال�ستقرار.

ارتفاع عدد الإ�صابات بك�رونا اإلى 441014 

عون : لبنان حري�ص على تثبيت اال�ستقرار في 
المنطقة الجنوبية

بريوت  )د ب اأ ( -
 اأّكد الرئي�س  اللبناين، العماد مي�سال عون، 
تثبيت  على  ب��الده  حر�س  الثالثاء  ي��وم 

اال�ستقرار يف املنطقة اجلنوبية.
واأ�سار عون، خالل ا�ستقباله  نائبة املن�سق 
جناة  لبنان،  يف  املتحدة  ل��الأمم  اخلا�س 
ر�سدي، اإىل حر�س لبنان على تعزيز التعاون 
الدولية  وال��ق��وات  اللبناين  اجلي�س  ب��ني 

العاملة يف اجلنوب )يونيفيل( .
ولفت اإىل " ما خلفه ت�رشب املواد النفطية 
ال�سواطئ  اإىل  من �سواطئ فل�سطني املحتلة 
البيئية  ال��روة  يف  اأ���رشار  من  اللبنانية 
امليداين  امل�سح  بعد  ظهرت  التي  واملائية 
وال�سواطىء  للمياه  اأج��ري  ال��ذي  واجل��وي 

اللبنانية".
عن  �سادر  بيان  بح�سب  اللقاء،  وتطرق 
الرئا�سة اللبنانية ، اإىل "ا�ستمرار اخلروقات 
االإ�رشائيلية لل�سيادة اللبنانية والتي كانت 

مو�سع اإدانة يف جمل�س االأمن".
حكومة  ت�سكيل  "�رشورة  البحث  وتناول 
وحتديد  الراهنة  التطورات  ملواجهة  جديدة 

االأولوليات الإعادة النهو�س بالبالد".
قرارين   مبوجب  اأن�سئت  "يونيفيل"  وكانت 
ال���دويل يف  ���س��ادري��ن م��ن جمل�س االأم���ن 
االن�سحاب  لتاأكيد   1978 اآذار/م��ار���س    19
ال�سالم  وا�ستعادة  لبنان،  من  االإ�رشائيلي 
احلكومة  ومل�ساعدة  ال��دول��ي��ني،  واالأم���ن 
اللبنانية على ا�ستعادة �سلطتها الفعلية يف 

املنطقة.
 وعقب حرب متوز/يوليو 2006، قام جمل�س 
مهام  بها  واأناط  "يونيفيل"  بتعزيز  االأمن 

اإ�سافية من خالل العمل بتن�سيق وثيق مع 
القوات امل�سلحة اللبنانية يف جنوب لبنان.
 من جهة اخرى رتفع عدد االإ�سابات بفريو�س 
كورونا امل�ستجد امل�سبب ملر�س )كوفيد-19( 
 441014 اإىل  االإثنني  اليوم  حتى  لبنان  يف 
ال  جديدة خالل  اإ�سابة   1471 ت�سجيل  بعد 
24 �ساعة املا�سية، فيما ارتفع عدد الوفيات 
اإىل 5808 بعد ت�سجيل 51 حالة وفاة جديدة.
تقريرها  يف  العامة  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
"كورونا"،  فريو�س  م�ستجدات  اليومي حول 
اأنه مت ت�سجيل  1471 اإ�سابة جديدة بفريو�س 
�ساعة  والع�رشين  االأرب���ع  خ��الل  ك��ورون��ا 
املن�رشمة، بينها 1448 من بني املقيمني و 

23 من بني الوافدين، ما يرفع العدد الرتاكمي 
للحاالت املثبتة اإىل 441014 منذ 21 �سباط/ 

فرباير من العام املا�سي.
حالة   51 ت�سجيل  مت  اأنه  ال��وزارة  واأ�سافت 
االأربع والع�رشين �ساعة  وفاة جديدة خالل 
اإىل5808  الوفيات  عدد  يرفع  ما  املن�رشمة، 

منذ 21 �سباط/ فرباير من العام املا�سي.
كورونا  بفريو�س  االإ�سابات  عدد  اأن  يذكر 
كانون  بداية  منذ  قيا�سيًا  ارتفاعًا  ي�سجل 
القطاع  عجز  ظل  يف  املا�سي،  ثان/يناير 
ا�ستيعاب  ع��ن  واال�ست�سفائي  ال�سحي 
امل�سابني. كما ي�سجل عدد الوفيات ارتفاعًا 

قيا�سيًا.

الحكومة اليمنية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة 
تف�سي كورونا 

�سنعاء )د ب اأ(-
بها  املعرتف  اليمنية  احلكومة  اأعلنت   
الطوارئ  حالة  االإث��ن��ني،  ي��وم   ، دوليا 
ال�سحية ورفع اجلاهزية ملواجهة انت�سار 

فريو�س كورونا. 
)�سباأ(  احلكومية  االأنباء  وكالة  وقالت 
ملواجهة  للطوارئ  العليا  اللجنة  اإن 
ال�سحة  وزارة  وجهت  كورونا،  فريو�س 
كل  يف  ال�سحية  ال��ط��وارىء  ب��اإع��الن 
املراكز  اجلاهزية يف  ورفع  املحافظات، 
ال�سحية وامل�ست�سفيات، اإ�سافة اإىل توفري 
واالأدوية  الطبي  للكادر  احلماية  اأدوات 
امل��ح��ت��اج��ة.  وحثت  وامل�����س��ت��ل��زم��ات 

اإغالق  على  املحلية  ال�سلطات  اللجنة 
االأف��راح،  و�ساالت  وال��ن��وادي  القاعات 
وتنظيم االأ�سواق واملوالت وتقلي�س مدة 
والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  حتى  عملها 
االحرتازية  االإج��راءات  فر�س  مع  م�ساًء، 
وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي يف االأ���س��واق 
واملراكز التجارية. واألزمت اللجنة كافة 
املوؤ�س�سات الر�سمية احلكومية واملحلية 
اجلماهريية  االأن�����س��ط��ة  ك��ل  بتعليق 
الر�سمية  والفعاليات  واالح��ت��ف��االت 
قرار  بتفعيل  ووجهت  ال�رشورية.  غري 
تقديرات  بح�سب  اجلزئي  التجوال  حظر 
ال�سلطات املحلية يف املحافظات، وفقا 

للحالة الوبائية. 

نتنياه� يدع� الإ�صرائيليين للت�ص�يت في "ي�م احتفالي"

زعيم المعار�سة في اإ�سرائيل ي�سف االنتخابات بـ»�ساعة الحقيقة«
تل اأبيب )د ب اأ(-

حث رئي�س الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني 
االإدالء  ع��ل��ى  ال��ن��اخ��ب��ني  نتنياهو 
باأ�سواتهم يف االنتخابات العامة التي 
من  و�سط خماوف  الثالثاء،  يوم  جترى 
عزوف الناخبني عن الت�سويت يف رابع 
اإ�رشائيل يف غ�سون  انتخابات ت�سهدها 

عامني.
االإدالء  خالل  /71عاما/  نتنياهو  وقال 
ب�سوته، ترافقه زوجته �ساره يف مدر�سة 
الإ�رشائيل.  احتفايل  يوم  :"هذا  بالقد�س، 
خارجني  نحن  وابت�سامات.  فرح  يوم 

الأداء احلق الدميقراطي."
عال  االإقبال  اأن  اإىل  املوؤ�رشات  وت�سري 
يوم  م��ن  ال��ف��رتة  ه��ذه  ملثل  ن�سبيا 

الت�سويت.
اإ�رشائيل بنظام  االنتخابات يف  وجترى 
االنتخابات  واأ�سفرت  الن�سبي.  التمثيل 
التي جرت خالل العامني املا�سيني اإىل 
تق�سيم الطيف ال�سيا�سي ب�سكل عام بني 
واأعلنت  له.  ومعار�س  لنتيناهو  موؤيد 

من  اأنه  لالنتخابات  املركزية  اللجنة 
نهائية  نتائج  اإع���الن  املتوقع  غ��ري 
فرز  اأن  حيث  القادم،  اجلمعة  يوم  قبل 
الع�سكريني  من  لكل  الربيدية  االأ�سوات 
ومر�سى  وال�سجناء  والدبلوما�سيني 

كورونا �سيبداأ يوم غد.
ونظرا الأنه من املتوقع اأن تكون بع�س 

االأ�سوات  هذه  فاإن  متقاربة،  النتائج 
ميكن اأن حتدث فارقا كبريا.

جلنة  م��دي��رة  اأدا����س  اأوريل  �رشحت   
باأن  اإ�رشائيل  يف  املركزية  االنتخابات 
يف  الت�سويت  على  الناخبني  اإق��ب��ال 
يوم  اجلارية  الربملانية  االنتخابات 
غ�سون  يف  الرابعة  وه��ي  ال��ث��الث��اء، 

 1000( اليوم  ظهر  حتى  بلغ  عامني، 
ن�سبة  وهي  4ر%25،  جرينت�س(  بتوقيت 
دورتي  اآخر  عن  ملحوظ"  "ب�سكل  اأقل 

انتخابات.
ويف االنتخابات الربملانية التي اأجريت 
واأيلول/�سبتمرب   2020 اآذار/مار�س  يف 
2019 ، كانت ن�سبة اإقبال الناخبني حتى 
الظهرية عند 6ر27 و8ر26% على التوايل.

العا�رشة  ال�ساعة  حتى  اأنه  واأو�سحت 
كان  جرينت�س(  بتوقيت   0800( �سباحا 

االإقبال م�سجعا ب�سورة
اإ�رشائيل  يف  املعار�سة  زعيم  وو�سف   
التي  العامة  االنتخابات  البيد  يائري 
"�ساعة  باأنها  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جت��رى 

احلقيقة" بالن�سبة الإ�رشائيل.
وقال ال�سيا�سي الذي يبلغ من العمر 57 
عاما :"يف النهاية لدينا خياران: حزب 
القوي،  م�ستقبل(  )هناك  عتيد/  /ي�س 
اأو حكومة �سبابية وخطرية وعن�رشية 
ممن  االأموال  تاأخذ  للمثليني،  ومعادية 
ال  مل��ن  لتعطيها  العمل  يف  ي��ك��ّدون 

يعملون".

الدبيبة يوؤكد اإجراء 
االنتخابات الليبية في 
موعدها نهاية العام 

الجاري
طرابل�ص  )د ب اأ( -

 اأكد رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد احلميد 
الربملانية  االنتخابات  اإج��راء  الثالثاء  يوم  الدبيبة، 

والرئا�سية يف موعدها نهاية هذا العام.
رئي�س  مع  الدبيبة   عقده   اجتماع  خالل   ذلك  جاء 

املفو�سية العليا  لالنتخابات يف ليبيا عماد ال�سائح.
الذي  الطرفني  االإعالمي باأن لقاء  الدبيبة  واأفاد مكتب 
مناق�سة  فيه  جرى  طرابل�س  يف  املفو�سية  مبقر  مت 
لالنتخابات  ا�ستعدادها  واآلية  املفو�سية  احتياجات 
الربملانية والرئا�سية املقررة يف كانون اأول/ دي�سمرب 
القادم ، باإالإ�سافة ملدى اإمكانية اال�ستفتاء ال�سعبي على 

م�رشوع الد�ستور .
التوا�سل مع  اللقاء على �رشورة  الدبيبة خالل  و�سدد 
اجلهات املعنية باالإطار الد�ستوري للو�سول اإىل احللول 
اإج��راء  من  املفو�سية  لتتمكن  املنا�سبة  القانونية 

االنتخابات يف مواعيدها املحددة.

تون�ص  )د ب اأ( -
جديدة  اإ���س��اب��ة   217 تون�س  �سجلت   
اأدن��ى  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

ح�سيلة يومية منذ �ستة اأ�سهر.
ال�سحة  ل��وزارة  حتديث  اآخ��ر  وبح�سب 
 217 اأ�سيب  االإث��ن��ني،  ي��وم  التون�سية 
اإجمايل عدد  �سخ�سا بالفريو�س، لي�سبح 
امل�سابني يف البالد  245 األفا و923، �سفي 

من بينهم 213 األفا و106 مر�سى.
يف  م�سابا   23 وفاة  يف  الوباء  وت�سبب 
العدد  لي�سبح  جديدة،  يومية  ح�سيلة 

االإجمايل للمتوفني 8569.
يومية  اإ�سابات  ح�سيلة  اأدن��ى  وه��ذه 
تعرفها تون�س منذ يوم 8 اأيلول/�سبتمرب 
حينما �سجلت يومها 293 اإ�سابة يف يوم 
اال�سابات  عدد  ت�ساعد  ثم  ومن  واح��د 

ب�سكل مت�سارع يف املوجة الثانية للوباء 
 2500 من  باأكر  يومية  معدالت  ليبلغ  
اإ�سابة. وبداأت اأعداد امل�سابني باالنح�سار 

منذ منت�سف �سباط/فرباير املا�سي.
وزير  قال  اجل��اري،  ال�سهر  منت�سف  ويف 
ال�سحة التون�سي فوزي مهدي اإن الو�سع 
تراجع  ت�سجيل  مع  ا�ستقرار  الوبائي يف 
االإنعا�س  بغرف  االإ���س��غ��ال  ن�سبة  يف 
ملر�سى فريو�س كورونا امل�ستجد امل�سبب 
ملر�س )كوفيد-19( اإىل م�ستوى 65 باملئة 
قبل  باملئة   85 حدود  كانت يف  اأن  بعد 
�سد  التطعيم  حملة  تون�س  وبداأت  �سهر. 
ال�سهر اجلاري  الفريو�س منذ يوم 13 من 
ال�سحي  بالقطاع  العاملني  اأوال  لت�سمل 
اإنها  حتى نهاية ال�سهر. وقالت احلكومة 
البالغ  البالد  �سكان  ن�سف  تطعيم  تاأمل 

عددهم قرابة 11 مليون ن�سمة.

 ت�ن�س ت�صجل 217 اإ�صابة جديدة بفيرو�س ك�رونا في اأدنى 
ح�صيلة ي�مية منذ �صبتمبر 2020
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�أخبار وتقارير
 الأمم المتحدة تدين  

موجة الهجمات الأخيرة 
�سمال غربي �سوريا

نيويورك -وكالت  
املتحدة  ل����أمم  ال��ع��ام  الأم���ن  اأدان 
موجة  ب�����ش��دة  ج��وت��ري�����ش  اأن��ط��ون��ي��و 
�شوريا  غرب  �شمال  الأخرة  الهجمات 
القتلى  ع�رشات  �شحيتها  راح  والتي 

املدنين. من  واجلرحى 
با�شم  املتحدث  نائب  فرحان حق  وقال 
الأمن العام ل�أمم املتحدة - يف بيان 
موقعها  على  املتحدة  الأمم  ن�رشته 
يوم  الجنليزية  ن�شختها  يف  اللكرتوين 
يجدد  العام  الأم��ن  اإن   - /الث�ثاء/ 
تاأكيد اأن توجيه الهجمات �شد املدنين 
ذلك  يف  مبا  املدنية،  التحتية  والبنية 
امل�شت�شفيات،  مثل  الطبية  الوحدات 
القانون  مبوجب  �شارم  ب�شكل  حمظور 

الدويل. الإن�شاين 
�رشورة  يوؤكد  جوتري�ش  اأن  واأ�شاف 
اجل��رائ��م  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ن  حما�شبة 
املرتكبة يف �شوريا و�شدد على �رشورة 
الوطني  ال�شعيد  على  النار  اإط�ق  وقف 
2254 لعام  الأمن رقم  وفق قرار جمل�ش 

.2015
كل  املتحدة  ل�أمم  العام  الأمن  ودعا 
الفور  على  التزامها  اإىل جتديد  الأطراف 

العدائية. الأعمال  بوقف 
املتحدث  نائب  حق،  فرحان  واأ�شاف 
الأع��م��ال  اأن  ال��ع��ام،  الأم���ن  ب��ا���ش��م 
غرب  �شمال  يف  ان��دل��ع��ت  ال��ع��دائ��ي��ة 
تاأثر  وقد  الأ�شبوع،  نهاية  يف  �شوريا 
الق�شف  من  جمتمعا   30 عن  يقّل  ل  ما 

اجلوية. والغارات  املدفعي 
امل�شت�شفيات  على  الهجمات  اإن  وتابع: 
اإىل  الو�شول   - خطر  ب�شكل   - اأعاقت 
العديد  ا�شطرت  ال�شحية، حيث  الرعاية 
اإىل  امل��ت�����رشرة  الطبية  امل��راف��ق  م��ن 
ال�شكان  حرم  مما  العمل،  عن  التوقف 
املنقذة  الرعاية  من  ال�شعفاء  املدنين 

. ة للحيا
اأن القانون الإن�شاين الدويل  و�شدد على 
املدنين  �شد  الهجمات  توجيه  يحظر 
اأو املواقع املدنية، مبا يف ذلك املرافق 
اإىل  الأط���راف  جميع  ودع��ا  ال�شحية. 
لتجّنب  املمكنة  الحتياطات  كل  اتخاذ 
بالن�شبة  ال�رشر  تقليل  الأق��ل  على  اأو 

نين. للمد

�سلطنة عمان ترحب بمبادرة ال�سعودية لحل الأزمة اليمنية

مندوب ال�سعودية الأممي: خ�سائر الحوثيين �ستدفعهم اإلى 
الحتكام ل�سوت العقل

نيويورك -وكالت 
الدائم  ال�شعودية  مندوب  اعترب 
اهلل  عبد  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ل��دى 
"اأن�شار  جماعة  اأن  املعلمي، 
"ب�شبب  ���ش��ت��واف��ق  احل��وث��ي   "
خ�شائرها امليدانية" على مبادرة 

اململكة لإنهاء حرب اليمن.
ت�رشيح  يف  املعلمي،  وت��وق��ع 
اأن "خ�شائر  نقلته قناة العربية، 
�شتدفعهم  امليدانية  احلوثين 
احلكمة  ل�����ش��وت  ل���ح��ت��ك��ام 

والعقل".
من  طرحت  املبادرة  اأن  واأ�شاف 
اليمن،  اأزم��ة  لإنهاء  قوة  موقع 
العربي  امل��وق��ف  اأن  اإىل  لفتا 
وال�����دويل م��ه��م ج���دا يف دع��م 
ت�شتند  التي  ال�شعودية،  املبادرة 
اإىل احلر�ش على م�شلحة ال�شعب 

اليمني.
هناك  اأن  على  املعلمي  و�شدد 
ال�شعودي  املوقف  يف  تطابقا 
والأم��ري��ك��ي ح��ي��ال الأزم����ة يف 
اليمن، واأن الإدارة الأمريكية تدرك 
اإرهابية  "منظمة  احلوثين  اأن 

تتلقى دعما من اإيران".
ويف وقت �شابق من الثنن اأعلن 
الأمر  ال�شعودي،  وزير اخلارجية 
في�شل بن فرحان اآل �شعود، طرح 
جديدة  �ش�م  م��ب��ادرة  اململكة 
ت�شمل  اليمن  يف  احل��رب  لإنهاء 
م�شتوى  على  النار  اإط���ق  وقف 
الب�د حتت اإ�رشاف الأمم املتحدة.
املبادرة  اإن  فرحان  بن  وق��ال 
مطار  فتح  اإع��ادة  اأي�شا  ت�شمل 
با�شتراد  وال�شماح  �شنعاء 
عرب  الغذائية  وامل���واد  ال��وق��ود 
وا�شتئناف  احل���دي���دة  م��ي��ن��اء 
بن  ال�شيا�شية  امل��ف��او���ش��ات 
احلكومة املدعومة من ال�شعودية 
واحلوثين املتحالفن مع اإيران.

واأو�شح الأمر في�شل اأن املبادرة 
مبجرد  التنفيذ  حيز  �شتدخل 
م�شددا  عليها،  احلوثين  موافقة 

يف الوقت ذاته على �رشورة وقف 
التدخل الإيراين يف اليمن..

باملبادرة  عمان  �شلطنة  ورحبت 
العربية  اململكة  اأعلنتها  التي 
الول  اأم�����ش   ي��وم  ال�شعودية 
للتو�شل اإىل حل �شيا�شي ل�أزمة 

يف اليمن.
الث�ثاء،  يوم  ال�شلطنة،  واأعربت 

"عزمها ال�شتمرار يف العمل  عن 
املتحدة  والأمم  ال�شعودية  مع 
املعنية،  اليمنية  والأط�����راف 
بهدف حتقيق الت�شوية ال�شيا�شية 
لليمن  تعيد  التي  املن�شودة، 
اأمنه وا�شتقراره، ومبا يحفظ اأمن 

وم�شالح دول املنطقة".
وكان الأمر في�شل بن فرحان اآل 

�شعود، وزير اخلارجية ال�شعودي، 
قد اأعلن عن طرح اململكة مبادرة 
يف  احلرب  لإنهاء  جديدة  �ش�م 
النار  اإط�ق  "وقف  ت�شمل  اليمن، 
اإ���رشاف  حتت  الب�د  اأنحاء  يف 

الأمم املتحدة".
برتحيب  امل���ب���ادرة  وح��ظ��ي��ت 
العديد من الدول، بينها الوليات 

املتحدة الأمريكية، لكن اعتربتها 
جماعة "اأن�شار اهلل" احلوثية "ل 
تت�شمن اأي �شيء جديد"، م�شددة 
تف�شل  مقرتحات  "اأي  اأن  على 
املقاي�شة  عن  الإن�شاين  اجلانب 
بينما  جادة"،  غر  ال�شيا�شية 
رحبت احلكومة اليمنية املدعومة 

من اململكة ال�شعودية باخلطة.

تجاوزات  بالتحقيق في  تطالب  عبير مو�سى 
»النه�سة«بعد العتداء عليها

تون�س -وكالت 
الث�ثاء،  يوم  التون�شي،  الربملان  �شهد 
احل��زب  ب��ن  التوتر  م��ن  ج��دي��دة  جولة 
النائبة  تقوده  ال��ذي  احل��ر  الد�شتوري 
التي  النه�شة  عبر مو�شى، ونواب حركة 
يتزعمها را�شد الغنو�شي، رئي�ش الربملان 

اأي�شا.
على  ن�رشته  فيديو  يف  مو�شى،  واأك��دت 
ح�شابها على في�شبوك تعر�شها ل�عتداء 
النه�شة  كتلة  نائب  قبل  من  والعنف 
اجلل�شات  قاعة  اأم��ام  اأحمد  بن  مو�شى 

العامة يف الربملان.
بقيادة  الربملاين  الئت�ف  اتهمت  كما 
اإج��رام��ي  "توافق  بت�شكيل  النه�شة 
ل�شتهدافها واإخرا�ش �شوت كتلتها، �شوت 
تعبرها  بح�شب  احلقيقية"،  املعار�شة 
جت��اوزات  يف  بالتحقيق  طالبت  كما   ،

اأع�شاء حركة النه�شة التون�شية.
ي�شتعد   ال��ربمل��ان  ك��ان  فيما  ذل��ك،  اأت��ى 
اأجل مناق�شة  فيه لعقد جل�شة عامة من 
حالة  و�شط  القوانن  م�شاريع  من  عدد 
احتقان وت��شن وترا�شق بالتهم، اإثر رفع 
مناه�شة  �شعارات  احلر  الد�شتوري  نواب 

ل�إخوان والغنو�شي.
يذكر اأن مو�شى قادت يوم ال�شبت م�شرة 
الب�د  ج��ن��وب  �شفاق�ش  يف  ح��ا���ش��دة 
للمطالبة بحل الربملان، داعية اإىل حترير 

رداً  وذلك  الإخوان"،  "ا�شتعمار  الب�د من 
على منعها من قبل الغنو�شي، من دخول 

مكتب الربملان حل�شور جل�شته العامة.
وقال موظفو الربملان، الذين اأغلقوا الباب 
جاء  منعها  ق��رار  اإن  النائبة،  وجه  يف 
وهو  الغنو�شي،  من  كتابية  بتعليمات 
ما نددت به املعار�شة ال�رش�شة ل�إخوان 

اأداء  عن  وتعطيلها  عرقلتها  وانتقدت 
عملها، واعتربته عملية ممنهجة لإق�شاء 
حزبها، متهمة الغنو�شي بت�شيي�ش الإدارة 
احتقانا  اخلطوة  تلك  واأث��ارت  ل�شاحله. 
الب�د. و�شهد �شارع  �شيا�شيا ونيابيا يف 
احلبيب بورقيبة يوم ال�شبت اأي�شا م�شرة 

حا�شدة طالبت برحيل الإخوان.

لإنهاء  ال�سعودية  لمبادرة  دعمه  يوؤكد  ال�سودان 
الحرب في اليمن

اخلرطوم - وكالت 
دعم  ال�شودانية   اخلارجية  وزارة  اأك��دت   
اململكة  اأطلقتها  التي  للمبادرة  ال�شودان 
اليمن  يف  احلرب  لإنهاء  ال�شعودية  العربية 
حتت اإ�رشاف الأمم املتحدة، وذلك باإع�ن وقف 
اإط�ق النار ال�شامل يف اليمن .  واأو�شحت يف 
بيان �شحفي لها  اأن ال�شودان ينا�شد املجتمع 
املبادرة، معرباً  عن  لدعم  والدويل  الإقليمي 
اليمنية  الأطراف  القبول من  اأن جتد  اأمله يف 
كافة مبا يحقق احلل اجلذري ل�أزمة وحتقيق 
ال�شتقرار وال�ش�م لنهاء معاناة ال�شعب اليمني 
تبن  املبادرة  اأن  اخلارجية  واأك��دت  ال�شقيق. 

دعم  على  ال�شعودية  العربية  اململكة  حر�ش 
وا�شتقرار اليمن وجميع دول الإقليم واملنطقة، 
كما اأكدت اأن ال�شودان يثمن عاليًا البنود التي 
مطار  فتح  ت�شمل  والتي  املبادرة  ت�شمنتها 
�شنعاء لعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، 
ميناء  عرب  ال�شفن  لعبور  املجال  واإف�شاح 
احلديدة ل�شمان ان�شياب الإغاثات وامل�شاعدات 
التفاق  اإىل  اإ�شافة  اليمني،  الإن�شانية لل�شعب 
يف  واجل��م��ارك  ال�رشائب  عوائد  اإي���داع  على 
�شتوكهومل،  اتفاق  املقر يف  امل�شرتك  احل�شاب 
كما توؤكد املبادرة على �رشورة بدء م�شاورات 
�شاملة بن كافة الأطراف اليمنية للتو�شل اإىل 

حل �شيا�شي �شامل ل�أزمة.

»هيومن رايت�س«:الحوثيون يطلقون قذائف و�سواريخ ع�سوائياً 
على مناطق مكتظة بال�سكان بمحافظة ماأرب اليمنية 

�سنعاء )د ب اأ(-
يوم  ووت�ش،  رايت�ش  هيومن  منظمة  اتهمت   
الث�ثاء، قوات احلوثين باط�ق قذائف مدفعية 
و�شواريخ ب�شكل ع�شوائي على مناطق مكتظة 
اليمن،  �رشقي  م��اأرب،  حمافظة  يف  بال�شكان 
نزوحا  ي�شبب  ما  املا�شي،  �شباط/فرباير  منذ 

جماعيا ويفاقم الأزمة الإن�شانية.
وقالت اأفراح نا�رش، باحثة اليمن يف املنظمة 
ج�شيمة  انتهاكات  احلوثين  قوات  "ارتكبت   :
واأظهرت جتاه� مروعا لأمن و�ش�مة املدنين 
الع�شوائية  الهجمات  ُتعرّ�ش  النزاع.  ط��وال 
احلوثيون  ي�شنها  التي  وال�شواريخ،  باملدفعية 
حمافظة  يف  بال�شكان  ماأهولة  مناطق  على 
خلطر  املحلية  واملجتمعات  النازحن  ماأرب، 

�شديد".
واأو�شحت هيومن رايت�ش يف بيان �شحفي، اأن 
احلوثين اأطلقوا ع�رشة �شواريخ بالي�شتية، يف 
27 �شباط/فرباير املا�شي على حمافظة ماأرب، 

التي ت�شيطر عليها القوات احلكومية.
ل  اليمنية،  اخلارجية  لوزارة  "وفقا  واأ�شافت، 
والأه��داف  املدنين  بن  الهجمات  تلك  متيز 

الع�شكرية". 
بقيادة  التحالف  اأن  اإىل  املنظمة  واأ���ش��ارت 

ال�شعودية، زاد غاراته يف حمافظة ماأرب . 
اأطراف  جميع  على  اأن  رايت�ش،  هيومن  واأكدت 
النزاع المتناع عن ا�شتخدام الأ�شلحة املتفجرة 
املاأهولة  املناطق  يف  الوا�شعة  الآث��ار  ذات 

بال�شكان لتقليل ال�رشر على املدنين.
كما اأكدت على �رشورة وقف جماعة احلوثين 
وال�شماح  القانونية،  غر  الهجمات  امل�شلحة 
اإىل  الإن�شانية دون عوائق  بو�شول امل�شاعدات 

املدنين املحا�رشين ب�شبب القتال.
على  امل�شلحة  احلوثين  جماعة  و�شيطرت 
فيها  مبا  لليمن،  ال�شمالية  املرتفعات  معظم 
العا�شمة �شنعاء، منذ 2014، ويف �شباط/فرباير 

املا�شي، �شّعد احلوثيون عملياتهم ل��شتي�ء 
على حمافظة ماأرب الغنية باملوارد الطبيعية، 
وفقا  �شنعاء،  �رشق  كيلومرتاً   170 بعد  على 
القتال  اأن   رايت�ش،  هيومن  وذك��رت  للبيان.  
احلكومية  والقوات  احلوثين  قوات  بن  الربي 
على  تركز  التحالف  من  املدعومة  اليمنية 
توجد  حيث  والغربية،  ال�شمالية  املديريات 

خميمات عدة للنازحن. 

 التحاد الأوروبي يرحب بالمبادرة لحل الأزمة اليمنية

 اأمانة »وزراء الداخلية العرب« تعرب عن ارتياحها 
ب�ساأن مبادرة ال�سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية 

القاهرة -وكالت 
باملبادرة  الأوروب���ي  الحت��اد  رح��ب 
اليمنية  الأزم��ة  لإنهاء  ال�شعودية، 
يف  �شامل  �شيا�شي  حلل  والتو�شل 
با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت  ال��ي��م��ن.  
اخلارجية  لل�شئون  الأوروبي  الحتاد 
م�رشايل  نبيلة  الأمنية  وال�شيا�شة 
-يف ب��ي��ان وف��ق��ا ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء 
اليمنية، اليوم الث�ثاء - »اإننا نعترب  
اذا الإع�ن خطوة اإيجابية يف م�شرة 
ال�����ش���م«.  واأ���ش��اف��ت »اأن الحت��اد 
الأوروبي ي�شجع جميع الأطراف على 
املبعوث  مع  تاأخر  دون  التوا�شل 
اخلا�ش ل�أمم املتحدة اإىل اليمن مارتن 
اإط�ق  اإع�ن وقف  يتم  غريفيث حتى 
النار على الفور، وبدء عملية �شيا�شية 
املتحدة  الأمم  رعاية  حتت  �شاملة 

ب�رشعة«.
ملجل�ش  العامة  الأم��ان��ة  واأع��رب��ت   
لها  بيان  يف  العرب  الداخلية  وزراء 
عن ارتياحها ب�شاأن مبادرة ال�شعودية 
لإنهاء الأزمة اليمنية.  واأ�شافت الأمانة 
يف بيانها اأنها تلقت بارتياح بالغ نباأ 
املبادرة التي قدمتها اململكة العربية 
اليمنية،  الأزم���ة  لإن��ه��اء  ال�شعودية 
هذا  يف  �شيا�شي  حل  اإىل  والتو�شل 

البلد، ما ميثل خطوة متقدمة للت�شوية 
جهود  ويعك�ش  ال�شاملة،  ال�شيا�شية 
اخلرة  وم�شاعيها  الدءوبة  اململكة 
واحلميدة يف م�شاعدة ال�شعب اليمني، 
الإن�شانية  معاناته  من  والتخفيف 
والرفاه  ال�شتقرار  وحتقيق  الكبرة، 
لأبنائه، وموؤازرة فّعالة للجهود الدولية 
املبذولة يف �شبيل اإنهاء احلرب يف هذا 
العامة  الأمانة  وثمنت  العزيز.   البلد 
التي  املبادرة  هذه  عاليًا  للمجل�ش 
تعك�ش حكمة خادم احلرمن ال�رشيفن 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
على  الدائم  وحر�شهما  عهده،  وويل 
والإ�ش�مية  العربية  الق�شايا  خدمة 
جمابهة  يف  وجهودهما  ال��ع��ادل��ة، 
التحديات وحتقيق الأمن وال�شتقرار يف 
املنطقة العربية، واأدوارهما امل�شهودة 
يف تعزيز اأوا�رش الأخوة واملحبة بن 
العربية، ما  البلدان  الأ�شقاء يف كافة 
اململكة  تتبواأها  التي  املكانة  يعك�ش 
اإىل  واأ���ش��ارت    . ال�شعودية  العربية 
كبرة  بجدية  التعاطي  تاأمل  اأنها 
هذه  م�شامن  مع  بناءة  واإيجابية 
�شاأنها �شون دماء  التي من  املبادرة، 
اليمنين وتخفيف معاناتهم وجتنيبهم 
وي�ت احلرب، واملحافظة على وحدة 

وا�شتقرار اجلمهورية اليمنية.

بغدا د)د ب اأ( –
  30 بت�شجيل  الث�ثاء  يوم  العراق  يف  والبيئة  ال�شحة  زارة  اأف��ادت   
الأربع  ال�شاعات  خ�ل  امل�شتجد  كورونا  بفرو�ش  جديدة  وفاة  حالة 
والع�رشين املا�شية. ويرتفع بذلك اإجمايل الوفيات اإىل 14 األفا و66حالة 
يف اأرجاء الب�د. وقالت الوزارة يف تقرير  اإنه مت ت�شجيل 4494  اإ�شابة 

جديدة لرتفع اإجمايل الإ�شابات اإىل  803 األف و41.
واأ�شار التقرير اإىل �شفاء 4125 لرتفع اإجمايل حالت التعايف اإىل  723 

األفا و286حالة.
التميمي  ح�شن  العراقي  والبيئة  ال�شحة  وزير  �رشح  اآخر  جانب  من 
اليوم باأن 336 األف جرعة من عقار اإ�شرتازينيكا  �شت�شل اإىل الب�د فجر 
غد الأربعاء يف اإطار عقد ل�شتراد 20 مليون جرعة �شت�شل اإىل الب�د 

تباعا.
و�شول  اأي�شا  ينتظر  العراق  اإن  �شحفي  ت�رشيح  يف  التميمي  وقال 

جرعات عقار فايزر مطلع ال�شهر املقبل.

العراق : 30 
حالة وفاة 

و4494 
اإ�سابة 
جديدة

بفيرو�س 
كورونا
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ال�سارقة ـ وام:

حققت م�ؤ�ش�ش���ة ال�ش���ارقة للتمكني االجتماعي 

اإجنازات ملم��ش���ة يف ع���ام 2020، الذي واجه 

فيه اجلميع ظروفًا ا�ش���تثنالية ، حيث اأثبتت فيه 

امل�ؤ�ش�شة قدرتها على اإكمال م�شريتها مبجم�عة 

من الربام���ج وامل�ش���اريع واالإجن���ازات الداعمة 

وامل�ش���اندة الأ�رس االأيتام رغم الظروف املحيطة 

جراء تف�ش���ي فريو����س "ك�في���د-19"، فاأظهرت 

ا�شتعداده���ا لرقم���ي خلدم���ة 1032 اأ�رسة ت�شم 

2549 يتيًما، وبلغ عدد االأيتام الذين ُمّكن�ا حتى 

عام 2020 اإىل 109 اأيتام.

واأك���دت �شعادة منى ب���ن هده ال�ش�ي���دي مدير 

ع���ام م�ؤ�ش�شة ال�شارق���ة للتمكني االجتماعي - : 

" كان ع���ام 2020 مليئًا بالتحدي���ات نظراً ملا 
واجهن���ا من ظروف �شحية طارئ���ة يف منطقتنا 

والع���امل اأجمع ، وا�شتكملن���ا خطانا نح� متكني 

االأ�رس واالأيتام مبا ي�شمن �شالمة اجلميع ويحقق 

الفائ���دة املرج�ة بالطرق املتاح���ة واحلديثة ، 

وكانت هناك خط�ات حم�رية يف نطاق خدمتهم 

يف اإمارة ال�شارقة واملناطق التابعة لها، لنحقق 

اأهداًفا وروؤى ا�شرتاتيجية معززة بالروؤية احلكيمة 

للقيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر 

�شلط���ان ب���ن حمم���د القا�شمي ع�ش���� املجل�س 

االأعلى حاكم ال�شارقة وا�شرتاتيجيته ال�شديدة يف 

التنمية الب�رسية ال�شاملة جلميع م�اطني االإمارة 

ومقيميها، وتعمل امل�ؤ�ش�شة على االإرتقاء امل�شتمر 

بدوره���ا واأدائها عرب تط�ير اآلية عملها وخططها 

مب���ا يتنا�شب مع ال��شع الراه���ن ، وبناء عالقة 

ا�شرتاتيجية م���ع �رسكائها من اجلهات احلك�مية 

املحلية وامل�ؤ�ش�شات اخلا�شة يف الدولة وجميع 

اأفراد املجتمع".

وتابع���ت: " منذ بدء اجلائح���ة مت تركيز اجله�د 

عل���ى احتياحات االأ����رس واالأيت���ام يف اجلانب 

التعليم���ي باملقام االأول، ورفع ال�شقف املعي�شي 

لالأ�رس املت�رسرة اقت�شادي���ًا واالهتمام باجلانب 

املعن�ي للمنت�شبني".

من جانب���ه قال اأحمد عبد ال�شب����ر اال�شت�شاري 

النف�شي بامل�ؤ�ش�شة :"وّجهت اأهداف برامج التمكني 

النف�ش���ي اإىل ت�فري الرعاي���ة النف�شية املنا�شبة 

لالأيتام، من خالل تعزيز وتط�ير املهارات النف�شية 

واالجتماعي���ة والعاطفية لهم، مبا يحقق التكيف 

والت�افق االجتماع���ي، وتدريبهم على جمم�عة 

من املهارات وال�شل�كيات املنا�شبة والرتكيز على 

تنمية جمم�عة من املهارات ال�شخ�شية كمهارات 

الثقة بالنف�س وتقدير ال���ذات واكت�شاف القدرات 

اخلا�شة وامل�اهب لدى االأبناء ".

»موؤ�س�سة التمكين 

االجتماعي« تقدم خدماتها 

لـ 2549 يتيماً خالل 2020
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حمالت تفتي�سية لـ »طرق دبي« على من�ساآت خدمات 

تنظيم وتو�سيل الطلبات
دبي-وام:

نفذت هيئة الطرق وامل�ا�شالت حمالت 

تفتي�شي���ة ت�ع�ية على م���دى �شهر 

�شمل���ت 120 من�شاأة خا�شة بخدمات 

تنظي���م وت��شيل الطلب���ات كمرحلة 

اأوىل من اإجمايل 415 من�شاأة م�شجلة 

يف النظ���ام املروري وذل���ك يف اإطار 

حر�شه���ا على مدى ت�ف���ر الت�شاريح 

الالزمة واال�شرتاطات الفنية للدراجات 

وال�شائقني واملن�شاآت ذات ال�شلة .

وقال حممد نبه���ان مدير اإدارة رقابة 

اأن�شطة الرتخي�س مب�ؤ�ش�شة الرتخي�س 

العملي���ات  ه���ذه  اإن  الهيئ���ة:  يف 

التفتي�شي���ة تاأت���ي يف اإط���ار اخلطط 

التي يتم و�شعها على  اال�شرتاتيجية 

مدار العام ملراقب���ة ن�شاط املن�شاآت 

التي تقدم خدم���ات تنظيم وت��شيل 

الطلب���ات للزبائن وم���ا يتعلق بهذا 

الن�ش���اط م���ن دراج���ات و�شائق���ني 

و�رسكات .

واأكد حممد نبه���ان اأن هذه احلمالت 

اإىل ت�عية  ته���دف بالدرج���ة االأوىل 

املعنيني مبزاولة ه���ذا الن�شاط نظراً 

الأهميته يف احلياة الي�مية للجمه�ر 

خا�شة اأثناء تداعيات فريو�س ك�رونا 

"ك�فيد 19 " .

�سرطة راأ�س الخيمة تخرج دورة االنقاذ في حوادث 

الطرق التاأ�سي�سية

راأ�س اخليمة-الوحدة: 

�شهد العميد الدكت�ر حممد �شعيد احلميدي 

مدير ع���ام العمليات املركزي���ة ب�رسطة 

راأ�س اخليمة، بح�ش�ر العميد احمد �شعيد 

النقب���ي مدي���ر اإدارة امل���رور والدوريات 

ب�رسطة را�س اخليم���ة، حفل تخريج دورة 

االإنق���اذ يف ح�ادث الط���رق، التي عقدت 

االإ�شع���اف واالإنق���اذ ب�رسطة راأ�س  بق�شم 

اخليمة، وا�شتمرت لف���رتة اأربعة اأ�شابيع، 

تلقى خالله���ا املنت�شبني كافة التدريبات 

الت���ي ت�شقل خرباتهم  العملية والنظرية 

ومهاراتهم يف اأداء اأعم���ال ومهام االإنقاذ 

�شمن ح�ادث الطرق.

حيث تاأتي دورة االإنقاذ يف ح�ادث الطرق، 

يف اإط���ار الت�ج���ه اال�شرتاتيج���ي ل�زارة 

الداخلي���ة يف هدفه���ا الثالث املتمثل يف 

حتقيق اأعلى م�شت�ي���ات االأمن وال�شالمة 

بتعمي���م ثقافة ال�شالمة ون����رس الت�عية 

وت�فري اال�شرتاطات املتعلقة بها.

واأ�ش���اد العمي���د الدكت����ر حمم���د �شعيد 

احلميدي، بدورة االإنقاذ يف ح�ادث الطرق، 

التي قدمها الرائد ط���ارق ال�رسهان رئي�س 

ق�شم االإ�شعاف واالإنقاذ ب�رسطة را�س اخليمة، 

والتي تلق���ى خاللها منت�شب���ي ال�رسطة، 

تدريبات وتطبيقات عملية ح�ل االإجراءات 

التي يت���م اتخاذها اثناء وق����ع احل�ادث 

واإنقاذ امل�شابني يف الطرق التاأ�شي�شية.

الرئي�س اللبناني

»وا�شتعر�س مع���ه التط�رات الراهنة 

االأخ���رية  احلك�مي���ة  وامل�شتج���دات 

اإ�شافة اإىل �ش����ؤون تت�شل بالعالقات 

تط�يرها  و�شبل  اللبنانية-ال�شع�دية 

يف املجاالت كاف���ة، ف�شال عن �ش�ؤون 

اإقليمية راهنة«.

واأّكد ال�شفري البخ���اري » على اأهمية 

م�شامني ق���رارات جمل�س االأمن 1701 

، 1680 و1559 والق���رارات العربي���ة 

والدولية ذات ال�شلة من اأجل احلفاظ 

على ا�شتق���رار لبنان واحرتام �شيادته 

ووحدته«.

و�ش���دد  ال�شف���ري ال�شع����دي على » 

اأن اتف���اق الطائف ه���� امل�ؤمتن على 

ال�ح���دة ال�طنية وعلى ال�شلم االأهلي 

يف لبنان«.

وكان مت تكليف �شعد احلريري، يف 22 

ت�رسين اأول/ اكت�بر املا�شي، بت�شكيل 

حك�مة جديدة تخلف حك�مة ح�شان 

دي���اب الذي قدم ا�شتقالة حك�مته يف 

10 اآب/اأغ�شط�س املا�شي، على خلفية 

االنفجار يف نف�س ال�شهر الذي هز مرفاأ 

بريوت. 

وق���دم احلري���ري للرئي����س ع�ن يف 

التا�ش���ع م���ن كان����ن اأول /دي�شمرب 

املا�ش���ي ت�شكيلة حك�مي���ة من 18 

وزي���راً مل ي�اف���ق عليه���ا  ع�ن. ويف 

املقابل ق���دم ع�ن للحري���ري طرحًا 

متكام���اًل ح�ل الت�شكيل���ة احلك�مية 

املقرتحة.

بدء االختبارات 

واأك���دت اأن فري���ق الت�شغي���ل متعدد 

اخلربات يف “ن����اة” اتبع االإر�شادات 

الدقيقة واأف�ش���ل املمار�شات العاملية 

فيما يخ����س عملية حتمي���ل ال�ق�د 

يف مفاع���ل املحطة الثانية يف براكة 

ومتكن من اإمتام هذه العملية بنجاح 

بع���د عام م���ن اإمتامه���ا يف املحطة 

االأوىل.

عمليات  كاف���ة  “ن����اة”  وا�شتكملت 

قبل  املحلي���ة  الرقابي���ة  التفتي����س 

ح�ش�لها على رخ�شة ت�شغيل املحطة 

الثاني���ة من الهيئة االحتادية للرقابة 

الن�وي���ة يف مار����س 2021 والت���ي 

تخ�لها ت�شغيل املحطة ل�60 عامًا.

�سلطنة عمان: 

وتاأتي هذه االإج���راءات بالتزامن مع 

التداعي���ات ال�شلبي���ة الت���ي خلفتها 

جائح���ة ك�في���د-19 عل���ى خمتلف 

القطاع���ات بال�شلطنة حي���ث اأعلنت 

وزارة العم���ل ف����ي وق���ت �شابق عن 

ال�شماح للق�ى العاملة غري العمانية 

باملغ���ادرة اإىل بلدانها م���ع اإعفائها 

واإعف���اء اأ�شح���اب العمل م���ن كافة 

مغادرتها  �رسيطة  والغرامات  الر�ش�م 

ال�شلطنة مغادرة نهائية .

وبداأ العمل بذلك  ف�ي 15 ت�رسين ثان/ 

اأكت�ب���ر من العام املا�شي كبادرة من 

اأجل تخفيف االآث���ار االقت�شادية على 

القط���اع اخلا�س وحتقيق الت�ازن ف�ي 

�ش�ق العمل.

 خليفة المحيربي: 

االإمارات ت�ستعد للم�ستقبل 

بروؤية حكيمة 
اأبوظبي-الوحدة: 

اأكد خليفة �شيف املحريبي رئي����س جمل�س اإدارة �رسكة 

اخلليج العرب���ي لال�شتثمار ان دولة االمارات ت�شعى اىل 

م�اكب���ة التط����ر يف القطاع ال�شناع���ي و �شباق الزمن 

لتحقيق الري���ادة يف هذا القطاع احلي����ي والهام الذي 

�شيك�ن له �شاأن كب���ري يف ا�شتعدادات الدولة للخم�شني 

عاما القادمة.

واو�شح املحريبي يف ت�رسيح �شحفي ان روؤية وت�جيهات 

القي���ادة الر�شيدة يف دعم و تن�شي���ط القطاع ال�شناعي 

�شيك�ن لها اثرها يف ارتفاع م�شاهمة القطاع ال�شناعي 

يف الناجت االجمايل للدولة اىل 300 مليار درهم و اطالق 

وتا�شي�س ما يقارب 14 الف م�شنع خالل ال�شن�ات الع�رس 

القامة، مما �شيحدث نه�ش���ة �شناعية كبرية و متط�رة 

خالل الفرتة املقبلة.

وذكر املحريب���ي ان اال�شرتاتيجي���ة ال�شناعية اجلديدة 

�شتدع���م امل�ؤ�ش�شات ال�شناعية القائمة لتط�ير اعمالها، 

وت�شهم يف جذب ����رسكات وم�شتثمرين الطالق م�شاريع 

�شناعية جديدة يف الدولة.

وقال:« ياأتي اإطالق اله�ي���ة ال�شناعية للدولة يف اطار 

حر����س احلك�مة الر�شيدة على دع���م القطاع ال�شناعي 

الذي يعترب من القطاعات ال�اعدة خا�شة مع ت�فر فر�س 

�شناعية متن�عة ميكن اال�شتثم���ار بها مثل ال�شناعات 

الدوائي���ة وال�شناع���ات الغذائية وال�شناع���ات الدقيقة 

واملتقدمة، والت�جه مل�اكب���ة الث�رة ال�شناعية الرابعة 

واالعتماد عل���ى الذكاء اال�شطناع���ي لتط�ير منتجات 

قادرة على املناف�شة والدخ�ل اىل االأ�ش�اق العاملية«.

»�سحة« توقع اتفاقية مع »اأيدوهيلث كير« 

في المملكة المتحدة
اأبوظبي ـ وام: 

وقعت �رسك���ة اأب�ظبي للخدمات ال�شحية »�شحة« عن 

ت�قي���ع اتفاقية مع �رسكة »اأيدوهيلث كري« يف اململكة 

املتحدة ال�رسك���ة العاملية الرائ���دة يف جمال بيانات 

املر�شى وذلك بهدف دعم عملية امل�افقة على االإجراءات 

العالجية ويف اإطار جه�د »�شح���ة« الهادفة لالرتقاء 

مب�شت����ى الرعاية ال�شحية املقدم���ة وجتربة املري�س. 

ويف اإط���ار االتفاقي���ة �شت�فر �رسك���ة »اأيدوهيلث كري« 

ملن�ش���اآت »�شحة« جمااًل لل��ش�ل اإىل مكتبة م�شتندات 

معل�مات امل�افقة اخلا�شة باالإج���راءات الطبية والتي 

مت ت�شميمها ال�شتكمال عمليات امل�افقة ومتكني اتخاذ 

القرار امل�شرتك ب���ني االأطباء واملر�شى بهدف امل�شاعدة 

على حت�شني جتربة املري�س. ومع متكني اأطباء »�شحة« 

من ال��ش����ل اإىل املكتبة املعززة باملعل�مات اخلا�شة 

ح�ل االإجراءات والت���ي ميكن حتميلها �شُيتاح لهم دعم 

مهاراتهم يف التعامل مع املر�شى ب�ش�رة اأكرب من خالل 

احل�ارات التثقيفية الغني���ة باملعل�مات قبل احل�ش�ل 

على م�افقاتهم مبا ي�شم���ن اإح�شا�س املر�شى بالراحة 

واالطالع ال�ايف على العمليات اأو اجلراحات املقرتحة.

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن ال�ثائق اخلا�شة بامل�افقة ُتكتب 

من قبل اأطباء ممار�ش���ني متخ�ش�شني وتخ�شع لعملية 

حترير تط�يرية �شارمة عرب اثنتي ع�رسة مرحلة وي�شمل 

ذلك مراجعة االأطباء النظراء وتعليقات املر�شى.

وق���ال د. جاري���ث ج�دي���ري م�شت�ش���ار اأول يف �رسك���ة 

»�شحة »من خالل اإبرام هذه االتفاقية مع »اأيدوهيلث 

كري«�شنجلب مكتبة غنية بامل����ارد املتكاملة متعددة 

اللغ���ات اإىل متناول اأطبائنا مب���ا ي�شمن ح�ش�ل جميع 

املر�شى على ت�ا�شٍل وا�شٍح و�شفاف، مبا ي�ؤدي بالتايل 

اإىل تعزي���ز العالقة ب���ني الطبيب واملري����س وتر�شيخ 

الثقة على امل���دى الط�يل ف�شاًل عن متكني املر�شى من 

امل�شارك���ة ب�ش�رة اأكرب يف رحل���ة عالجهم وت�شجيعهم 

على اتخاذ القرار امل�شرتك مع االأطباء«.

واأ�شاف »منذ ح�ايل 20 عاًما ،ت�فر �رسكة »اأيدوهيلث 

كري« مكتبة للم�ارد والدعم الالزمني مل�شاعدة املهنيني 

العامل���ني يف القط���اع ال�شحي على احل���ّد من خماطر 

التقا�شي ويف ال�قت احل���ايل ت�شتفيد من هذه املكتبة 

اأك���ر من 650 م�شت�شفى يف اأربع قارات وتتم مراجعتها 

واعتماده���ا لدى عدد من الكلي���ات واجلمعيات امللكية 

ح�ل العامل.

وته���دف م�ارد ه���ذه املكتب���ة اإىل اإث���راء العالقة بني 

الطبيب واملري�س، وتعزيز معايري اجل�دة املعتمدة يف 

امل�شت�شفي���ات ح�ل عمليات امل�افق���ة على االإجراءات، 

واملعل�م���ات الداعم���ة للمر�شى، الإث���راء عملية اتخاذ 

القرار ب�ش�رة فاعلة.

وم���ن جانبه قال األي�شرت فريث الرئي�س التنفيذي ل�رسكة 

»اأيدوهيلث كري«: »نحن متحم�ش�ن لتعاوننا مع ’�شحة 

‘االآن، ودعم جه�دها الرامية اإىل تعزيز جتارب املر�شى 
و�شمان اإطالعهم ال�ايف خالل عملية اتخاذ القرار وذلك 

بعد خربتنا الط�يلة ك�رسيك اأ�شا�شي يف اململكة املتحدة 

ملا يقارب 60% من م�شت�شفيات’هيئة ال�شحة ال�طنية‘ 

/NHS/ و80% م���ن امل�شت�شفي���ات اخلا�شة باالإ�شافة 

اإىل هيئات الرعاية ال�شحية يف اأ�شرتاليا وكندا وجن�ب 

ا معل�م���ات باللغة العربية  اأفريقي���ا، كما قدمن���ا اأي�شً

للمر�ش���ى من دولة االإمارات الذين ي�شافرون للعالج يف 

امل�شت�شفيات ال�رسيكة لنا داخل اململكة املتحدة«.

المهرجان االإماراتي الكوري ينطلق 

افترا�سياً 31 مار�س الجاري
اأبوظبي-وام:

 تنظ���م وزارة الثقافة وال�شباب ووزارة الثقافة والريا�شة 

وال�شياح���ة يف جمه�رية ك�ري���ا اجلن�بية خالل الفرتة 

م���ن 31 مار�س اجل���اري اإىل 2 اإبريل املقبل جمم�عة من 

الفعالي���ات الثقافي���ة �شمن مهرجان ك�ري���ا واالمارات 

مبنا�شبة مرور "عام احل�ار الثق���ايف االإماراتي الك�ري" 

وذل���ك حتت �شعار "تالقي الثقاف���ات" للتعبري عن عمق 

العالقات والتط����رات الثقافية بني البلدي���ن والتقارب 

الثقايف بينهما.

ويت�شمن برنامج املهرجان تق���دمي باقة من الفعاليات 

والربامج الثقافية املتن�عة عن بعد عرب االت�شال املرئي 

برعاي���ة وزارتي الثقافة وال�شب���اب االإماراتية والريا�شة 

وال�شياحة الك�رية وبتنظيم م�شرتك بني ال�كالة الك�رية 

للمحت����ى االإبداعي الت���ي يراأ�شه���ا ويديرها ي�نغج�ن 

كيم وامل�ؤ�ش�شة الك�رية للتب���ادل الثقايف الدويل باإدارة 

ي�نغراك كيم.
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 اأبوظبي الوطنية للتكافل

  

 »�إي.زي.دبي« 
ت�ستقطب �سركة»�أود� 
�إك�سبري�س« �ل�سينية 

لل�سحن �ل�سريع

 دبي ـ و�م:
المنطقة   - "اإي.زي.دب�������ي"  اأع��ل��ن��ت   /
الإلكترونية  للتجارة  بالكامل  المخ�ص�صة 
في  ال�صتراتيجي  بموقعها  تمتاز  والتي 
الجنوب..  بدبي  اللوج�صتية  المنطقة  قلب 
اإك�صبري�س"  "اأودا  �صركة  ان�صمام  ع��ن 
�صركات  اأكبر  اإحدى   -  UDA Express
تو�صعة  ال�صين..بهدف  في  ال�صريع  ال�صحن 
عملياتها في المنطقة من خالل ال�صتفادة 
من الت�صهيالت اللوج�صتية وحلول الأعمال 
اإلى  بالإ�صافة  "اإي.زي.دبي"  توفرها  التي 
النمو  عالية  الأ�صواق  اإلى  الو�صول  �صهولة 

في ال�صرق الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا.
وقال مح�صن اأحمد المدير التنفيذي للمنطقة 
ي�صعدنا   " الجنوب..  دبي  في  اللوج�صتية 
ان�صمام "اأودا اإك�صبري�س" التي اختارت "اإي.
زي.دبي" كمقر لعملياتها في منطقة ال�صرق 
الأو�صط و�صمال اإفريقيا وفي اإطار م�صاعينا 
ال�صائدة  التجاهات  عن  للك�صف  الدوؤوبة 
لتوفير  ج��اه��داً  نعمل  فاإننا  ال�صوق  في 
تطلعات  تلبي  التي  والمرافق  الحلول 
التطور  تحقيق  على  وت�صاعدهم  عمالئنا 
ويوؤكد  التناف�صية  الأ�صواق  في  والزده��ار 
العالمية  اإك�صبري�س"  "اأودا  �صركة  ان�صمام 
الرائدة  مكانتنا  على  "اإي.زي.دبي"  اإل��ى 
العالمية  ال�صركات  ا�صتقطاب  وقدرتنا على 
والتجارة  اللوج�صتية  الخدمات  مجال  في 
الإلكترونية وتوفير مختلف �صبل الدعم لهم 
لإدارة اأعمالهم وتعزيز نمو قطاع الخدمات 

اللوج�صتية محليًا وعالميا".
"اأودا  رئي�س  زانغ  روب��رت  قال  جانبه  من 
و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  في  اإك�صبري�س" 
الذي  ال�صتراتيجي  الموقع  اإن  اإفريقيا.. 
من  توفره  وم��ا  "اإي.زي.دبي"  به  تمتاز 
اأعمال  وحلول  متقدمة  لوج�صتية  مرافق 
جميع  احتياجات  تلبي  وق��درات  مثالية 
على  مجتمعة  و�صتعمل  ال�صركات  اأن��واع 
ن�صبح  اأن  ف��ي  المتمثل  هدفنا  تعزيز 
ال�صركة الدولية الرائدة في مجال الخدمات 
ال�صرق  في  ال�صريع  وال�صحن  اللوج�صتية 
الأو�صط واإننا على ثقة تامة من اأن تو�صعنا 
الجديد �صي�صاعدنا على اإكمال �صبكاتنا في 
الحالية  ب�صبكتنا  وربطها  الأو�صط  ال�صرق 
لوج�صتية  ح��ل��وًل  يوفر  م��ا  ال�صين  ف��ي 
مبا�صرة وفعالة للعمالء في ال�صين وال�صرق 

الأو�صط.
يذكر اأن "اإي.زي. دبي" تعد اأول منطقة من 
ال�صرق  في  الإلكترونية  للتجارة  نوعها 
متر   920,000 قدرها  م�صاحة  على  الأو�صط 
مربع وقد جرى ت�صميمها لإ�صتقطاب �صركات 
التجارة الإلكترونية الرائدة من �صتى اأنحاء 
اأطلقها  التي  المنطقة  هذه  وتهدف  العالم 
اآل  را�صد  بن  محمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
مجل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
يناير  في  اهلل"  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء 
كمركز  الإم��ارة  مكانة  تر�صيخ  اإل��ى   2019

للتجارة الإلكترونية العالمية.

84.2 مليار درهم قيمة �ل�سادر�ت �ل�سناعية �لإمار�تية 
خالل10�أ�سهر

�أبوظبي ـ و�م:
 بلغت قيمة ال�صادرات ال�صناعية 
لدولة الإمارات بح�صب الت�صنيف 
دره��م  مليار   84.2 ال�صناعي 
من  الأول��ى   10 ال�  الأ�صهر  خالل 
لالأرقام  وفقا  وذلك   ,2020 العام 
التحادي  المركز  عن  ال�صادرة 

للتناف�صية والح�صاء .
وتعك�س هذه الأرقام الدور المهم 
الذي يلعبه القطاع ال�صناعي في 
القت�صادية  التنمية  اإدامة عجلة 
في الدولة وقدرته على المحافظة 
وذلك  جيدة  ن�صاط  وتيرة  على 
التي  الم�صتجدة  الظروف  رغ��م 
على  كورونا  جائحة  فر�صتها 

اقت�صاديات جميع دول العالم.

القطاع  م�صاهمة  ن�صبة  وبلغت 
الناتج  ال�صناعي نحو 10 % في 
عام  خ��الل  الإجمالي  المحلي 
اأ�صدرته  تقرير  وفق  وذلك   2019
كوليرز  موؤ�ص�صة  �صابق  وقت  في 
الأو�صط  ال�صرق  اإنترنا�صونال 
عزز  الذي  الأمر  اأفريقيا  و�صمال 
من من دوره في �صيا�صة التنويع 

القت�صادي .
ال�صادرة  الح�صائيات  وكانت 
اأن  اأظهرت  القت�صاد  وزارة  عن 
الناتج المحلي الإجمالي الجاري 
بلغ 1.546 تريليون درهم خالل 
الناتج  و�صل  فيما   ,2019 العام 
النفطية  غير  للقطاعات  المحلي 
بالأ�صعار الجارية 1,159 تريليون 
درهم. وبلغت م�صاهمة القطاعات 

غير النفطية في الناتج المحلي 
الحقيقية  بالأ�صعار  الإجمالي 
70.2% خالل الفترة ذاتها . واأكد 

حمد العو�صي ع�صو مجل�س اإدارة 
غرفة تجارة و�صناعة اأبوظبي اأن 
الإم��ارات  في  ال�صناعي  القطاع 
�صهد تطورا كبيرا خالل ال�صنوات 
زي��ادة  م��ن  مكنه  م��ا  الما�صية 
م�صاهمته في الن�صاط القت�صادي 
الذي ت�صهده الدولة, م�صيرا اإلى اأن 
التي  والمحفزات  التطوير  برامج 
تم اإطالقها خالل الفترة الما�صية 
�صواء من قبل الحكومة التحادية 
اأ�صهمت  المحلية  الحكومات  اأو 
القت�صادية  القطاعات  دعم  في 
ال�صناعي  القطاع  �صمنها  ومن 
التناف�صية  قدرته  من  عزز  مما 
 - العو�صي  وقال   . والت�صديرية 
اأنباء  لوكالة  ت�صريح خا�س  في 
الإمارات / وام / - اإن ال�صتمرار 

ال�صناعي  القطاع  تطوير  ف��ي 
البيئة  جاذبية  زيادة  �صاأنه  من 
وال���ص��ت��ث��م��اري��ة  الت�صريعية 
اإيجابية  انعكا�صات  له  و�صيكون 
الفترة  خالل  القطاع  عمل  على 
في  ي�صاهم  نحو  وعلى  القادمة 
في  وم�صاهمته  �صادراته  زيادة 
لدولة  الإجمالي  المحلي  الناتج 

الإمارات .
ال�صراكة  تعزيز  اأن  اإل��ى  واأ�صار 
والخا�س  العام  القطاعين  بين 
القيمة  زي���ادة  ف��ي  �صي�صاهم 
ال�صناعي  للقطاع  الم�صافة 
ت�صمن  بمعادلة  ال��دول��ة  ف��ي 
الم�صاعف  الإي��ج��اب��ي  الأث����ر 
ال�صتراتيجية  ت�صتهدفه  ال��ذي 

ال�صناعية للدولة .

رئي�س غرفة �أبوظبي و�سفير فيتنام يبحثان تعزيز مجالت �لتبادل 
�لتجاري �لم�سترك

�أبوظبي ـ و�م:
 بحث �صعادة محمد ثاني مر�صد الرميثي 
مع  اأبوظبي,  غرفة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
�صعادة نغوين مانه توان �صفير جمهورية 
تعزيز  م��ج��الت   , ال��دول��ة  ل��دى  فيتنام 
في  وال�صتثمارية  التجارية  العالقات 

مختلف القطاعات.
ال��ذي ج��رى في  اللقاء  ج��اء ذل��ك خ��الل 
هالل  محمد  �صعادة  بح�صور  الغرفة  مقر 
المهيري مدير عام غرفة اأبوظبي, و�صعادة 
حميد بن �صالم الأمين العام لتحاد الغرف 
في الدولة, وعبداهلل غرير القبي�صي, نائب 

مدير عام غرفة اأبوظبي.
على  اأبوظبي  غرفة  حر�س  الرميثي  واأكد 
التجاري  للتعاون  جديدة  قنوات  فتح 
التنموية  الأه��داف  يخدم  بما  فيتنام,  مع 
للجانبين, والعمل الم�صترك على ت�صجيع 
في  م�صتركة  وا�صتثمارات  م�صاريع  اإقامة 

القطاعات ذات الأولوية.
فيتنام  جمهورية  �صفير  اأ�صاد  جانبه  من 
لتقديم  الغرفة  بترحيب  ال��دول��ة  ل��دى 
مجالت  لدفع  المتاحة  الإمكانيات  كافة 
الخا�س  القطاع  مع  القت�صادي  التعاون 
غرفة  داعيا  فيتنام,  في  الأعمال  وبيئة 
لزيارة  تجاريا  وف��دا  لت�صكيل  اأبوظبي 
القريب للتعرف على  الم�صتقبل  بالده في 
مختلف  في  المتاحة  ال�صتثمارية  الفر�س 

القطاعات الحيوية والواعدة.
المعار�س وقدم �صعادة رئي�س غرفة اأبوظبي الدعوة  لزيارة  الفيتنامية  لل�صركات 

الفعاليات  ف��ي  والم�صاركة  التجارية 
القت�صادية التي ت�صت�صيفها اإمارة اأبوظبي 
القطاع  �صركات  من  بنظرائهم  واللتقاء 

الأن�صطة  اأبوظبي من مختلف  الخا�س في 
والقطاعات, ول�صيما قطاع الأمن الغذائي.

18 مليار درهم قيمة �سفقات معر�س �ل�سرق 
�لأو�سط للطاقة في 2020

دبي ـ و�م:
ال�صرق  م��ع��ر���س   " ك�صف   
الحدث   " للطاقة  الأو���ص��ط 
في  المتخ�ص�س  العالمي 
كان  وال��ذي  الطاقة  �صناعة 
يعرف �صابقا با�صم " معر�س 
للكهرباء  الأو���ص��ط  ال�صرق 
باب  فتح  م��ع  بالتزامن   "
الت�صجيل يوم الثالثاء لن�صخة 
عام 2021 عن تحقيق ن�صخته 
للعام الما�صي 2020 اأكثر من 
قيمة  تمثل  دره��م  مليار   18
التي  التجارية  ال�صفقات 
اأي��ام  م��دار  على  ابرامها  تم 
ي�صت�صيف   . الثالثة  المعر�س 
المقبلة  بن�صخته  المعر�س 
وزارة  الأربعين  و  ال�صاد�صة 
الطاقة والبنية التحتية وذلك 
و   14 بين  ما  الفترة  خ��الل 
دبي  بمركز  المقبل  يونيو   16
التجاري العالمي على اأن يتم 
اإقامة ن�صخة افترا�صية جديدة 
هذا  ن�صخة  في  المعر�س  من 
العام يمكن الم�صاركة بها عبر 

اأو  المنزل  من  �صواء  الإنترنت 
اأ�صابيع  اأربعة  وتمتد  المكتب 
خالل الفترة ما بين 17 مايو 
و من  المقبلين.  يونيو   4 اإلى 

انطالق  يتزامن  اأن  المقرر 
المعر�س  من  الحية  الن�صخة 
العالمي  المنتدى  انعقاد  مع 
للطاقة و المرافق الذي �صيوفر 
والعر�س  للتوا�صل  فر�صة 

�صمن الإطار التقليدي لمعر�س 
مع  للطاقة  الأو�صط  ال�صرق 
وتدابير  بروتوكولت  تطبيق 
ال�صارمة  وال�صالمة  ال�صحة 

المعمول بها.

»�أبوظبي لالأور�ق �لمالية« يو��سل �لتما�سك 
بتد�ولت تتجاوز مليار درهم

�أبوظبي ـ و�م:
على  المالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  حافظ   
قوته و�صط ا�صتمرار تدفق ال�صيولة اإلى قاعة 
درهم  مليار  قيمتها  تجاوزت  والتي  التداول 
توا�صل  من  بدعم  الثالثاء  يوم  جل�صة  خالل 
عمليات التداول المكثفة للموؤ�ص�صات المحلية 
الفراد  تداول  على  �صجع  ما  وهو  والأجنبية 
خا�صة في الن�صف الثاني من عمر التعامالت.
وتوا�صل تركز الجزء الأكبر من ال�صيولة على 
البنوك  قطاعي  �صمن  مدرجة  منتقاة  ا�صهم 
على  �صيطر  الذي  الهدوء  رغم  وذلك  والعقار 

حركة اأ�صعار بع�صها طيلة الجل�صة.
لالأوراق  ابوظبي  ل�صوق  العام  الموؤ�صر  وكان 
المالية اغلق في نهاية الجل�صة عند م�صتوى 
اليومي  الر�صد  5735 نقطة بح�صب ما يظهره 

م�صتوى  على  وتف�صياًل  التعامالت.  لحركة 
راأ���س  بنك  �صهم  ارتفع  فقد  الأ�صهم  حركة 
فيما  دراهم   4 م�صتوى  اإلى  الوطني  الخيمة 
 4.39 اإلى  للتوزيع  ادن��وك  �صهم  �صعر  و�صل 
 3.69 عند  العقارية  الدار  �صهم  واغلق  درهم 
 235 قيمتها  تجاوزت  ت��داولت  و�صط  دره��م 
اأبوظبي  بنك  �صهم  اقفل  ,كذلك  درهم  مليون 
الأول عند 14.60 درهم وبلغت قيمة ال�صفقات 

المبرمة عليه نحو 230 مليون درهم.
وبح�صب معطيات التحليل الفني من المتوقع 
الأ�صهم  من  ال�صريحة  ه��ذه  اأ�صعار  تح�صن 
توا�صل  مع  خا�صة  القادمة  الأي���ام  خ��الل 
الموؤ�ص�صات  قبل  التجميع عليها من  عمليات 
الأ�صهم  ع��دد  اأن  اإل��ى  ي�صار  ال�صتثمارية. 
المتداولة في �صوق العا�صمة بلغ 217 مليون 

�صهم نفذت من خالل 2405 �صفقات.

دبي - و�م:
 بلغت الت�صرفات العقارية في دائرة الأرا�صي والأمالك 
درهم حيث  اأكثر من 789 مليون  الثالثاء  يوم  بدبي 
 440.41 بقيمة  مبايعة   187 ت�صجيل  الدائرة  �صهدت 
مليون درهم منها 20 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 139.09 
بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة  و167  دره��م  مليون 
301.33 مليون درهم . وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي 
بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها 
جميرا  منطقة  في  درهم  مليون   21 بقيمة  مبايعة 
الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة 

منطقة  وت�صدرت   . را�صد  بن  محمد  ال�صيخ  حدائق 
حدائق ال�صيخ محمد بن را�صد المناطق من حيث عدد 
مليون   22 بقيمة  مبايعات   3 �صجلت  اإذ  المبايعات 
 3 بت�صجيلها  الرابعة  الحبية  منطقة  وتلتها  درهم 
مبايعات بقيمة 10 ماليين درهم وثالثة في ند ال�صبا 
الثالثة بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ماليين درهم . 
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل فقد جاءت 
مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة 
كاأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم 
 10 بقيمة  مبايعة  واأخيرا  جميرا  نخلة  منطقة  في 

ماليين درهم في منطقة المركا�س .

789 مليون 
درهم 

ت�سرفات 
عقارات دبي 
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 »اأرا�سي دبي« : نظام    

ح�سابات �سمان العقارات 
ذات الملكية الم�ستركة يعزز 

الدور الحوكمي والرقابي
دبي ـ وام:

 �كدت د�ئرة �لأر��ضي و�لأمالك بدبي �ن �إعتماد 
"رير�"  �لعقاري  �لتنظيم  م�ؤ�ض�ضة  وتفعيل 
ح�ضابات  لآلية   2019 �لعام  في  لها  �لتابعة 
�ل�ضمان �لبنكية �لتابعة لإد�رة �لعقار�ت ذ�ت 
�لملكية �لم�ضتركة باإ�ضتخد�م �لنظام �لإلكتروني 
ك  �ضكل نقلة ن�عية في م�ضاعدة مالاّ ك"  "مالاّ
هذ� �لن�ع من �لم�ضاريع على �إد�رتها وت�ضييرها 
في  م�ضاهمته  جانب  �إلى  وي�ضر  �ضه�لة  بكل 
حفظ حق�قهم عبر ت�فير خدمة �إيد�ع مبا�ضرة 
في ح�ضاباتهم �لم�ضرفية دون وج�د �أي عالقة 
لمط�ر �لم�ضروع مع هذه �لح�ضابات �لأمر �لذي 

يعزز من �لثقة و�ل�ضفافية لديهم.
�ل��ضائل  ت�ظيف  دبي"  "�أر��ضي  وت���ضل 
تعزيز  في  و�لمتط�رة  �لحديثة  �لإلكترونية 
ورفع  و�لرقابي  و�لتنظيمي  �لح�كمي  �لدور 
ن�ضبة ر�ضا و�ضعادة �لمتعاملين في �لخدمات 
�إقبال  �لمبتكر  �لنظام  لقى  حيث  �لمقدمة 
�لمحلية  و�لم�ضارف  �لبن�ك  من  �لعديد  من 
م�ؤ�ض�ضة  عقدت  �إذ  �لي�م  حتى  �عتماده  منذ 
ح�ضابات  لإد�رة  �تفاقيات  �لعقاري  �لتنظيم 
�ل�ضمان �لتابعة لإد�رة �لعقار�ت ذ�ت �لملكية 
�لم�ضتركة مع 9 م�ضارف محلية هي م�ضرف 
ليمتد"  بنك  و"ي�نايتد  �لإ�ضالمي  ظبي  �أب� 
ودبي �لتجاري و �أب� ظبي �لتجاري و�لم�ضرف 
�لعربي لالإ�ضتثمار و�لتجارة �لخارجية و دبي 
و�أب� ظبي  �ل�طني  �لإمار�ت دبي  �لإ�ضالمي و 
�لأول وبنك �لم�ضرق .. فيما �ضتق�م �لم�ضارف 
�لت�ضعة تحت �إ�ضر�ف م�ؤ�ض�ضة �لتنظيم �لعقاري 
ذ�ت  �لعقار�ت  �إد�رة  �ضمان  ح�ضابات  بفتح 
تنظيم  في  للم�ضاعدة  �لم�ضتركة  �لملكية 

وحماية �أ�ضحاب �لعقار�ت �لم�ضتركة.
وبم�جب �لت�ضريعات �لحك�مية - بما في ذلك 
�لقان�ن �لذي دخل حيز �لتنفيذ في �لعام 2019 
�إد�رة  �ضركات  �أو  �لعقار�ت  مالك  �ضيتحمل   -
�لعقار�ت �لمعتمدة �لتي تعمل بالنيابة عنهم 
�لم�ض�ؤولية بدل من �لمط�رين ل�ضمان تحقيق 
خالل  من  و�لح�كمة  �ل�ضفافية  من  �لمزيد 
يلتزم  حين  في  �لمعتمدة..  �لت�ضعة  �لبن�ك 
مع  �لم�قعة  لالإتفاقية  وفقا  �لح�ضاب  �أمين 
�لبن�ك بعدم تغيير �أو �إلغاء �أو تعديل �ل�ضروط 
دون  �لح�ضاب  باإن�ضاء  �لخا�ضة  و�لأح��ك��ام 
م��فقة �لم�ؤ�ض�ضة �لخطية �لم�ضبقة باإ�ضتثناء 
تعديل ر�ض�م خدمات �أمين �لح�ضاب �إلى جانب 
عدم دفع �أو تح�يل �أو تنفيذ �أي �إيد�ع للنق�د 
�لمعتمد  للتف�ي�ض  وفقا  �إل  �لح�ضابات  في 
بم��فقة  �أو  �لأ�ض�ل  ح�ضب  و�لم�قع  �لمحرر 

خطية من م�ؤ�ض�ضة �لتنظيم �لعقاري.

اإنجاز 34% من الأعمال الإن�سائية بالمرحلة الثانية ل�سبكة ال�سكك 
الحديدية الوطنية

اأبوظبي ـ وام:
و�لبنية  �لطاقة  وز�رة   " وقعت   
�لتحاد  �ضركة  و"   " �لتحتية 
و�لم�ضغل  �لمط�ر  للقطار�ت" 
ل�ضبكة �ل�ضكك �لحديدية �ل�طنية، 
فيما  �لجه�د  لتن�ضيق  �تفاقية 
�إج���ر�ء�ت  �ضعيد  على  بينهما 
�إ�ضد�ر ت�ضاريح �ل�ضالمة للمرحلة 
�لثانية من م�ضروع �ضبكة �ل�ضكك 

�لحديدية �ل�طنية �لإمار�تية.
�ل�ز�رة  دي��ن  �لإتفاقية في  وقع 
باإمارة دبي بح�ض�ر معالي �ضهيل 
�لمزروعي  فار�ض  فرج  بن محمد 
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وزي��ر 
ح�ضن  �لمهند�ض  �ضعادة  من  كل 
وكيل  �لمن�ض�ري،  جمعة  محمد 
�لتحتية  �لبنية  ل�ض�ؤون  �ل���ز�رة 
ملك  �ضادي  و�لمهند�ض  و�لنقل، 
�لرئي�ض �لتنفيذي ل�ضركة �لتحاد 
من  ع��دد  بح�ض�ر  ل��ل��ق��ط��ار�ت، 

�لم�ض�ؤولين في �لجانبين.
وقت  في  �لإتفاقية  ت�قيع  ياأتي 
تحرز فيه �ضركة �لتحاد للقطار�ت 
تط�ير  �ضعيد  على  لفتا  تقدما 
م�ضروع  من  �لثانية  �لمرحلة 
�ل�طنية  �لحديدية  �ل�ضكك  �ضبكة 
بعدما  �لأربع  بحزمها  �لإمار�تية 
�أنجزت 34% من �إجمالي �لأعمال 
�لثانية  �لمرحلة  في  �لإن�ضائية 
في  �لأعمال  �نطالق  منذ  وذل��ك 
 ،2021 مار�ض  وحتى   2020 يناير 
��ضتكمال  �أمام  �ل�ضبيل  يمهد  ما 
ي�ضاحبها  ما  و  �لمرحلة  ه��ذه 
�ضالمة  و�إج����ر�ء�ت  معايير  من 
�ضهيل  معالي  قال  و  وت�ضغيلها. 
 : �لمنا�ضبة  ب��ه��ذه  �ل��م��زروع��ي 
تحقيق  �لإم��ار�ت  دولة  "و��ضلت 
مجال  في  �لن�عية  �لإن��ج��از�ت 
�لنقل،  لقطاع  �لتحتية  �لبنية 
�لممكنات  �أح���د  يعتبر  �ل���ذي 
�لأ�ضا�ضية للقطاعات �لقت�ضادية 
�لدولة ناهيك عن  و�لخدمية في 
و�لتجارية  �لجتماعية  وظائفه 
�لد�عمة  �لأخرى،  و�ل�ضتر�تيجية 
لم�ضيرة �لتنمية �لم�ضتد�مة �لتي 
على  للحفاظ  �لدولة  تنتهجها 
خالل  حققتها  �لتي  �لمكت�ضبات 
�لخم�ضين عاما �لما�ضية من عمر 
�لتحاد، و�لم�ضتهدفات للخم�ضين 

�أكثر  تقربنا  �لتي  �لمقبلة  عاما 
من مئ�ية �لإمار�ت2071، وح���لم 
ع��الميا  �لإم���ار�ت  دولة  ريادة 

في مختلف �لمجالت".
�لتحاد  �ضركة  بجه�د  �أ�ضاد  و 
قطاعي  تط�ير  ف��ي  للقطار�ت 
�لدولة،  في  و�لم���ضالت  �لنقل 
�ل�ضعادة  يحقق  �ل���ذي  �لأم���ر 
�لحياة  وج�����دة  و�ل��رف��اه��ي��ة 
و�ل��زو�ر  و�لمقيمين  للم��طنين 
على حد �ض��ء، ويعزز من م�ضيرة 
ويدعم  �لم�ضتد�مة  �لتنمية 
�لم�ضت�يين  على  �لإمار�ت  مكانة 

�لإقليمي و�لعالمي.
بدوره �أكد �ضعادة �لمهند�ض ح�ضن 
محمد جمعة �لمن�ض�ري �أن ت�فير 
لقطاع  متط�رة  تحتية  بنية 
�لنقل، وت�ضميم �ضبكات نقل �آمنة 
ت�ضتخدم  وم�ضتد�مة  ومتكاملة 
�لم�ضتقبلية  �ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
�لمبتكرة،  �لحديثة  و�لتقنيات 
�أعمال  جدول  في  �أول�ية  ي�ضكل 
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة 

ن�ضتهدف  �لغر�ض  ولهذ�   ": وقال 
ت�ضاركي  منظ�ر  وف��ق  �لعمل 
��ضت�ضر�فية  روؤي��ة  �إل��ى  ي�ضتند 
بالتحديات  �لتنب�ؤ  على  ق��ادرة 
د�عمة  ف��ر���ض  �إل���ى  وتح�يلها 
�إلى  �لإمار�ت،  حك�مة  لت�جهات 
�لم��رد  جميع  ت�ضخير  جانب 
في  و�ل�ضتثمار  و�لإم��ك��ان��ات 
و�لكفاء�ت  و�لعق�ل  �لخبر�ت 
�ل�ضتثنائية، بما يحقق تطلعات 
دولة  م�ضالح  ويخدم  �لحك�مة 
�لم�ضتقبلية  وت�جهاتها  �لإمار�ت 

�لد�عمة لمئ�ية �لإمار�ت 2071.
�لطاقة  وز�رة  �أن  �إل��ى  �أ���ض��ار  و 
دور�  تلعب  �لتحتية  و�لبنية 
�لبنية  رئي�ضيا في دعم منظ�مة 
�لتحتية للنقل في دولة �لإمار�ت، 
عن  �لم�ض�ؤولة  �لجهة  باعتبارها 
�لقطاع و�ضمان  تنظيم وتخطيط 
تعزيز  �إل��ى  �إ�ضافة  ��ضتد�مته، 
�لبنية  �أ�ض�ل  وفعالية  كفاءة 
ذلك  في  بما  �لتحادية  �لتحتية 
�ل�طنية  �لحديدية  �ل�ضكك  �ضبكة 

�لإمار�تية.
�لمهند�ض �ضادي  من جانبه، قال 
�ضم�  ت�جيهات  "بف�ضل  ملك: 
ز�يد  بن  محمد  بن  ذياب  �ل�ضيخ 
ولي  دي�����ن  رئي�ض  نهيان  �آل 
مجل�ض  رئي�ض  �أب���ظ��ب��ي  عهد 
للقطار�ت  �لتحاد  �ضركة  �إد�رة 
للم�ضروع،  �لحثيثة  ومتابعته 
نح�  م�ضيرتها  �ل�ضركة  ت���ضل 
حديدية  �ضكك  �ضبكة  تط�ير 
بمعايير  �إم���ار�ت���ي���ة  وط��ن��ي��ة 
معايير  ذل��ك  في  بما  عالمية، 
ذلك،  تحقيق  �أجل  ومن  �ل�ضالمة. 
عالقاتها  تعزيز  �ل�ضركة  ت���ضل 
على  �ل�ضتر�تيجية  و�ضر�كاتها 
�ض��ء  �لم�ضروع،  مر�حل  �متد�د 
�لإد�ري���ة،  �لإج����ر�ء�ت  حيث  من 
�إ�ضد�ر  �إلى  بالإ�ضافة  و�لتقييم، 

�لت�ضاريح و�لتر�خي�ض".
وز�رة  تقدمه  �لذي  �لدعم  وثمن 
ل�ضركة  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
وم�ضاندتها  للقطار�ت  �لتحاد 
تقييم  لعمليات  �لتخطيط  في 

�لثانية  للمرحلة  �ل�����ض��الم��ة 
�لتحاد"،  "قطار  م�ضروع  م��ن 
وت�ضغيل  �إن��ج��از  في  ي�ضهم  ما 
و�لجدول  �لخطة  بح�ضب  �ل�ضبكة 
�لزمني �لمعتمدين.. م�ؤكد� �أن هذ� 
�لإجر�ء�ت  �إنجاز  �لتعاون ي�ضمن 
�لمرتبطة بالت�ضاريح ذ�ت �ل�ضلة 
كافة  �ل��ج����ن��ب  م��ن  و�لتحقق 

�لمرتبطة بال�ضالمة".
�تفقا  �لطرفين  �أن  �أو���ض��ح  و 
لت�ضاريح  �لتقدم  �آل��ي��ة  على 
وتدقيقها،  باأن��عها  �ل�ضالمة 
�أعمال  �إتمام  و�لتي �ضت�ضدر بعد 
قبل  م��ن  و�لتدقيق  �لمر�جعة 
�ل�ضالمة  ملفات  على  �لطرفين 
مقيم  تقرير  وع��ل��ى  �لمقدمة 
�ل�ضالمة �لم�ضتقل �لم�ضاحب �إلى 
جانب �لتفاق على �إعد�د �ل�ثائق 
�لد�عمة ل�ضمان �ل�ضالمة من قبل 
و�لتحقق  �لمعنيين،  �لمقاولين 
من �ضحتها قبل �لتقدم بال�ثائق 
للم��فقة  �ل���ز�رة  �إلى  �لنهائية 

و�لعتماد.

برنامج غرفة دبي لدعم ال�سركات النا�سئة ذات النمو ال�سريع 
يختتم برنامجاً تدريبياً متخ�س�ساً لـ 16 �سركة نا�سئة

دبي ـ وام:
�إحدى  �لنا�ضئة"،  للم�ضاريع  "دبي  �أعلنت   
دبي  و�ضناعة  ت��ج��ارة  غ��رف��ة  م��ب��ادر�ت 
�ختتام  عن  �لأعمال،  ريادة  لدعم  �لمبتكرة 
�لنم�  ذ�ت  �لنا�ضئة  �ل�ضركات  دعم  برنامج 
للمجم�عة   /Scale Ups/ �ل�ضريع 
�لثانية من �ل�ضركات، وذلك بعد �ن تم ت�فير 
تدريب وت�جيه و�إر�ضاد متخ�ض�ض لم�ضاعدة 
�لم�ضاركة على �لرتقاء بن�ضاطها  �ل�ضركات 

وتعزيز تناف�ضيتها.
�لنا�ضئة  �ل�ضركات  دع��م  برنامج  وي�ضم 
برنامج  عن  �لمنبثق  �ل�ضريع،  �لنم�  ذ�ت 
�ضر�كات �لأعمال �لتابع ل�� "دبي للم�ضاريع 
نا�ضئة  �ضركات  ع�ض�يته  في  �لنا�ضئة"، 
ن�ضاطاتها،  ف��ي  م�ضتد�مًا  ن��م����ً  حققت 
�ضر�كات  "�ضبكة  برنامج  من  و��ضتفادت 
�لأعمال" من �أجل تعزيز �ضر�كاتها مع عدد 

من �ل�ضركات �لكبرى في �إمارة دبي.
�ل�ضركات  من  �لثانية  �لمجم�عة  و�ضمت 
منها  �ضركات  �لبرنامج  في  �ضاركت  �لتي 
"و�يد ب�ت WideBot" و"بي 24 ت�ضات 
للتكن�ل�جيا  ورك  ك�يك  و   "Chat  B24
 "QuickworkTechnologies
و   "/In-D /Intain AI دي  �إن  و 
و"نيرم��ضن   "Alcodex "�ألك�ديك�ض 
"ج�كاد�ل  و   "NEARMOTION
�إل  كي�  �إ���ض  �إل  و"�إن   "Gokaddal
هذه  ن�ضاط  مجالت  وتن�عت   "NLSQL
�إل��ى  �ل�ضطناعي  �ل��ذك��اء  م��ن  �ل�ضركات 
�نترنت �لأ�ضياء وتقنية �لبل�ك ت�ضين ور�ضم 

�لخر�ئط �لرقمية و�لتح�ل �لذكي.
�لبرنامج  فترة  خالل  �لم�ضارك�ن  وتعرف 

دبي،  �ض�ق  ح�ل  �أ�ضهر   3 ��ضتمرت  �لتي 
و�آليات وطرق تاأ�ضي�ض �لأعمال في �لإمارة، 
و�لت��ضع �لخارجي، بالإ�ضافة �إلى �لح�ض�ل 
وت�ض�يق  وت��ق��دي��م  لعر�ض  ف��ر���ض  على 
�لم�ؤ�ض�ضات  �أمام مجم�عة من  م�ضروعاتهم 

�لبارزة في �لقطاعين �لحك�مي و�لخا�ض.
جل�ضة  في  �لنا�ضئة  �ل�ضركات  و�ضاركت 
تفاعلية طرح�� فيها �أ�ضئلتهم على �لخبر�ء 
و�لمخت�ضين في قطاعات �لأعمال �لمختلفة. 
في  �لأعمال  فر�ض  على  �لم�ضارك�ن  و�طلع 
و�ل��ضطى،  �لجن�بية  و�أمريكا  �إ�ضر�ئيل 
دبي  غرفة  مكاتب  من  دعم  على  وح�ضل�� 

�لتمثيلية �لخارجية ط��ل فترة �لبرنامج.
�أع��م��ال �ف��ت��ر����ض��ي لبحث  وخ���الل ل��ق��اء 
مع  �لم�ضارك�ن  �جتمع  �لثنائية،  �ل�ضر�كات 
و�ضركات  حك�مية  ودو�ئر  لهيئات  ممثلين 
�لعالمية  دب��ي  م����ن��ئ  ومنها  خا�ضة 
بن  محمد  ومكتبة  دبي  وبلدية  و�لرو�بي 

لبحث  �لمتعددة  لل�ضلع  دبي  ومركز  ر��ضد 
�ضر�كات م�ضتقبلية.

وح�ضل �لم�ضارك�ن �لذين ��ضتكمل�� ح�ض�ر 
�لنا�ضئة  �ل�ضركات  "دعم  برنامج  جل�ضات 
"جاهزية  ختم  على  �ل�ضريع"  �لنم�  ذ�ت 
�لأعمال"، وه� طابع من �ضاأنه �أن يعزز من 
جاذبية هذه �ل�ضركات و�ضمعتها في مجتمع 

�لأعمال في دبي.
رئي�ض  نائب  ن�ضيب،  جمعة  عتيق  وق��ال 
�لتجارية في  �لخدمات  �أول لقطاع  تنفيذي 
�ل�ضركات  دعم  برنامج  "�أطلقنا  دبي:  غرفة 
فعل  ك��رد  �ل�ضريع  �لنم�  ذ�ت  �لنا�ضئة 
�أن  قررنا  عندما  ك�فيد-19،  �أزمة  لتاأثير�ت 
لأع�ضائنا  �إ�ضافية  وخدمات  مز�يا  ن�فر 
�لأع��م��ال  ل��ق��اء�ت  مجال  ف��ي  وخ�ض��ضًا 
�لثنائية �لتي تتالءم مع متطلباتهم، وذلك 
م��جهة  على  وقدرتهم  تناف�ضيتهم  لتعزيز 

�لتحديات وتح�يلها لفر�ض." 

�سعيد ال�سرقي ي�سيد بالإ�ستراتيجية ال�سناعية 
للإمارات

الفجرية ـ وام:
�ل�ضرقي  �ضرور  بن  �ضعيد  �ل�ضيخ  �أ�ضاد   
رئي�ض مجل�ض �د�رة غرفة تجارة و�ضناعة 
�لفجيرة بالإ�ضتر�تيجية �ل�ضناعية للدولة 
�لتي �أطلقها �ضاحب �ل�ضم� �ل�ضيخ محمد 
�لدولة  رئي�ض  نائب  مكت�م  �آل  ر��ضد  بن 
"رعاه  دبي  حاكم  �ل�زر�ء  مجل�ض  رئي�ض 
�لقطاع  م�ضاهمة  رف��ع  وت�ضتهدف  �هلل" 
 133 من  �ل�طني  �لإقت�ضاد  في  �ل�ضناعي 
خالل  درهم  مليار   300 �إلى  درهم  مليار 

�لأع��م �لع�ضرة �لمقبلة.
ت�ضريح  في  �ل�ضرقي  �ضعيد  �ل�ضيخ  �أكد  و 
�ل�ضناعة  �أهمية قطاع  �لمنا�ضبة  له بهذه 
و  �لإنتاج  م�ضادر  تن�يع  في  وم�ضاهمته 
�أن قطاع  �إلى  �أ�ضار  و  �ل�ضادر�ت  �لدخل و 

قدرة  �لقطاعات  �أكثر  من  يعتبر  �ل�ضناعة 
و�لتكن�ل�جيا  �لتقنية  ��ضتخد�م  على 
�لحديثة ما ي�ضهم في رفع �لإنتاجية على 

�ل�ضعيد �ل�طني.

»البيادر انترنا�سونال« ت�ساعف طاقتها الإنتاجية 
با�ستثمار 200 مليون درهم في جافزا

دبي ـ وام:
 - �نترنا�ض�نال  �لبيادر  �ضركة  د�ضنت   
وت�ريد  ت�ضنيع  مجال  في  �لمتخ�ض�ضة 
ومنتجات  �لغذ�ئية  �لم��د  تغليف  حل�ل 
�لتنظيف لأغر��ض عديدة.. �لت��ضعة �لجديدة 
علي  لجبل  �لحرة  �لمنطقة  في  لم�ضنعها 
دعم  م��ن  �ضتمكنها  خط�ة  ف��ي  "جافز�" 
ذ�تيا،  �لم�ضتد�مة  �ل�ضناعية  منظ�متها 
ت�ضم  �لتي  منتجاتها  بت�ضدير  و�ضت�ضاهم 
�أنحاء  �ضتى  �إلى  منتج  و700  �ألف  من  �أكثر 

�لعالم.
محمد  بنت  مريم  معالي  �لتد�ضين  ح�ضر 
لالأمن  دولة  وزيرة  �لمهيري  حارب  �ضعيد 
�أحمد  �ضلطان  و�ضعادة  و�لمائي  �لغذ�ئي 
و�لرئي�ض  �لإد�رة  مجل�ض  رئي�ض  �ضليم  بن 
�لعالمية  دبي  م��نئ  لمجم�عة  �لتنفيذي 
�ض�ي�ضر�  �ضفير  بادجي  ما�ضيم�  و�ضعادة 
�لم�ض�ؤولين  كبار  من  وعدد  �لدولة  لدى 
وقالت  وجافز�.  �لعالمية  دبي  م��نئ  في 

�إن  �لمهيري  محمد  بنت  مريم  معالي 
تط�ير منظ�مة �لغذ�ء في �لإمار�ت تحظى 
�أجل  من  �لر�ضيدة  �لقيادة  لدى  باأول�ية 
ظل  في  �ل�طني  �لغذ�ئي  �لأم��ن  تعزيز 
وتجاوزنا  "ك�رونا"  وب��اء  من  �لتعافي 

�أ�ض��قنا  تاأثر  وعدم  �لإم��ار�ت  في  لالأزمة 
دليل  ه�  �لغذ�ئية  �لمنتجات  في  بنق�ض 
على  و�أن��ن��ا  �لغذ�ئي  نظامنا  ق���ة  على 
�أه��د�ف  تحقيق  ف��ي  �ل�ضحيح  �لطريق 

�ل�ضتر�تيجية �ل�طنية لالأمن �لغذ�ئي.

»مبادلة« و�سندوق»اأبوظبي كاتالي�ست بارتنرز« ي�ستثمران 150 
مليون دوالر في من�سة »تيليجرام«

اأبوظبي ـ وام:
لال�ضتثمار  م��ب��ادل��ة  �ضركة  �أع��ل��ن��ت   
دولر  ملي�ن   75 ��ضتثمار  عن  "مبادلة" 
من�ضة  ل  م�ضغاّ "تيليجر�م"  �ضركة  في 
و�لقائمة  �ل�ضهيرة  �لجتماعي  �لت���ضل 
�لم�ضتخدمين  خ�ض��ضية  حماية  على 

�لرقمي. و�أمنهم 
�ضند�ت  �ض�رة  في  �ل�ضتثمار  و�ضيك�ن 
 5 لأج��ل  �أ�ضهم  �إل��ى  للتح�يل  قابلة 
�لُمزَمع،  �لعام  �لكتتاب  قبل  �ضن��ت 
"�أب�ظبي  �ضندوق  مع  بالتعاون  وذلك 
�ضي�ضتثمر  �ل��ذي  بارتنرز"  كاتالي�ضت 
�أي�ضًا مبلغ 75 ملي�ن دولر في �لمن�ضة.
�ل�ضر�كة  هذه  ت�ضهم  �أن  �لمت�قع  ومن 
جديدة  فر�ض  خلق  في  �ل�ضتر�تيجية 
وتعزيز  دع���م  وب��ال��ت��ال��ي  ل��ل��ت��ع��اون 
�ضركات  م��ن  �لمتكاملة  �لمنظ�مة 

�أب�ظبي. في  و�لتكن�ل�جيا  �لبتكار 
من   2013 عام  "تيليجر�م"  �إط��الق  تم 
دوروف،  ونيك�لي  بافيل  �لأخ�ين  قبل 
�لت�ضفير  ي�ضتخدم  �آمن  مر��ضلة  كتطبيق 

وتط�اّر  �لمحادثة.  طرفي  بين  �لتام 
�لي�م  لي�ضبح  �إط��الق��ه  منذ  �لتطبيق 
للت���ضل  متكاملة  عالمية  من�ضة 
في  �لرئي�ضي  مقرها  يقع  �لجتماعي 
ع�ضر  �أكثر  �أحد  وبات  �لإم��ار�ت،  دولة 
مع  �لعالم  في  تحميلها  تم  تطبيقات 
ن�ضط  م�ضتخدم  ملي�ن   500 من  �أكثر 

. �ضهريًا
رئي�ض  �لمزروعي،  �ضهيل  فار�ض  قال  و 
ور�بطة  رو�ضيا  في  �ل�ضتثمار  برنامج 
ل�ضركة  �ل��ت��اب��ع  �لم�ضتقلة  �ل����دول 
لل�ضركة  بافيل  روؤية  ن  ُنثمِّ  " "مبادلة": 
وعمل فريقه �لدوؤوب لبناء منتج مبتكر 
تركيزه  خالل  فمن  ��ضتثنائية.  و�ضركة 
و�لخ�ض��ضية  �لم�ضتخدم  تجربة  على 
�أهمية هذه �لعنا�ضر في  و�لت�ضديد على 
في  بافيل  نجح  يتخذه،  عمل  قر�ر  كل 
تيليجر�م  تطبيق  ونجاح  �ضهرة  تعزيز 
كبير�  نم��  م�ضتخدميه  قاعدة  لتنم� 
لعمالقة  ق�يًا  مناف�ضًا  منه  جعل  ما 

�لعالميين". �لتكن�ل�جيا 

دبي ـ وام:
م�ؤ�ض�ضة  تنظمه  �لذي   2021 للماأك�لت  دبي  مهرجان  ينطلق   
�ل�ضياحة  د�ئرة  م�ؤ�ض�ضات  �إحدى   - و�لتجزئة  للمهرجانات  دبي 
و�لت�ض�يق �لتجاري بدبي - خالل �لفترة من 25 مار�ض �لجاري 

�إلى 17 �أبريل �لمقبل.
�لن�ضخة  ي�ما   24 مدى  على  يقام  �لذي  �لمهرجان  وي�ضت�ضيف 
ت�ضمل  و�لتي  �لمذ�قات"  عالم  في  "رحلة  فعالية  من  �لثالثة 
�إلى تجارب فريدة في  �إ�ضافة  درو�ضا في �لطهي ومائدة �ل�ضيف 
عالم �لطهي حيث �ضيك�ن �لذو�قة وع�ضاق �لتجارب �ل�ضتثنائية 
على م�عد مع تجربة ل تن�ضى مع �ألذ �لأطباق و�لنكهات �لفريدة.
وقال �أحمد �لخاجة �لمدير �لتنفيذي لم�ؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات 
من  و�ح��دة  تعد  �لمذ�قات"  عالم  في  "رحلة  �إن  و�لتجزئة 
�لفعاليات �لمف�ضلة في مهرجان دبي للماأك�لت بف�ضل ما تقدمه 
�إلى ما تت�ضمنه  �إ�ضافة  من مغامر�ت فريدة من ن�عها في دبي 
من قائمة مختارة بعناية للفعاليات �لأبرز و�لأكثر ت�ض�يقا في 

عالم �لطهي بالمدينة 

انطلق 
مهرجان 

دبي 
للماأكولت 

2021



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة11
االقت�صادي األربعاء 24 مارس 2021ـ العـدد 14702                 

 

 

 

 "راأ�س الخيمة الوطني" يعلن 
عن ان�سمامه اإلى جمعية 

الت�سويق عبر الأجهزة المحمولة 
لمواكبة �سبكات الجيل الخام�س 

راأ�س اخليمة ـ )الوحدة(:
 اأعلن بنك راأ�س اخليمة الوطني عن ان�ضمامه 
اإىل جمعية الت�ضويق عرب الأجهزة املحمولة 
الالعبني  م��ن  واح���داً  وب�ضفته   "MMA"
احلديث،  الت�ضويق  م�ضهد  يف  املحليني 
جمعية  مهمة  اإىل  قيمة  البنك  �ضي�ضيف 
 MMA املحمولة  الأجهزة  عرب  الت�ضويق 

لت�ضكيل م�ضتقبل الت�ضويق يف املنطقة.
كاملة  �ضنة  مدى  على  وجوده  خالل  ومن   
�ضتلعب خربة  الإدارة،  اأع�ضاء جمل�س  �ضمن 
رئي�ضيًا  دوراً  القطاع  هذا  يف  الرثية  البنك 
للجمعية  ال�ضرتاتيجي  التوّجه  قيادة  يف 
اأفريقيا وتوجيه  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  يف 
تركيزها نحو الأهداف الإنتاجية واملبادرات 

املحلية.
وي�ضعى املجل�س املحلي يف ال�رشق الأو�ضط 
املحمولة  الأجهزة  عرب  الت�ضويق  جلمعية 
احلديث  الت�ضويق  منو  اإىل حتفيز   "MMA"
ومبا  املنطقة.  يف  به  املرتبطة  والتقنيات 
اأك��رث  م��ن  تعترب  امل�رشفية  اخل��دم��ات  اأن 
ال�ضناعات ن�ضجًا يف جمال الهاتف اجلّوال 
"راأ�س  ا�ضرتاتيجيات  ف��اإن  والتكنولوجيا، 
غاية  تعترب  املبتكرة  الوطني"  اخليمة 
لتعزيز  اجلمعية  اإىل  بالن�ضبة  الأهمية  يف 
املحلية  ال�ضبكة  عرب  امل�ضّوقني  ابتكارات 
بع�ضها  وي��رثي  �ضيفيد  وال��ت��ي  وال��دول��ي��ة 
املديرة  اإرت��ي��م،  ميلي�س  وقالت  البع�س. 
الأجهزة  عرب  الت�ضويق  جلمعية  الإقليمية 
املحمولة يف ال�رشق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 
MMA MENA: »نحن متحّم�ضون لوجود 
اإىل  بنك راأ�س اخليمة الوطني معنا ونتطلّع 
اأن تلفت اإدارته انتباهنا اإىل الق�ضايا احليوية 
التي توؤثر على اأعماله اليومية. وهذا ي�ضلّط 
ال�ضوء على الجتاهات والبتكارات امل�ضتمرّة 
التي توؤّثر على كفاءة الت�ضويق عرب الأجهزة 

اجلّوالة«.
اأع�ضاء  كبار  جنّهز  بدورنا  »نحن  واأ�ضافت: 
والتقارير  الأبحاث  باأحدث  الإدارة  جمل�س 
الأجهزة  الت�ضويق عرب  ال�ضادرة عن جمعية 
والإقليمية.  العاملية   MMA املحمولة 
داخليًا،  القدرات  بناء  على  ي�ضاعدهم  وهذا 
الت�ضويق  فرق  مهارات  تطوير  اإىل  بالإ�ضافة 
النظر  وجهات  ن�ضتخدم  ما  وغالبًا  لديهم. 
يف  للم�ضاعدة  جمل�ضنا  من  اإلينا  املقّدمة 
حمليًا،  ال�ضنوية  البحث  خطط  توجيه 
بالإ�ضافة اإىل مو�ضوعات مبا�رشة للمناق�ضات 
يف الفعاليات ومباحثات الطاولة امل�ضتديرة 

اخلا�ضة بالقطاع«.

51 �سركة وطنية توزع 35 مليار درهم اأرباحاً نقدية على 
الم�ساهمين عن 2020

اأبوظبي ـ وام:
 ارتفع عدد ال�رشكات التي اأو�ضت جمال�س 
اإداراتها بتوزيع اأرباح على م�ضاهميها اإىل 
احلايل،  مار�س   22 تاريخ  حتى  �رشكة   51
�ضادقت  ال�رشكات  هذه  بع�س  باأن  علما 
هذه  على  فعال  العمومية  جمعياتها 
الخر  بع�ضها  لزال��ت  فيما  التوزيعات 
بانتظار انعقاد جمعياتها العمومية خالل 

الأيام القادمة للم�ضادقة على التوزيعات.
لهذه  النقدية  التوزيعات  قيمة  وبلغت 
"�ضاملة  دره��م  مليار   35 نحو  ال�رشكات 
اقرتها �رشكة  التي  ال�ضتثنائية  التوزيعات 
البيانات  تظهره  وفقا ملا  وذلك  ات�ضالت" 
التي ت�ضدرها عن ال�رشكات وتوثقه �ضجالت 

الأ�ضواق املالية يف كل من اأبوظبي ودبي.
التوزيعات  من  الكبري  احلجم  ه��ذا  ويعد 
امل�ضاهمون  عليها  يح�ضل  التي  النقدية 
الأو�ضط  وال�رشق  اخلليج  منطقة  الأكرب يف 
على  العالية  العوائد  ن�ضبة  يعك�س  ،مما 
زال  ول  الإماراتية.  الأ�ضهم  يف  ال�ضتثمار 
القطاع البنكي يت�ضدر املركز الأول من حيث 
امل�ضاهمني  على  النقدية  التوزيعات  قيمة 
قيمة  بلغت  2020، حيث  العام  اأرب��اح  عن 
توزيعات 9 بنوك مدرجة يف الأ�ضواق املالية 
نحو 15.878 مليار درهم مع نهاية تاريخ 
22 مار�س اجلاري ،ومن املتوقع زيادة هذه 
بنوك مل   8 نحو  وجود  مع  القيمة خا�ضة 
تف�ضح عن تو�ضيات جمال�س اداراتها ب�ضاأن 
التوزيعات  وكانت  الآن.  حتى  التوزيعات 

ر�ضدها حتى  تتم  التي  الجمالية  النقدية 
الن تلقت دفعة قوية من قطاع الت�ضالت 
 11.11 اىل  توزيعات  قيمة  ارتفعت  ال��ذي 
ات�ضالت  �رشكة  قررت  بعدما  درهم  مليار 
املدرجة يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية 

امل�ضاهمني  على  ا�ضتثنائية  اأرباح  توزيع 
رفع  ال�رشكة مما  �رشاء  برنامج  الغاء  بعد 
قيمة توزيعتها اىل نحو 10.435 مليار درهم 
الت�ضالت  توزيعات  قيمة  و�ضلت  فيما 
قيمة  وبلغت  درهم.  مليون   680 املتكاملة 

والغاز  النفط  �رشكات  قطاع  توزيعات 
 1.856 العقار  وقطاع  دره��م  مليار   2.07
مليار درهم وتوزع بقية مبلغ التوزيعات 
املدرجة  الأخرى  القطاعات  على  النقدية 

يف الأ�ضواق املالية.

»اأدنوك« توؤكد التزامها بدفع عجلة النمو ال�صناعي دعماً ل�صتراتيجية »�صنع في الإمارات«
تاأ�سي�س قطاع لم�ساريع الهيدروجين والأمونيا الزرقاء لتلبية الطلب العالمي 

النا�سئ على الوقود منخف�س الكربون
اأبوظبي ـ وام:

 جددت �رشكة برتول اأبوظبي الوطنية 
"اأدنوك" يوم الثالثاء التزامها بدفع 
والتنويع  ال�ضناعي  النمو  عجلة 
برناجمها  خ��الل  م��ن  القت�ضادي 
جمال  يف  والتو�ضع  للنمو  الطموح 
التكرير والبرتوكيماويات والت�ضنيع 
ال�ضناعة  وزارة  ل�ضرتاتيجية  دعما 
يف  "ا�ضنع  املتقدمة  والتكنولوجيا 

الإمارات".
على  ح��ال��ي��ًا  "اأدنوك"  وت��ع��م��ل 
قطاع  يف  للنمو  م�ضاريع  تنفيذ 
والغاز،  والتكرير  البرتوكيماويات 
موؤخرا  ا�ضتكمالها  عن  اأعلنت  كما 
يف  الهامة  امل�ضاريع  من  ملجموعة 
جمال التكرير والت�ضنيع كما ت�ضتعد 
جديدة  مرحلة  لإط���الق  ال�����رشك��ة 
على  القائم  ال�ضناعي  النمو  من 
خالل  من  املتقدمة  التكنولوجيا 
"القاب�ضة  مع  امل�ضرتك  م�رشوعها 
ا�ضم  حت��ت  اأطلقته  ال��ذي   "ADQ
"تعزيز" لإن�ضاء من�ضة فريدة تعمل 
ال�ضناعي  للنمو  اأ�ضا�ضي  كمحفز 
الروي�س  يف  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
با�ضتثمارات تقدر باأكرث من 18 مليار 
اأدنوك على بحث  درهم كذلك تعمل 
الهيدروجني  جم��ال  يف  م�ضاريع 
الطلب  لتلبية  ال��زرق��اء  والأمونيا 
ال��ع��امل��ي ال��ن��ا���ض��ئ ع��ل��ى ال��وق��ود 

منخف�س الكربون.
وياأتي تاأكيد "اأدنوك" للتزامها بدفع 
الإم��ارات  دولة  يف  ال�ضناعي  النمو 
حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  بعد 
املحلية  القيمة  لتعزيز  برناجمها 
امل�ضافة، الذي ا�ضتطاع اإعادة توجيه 
املحلي  لالقت�ضاد  درهم  مليار   76
لعطاءات  طرحها  وبعد  اإطالقه،  منذ 
الأولية  الهند�ضية  الت�ضاميم  عقود 
امل�ضرتك  مل�����رشوع��ه��ا   "FEED"
مركزاً  �ضي�ضبح  وال��ذي  "تعزيز"، 
الكيميائية  امل��واد  لإنتاج  عامليًا 
يف  متكاملة  �ضناعية  ومنظومة 

جممع الروي�س.
�ضاملني،  قال خالد  املنا�ضبة  وبهذه 
التكرير  لدائرة  التنفيذي  الرئي�س 
"اأدنوك"..  يف  والت�ضويق  والت�ضنيع 
جمال  يف  اأدن��وك  م�ضاريع  تعترب   "
التكرير والبرتوكيماويات وعملياتها 
لنمو  م��ه��م��ًا  حم��ف��زاً  ال�ضناعية 
ال�ضناعة يف الدولة ، حيث نقوم من 
خاللها بتوفري اإمدادات م�ضتدامة من 
الوقود ال�ضائل والغاز الذي حتتاجه 
الإم��ارات  يف  املحلية  ال�ضناعات 
املحلية  والإمداد  الت�ضنيع  و�ضال�ضل 
ا�ضرتاتيجية  بدعم  فخورون  ونحن 
والتكنولوجيا  ال�ضناعة  وزارة 
 ،- الإم��ارات  يف  �ضنع   - املتقدمة 
للنمو  الطموحة  خططنا  عرب  وذلك 
الفر�س  من  املزيد  وايجاد  والتو�ضع 

والتطور  للنمو  لل�رشكات  اجلديدة 
والزدهار يف دولة الإمارات".

وتوفر "اأدنوك" حاليًا اأكرث من ثلثي 
لدولة  ال�ضناعية  الطاقة  احتياجات 
الإمارات، مبا ي�ضهم يف دعم ومتكني 
و�ضي�ضهد  املحلية  ال�ضناعات  منو 
عجلة  دف��ع  على  ال�رشكة  تركيز 
اأعمالها  خالل  من  ال�ضناعي  النمو 
والبرتوكيماويات  التكرير  يف جمال 
تنفيذ ا�ضتثمارات كبرية عرب اأعمالها 
والبويل  الكيماويات،  جم��الت  يف 

اأوليفني، والتكرير، والهيدروجني.
ال�ضتثمارات  اإجمايل  و�ضيتجاوز 
منطقة  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار   18

التابعة  ال�ضناعية  البرتوكيماويات 
اإنتاج مواد  ل� "تعزيز"، حيث �ضيتم 
اإقامة  دع��م  يف  ت�ضاهم  كيميائية 
وتطوير �ضناعات جديدة يف الإمارات 
ت�ضمل جمموعة وا�ضعة من ال�ضناعات 
اخلفيفة واخلدمات ال�ضناعية وتاأتي 
البناء  ومواد  والبال�ضتيك  املطهرات 
على  ال�ضيدلنية  وامل�ضتح�رشات 

اجلديدة  الكيمائية  امل��واد  قائمة 
 ، الدولة  يف  اإنتاجها  �ضيتم  التي 
عديدة  فر�ضًا  اأدن��وك  �ضتتيح  حيث 
والدوليني  املحليني  للم�ضتثمرين 
هذا  يف  خمتلفة  م�ضاريع  لإق��ام��ة 
املجال عرب �ضل�ضلة القيمة باأكملها.

مع  بال�رشاكة  "تعزيز"  اإطالق  ومنذ 
اأدنوك  ا�ضتقطبت   ،ADQ القاب�ضة 

امل�ضتثمرين  من  وا�ضعًا  اهتمامًا 
وجمموعة من ال�رشكاء يف امل�ضاريع 
عنها  الإعالن  �ضيتم  التي  الرئي�ضية 
كما  القادمة  القليلة  الأ�ضهر  يف 
متكني  يف  اأي�ضًا  "تعزيز"  �ضت�ضهم 
املحلي  اخلا�س  القطاع  ا�ضتثمارات 
والبرتوكيماويات  التكرير  قطاع  يف 

يف الدولة.

نيويورك ـ وكالت:
يوم  متقلبة  تعامالت  يف  ال��ذه��ب  ارت��ف��ع 
�ضندات  ع��ائ��دات  ت��راج��ع  بف�ضل  ال��ث��الث��اء 
الدولر  �ضعود  حد  بينما  الأمريكية  اخلزانة 
من املكا�ضب قبل �ضهادة جريوم باول رئي�س 
الحتادي ووزيرة اخلزانة  الحتياطي  جمل�س 

جانيت يلني.
باملئة   0.1 الفورية  ال�ضوق  يف  الذهب  وزاد 
)الأون�����ض��ة(  لالأوقية  دولرا   1739.66 اإىل 
بتوقيت   1205 ال�ضاعة  بحلول  الثالثاء  يوم 

غرينت�س.
الآجلة  الأمريكية  العقود  يف  الذهب  وا�ضتقر 

عند 1738.70 دولرا.
"يبدو  امل�ضتقل  املحلل  نورمان  رو�س  وقال 
اأن ال�ضوق تعاين، ل �ضيما عند م�ضتوى 1745 

قوة  ب�ضبب  الهبوط  بع�س  �ضيقع  دولرا، 
الدولر".

�ضيكون  الو�ضع  للم�ضتقبل،  "بالنظر  واأ�ضاف 

من  الثاين  الن�ضف  يف  بالت�ضخم  مرهونا 
العام".

تكلفة  يزيد  مما  باملئة،   0.4 ال��دولر  ارتفع 
املعدن الأ�ضفر حلاملي العمالت الأخرى رغم 
يقل�س  مما  الأمريكية  ال�ضندات  عائد  تراجع 
بالذهب  لالحتفاظ  البديلة  الفر�ضة  تكلفة 

الذي ل يدر عائدا.
ويرتقب امل�ضتثمرون �ضهادة باول ويلني اأمام 
الكوجنر�س يف ال�ضاعة 1600 بتوقيت غرينت�س.

املركزي  البنك  اأكد  املا�ضي،  الأ�ضبوع  ويف 
تعهده با�ضتمرار �ضيا�ضة نقدية بالغة التي�ضري 

رغم ال�ضغوط الت�ضخمية املتوقعة.
اإىل 25.56 دولر  الف�ضة 0.8 باملئة  وهبطت 
لالأوقية، وخ�رش البالتني 0.9 باملئة لي�ضجل 
باملئة   0.6 البالديوم  ونزل  دولر،   1171.98

اإىل 2599.48 دولر لالأوقية.

ارتفاع 
اأ�سعار 

الذهب 
بعد تعامالت 

متقلبة

للمرحلة  الإن�سائية  الأعمال  مجموعة»األف«تبداأ 
الثالثة من م�سروع»المم�سى«

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
الرائدة  ال�رشكة  »األف«،  اأعلنت جمموعة 
يف التطوير العقاري يف ال�ضارقة، وتطوير 
حياة  اأ�ضلوب  وفق  الرتفيهية،  الوجهات 
الإن�ضائية  الأعمال  البدء يف  عن  ع�رشي، 
املم�ضى  م�رشوع  من  الثالثة  للمرحلة 
اإجمالية  بقيمة  ال�ضتخدامات،  متعدد 
ت�ضم  بحيث  درهم،  مليون   213 جتاوزت 
وح��دة   612 على  م��وزع��ة  م��ب��اٍن،  �ضتة 
�ضكنية، تتاألف من ا�ضتديو، وغرفة و�ضالة، 
و�ضالة،  غرف  وثالث  و�ضالة،  وغرفتني 

لتنا�ضب خمتلف الأذواق والفئات.
يف  البدء  باأن  »األف«  واأف��ادت جمموعة 
م�رشوع  من  الثالثة  املرحلة  بناء  اأعمال 
الباهر  النجاح  نتيجة  ج��اء  املم�ضى، 
م�رشوع  حققها  التي  البيع،  لعمليات 
ال�ضابقتني،  املرحلتني  يف  املم�ضى 
وزيادة الطلب على الوحدات ال�ضكنية يف 
منطقة ا�ضرتاتيجية وحيوية، ت�ضكل القلب 

الناب�س لل�ضارقة اجلديدة. 
ولفتت املجموعة اإىل اأن املرحلة الثالثة 
خمتلف  لتنا�ضب  ج��اءت  امل�����رشوع  من 
الأذواق، حيث �ضيتم بناء املرحلة باأعلى 

املرافق  واأرقى  العاملية،  اجلودة  معايري 
ما  يف  خ�ضو�ضًا  الراحة،  و�ضائل  واأف�ضل 
الع�رشية،  الت�ضاميم  بخيارات  يتعلق 

التي تلبي كل الحتياجات.

»عمومية اأ�سواق عجمان التعاونية« تقر توزيع 
اأرباح بن�سبة %22

عجمان ـ وام:
العمومية  اجلمعية  اأق��رت   
عجمان  اأ����ض���واق  جلمعية 
التعاونية توزيع اأرباح بن�ضبة 
على  نقدا   %10 بواقع   %22
الأ�ضهم و12% على م�ضرتيات 
امل�ضاهمني وذلك عن اأعمالها 
جاء   .2020 املالية  لل�ضنة 
اجلمعية  اإجتماع  ذلك خالل 
العمومية العادي الثاين ع�رش 
الثالثاء مبقر  يوم  ُعقد  الذي 
الرميلة  مبنطقة  اجلمعية 
برئا�ضة ال�ضيخ حممد بن عبد 
اهلل بن �ضلطان النعيمي رئي�س 
اأ�ضواق  اإدارة جمعية  جمل�س 
التعاونية وبح�ضور  عجمان 
عن  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء 
طريق ا�ضتخدام تقنية احل�ضور 
عن  الإل��ك��رتوين  والت�ضويت 
ال�ضيخ حممد بن  بعد. وقال 
�ضايف  اإن  النعيمي  اهلل  عبد 

 2020 لعام  اجلمعية  اأرب��اح 
األفا  و473  مليونا   17 بلغ 
اأنها  اإىل  لفتًا  درهمًا  و196 
لل�ضنة  الأعلى  الأرب��اح  تعد 
منذ  ال��ت��وايل  على  الثانية 
واأ�ضاف  اجلمعية.  تاأ�ضي�س 
اإن اجلمعية حققت مبيعات 
مليون   218 ح��وايل  بلغت 
درهم بزيادة 10% عن العام 
جمموع  قفز  بينما   2019
 198 اإىل  الثابتة  الأ���ض��ول 

بالدور  مليون درهم.. م�ضيداً 
الفعال الذي تقوم به جمعية 
خدمة  يف  عجمان  اأ���ض��واق 
الأعباء  وتخفيف  املجتمع 
املواطنني  ع��ن  املعي�ضية 
منتجات  وتوفري  واملقيمني 
عالية  ج��ودة  ذات  متنوعة 
تالئم  تناف�ضية  وباأ�ضعار 
���رشائ��ح  ك��اف��ة  متطلبات 
بطلبات  وت��ف��ي  املجتمع 

املت�ضوقني.



دبي ـ وام:

الإم���ارات  جمعي���ة  نظم���ت 

ملتالزمة داون ملتقى "اإنارات" 

الي���وم  مبنا�سب���ة  افرتا�سي���ا 

العاملي ملتالزم���ة داون الذي 

ي�س���ادف 21 م���ن مار�س من 

كل ع���ام وذل���ك مب�ساركة 16 

متخ�س�س���ا وبح�س���ور اأك���ر 

م���ن 375 م���ن اأولي���اء الأمور 

واملهتم���ن  واملخت�س���ن 

اأ�سحاب  لق�سايا  واملنا�رصين 

الهمم م���ن ذوي متالزمة داون 

من املنطقة والعامل.

وقال���ت منال جع���رور رئي�سة 

الإمارات  اإدارة جمعية  جمل�س 

ملتالزمة داون رئي�سة امللتقى 

اإن امللتقى الذي ا�ستمر يومن 

�سهد م�ساركة نخبة املخت�سن 

يف جم���الت ال�سحة والتعليم 

والدمج  والتوظيف  والتاأهي���ل 

واملنا�رصة به���دف دعم الأ�رص 

وتقدمي م���ا يالم�س احتياجات 

ذوي متالزم���ة داون واأ�رصه���م 

ومب���ا ينعك����س اإيجاب���ا على 

حياته���م يف جم���الت الدعم 

والتمكن والدمج.

واأ�سادت باجلهود التي تقوم بها 

قيادة دولة الإم���ارات الر�سيدة 

وكافة القطاعات املخت�سة يف 

دعم اأ�سحاب الهمم والإجراءات 

الت���ي اتخذته���ا يف مواجه���ة 

اجلائح���ة للحفاظ على �سالمة 

و�سحة املواطنن واملقيمن.

من جانبها اأكدت نوال اآل نا�رص 

نائب���ة رئي����س جمل����س اإدارة 

اجلمعية احلر�س على التوا�سل 

اأب���رز املخت�سن  امل�ستمر مع 

يف املجالت ذات ال�سلة بذوي 

متالزم���ة داون به���دف تعميم 

اأك���ر عدد ممكن  الفائدة على 

من الأهايل واملهتمن.

بدوره���ا ذك���رت �سلمى كنعان 

املدي���رة التنفيذي���ة للجمعية 

اأنه رغم جائحة "كورونا" وما 

األقته بظاللها على العامل اأجمع 

اأن اجلمعي���ة حتر�س دوما  اإل 

على التوا�س���ل مع املخت�سن 

لأ�سحاب  الأف�سل  تقدمي  بهدف 

الهمم م���ن ذوي متالزمة داون 

وذويه���م و توعيته���م وتقدمي 

الأف�سل لهم.

دبي ـ وام:

وا�سل���ت جلن���ة ال�س���وؤون الد�ستوري���ة 

الوطني  والت�رصيعية والطعون للمجل�س 

الحتادي خالل اجتماع عقدته ام�س الأول 

برئا�سة �سعادة اأح�م�د عبداهلل ال��س�ح�ي 

رئي�س اللجنة، مناق�سة مو�سوع �سيا�سة 

وزارة العدل ب�ساأن التوجيه الأ�رصي.

ح�رص الجتماع الذي عقد يف مقر الأمانة 

العامة للمجل�س بدب���ي، اأع�ساء اللجنة 

�سعادة كل م���ن: م��روان عبي��د املهي�ري 

مقرر اللجنة لهذا الجتماع، واأحمد حمد 

بو�سه���اب، وكفاح حممد الزعابي، وهن�د 

حميد العليل��ي.

وقال �سع���ادة اأح�م����د ال��س�ح�ي رئي�س 

اللجنة، اإنه مت يف الجتماع الطالع على 

خمرجات احللقة النقا�سية التي نظمتها 

اللجن���ة موؤخرا ح���ول واق���ع التوجيه 

الأ����رصي يف الدولة، والت���ي عقدتها يف 

اإطار درا�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة العدل 

ب�س���اأن التوجيه الأ����رصي ، حيث �سيتم 

مناق�سة املخرجات مع ممثلي احلكومة 

خالل اجتماع اللجنة القادم.

واأو�سح اأن مناق�س���ات احللقة النقا�سية 

متحورت حول الت�رصيعات وا�سرتاتيجية 

التوجيه الأ����رصي، والتن�سيق بن وزارة 

الع���دل واجله���ات املعني���ة بالتوجيه 

الأ�رصي، وجهود وزارة العدل يف التعريف 

باأهمي���ة دور مراك���ز التوجي���ه الأ�رصي 

واملوجهن الأ�رصين، والربط بن مراكز 

التوجيه الأ�رصي يف الدولة، والتحديات 

التي تواجه التوجيه الأ�رصي والعاملون 

يف هذا القط���اع من املوجهن الأ�رصين 

واملحامن.

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلن���ت �رصكة مريال، املط���ور الرائد 

للوجه���ات يف اأبوظب���ي اأم����س، عن 

اعتم���اد تقنية التع���رف على الوجه 

يا����س  )FacePass( يف جزي���رة 

بهدف تعزيز جتربة ال�سيوف يف املدن 

واملرافق الرتفيهية، والرتقاء بها اإىل 

م�ستويات غري م�سبوقة. وميثل اعتماد 

التقنية اجلديدة جزءاً من ا�سرتاتيجية 

التحول الرقمي لل�رصكة، حيث �سيتم 

تطبيقها على مراحل يف جزيرة يا�س، 

و�ستك���ون مدن يا�س الرتفيهية الأوىل 

يف املنطقة التي تعتمد هذه التقنية 

اجلديدة.

وقال حممد عبداهلل الزعابي، الرئي�س 

التنفي���ذي ل�رصكة م���ريال: »ي�سعدنا 

اأن نق���ود اجله���ود الرامي���ة لالرتقاء 

بالتجارب على م�ستوى قطاع الرتفيه 

يف املنطق���ة من خ���الل توفري اأحدث 

تقني���ات التحول الرقم���ي. و�ستكون 

املدن الرتفيهية يف جزيرة يا�س هي 

الأوىل عل���ى م�ست���وى املنطقة التي 

والتي   )FacePass( تقنية  تعتمد 

تتي���ح لل�سيوف الدخ���ول اإىل املدن 

الرتفيهي���ة والقي���ام بعمليات الدفع 

با�ستخدام تقنية التعرف على الوجه. 

وي�سكل اعتماد التقنية اجلديدة جزءاً 

م���ن ا�سرتاتيجيتنا الرائ���دة للتحول 

الرقم���ي، واإ�ساف���ة مبتك���رة جديدة 

ت�سه���م يف تر�سي���خ مكان���ة جزيرة 

كاإحدى  الرتفيهي���ة  يا����س ومرافقها 

اأبرز الوجه���ات العاملية يف جمالت 

الرتفيه وال�ستجمام والأعمال ».

وتعت���ر تقنية التع���رف على الوجه 

الأعمال  عن����رصا رئي�سيا مل�ستقب���ل 

الت�سال املبا�رص  التي تعتمد عل���ى 

بالعم���الء، حي���ث ت�سه���م يف توفري 

الوقت والرتق���اء مب�ستويات ال�سحة 

وال�سالمة الوقائية من خالل التفاعل 

بدون تالم�س، مبا يعزز اأعلى معايري 

واإجراءات التباعد اجل�سدي.

و�ست�ساهم التقنية اجلديدة يف اإيجاد 

جتربة ترفيهية متكاملة لزوار املدن 

الرتفيهي���ة يف جزي���رة يا�س، حيث 

التقنية اجلدي���دة عر تطبيق  تتوفر 

جزيرة يا�س للهاتف املتحرك وربطها 

باأنظمة حجز التذاكر وبوابات الدخول 

الإلكرتوني���ة، مب���ا يتي���ح لل�سيوف 

وحامل���ي التذاكر ال�سنوي���ة الدخول 

اإىل املدن الرتفيهية والقيام بعمليات 

الدفع يف عدد من املتاجر واملطاعم 

املخت���ارة با�ستخ���دام التعرف على 

الوج���ه ودون اأي تالم����س اأو تدخل 

ب�رصي.

 FacePass تقنية  تطبيق  و�سيتم 

للتع���رف على الوجه عل���ى م�ستوى 

جمي���ع مرافق جزي���ر يا�س وذلك يف 

اإط���ار خطتها طويل���ة الأجل للتحول 

الرقمي، وي�سمل ذل���ك نقاط الدخول 

ال�سكنية  واملناطق  اجلزي���رة  ملرافق 

ومواقع الت�سوق واملطاعم.

العني ـ وام:

افتتح مركز اأبوظب���ي لإدارة النفايات /تدوير/ 

التو�سعة اجلدي���دة ملحرقة النفاي���ات الطبية 

واخلط���رة يف مدينة العن بتكلف���ة بلغت 25 

مليون درهم وذلك يف اإطار اخلطة ال�سرتاتيجية 

للمرك���ز ومتا�سي���ًا م���ع روؤية اأبوظب���ي 2030 

لتحقيق نتائ���ج اأكر فاعلي���ة يف جمال اإدارة 

قطاع النفاي���ات والتعامل ال�سليم واملثايل مع 

النفايات مبختلف اأنواعها واأ�سكالها.

وي�ستوع���ب امل�رصوع اجلدي���د معاجلة نحو12 

طنا من النفايات الطبية واخلطرة يوميًا، مبعدل 

يقارب 500 كيلوجرام يف ال�ساعة.

ويتع���اون املرك���ز يف م����رصوع حمرقة العن 

اجلديدة مع �رصكة "كلينكو" ملعاجلة النفايات 

به���دف جمع ومعاجلة كاف���ة النفايات الطبية 

واخلطرة التي تنتج من كافة منتجي هذا النوع 

من النفايات م���ن م�ست�سفيات وعيادات ومراكز 

رعاية �سحية و�سيدليات وموؤ�س�سات تعليمية 

ومرافق حكومية وموؤ�س�س���ات جتارية وحيوية 

يف مدينة العن.

وي�س���كل امل�رصوع اجلديد حاف���زاً مهمًا لتوفري 

احللول الفعالة وال�سليمة �سمن الأطر القانونية 

والت�رصيعية ملنتجي النفايات الطبية واخلطرة 

يف اإمارة اأبوظب���ي كما تعتر م�ساريع معاجلة 

النفايات الطبي���ة واخلطرة يف الإمارة م�ساريع 

ا�ستثمارية متثل عم���ق ال�رصاكة بن القطاعن 

احلكومي واخلا�س.

وخل�س���ت تل���ك ال�رصاك���ة اإىل تبن���ي منظومة 

متكامل���ة م���ن احلل���ول التقنية توف���ر اأف�سل 

املمار�س���ات العاملية وذلك �سم���ن خطة عمل 

م�سرتك���ة يتخلله���ا تنفيذ م�ساري���ع بالتعاون 

والتن�سيق بن ال�رصكات واملوؤ�س�سات الوطنية.

ويطب���ق مركز اأبوظبي لإدارة النفايات /تدوير/ 

نظام التتب���ع الإلكرتوين للنفاي���ات عر نظام 

"بولي�سة نق���ل النفاي���ات الإلكرتونية" والتي 
ت�سمن اأعلى معاي���ري ال�سالمة لعمليات اجلمع 

والنقل وفق اأحدث املمار�سات العاملية.

وي�سعى املركزاإىل تنفي���ذ اأهدافه ال�سرتاتيجية 

الرامي���ة اإىل ا�ستخدام اأح���دث واأف�سل تقنيات 

املجال �سمن اأعلى املعاي���ري العاملية تطبيقًا 

للوائ���ح والقوانن املعتمدة لتحقيق ال�ستدامة 

والإدارة املتكاملة للنفاي���ات من اأجل احلفاظ 

على البيئة لالأجيال املقبلة.
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لجنة ال�سوؤون الد�ستورية للمجل�س 

الوطني االتحادي توا�سل مناق�سة �سيا�سة 

وزارة العدل ب�ساأن التوجيه االأ�سري

مركز تدوير يفتتح تو�سعة 

محرقة النفايات الطبية 

والخطرة في العين

»ميرال« تعتمد تقنية التعّرف على الوجه »FacePass« في جزيرة يا�س

»�سحة« توؤكد اأهمية اللعب للأطفال

»االإمارات لمتلزمة داون« تنظم ملتقى 

»اإنارات« افترا�سياً

27 عمًل فنياً فريداً تثري قاعات 

»اللوفر اأبوظبي«

اأبوظبي ـ وام:

يقتني متحف اللوف���ر اأبوظبي 27 عمال فنيا 

جديدا من �سمنها لوحة فنية للر�سام العاملي 

م���ارك �ساغال يف حن ا�ستع���ار املتحف 18 

عماًل فنيا من �رصيكه الفرن�سي مركز بومبيدو 

وذلك يف اإطار خطة تعزيز جمموعة املقتنيات 

الفنية امُلعارة واململوكة للمتحف.

ويقدم متحف اللوفر اأبوظبي لزواره اإىل جانب 

القطع امُلعارة لوحة فنية "بن الظالم والنور" 

للفنان العاملي مارك �ساغال اأحد اأ�سهر ر�سامي 

القرن الع�رصين والتي عمل على ر�سمها ما بن 

1938 و1943 يف حن �ستعر�س باقي القطع 

بقاعات املتحف خالل الأ�سهر املقبلة.

وقالت فاخرة اأحمد مبارك الكندي اأمن متحف 

م�ساعد يف ت�رصي���ح لوكالة اأنب���اء الإمارات 

"وام".. اإن القط���ع الفنية امُلعارة من املتاحف 
الفرن�سية تعود اإىل ع�سور ما قبل التاريخ اإىل 

الع�رص احلديث.

واأ�سافت اأن لوحة "ب���ن الظالم والنور" تعد 

مبثاب���ة ت�سوي���ر ذات���ي للفنان حي���ث �سّور 

اأ�سابع���ه وكاأنها فرا�س للر�سم يف حن اختار 

ل� وجهه الل���ون الأزرق الداك���ن وغطى اجلزء 

الأمي���ن منه بوجه فاحت الل���ون لمراأة حملقة 

جت�سيدا لزوجته الراحلة بيال مما يعطي �سورة 

ل�سخ�سن بج�سد واحد. ويخفي ج�سدها ثوب 

اأحمر لمع ليعطي انطباعا باأن ذكراها راودت 

الفنان فجاأة. واأو�سحت اأن هذه اللوحة الفنية 

ت�سهد على نقطة فارق���ة يف ال�سياق ال�رصدي 

لتاريخ الفن ملجموعة متحف اللوفر اأبوظبي 

من حقبة ما قبل احل���رب اإىل ما بعدها حيث 

وا�س���ل الفنان���ون جتربة اأ�س���كال جديدة من 

التعبري يف اإطار ت�ساحلهم مع الوقائع اجلديدة 

وقبولهم بالتقني���ات احلديثة التي ظهرت يف 

القرن الع�رصين.

وا�ستعر�س���ت الكندي جماليات اللوحة الفنية 

اإذ يرز الهالل يف ظالم خلفية اللوحة ب�سفته 

العن�رص الوحيد الذي ي�سري اإىل النور التي تعّر 

عن املرحلة الع�سيبة التي عا�س فيها الر�سام 

العاملي �ساغ���ال معاناة نتج���ت عن اأحداث 

احلرب العاملية الثانية وفقدانه لزوجته بيال 

ع���ام 1944 اإذ اأدى ذلك اإىل تب���دّل يف اأعماله 

التي طغت عليها الألوان الداكنة على خالف 

احلكايات اخليالية وامل�ساهد احلاملة املفعمة 

بالألوان التي متّيزت به���ا اأعماله يف الفرتة 

التي عا�سها يف فرن�سا.

  اأبوظبي ـ وام:

ال�سحية  اأبوظبي للخدمات  اأكدت �رصكة 

»�سحة« اأكر �سبك���ة للرعاية ال�سحية 

يف دولة الإمارات اأهمية اللعب لالأطفال 

اإذ ميثل اللعب عن����رصاً اأ�سا�سّيًا للتطور 

الجتماعي والعاطفي والإدراكي ويجعل 

الإن�سان اأكر ذكاًء وق���درًة على التكيُّف 

واأقل توتراً.

وق���ال الدكتور عم���ار ال�سبلي ا�ست�ساري 

ورئي����س ق�سم ط���ب الأطف���ال العام يف 

اإحدى من�س���اآت �رصكة  م�ست�سفى ت���وام 

»�سح���ة« اإن اللع���ب ه���و و�سيلة من 

و�سائل الت�سلي���ة والرتفيه لالأطفال ويف 

نف����س الوقت يحمل اأهمي���ة كبرية لنمو 

وتطور الطفل ب�سكل �سحي وطبيعي من 

خالل تطوي���ر التوا�سل احل�سي واحلركي 

وتعزي���ز الرتاب���ط ب���ن الطف���ل والأهل 

والبيئة املحيطة.

واأكد اأن معظم علماء النف�س يتفقون على 

اأن اللع���ب له فوائ���د ت�ستمر حتى الكر، 

واثبتت الدرا�سات العلمية اأن هناك عدة 

جوانب لتاأثري اللعب ال�سحي على الطفل 

اأهمه���ا احل�سول على ج�سم �سحي حيث 

اإن هناك العديد من الفوائد ال�سحية التي 

تنتج ع���ن لعب الأطف���ال خ�سو�سًا يف 

الهواء الطل���ق، اإذ يقومون بالتحرك اأكر 

عندما يتواج���دون يف اخلارج مما ينمي 

عظامهم وع�سالتهم ويجعلهم يتمتعون 

بدرجة عالية من اللياقة البدنية.

وقال الدكتور عمار ال�سبلي اإن اللعب يف 

اخل���ارج ي�سمح لالأطف���ال بحرق كميات 

كبرية م���ن الطاقة وال�سع���رات احلرارية 

بالإ�سافة اإىل اأن اأ�سعة ال�سم�س جتعلهم 

يح�سلون عل���ى فيتام���ن د، الذي يعد 

اأ�سا�سيًا ل�سحة الأطفال ومنوهم ال�سليم.
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�أخبار و�إعالنات

 اختتام معر�ض وموؤتمر واجهة التعليم 

ومنتدى �سباب ال�سرق الأو�سط 202
اأبوظبي-وام:

 اختتمت ام�س فعاليات معر�س وم�ؤمتر واجهة 

 2021 الأو�سط  ال�رشق  �سباب  ومنتدى  التعليم 

التي انطلقت اأعماله ام�س افرتا�سيا حتت رعاية 

الفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية ملدة ي�مني 

من  تعليمية  وم�ؤ�س�سة  جامعة   150 مب�ساركة 

داخل وخارج الدولة لت�سليط ال�س�ء على اأحدث 

املختلفة  وتطبيقاتها  العل�م  اإليه  ت��سلت  ما 

التعليم  التقني والبح�ث يف م�ستقبل  والتقدم 

اأ�سحاب  ت�اجد  خالل  من  امل�ستقبل  ومهارات 

املعايل ال�زراء وكبار امل�س�ؤولني و�سناع القرار 

جامعات  ممثلي  من  ونخبة  التعليم  وخرباء 

وم�ؤ�س�سات.

و�سهدت اأعمال امل�ؤمتر جل�سات علمية ونقا�سية 

وور�س وجل�سات ح�ارية للطلبة.

البادي  �سعيد  م�زة  الدكت�رة  �سعادة  واأكدت 

رئي�سة اللجنة املنظمة للم�ؤمتر..

اأن م�ساركة اأ�سحاب ال�سم� واملعايل والقيادات 

كانت  امل�ؤمتر  هذا  يف  القرار  و�سناع  الرتب�ية 

امل�ؤمتر  حماور  اإثراء  يف  ومميزة  فارقة  عالمة 

وت�سليط ال�س�ء على اأهم ال�سيا�سات التعليمية 

التي  الرقمية  والث�رة  الراهنة  الظروف  ظل  يف 

مع  التعامل  وكيفية  ملم��سًا  واقعًا  اأ�سحت 

التقنيات ومتطلبات الذكاء ال�سطناعي وم�اكبة 

التط�رات املتالحقة واملت�سارعة يف هذا املجال 

مبا يعزز ويدعم جه�د حت�سني التعليم والتعلم، 

والرتقاء باملخرجات التعليمية والبحث العلمي.

ال�سابعة  ن�سخته  املعر�س يف  » حقق  وقالت 

ا�ستطعنا  حيث  م�سب�قة  غري  اإجنازات   2021

ظروف  يف  ك�رنا  جائحة  حتديات  م�اجهة 

ا�ستثنائية طراأت على العامل وكان للتعليم اأهمية 

خا�سة يف ظل هذه الظروف وبف�سل التخطيط 

ال�سليم والبنية التحتية املهياأة ا�ستمرت العملية 

التعليمية يف املدار�س واجلامعات بهمة عالية 

وطم�ح كبري متا�سيًا مع ت�جهات الدولة والقيادة 

الر�سيدة يف ا�ستمرارية التعليم عن بعد لكافة 

القطاعات التعليمية بالدولة«.

ثاقبة حقق معر�س  قيادية  بروؤية   « واأ�سافت 

واجهة التعليم اأهدافه وو�سل اإىل العاملية من 

خالل من�سة افرتا�سية فريدة اجتمع من خاللها 

والباحثني من اجلهات احلك�مية  القرار  �سناع 

و�سبه احلك�مية والقطاع اخلا�س وهذا يعك�س 

اهتمام قيادتنا الر�سيدة يف التعليم باعتباره من 

اأهم املنطلقات نح� التميز والإبداع واإن التعليم 

ه� حقيقة من يق�د جميع القطاعات يف الدولة 

واملهتمني  الطلبة  من  الكبري  العدد  اإىل  اإ�سافة 

الذين �سارك�ا وتابع�ا جل�سات امل�ؤمتر وفعاليات 

املعر�س واملنتدى«.

العميقني  وتقديريها  ب�سكرها  البادي  وت�جهت 

اإىل الفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية، على 

رعايته الكرمية لهذا احلدث منذ انطالقة الن�سخة 

الأوىل واهتمام ومتابعة حثيثة من قبل �سم�ه 

وت�جيهاته امل�ستمرة التي كان لها الأثر الأكرب 

يف جناح ومتيز معر�س واجهة التعليم 2021.

اأن معر�س واجهة التعليم ركز على  واأو�سحت 

مرونة طريقة العر�س، مما اأتاح ال��س�ل الف�ري 

التكن�ل�جيا  ت�ظيف  املعل�مات من خالل  اإىل 

خلدمة اأبنائنا الطلبة يف كافة املراحل التعليمية 

بيئة  خالل  من  املعارف  ج�س�ر  ربط  وكذلك 

تعليمية افرتا�سية حتاكي طبيعة عمل القطاعات 

البتكار  ثقافـة  وتكر�س  املعرفـة  ن�رش  وتعزز 

وج�دة  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  كاأ�سا�س 

احلياة وا�ست�رشاف امل�ستقبل.

اأبوظبي-وام:

املتحدث  احل��سني  فريدة  الدكت�رة  اأكدت   

اأن  الدولة..  يف  ال�سحي  القطاع  عن  الر�سمي 

احلملة ال�طنية للتطعيم �سد "ك�فيد - 19" 

م�ستمرة واأن الإمارات مت�سي بخطى ثابتة وواثقة 

بالرتكيز  اجلائحة  من  التعايف  مرحلة  نح� 

ملختلف  ت�ساركية  وطنية  عمل  منظ�مة  على 

م�ؤ�س�سات الدولة تهدف اإىل �سمان �سحة و�سالمة 

اأفراد املجتمع كافة.

يف  ا�ستباقيا  نهجا  ر�سخت  الدولة  اإن  وقالت 

دول  اأوىل  من  وكانت  الأزمات  مع  التعامل 

العامل التي ت�فر لقاحات ك�فيد - 19 جلميع 

ال�سكان ب�سكل جماين وطبقت منظ�مة متط�رة 

تداعيات  م�اجهة  يف  ال�قائية  الإجراءات  من 

ا�سرتاتيجية فاعلة للتخطيط  اجلائحة وتبنت 

للتعايف على م�ست�ى القطاعات كافة.

عقدتها  التي  الإعالمية  الإحاطة  خالل  واأكدت 

حك�مة الإمارات ام�س ح�ل م�ستجدات فريو�س 

الإمارات  اأن   .."19  – "ك�فيد  ك�رونا امل�ستجد 

ت�ا�سل منهجيتها اخلا�سة بالفح��سات الهادفة 

اإىل الكت�ساف املبكر والتق�سي للحد من انت�سار 

اجلائحة عرب اإجراء فح��سات مكثفة ملختلف 

فئات املجتمع اإذ جتاوز اإجمايل عدد الفح��سات 

ملي�نا  وثالثني  خم�سة  من  اأكرث  ام�س  حتى 

ون�سف امللي�ن "35.5 ملي�ن" فح�س.

اأنه مت م�ؤخراً حتديث تطبيق احل�سن  وك�سفت 

ليك�ن مبنزلة ال�سجل ال�طني الإلكرتوين للقاح 

ويحت�ي  الإمارات  دولة  يف   "19  – "ك�فيد 
التطبيق على جميع البيانات املتعلقة بجرعات 

"ك�فيد – "19 والتي يتم ت�فريها من قبل مراكز 
التطعيم املختلفة.

اأن هذه املبادرة ا�ستباقية يف الإمارات  واأكدت 

احل�سن  برنامج  يف  املت�فرة  البيانات  وتعد 

وثيقة ر�سمية معتمدة يف الدولة لإثبات التطعيم 

ال�سجل  حفظ  لالأ�سخا�س  وميكن  باللقاح 

وطباعته متى دعت احلاجة لذلك.

اجلهات  اإن  احل��سني  فريدة  الدكت�رة  وقالت 

ال�سحية تتابع �سري عمليات التطعيم يف جميع 

الإمارات ومراكز التطعيم املختلفة ومت م�ؤخراً 

ت��سيع نطاق التطعيمات لت�سمل جميع الفئات 

امل�ستهدفة من اأفراد املجتمع البالغني ملن هم 

يف �سن الـ16 فما ف�ق وذلك بهدف تطعيم اأكرب 

�رشيحة يف املجتمع مبا ي�سهم يف ال��س�ل اإىل 

اأفراد املجتمع كافة  املناعة املكت�سبة.. داعية 

حجز  يتعني  حيث  اللقاح  باأخذ  املبادرة  اإىل 

م�عد مع مقدم الرعاية ال�سحية يف اأقرب وقت 

ممكن حتى يت�سنى لهم احل�س�ل على اللقاح يف 

امل�عد املحدد.

اأفادت  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن  واأو�سحت 

ال�بائي  ال��سع  الأ�سب�عي ب�ساأن  يف حتديثها 

الإ�سابة  حالت  معدل  ارتفاع  اإىل  العاملي 

الدول  اإعالن عدد من  اجلديدة بك�فيد-19 مع 

عن وج�د املزيد من ال�ساللت املتح�رة داخل 

حدودها.

واأ�سارت اإىل ان اجلهات ال�سحية يف الدولة على 

اطالع بالتحديثات والتغيريات احلا�سلة ب�ساأن 

ومن  م�ستمر  ب�سكل  امل�ستجد  ك�رونا  فريو�س 

طفرات  وج�د  ل�حظ  والر�سد  املتابعة  خالل 

جديدة قد تك�ن مرتبطة بزيادة عدد احلالت يف 

بع�س دول العامل وقد مت التعرف على بع�س 

ال�ساللت املتح�رة يف بع�س الدول.

هذه  اأن  اإىل  الباحث�ن  ت��سل   " واأ�سافت.. 

املتغريات متيل اإىل النت�سار ب�سكل اأ�رشع فهي 

اأكرث قابلية لالنتقال واأكرث عدوى لكن حتى الآن 

ل يبدو اأنها ت�سبب مر�سا اأكرث خط�رة اأو معدل 

وفيات اأعلى اأو اأي ن�ع من املظاهر ال�رشيرية 

ال�ساللت  هذه  انت�سار  تاأكيد  ورغم  املختلفة 

من  كثري  فاإن  العامل  م�ست�ى  على  املتح�رة 

ت�فري  يف  اللقاحات  فعالية  اأثبتت  الدرا�سات 

احلماية الالزمة من ال�ساللت املتح�رة".

عن  العاملي  الإعالن  بداية  منذ  اأنه  واأكدت 

�سباّقة  الإمارات  دولة  كانت  اجلديدة  ال�ساللت 

ت�سكيل  ومت  والتط�رات  التغيريات  متابعة  يف 

املتح�رة  ال�ساللت  تتبع  لدرا�سة  وطني  فريق 

م�سرية  ال�سحية  اجلهات  مع جميع  بالتعاون 

اإىل اأن فريق العمل يحلل ال��سع ب�سكل دوري 

وجتري  ال�ساأن  هذا  يف  الت��سيات  ويراجع 

ال�رشكاء  مع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة 

يف الهيئات ال�سحية وبالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات 

العامة،  ال�سحة  وخمتربات  العايل  التعليم 

ال�ساللت  التح�رات يف  لر�سد  درا�سات جينية 

ال�سائدة يف الدولة.

املتحدث  احل��سني  فريدة  الدكت�رة  واأ�سافت 

متابعة  يتم  اأنه  ال�سحي  القطاع  عن  الر�سمي 

ال�ساللت املتح�رة من "فريو�س �سار�س ك�يف 

2 " ب�سكل دوري عرب املختربات املتخ�س�سة يف 
ال��سع  التحليل اجليني وذلك ملتابعة  جمال 

يف  انت�سارها  ومدى  ال�ساللت  لهذه  ال�بائي 

املجتمع.

وقالت " كانت جه�د الدولة متنا�سقة ومتناغمة 

يف جميع مراحل الأزمة"..

م�سرية اإىل اأن النفتاح الآمن لكافة القطاعات يف 

ظل هذه الأزمة جاء وفق ا�سرتاتيجية مدرو�سة 

للقطاعات  اإىل وج�د م�ؤ�رشات  بالإ�سافة  بدقة 

اتخاذ  يتم  حتى  م�ستمر  ب�سكل  مراقبتها  يتم 

القرار املنا�سب ح�سب الظروف واملتغريات التي 

حتدث جراء تف�سي ال�باء.

تدعم  كانت  والقرارات  اجله�د  تلك  اأن  وذكرت 

منهجية الت�ازن ال�سرتاتيجي يف الدولة للحفاظ 

على ا�ستمرارية عمل القطاعات ودعمًا للقطاع 

ال�سحي وال�سالمة املجتمعية.

لها  كان   "19 "ك�فيد-  جائحة  اأن  واأو�سحت 

تاأثري على القطاعات كافة الأمر الذي ا�ستدعى 

ت�سكيل "اللجنة ال�طنية لإدارة وح�كمة مرحلة 

التعايف من اأزمة ك�فيد-19" وذلك بهدف �سمان 

القطاعات  بني  ال�سرتاتيجي  الت�ازن  حتقيق 

الطبيعية  احلياة  اإىل  ال�سليمة  والع�دة  كافة 

فالتخطيط ملرحلة التعايف يعد خط�ة مهمة 

تعك�س قدرة الدولة وق�ة م�ؤ�س�ساتها يف �سمان 

ع�دة احلياة لطبيعتها وحتقيق النم� والتقدم 

يف خمتلف القطاعات.

واأ�سافت اإنه بناء على التحليل امل�ستمر ومتابعة 

حمالت التطعيم ل�حظ اأن اللقاحات املعتمدة 

فّعالة للغاية يف ال�قاية من الأعرا�س ال�سديدة 

من املر�س ودخ�ل امل�ست�سفيات وخف�س معدل 

وداعمة  مهمة  النتيجة  هذه  وتعد  ال�فيات 

لت�رشيع وترية التعايف وال�سيطرة على الفريو�س.

اأنه كلما زاد  وبينت الدكت�رة فريدة احل��سني 

عدد الأ�سخا�س املطعمني وبناء مناعتهم �سد 

"ك�فيد - 19" قلت فر�س تكاثر الفريو�س ومن�ه 
وانت�ساره من �سخ�س لآخر، الأمر الذي ي�ساعد 

الطفرات  املزيد من  يف احلد من فر�س حدوث 

واملتغريات.

واأكدت اأن احلملة ال�طنية للتطعيم �سد ك�فيد- 

19 م�ستمرة وت�فر اجلهات ال�سحية اللقاحات 

الالزمة وت�سهل اإجراءات احل�س�ل عليها وعليه 

يتعني على جميع الأفراد ممن هم يف �سن الـ16 

حلماية  اللقاح  تلقي  على  احلر�س  ف�ق  فما 

اأنف�سهم وحماية اأ�رشهم وجمتمعهم كما ن��سي 

بت�سجيع كبار ال�سن واأ�سحاب الأمرا�س املزمنة 

م�ساعفات  من  حلمايتهم  اللقاح  اأخذ  على 

احل��سني  فريدة  الدكت�رة  وجددت  املر�س. 

ومدى  املجتمعي  الدور  اأهمية  على  التاأكيد 

التزامه يف املرحلة الراهنة م�سرية اإىل اأن الدولة 

اتخذت كافة الإجراءات ل�سمان �سحة و�سالمة 

املجتمع واأهمها اللقاح بجانب مبادرات وجه�د 

بقية م�ؤ�س�سات الدولة. 

التعاون  ب�رشورة  املجتمع  باأفراد  واأهابت 

واللتزام بالإجراءات ال�قائية مل�اجهة فريو�س 

ك�رونا امل�ستجد خالل �سهر رم�سان املبارك وعيد 

الفطر م�ؤكدة اأن ال�سحة العامة اأول�ية وم�س�ؤولية 

اجتماعية والتكاتف املجتمعي �رشورة ل غنى 

عنها ومراعاة التعليمات واجب �رشعي ووطني 

ي�سمن ال�سالمة ويق�د اإىل التعايف ويجعل من 

رم�سان املبارك �سهرا يعافينا.

وقالت " اإننا حققنا الكثري بف�سل اهلل وت�فيقه 

خالل الفرتة املا�سية وما يزال يتعني علينا فعل 

الكثري الفرتة املقبلة للمحافظة على ما حتقق 

علينا  يفر�س  الذي  الأمر  واإجنازات  جه�د  من 

التكاتف والتعاون فيما بيننا لتحقيق املناعة 

املجتمعية".

اأبوظبي-وام:

 اأكد جمل�س اإدارة هيئة اأب�ظبي لالإ�سكان 

وامل�ساريع  املبادرات  تنفيذ  م�ا�سلة 

القيادة  ت�جيهات  مع  تتما�سى  التي 

الر�سيدة الرامية اإىل ت�فري احلياة الكرمية 

للم�اطنني يف اإمارة اأب�ظبي و امل�ساهمة 

يف تعزيز و تط�ير البيئة ال�سكنية مبا 

الأ�رشي  ال�ستقرار  و  ال�سعادة  يحقق 

املالئم  امل�سكن  وت�فري  والجتماعي 

اجتماعه  خالل  وذلك  الإماراتية  لالأ�رش 

الثاين لعام 2021.

تقنية  با�ستخدام  الجتماع  عقد  جرى 

برئا�سة  بعد/  /عن  املرئي  الت�سال 

الأحبابي  فالح  حممد  فالح  معايل 

رئي�س املجل�س وح�س�ر كل من اأ�سحاب 

ال�سعادة و ال�سادة اأع�ساء جمل�س الإدارة 

مدير  املحريبي  خلفان  ب�سري  �سعادة  و 

عام الهيئة .

الر�سيدة  القيادة  دعم  املجل�س  وثمن 

من  التي  ال�سكنية  امل�ساريع  لتط�ير 

�ساأنها تعزيز الرتابط الأ�رشي وال�ستقرار 

بني امل�اطنني واإطالق املبادرات والربامج 

الإ�سكانية التي تلبي احتياجات م�اطني 

اإمارة اأب�ظبي.

واطلع املجل�س على ا�سرتاتيجية الهيئة 

التي  الإ�سكانية  واخلدمات   2021 لعام 

وم�ساريع  الإ�سكانية  واحلزم  تقدمها 

والعر�س  املنجزة،  امل�اطنني  اإ�سكان 

والطلب على الأرا�سي ال�سكنية وامل�ساكن 

اجلاهزة للفرتة ما بني 2021 و2026.

امل�ساريع  اأبرز  املجل�س  وناق�س 

امل�ستقبلية يف اإمارة اأب�ظبي و اطلع على 

�سري امل�ساريع الراأ�سمالية ومراحل تط�ر 

احلك�مية يف  امل�ساكن  م�ساريع  واجناز 

خمتلف مناطق الإمارة واأكد اأهمية العمل 

ال�سرتاتيجيني  ال�رشكاء  مع  والتعاون 

لإجناز امل�ساريع الإ�سكانية ح�سب اخلطط 

املعتمدة.

جدير بالذكر اأن " هيئة اأب�ظبي لالإ�سكان 

من  جمم�عة  لتحقيق  تاأ�س�ست   "

وت�سمل  ال�سرتاتيجية  واملهام  الأهداف 

وحتديد  امل�اطنني  اإ�سكان  برامج  تنفيذ 

التجهيزات  واعداد  تنفيذها  متطلبات 

التحتية  البنية  ملتطلبات  الل�ج�ستية 

وتط�ير برامج الإ�سكان والنظم والل�ائح 

الطلبات  وا�ستالم  برنامج  بكل  اخلا�سة 

الإ�سكان  برامج  اأن�اع  اخلا�سة مبختلف 

وقرو�س الإ�سكان من امل�اطنني ودرا�ستها 

واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.

مجل�ض اإدارة هيئة اأبوظبي للإ�سكان يعقد اجتماعه 

الثاني لعام 2021

خبراء وباحثون ي�ساركون في الموؤتمر الدولي للك�سف عن 

الخوارزميات المتغيرة
اأبوظبيـ  وام:

يف  وباحث�ن  عاملي�ن  خرباء  ي�سارك 

عن  للك�سف  الثامن  الدويل  امل�ؤمتر 

اخل�ارزميات املتغرية الذي انطلقت اأعماله 

اأم�س الأول عرب تقنية الت�سال املرئي عن 

للعل�م  خليفة  جامعة  من  بتنظيم  بعد 

الأوروبية  واملجم�عة  والتكن�ل�جيا 

للك�سف عن اخل�ارزميات يف اأوروبا ومنطقة 

ال�رشق الأو�سط بالتعاون مع دائرة الثقافة 

وال�سياحة يف اأب�ظبي.

اأيام   3 مدار  على  امل�ؤمتر  اأعمال  وت�ستمر 

املتغرية  اخل�ارزميات  م��س�ع  ويبحث 

التي ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف العديد 

الآلة  الذكية وتعلم  الأنظمة  من تطبيقات 

وت�ساهم يف ت�سهيل ال�سناعات املتكاملة 

يخفف  الذي  الدفعات  ت�سليم  وجدولة 

هذه  ت�ستخدم  كما  التاأخري.  حالت  من 

الأف�سل يف  التن�سيق  لت�فري  اخل�ارزميات 

�سل�سلة الت�ريد خا�سة لدى م�ردي امل�اد 

اخلام واملرافق ال�سناعية و�رشكات الت�زيع 

باجلملة وذلك بهدف حتقيق الفعالية يف 

العمليات الل�ج�ستية على �سعيد عاملي.

احلمادي  �سلطان  عارف  الدكت�ر  وقال 

نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة 

امل�سارك  الرئي�س  والتكن�ل�جيا  للعل�م 

للم�ؤمتر: "ي�سعدنا التعاون مع دائرة الثقافة 

وال�سياحة يف اأب�ظبي وامل�ؤ�س�سات الريادية 

للبحث عن  الدويل  امل�ؤمتر  الأخرى جللب 

اأب�ظبي  اإىل  املتغرية 2021  اخل�ارزميات 

والذي يتم تنظيمه افرتا�سيًا بهدف ت�سليط 

املنهجية  هذه  اإيجابيات  على  ال�س�ء 

الفريدة من ن�عها".

م�اجهة  اإىل  ي�سعى  امل�ؤمتر  اأن  واأو�سح 

التحديات العاملية اإ�سافة اإىل دوره احلي�ي 

يف العمليات الل�ج�ستية وتطبيقات الأنظمة 

بفائدة  �سيع�د  والذي  الآلة  الذكية وتعلم 

كبرية على ال�رشكاء مع الرتكيز على دور 

اأب�ظبي يف تعزيز البح�ث املتخ�س�سة يف 

تقنيات الك�سف عن اخل�ارزميات املتغرية 

الآلة  تعلم  تطبيقات  يف  وامل�ستخدمة 

والقطاعات ال�سناعية والل�ج�ستية".

المتحدث الر�صمي عن القطاع ال�صحي خالل الإحاطة الإعالمية: 

الحملة الوطنية للتطعيم �سد »كوفيد - 19« م�ستمرة ونم�سي بخطى 
ثابتة نحو مرحلة التعافي

د. فريدة الحو�صني: 

تحديث تطبيق الح�صن 

ليكون بمنزلة ال�صجل 

الوطني الإلكتروني للقاح 

في الدولة

يتم متابعة ال�صاللت المتحورة من »فيرو�س 

�صار�س كوفي 2 » ب�صكل دوري 

الكثير من الدرا�صات اأثبتت فعالية اللقاحات في 

توفير الحماية الالزمة من ال�صاللت المتحورة

نهيب باأفراد المجتمع 

�صرورة اللتزام 

بالإجراءات الوقائية 

خالل رم�صان المبارك 

وعيد الفطر

 اسم الرشكة :  مطعم برياين واال اند كو بالتينوم ش. ذ.م.م
العنوان : محل 1 و 2 و 3 ملك عبدالرحمن صالح محمد ال صالح، بر ديب، السوق الكبري  

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1508438 رقم الرخصة  861639         

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : حسني الهاشمي ملراجعة الحسابات، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  10-1-2021  تاريخ تصديق القرار :2021-1-10 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
فاكـــــس:   04   3885518 ،هاتـــف  هرير  ام  ديرة،   ، لوتاه  احمد  نارص  ملك   308 رقم 
3885519 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  يب جي جي تكنولوجيز ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 1104 ملك عبدالسالم مسعود عبدالكريم ، بر ديب، بزنس باي. 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1455804 رقم الرخصة  856629        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون ، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  21-3-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-3-21 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 11 ملك شامل العقارية ش.ذ.م.م بر ديب، القوز االوىل، هاتف 3215355  04 فاكس: 
3215356 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  عبدالرحيم خان للخدمات الفنية ش. ذ.م.م
 .   B ملك مؤسسة ديب العقارية، ديرة، القرهود، مركز استدامة M.23A العنوان : مكتب رقم

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1205636   رقم الرخصة  748755          

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم M, 23A ملك مؤسسة ديب العقارية، ديرة، القرهود مركز استدامة B، هاتف 2397779  
04 فاكس: 2394666 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: حسني الهاشمي ملراجعة الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم 308 ملك نارص احمد لوتاه ، ديرة، ام هرير.

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
واال  برياين  مطعم   / رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني  التجاري 
الرشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  بالتينوم ش.ذ.م.م   كو  اند 

محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  10-1-2021  تاريخ تصديق القرار :2021-1-10 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 3885518  04 فاكس: 3885519 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون  
 العنوان:  مكتب رقم 11 ملك شامل العقارية ش.ذ.م.م بر ديب، القوز االوىل

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

جي  جي  يب     / رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني  التجاري 

تكنولوجيز  ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  21-3-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-3-21 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف العنوان أعاله هاتف 3215355  04 فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم M, 23A ملك مؤسسة ديب العقارية، ديرة، القرهود مركز 

استدامة B، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف 

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة/ عبدالرحيم خان للخدمات الفنية  ش.ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    14-3-2021   تاريخ تصديق القرار:   2021-3-14

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف العنوان أعاله هاتف 2397779  04 فاكس: 2394666 04   مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحلل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحلل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحلل �سركة



الأربعاء 24 مار�س 2021-العـدد 14702

الأربعاء 24 مار�س 2021-العـدد 14702

الأربعاء 24 مار�س 2021-العـدد 14702

الأربعاء 24 مار�س 2021-العـدد 14702

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ 
  بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 343642     بتاريخ :  2021/1/21
 تاريخ إيداع األولوية: / /  200م

باســم:       ال ام دي هولدينجز ليمتد
وعنوانه:    7 مكتب رقم: 2458، الطابق 24، برج السلع، 
أبوظبي،  املاريا،  جزيرة  العاملي،  أبوظبي  سوق  مربعة 

االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات : 

تسليم البضائع؛ تخزين البضائع؛ تغليف السلع؛ تسليم 
السمرسة  والسفر؛  الرحالت  تنظيم  النقـل؛  الطرود؛ 
يف  الشحن  أجرة  دفع  النقل؛  يف  السمرسة  الشحن؛  يف 
البحري؛  النقل  عقود  بالسفن؛  الشحن  الوصول؛  ميناء 

النقل املحروس لألشياء الثمينة؛ الجر أو النقل؛ تأجري الكراجات؛ معلومات النقل؛ تأجري 
العتالة  البحري؛  النقل  النقل؛  البضائع؛  تخزين  التخزين؛  معلومات  التخزين؛  حاويات 
)التحميل والتنزيل(؛ تأجري حاويات التخزين؛ تأجري املستودعات؛ السمرسة يف السفن؛ 
تحميل السفن وتفريغها؛ التخزين؛ معلومات النقل؛ لوجستيات النقل؛ تفريغ الحمولة؛ 

تأجري املستودعات؛ التخزين يف املستودعات؛ تغليف البضائع. 
    الواقـعة بالفئة: 39

 وصف العالمة : الكلامت  جيبيل Jeebly  باألحرف العربية والالتينية والحرف الالتيني 
J. والحرف الالتيني J وسط مربع بطرفيه من ناحية اليمني واليسار رسم لجناحني. وتحته 

الكلمتني جيبيل Jeebly لجناحني. العالمة باللونني األبيض واألسود.
 االشــرتاطات: 

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

  اسم الرشكة : لول وسينب لتجارة املالبس الجاهزة ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم  SHR - 01 - 124 ملك عبدالله خليفة احمد الفهد املهريي، بر ديب، راس 

الخور الصناعية 3 )استدامة(   
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1106521  رقم الرخصة    680417      
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  21-3-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-3-21  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
 : االول هاتف  التجاري  املركز  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  بن  الشيخ هزاع  -1 2903 ملك سمو 
وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  04- مصطحباً  فاكس: 2955598   -04  2955582

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /لول وسينب لتجارة املالبس الجاهزة ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  21-3-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-3-21  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:محمد عيل محمد الشحي الجنسية: االمارات

املرزوقي         حسن  محمد  حميد  نجمه  ــاين:     ــث ال الطرف  اىل   

الجنسية: االمارات

رخصة   ) الجاهزة  املالبس  لتجارة  عباس  )شاطر  التجاري  باسم   

 )  54317 ( برقم    بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  صادرة من 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد عيل محمد الشحي الجنسية: االمارات

املرزوقي         حسن  محمد  حميد  نجمه  ــاين:     ــث ال الطرف  اىل   

الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  ( رخصة صادرة من  فاشن  استايل   ( التجاري  باسم 

تجارة  بغرفة  ( واملسجلة    105352 ( برقم    االقتصادية بعجامن 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

  اإعالن فقدان جواز �صفر 

بن  زخــريي  نور   / املدعو  فقد 

الجنسية  ماليزيا   ، عبدالكريم 

 )38863103A( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

أقرب  أو إىل  إىل سفارة  ماليزيا 

مركز رشطة مشكوراً.    

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

بنت  عتيقه  /نــور  املدعو  فقد 

ماليزيا  ،الجنسية   فوزي  موحد 

 )39234054A( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

أقرب  إىل  أو  ماليزيا  سفارة  إىل 

مركز رشطة مشكوراً.    
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 24 مار�س 2021-العـدد 14702 
14

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 344766 تاريخ: 2021/02/11

 بيانات األولوية: 
 االسم: أدفانسد مايكرو ديفايسز، إنك.

كالرا،  سانتا  درايف،  أوغستني   2485 وعنوانه: 
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الواقعة  الخدمات  أو  السلع  لتمييز  وذلك    

بالفئة:42
 خدمات تصميم رقائق ومعالجات الكمبيوتر، 

إدارة  خدمات  الكمبيوتر،  عتاد  يف  االستشارات 
شبكات الكمبيوتر تحديًدا مراقبة نظم الشبكات لغايات تقنية،  خدمات مراقبة شبكات الكمبيوتر 
الكمبيوتر  خدمات  الكمبيوتر،  برمجة  الكمبيوتر،  شبكات  تشغيل  حول  املعلومات  توفري  تحديًدا 
تحديًدا توفري املعلومات التقنية والربمجة والصيانة وتحديث أدوات برامج التطوير والتصميم التي 
أساسها الحوسبة وبرامج تطوير مكونات طبقات العرض لبناء واجهات لتطبيقات برامج الكمبيوتر 
املواقع  وبرامج  ال(  ام  )إكس  املوسعة  التوصيف  لغة  ويب  وخدمات  االنرتنت  برامج  وتطبيقات 
االلكرتونية، استشارات يف برامج الكمبيوتر، تصميم برامج الكمبيوتر، تركيب برامج الكمبيوتر، صيانة 
الثابتة  والربامج  وعتاد  برامج  تصميم  خدمات  الكمبيوتر،  برامج  ترقية  الكمبيوتر،  برامج  وإصالح 
البيانات ورقائق  بتصميم وتطوير معالجات  يتعلق  فيام  االستشارات واملشورة  للكمبيوتر، خدمات 
أشباه  مجال  يف  واألبحاث  بالتطوير  املتعلقة  االستشارات  الكمبيوتر،  ومعدات  وأجهزة  الكمبيوتر 
املوصالت والدارات املتكاملة وأجهزة الذاكرات، عتاد وبرامج كمبيوتر، االستشارات املتعلقة باألبحاث 
الكمبيوتر،  وبرامج  وعتاد  الذاكرات  وأجهزة  املتكاملة  والدارات  املوصالت  أشباه  مجال  يف  التقنية 
االستشارات والتصميم وتطوير منتجات جديدة يف مجال أشباه املوصالت والدارات املتكاملة وأجهزة 
الذاكرات وعتاد وبرامج الكمبيوتر، االستشارات والتصميم وتطوير منتجات جديدة والتصنيع والنرش 
ومكونات  الذاكرات  وأجهزة  املتكاملة  والدارات  املوصالت  أشباه  مجال  يف  وجميعها  اإلنرتنت  عرب 
الكمبيوتر، التصنيع بعقد )أو حسب الطلب( يف مجال أشباه املوصالت والدارات املتكاملة وأجهزة 
الذاكرات وعتاد وبرامج الكمبيوتر، تحويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته ]تحويل غري مادي[، 
برامج  وتنفيذ  تصميم  يف  لآلخرين  املعايري  وتطوير  تصميم  البيانات،  تشفري  وفك  تشفري  خدمات 
الكمبيوتر وعتاد الكمبيوتر ومعدات االتصاالت، تصميم أنظمة الكمبيوتر، تصميم أشباه املوصالت 
والدارات املتكاملة وأجهزة الذاكرات وعتاد الكمبيوتر، تطوير منصات الكمبيوتر، خدمات التطوير 
واألبحاث  الصناعي  التحليل  خدمات  الكمبيوتر،  وبرامج  بعتاد  املتعلقة  واالستشارات  والتصميم 
الثابتة  الكمبيوتر  الكمبيوتر وبرامج  الكمبيوتر وشبكات  الكمبيوتر وعتاد  الصناعية يف مجال برامج 
ومنصات برامج الكمبيوتر، تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، تصميم برامج الكمبيوتر، خدمات 
تركيب وصيانة وإصالح والدعم التقني ألجهزة الذاكرات، منصة كخدمة )بيه إيه إيه اس( تشتمل 
عىل منصات برامج كمبيوتر لتطوير ومشاركة والوصول إىل الربامج مفتوحة املصدر وواجهات برمجة 
التطبيقات وبرامج الرسومات، منصة كخدمة )بيه إيه إيه اس( تشتمل عىل منصات برامج مفتوحة 
املصدر ومنصات برامج كمبيوتر تستخدم لتحليل البيانات من مجموعة متنوعة من املصادر وقواعد 
واالستفسار  البيانات  عن  والتنقيب  األمناط  عىل  للتعرف  متعددة  بيانات  وأنواع  وامللفات  البيانات 
إيه اس(  إيه  )بيه  إيه اس(، منصة كخدمة  إيه  )بيه  البيانات، منصة كخدمة  البيانات وتحليل  عن 
بواجهات  والتحكم  لتطوير  كمبيوتر  وبرامج  الربامج  تطوير  ألدوات  برامج  منصات  توفري  تحديًدا 
املستخدم وواجهات برمجة تطبيقات الربامج وبرامج للتعلم اآليل والتنقيب عن البيانات واالستفسار 
إلنشاء  الربامج  تطوير  أدوات  توفري  تحديًدا  كخدمة  برامج  توفري  البيانات،  وتحليل  البيانات  عن 
نقل وإرسال واستقبال ومعالجة  لتحسني وتوفري  برامج  توفري  برامج وواجهات تطبيقات،  تطبيقات 
ورقمنة معلومات رسومات الصوت والصورة يف الوقت الحقيقي، توفري برامج للتأكد من أمن شبكات 
تلف  أو  رسقة  من  الكمبيوتر  شبكات  حامية  يف  ولالستخدام  واألمن  بالوصول  وللتحكم  الكمبيوتر 
البيانات من قبل مستخدمني غري مرصح لهم، توفري برامج ملعالجة وتخزين واسرتجاع وإرسال وعرض 
الستقبال  برامج  توفري  البيانات،  وطباعة  وبث  وتعديل  الضغط  وإزالة  وضغط  وإخراج  وإدخال 
الالسليك  لالتصال  برامج  توفري  الرقمية،  والبيانات  والصوت  الفيديو  بث  إشارات  واستخدام  وعرض 
مجال  يف  لآلخرين  والتطوير  األبحاث  الربامج،  تطوير  يف  لالستخدام  كمبيوتر  برامج  الشبكات،  عرب 
العلمية  الخدمات  الكمبيوتر،  وبرامج  وعتاد  الذاكرات  وأجهزة  املتكاملة  والدارات  املوصالت  أشباه 
وشبكات  الكمبيوتر  وعتاد  الكمبيوتر  برامج  مجال  يف  والتصميم  األبحاث  تحديًدا  والتكنولوجية 
اس(،  إيه  إيه  )اس  كخدمة  برامج  الكمبيوتر،  برامج  ومنصات  الثابتة  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر 

خدمات االستشارات يف التصميم التقني يف مجال أجهزة الكمبيوتر والحوسبة الالسلكية، الدعم 
 التقني لعتاد وبرامج الكمبيوتر،  تحديث برامج الكمبيوتر.

 وصف العالمة: العالمة عبارة كلامت  TOGETHER WE ADVANCE باللغة اإلنجليزية.
   االشرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه 

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 344764 

تاريخ: 2021/02/11 
بيانات األولوية: 

 االسم: أدفانسد مايكرو ديفايسز، إنك.
سانتا  درايف،  أوغستني   2485 وعنوانه: 
كالرا، كاليفورنيا 95054، الواليات املتحدة 

األمريكية.    
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

بالفئة:9
والصورة  الصوت  رسومات  املتسارعة،  الفيديو  معالجات  املتسارعة،  البيانات  معالجات   
ورقمنة  ومعالجة  واستقبال  وإرسال  ونقل  الحقيقي  الوقت  يف  معلومات  عىل  للحصول 
الصور، عتاد كمبيوتر لتحسني وتوفري نقل وإرسال واستقبال ومعالجة ورقمنة معلومات 
دارات  لوحات  صوتية،  دارات  لوحات  الحقيقي،  الوقت  يف  والصورة  الصوت  رسومات 
صوتية مرئية، بطاقات محتوية عىل دارات متكاملة، وحدات معالجة مركزية )يس بيه يو(، 
مربدات لوحدات املعالجة املركزية )يس بيه يو(، مراوح لوحدات املعالجة املركزية )يس 
بيه يو(، ُمشتتات حرارة لوحدات املعالجة املركزية )يس بيه يو(، وحدات معالجة مركزية 
والصور،  والصوت  والبيانات  املعلومات  ملعالجة  مركزية  معالجة  وحدات  ]معالجات[، 
وحدات معالجة رسومات )جي بيه يو(، بطاقات رقائق، رقائق ]دارات متكاملة[، لوحات 
اتصال  برامج  لالتصال،  كمبيوتر  أجهزة  دارات،  لوحات  متكاملة،  بدارات  مزودة  دارات 
لتسهيل االتصاالت بني األشخاص واآلالت واألجهزة مبا يف ذلك أجهزة الكمبيوتر، لوحات 
ألجهزة  واملكونات  واللوازم  امللحقة  والقطع  الكمبيوتر  أجهزة  الكمبيوتر،  أجهزة  ترسيع 
الكمبيوتر، مراوح صناديق أجهزة الكمبيوتر، رقائق ألجهزة الكمبيوتر، مجموعات رقائق 
ألجهزة الكمبيوتر، لوحات دارات ألجهزة الكمبيوتر، معالجات بيانات الكمبيوتر والصور، 
لوحات فرعية )ابنة( ألجهزة الكمبيوتر، بطاقات ألعاب الكمبيوتر، برامج ألعاب كمبيوتر 
ألعاب كمبيوتر  للتنزيل، برامج  قابلة  ألعاب كمبيوتر  للتنزيل عرب االنرتنت، برامج  قابلة 
مسجلة، مجموعات رقائق لرسومات أجهزة الكمبيوتر، لوحات رسومات أجهزة الكمبيوتر، 
إيه  )ال  املحلية  املنطقة  بعد إىل واالتصال بشبكات  عتاد كمبيوتر إلنشاء والوصول عن 
ان( والشبكات الخاصة االفرتاضية )يف بيه ان( وشبكات الكمبيوتر العاملية، عتاد كمبيوتر 
لتطوير واستخدام شبكات الكمبيوتر املحلية وواسعة النطاق، نظم فرعية لعتاد الكمبيوتر 
كمبيوتر،  عتاد  دقيقة،  معالجات  وحدات  الدقيقة،  للمعالجات  فرعية  نظم  من  متكونة 
مراوح تربيد داخلية ألجهزة الكمبيوتر، ذاكرات كمبيوتر، أجهزة ذاكرات كمبيوتر تحديًدا 
أجهزة ذاكرات متنقلة، لوحات رئيسية )أم( ألجهزة الكمبيوتر، خوادم شبكات الكمبيوتر، 
برامج لتشغيل الكمبيوتر، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، ملحقات بالكمبيوتر، برامج كمبيوتر 
]برامج قابلة للتنزيل[، خوادم كمبيوتر، تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج 
كمبيوتر لقواعد البيانات والتصّور واملعالجة وَغْمر الواقع االفرتايض ودمج البيانات، برامج 
كمبيوتر للرسومات وألعاب الفيديو، برامج كمبيوتر للتعلم اآليل والتعلم العميق والذكاء 
كمبيوتر  برامج  الشبكات،  وظائف  إلدارة  كمبيوتر  برامج  البيانات،  وتحليل  االصطناعي 
برامج  للتنزيل،  قابلة  أو  مسجلة  كمبيوتر  برامج  منصات  الدقيقة،  املعالجات  لتشغيل 
كمبيوتر مسجلة، برامج كمبيوتر، محطات عمل ألجهزة الكمبيوتر تحديًدا أجهزة كمبيوتر 
مصممة للتطبيقات التقنية أو العلمية املتقدمة وتطبيقات الحوسبة عالية األداء، أجهزة 
حرارة  وُمشتتات  مراوح  تحديًدا  االلكرتونية  املكونات  يف  لالستخدام  مربدات  كمبيوتر، 
ومربدات سائلة، عنارص تربيد ألجهزة الكمبيوتر تحديًدا مراوح وُمشتتات حرارة ومربدات 
الكمبيوتر  حرارة  تبديد  مراوح  تحديًدا  الحرارة  لتبديد  الكرتونية  أجهزة  أجهزة،  سائلة، 
ومنظامت حرارة )ثريموستات( ومراوح تبديد حرارة لوحدات املعالجة املركزية )يس بيه 
الكمبيوتر، معدات  أجهزة  مع  لالستخدام  الطاقة وجميعها  إمدادات  تبديد  ومراوح  يو( 
تربيد ألجهزة الكمبيوتر تحديًدا ُمشتتات حرارة، مجموعات تربيد يف حلقات مفتوحة أو 
مغلقة متكونة أساًسا من مراوح تربيد داخلية ألجهزة الكمبيوتر، نسيج البيانات، أجهزة 
معالجة البيانات، معالجات بيانات، وسائط تسجيل وتخزين البيانات لالستخدام مع أجهزة 
الكمبيوتر، أجهزة للحوسبة واالتصاالت املتحركة والشخصية، أجهزة دفق الوسائط الرقمية، 
برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ومسجلة لتطوير والتحكم بواجهة املستخدم، أدوات تطوير 
برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل واملسجلة، واجهة برمجة التطبيقات )إيه بيه آي( الربامج 
القابلة للتنزيل واملسجلة وأدوات برامج للتعلم اآليل والتنقيب عن البيانات واالستفسار 
عن البيانات وتحليل البيانات وبرامج الكمبيوتر الثابتة القابلة للتنزيل إلنشاء تطبيقات 
برامج  تطوير  أدوات  تحديًدا  للتنزيل  قابلة  كمبيوتر  برامج  تطبيقات،  وواجهات  برامج 
إلنشاء تطبيقات برامج وواجهات تطبيقيات، برامج مفتوحة املصدر قابلة للتنزيل تحديًدا 
برامج كمبيوتر الستخدام يف تطوير الربامج، مجموعات تطوير برامج قابلة للتنزيل، برامج 
ألعاب الفيديو قابلة للتنزيل، أدوات التحكم يف ذاكرة الوصول العشوايئ الديناميكية )دي 
آر إيه ام(، ذاكرة الوصول العشوايئ الديناميكية )دي آر إيه ام(، بطاقات الكرتونية ملعالجة 
الكرتونية،  دارات  لوحات  الكرتونية،  رقائق  املتكاملة،  للدارات  الكرتونية  رقائق  الصور، 
بطاقات دارات الكرتونية، دارات الكرتونية، دارات متكاملة الكرتونية، منشورات الكرتونية 
االتصاالت، نوى  الكرتونية، معدات لشبكات  الكرتونية، مخازن  للتنزيل، حساسات  قابلة 
الرسومات  معالجات  الرسومات،  مرسعات  يو(،  بيه  )جي  الرسومات  معالجة  وحدات 
والفيديو، بطاقات رسومات، وحدات معالجة الرسومات )جي بيه يو( للذكاء االصطناعي 
الرسومات  بيه يس(، وحدات معالجة  )إتش  األداء  عالية  والحوسبة  السحابية  والحوسبة 
)جي بيه يو( ألجهزة كمبيوتر مراكز البيانات، وحدات معالجة الرسومات )جي بيه يو(، 
نظم فرعية ملعالجات الرسومات، معالجات الرسومات، برامج للرسومات، أجهزة كمبيوتر 
محمولة، رقائق رسومات متكاملة عالية الدقة، سامعات أللعاب الواقع االفرتايض، ُمشتتات 
ذكية[،  ]بطاقات  متكاملة  دارات  بطاقات  االلكرتونية،  املكونات  يف  لالستخدام  حرارة 
مجموعات رقائق دارات متكاملة، رقائق دارات متكاملة، ذاكرات دارات متكاملة، دارات 
متكاملة  دارات  والشخصية،  املتحركة  واالتصاالت  للحوسبة  دارات  ولوحات  متكاملة 
تسجيل  ووسائط  الكمبيوتر  عمل  ومحطات  شبكات  مع  لالستخدام  دارات  ولوحات 
وتخزين البيانات لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، دارات متكاملة تحديًدا دارات التصاالت 
القابل للربمجة، دارات متكاملة تحديًدا رسومات وفيديو  الكمبيوتر والشبكات واملنطق 
ودارات متكاملة متعددة الوسائط، دارات متكاملة، ألعاب فيديو تفاعلية للواقع االفرتايض 
متكونة من عتاد كمبيوتر لالستخدام مع شاشات وبرامج خارجية، أجهزة اتصال داخلية، 
مراوح تربيد داخلية وخارجية ألجهزة الكمبيوتر، خوادم انرتنت، أجهزة كمبيوتر شخصية 
مغناطيسية،  بيانات  وسائط  منطقية،  دارات  النطاق،  واسعة  متكاملة  دارات  صغرية، 
الذاكرة،  توسيع  بطاقات  الفيديو،  ألعاب  ألجهزة  ذاكــرات  بطاقات  ذاكــرات،  لوحات 
وحدات توسيع الذاكرة، ذاكرات ألجهزة معالجة البيانات، ذاكرات لالستخدام مع أجهزة 
للربمجة  قابلة  متنقلة وأجهزة منطقية  ذاكرات وذاكرات غري  ذاكرة،  الكمبيوتر، وحدات 
للربمجة  قابلة  فقط  للقراءة  وذاكرات  ومضية  ذاكرة  وبطاقات  ومضية  ذاكرات  تحديًدا 
كمبيوتر(،  )عتاد  دقيقة  رقائق  للربمجة،  قابلة  منطقية  ورقائق  فقط  للقراءة  وذاكرات 
رقائق دقيقة، نسيج اتصال باملعالجات الدقيقة، ذاكرات اتصال باملعالجات الدقيقة، نظم 
فرعية للمعالجات الدقيقة متكونة من واحدة أو أكرث من املعالجات الدقيقة ووحدات 
املعالجة املركزية )يس بيه يو( ونوى وحدات املعالجة املركزية وبرامج لتشغيل ما ذُكر، 
أجهزة اتصال تحديًدا دارات متكاملة ولوحات دارات للهواتف واالتصال الالسليك واالرسال 
لوحات  مصغرة،  كمبيوتر  أجهزة  دقيقة،  معالجات  والتلفزيوين،  اإلذاعي  واالستقبال 
مرسعات متعددة الوسائط، رقائق معالجات متعددة الوسائط، خوادم شبكات، شبكات 
شخصية  رقمية  مساعدات  شخصية،  كمبيوتر  أجهزة  التشغيل،  نظم  برامج  رقاقة،  عىل 
موصالت،  أشباه  رقائق  للمعالجات،  برامج  املعالجات،  لتشغيل  برامج  إيه(،  دي  )بيه 
أشباه موصالت، أجهزة أشباه موصالت، دارات متكاملة ألشباه املوصالت، ذاكرات ألشباه 
املوصالت، معالجات ألشباه املوصالت، وحدات تخزين ألشباه املوصالت، خوادم، بطاقات 
ذكية ]بطاقات دارات متكاملة[، تصاميم أنظمة عىل الرقاقة )اس أو يس(، برامج لتشغيل 
جميع ما ذُكر، معالجات برامج قابلة للربمجة، محركات األقراص الصلبة، بطاقات تخزين، 
بطاقات التقاط الفيديو، بطاقات فيديو، برامج ألعاب الفيديو، مرسعات رسومات الفيديو، 
معالجات رسومات الفيديو، خوادم فيديو، برامج ألعاب الواقع االفرتايض، نظارات الواقع 
االفرتايض، سامعات الواقع االفرتايض، برامج الواقع االفرتايض، برامج محاكاة تدريب الواقع 

االفرتايض، أجهزة كمبيوتر قابلة للبس.
باللغة   TOGETHER WE ADVANCE كلامت   عبارة  العالمة  العالمة:  وصف 

اإلنجليزية.
   االشرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 166563

 EAT 166562

 نموذج اإعالن الن�صر

 نموذج اإعالن الن�صر
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ادارة الرتاخي�س التجارية

ادارة الرتاخي�س التجارية

ادارة الرتاخي�س التجارية

ادارة الرتاخي�س التجارية

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: رشكة الدانة إلدارة املطاعم ذ.م.م 

عنوان الرشكة: بناية: الوحدة مول ، E19  جزيرة ابوظبي ، رشق 19

  CN-1237252 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه-  الهاميل  السادة/   تعيني   -  2

للرشكة بتاريخ 18-3-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2145000602 

 تاريخ التعديل:   2021-3-22 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: الجناح االزرق للمقاوالت العامة ذ.م.م 

عنوان الرشكة:ليوا ، جفن ، 0 مبنى السيد عبدالله سامل خادم محمد واخرين 

   CN-2236010 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  مكتب ام ايه يب لتدقيق الحسابات ذ.م.م  كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ  14-9-2020  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2005009043    

 تاريخ التعديل:   2021-3-22 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: رشكة هارد بيلدينج للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م

عنوان الرشكة: صناعية هييل، ندود، جهام ، الشارع 12 قطعة 3 بناية السيد/ 

صغري حمدان سعيد العامري، واخرين 

   CN -1185418 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   اكيورت  للمحاسبة القانونية، واالستشارات الرضيبية ذ.م.م 

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 11-3-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 21558002692 

 تاريخ التعديل:   2021-3-23 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

االسم التجاري:   داميوند كالس موتورز ، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

العقارية  الدار  ، الشامخة 36 - 0 مبنى رشكة  عنوان الرشكة: مدينة الشامخة 

ش.م.ع 

   CN-2731048 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   اكتيف دايريكتوري للتدقيق ،رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 11-3-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150003021 

 تاريخ التعديل:   2021-3-23 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

ذات  رشكة  ذ.م.م-  املباين/  لصيانة  /اجتهاد  هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم ) 78374   ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771 06  

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  اجتهاد ل�سيانة املباين  / ذ.م.م
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ملحمة 
ظهور الفجر  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2333261  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مطعم 
زواده سلطيه   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2761531   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ اويل هب لجمع 

الزيوت والتشحيم ذ.م.م

 رخصة رقم :  CN -  3881586 قد تقدموا إلينا بطلب:

 OIL HUB LUBRICANTS مــن/  تجاري  اســم  تعديل    

والتشحيم  الزيوت  لجمع  هب  اويل   COLLECTION LLC

للتجارة  هب  اويل   OIL HUB TRADING LLC اىل  ذ.م.م 

ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
اوركيد كيتشن   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3018866  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/     بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مؤسسة بومبو للعقارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1007598   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

سكاي  بلو  صالون  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للسيدات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1723090 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة محمد احمد عبدالله ابو اسعد 24%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اميان سعد جرجس يعقوب 25%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة بسام عبدالله مصبح عبدالله السيايب 

  51%
عبدالرحمن  محمد  الزهراء  فاطمة  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

بستان 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف اميان خدراين

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : قرص مراكش للجبس ذ.م.م
 رخصة رقم : CN- 1131081 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ نعيمه فتحي سعيد من رشيك إىل مالك
 تعديل نسب الرشكاء/ نعيمه فتحي سعيد من %51 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عمر اد املوريد
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذم م 
 -  MARAKECH PALACE GYPSUM L.L.C من)  تجاري  إسم  تعديل 
 MARAKECH PALACE GYPSUM إىل  ذ.م.م  للجبس  مراكش  قرص 
WORKES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - قرص مراكش ألعامل 

الجبس - رشكة الشخص الواحد ذم م
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  تييم الفا 
لالستشارات املالية ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  2256697 قد تقدموا إلينا بطلب:
راشد  احمد  عبري  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الجنيد 51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف طاهره عبدالله صالح 

بن ثابت
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ منجرة  بأن  االقتصادية  التنمية    تعلن دائرة 
رحاب الوقن 

رخصة رقم : CN -  1137150 قد تقدموا إلينا بطلب:
اىل  الوقن  رحــاب  منجرة  من/  تجاري  اسم  تعديل    
منجرة   REHAB AL WAGAN CARPENTRY

رحاب الوقن
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:   الراية للتجارة العامة ذ.م.م 

عنوان الرشكة: تاجر أبوظبي.    
   CN-2694203 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  ام ايه بارترنز محاسبون قانونيون،  كمصفي 
قرار محرض  عىل  بناًء  وذلك   2021-3-10 بتاريخ   للرشكة  قانوين 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  العمومية غري  الجمعية 

    2145000554  :
 تاريخ التعديل:   2021-3-22 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تكسا 
لتجارة معدات الغاز والبرتول    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1177349   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

اينوفاتيف  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لالبواب االتوماتيكية  

رخصة رقم :  CN -  2110411 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ابراهيم عيل غلوم موىس 

العبيديل 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف هشام محمد عبود عامر 

بن حريز
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : فالفر تريندس للتجارة املواد الغذائية

رخصة رقم : CN- 3826223 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من/ FLAVOR TRENDS FOOD STUFF TRADING - فالفر تريندس 

للتجارة املواد الغذائية إىل FLAVOR TRENDS BAQALA - بقالة فالفر تريندس 

تعديل نشاط/ إضافة بقالة )4711003( 

تعديل نشاط/ حذف بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001( 

تعديل نشاط/ حذف بيع األرز - بالتجزئة )4721031( 

تعديل نشاط/ حذف بيع األسامك و األغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة )4721007( 

تعديل نشاط/ حذف بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة )4721030( 

تعديل نشاط/ حذف مرشوبات باردة و ساخنة )5630004(

 تعديل نشاط/ حذف بيع السمن والزيوت النباتية - بالتجزئة )4721029( 

تعديل نشاط/ حذف بيع السجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة )4723001( 

تعديل نشاط/ حذف بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة )4721011(

 تعديل نشاط/ حذف بيع البيض - بالتجزئة )4721003(

 تعديل نشاط/ حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

 فعىل كل من له 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 الســـادة/ النموذج الجديد 

للطباعة الحريرية 

رخصة رقم :  CN -  1165287 قد تقدموا إلينا بطلب:

خلف  سعيد  سامل  عبدالله  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكعبي 100%   

ديول  بن  بخيت  سامل  بدر  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الدرميك

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
جينيس لالستشارات   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2397304   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بقالة ميدل زون 
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -   2951310 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ضياء الدين بابلو نور حسني 

49%
عيل  سيف  مبارك  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الصالحي  51% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد مبارك سيف عيل الصالحي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف محمد نعمت الله محمد الله

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/    بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
كافترييا هايب تايم 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2736826   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ التواضع 
لتجارة االسامك    

رخصة رقم :  CN -  2348309 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد مال الله عبيد 

ظالم القبييس 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف سعيد مرهون مسلم 

راشد اليحيايئ 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مؤسسة 
الرسايا العامل االصباغ 

رخصة رقم : CN -   1133228 قد تقدموا إلينا بطلب:
سعيد  سيف  راشد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

راشد الكعبي 100%    
نارص  راشد  محمد  وبيع/  حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سعيد الشاميس
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
والديكور  الداخيل  للتصميم  آي  أريش يس جي  التجاري:    االسم 

ذ.م.م
عنوان الرشكة: تاجر أبوظبي. 

  CN-2694656 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  ام ايه بارترنز محاسبون قانونيون،   كمصفي 
قرار محرض  عىل  بناًء  وذلك   2021-3-10 بتاريخ   للرشكة  قانوين 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  العمومية غري  الجمعية 

   2150003346  :
 تاريخ التعديل:   2021-3-22

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعالنات
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 رئي�س �أ�ساقفة كولونيا  
�لألمانية: "نظام �ل�سمت" 

�ساهم في ف�سيحة 
�لعتد�ء�ت �لجن�سية

كولونيا ـ )د ب �أ( : 
كولونيا  مدينة  �أ�ساقفة  رئي�س  �عتترف 
فولكي،  ماريا  ر�يرن  �لكاردينال  �لأملانية، 
على  �أبر�سيته  يف  �ملمنهج"  "�لت�سر  بت 

�نتهاكات جن�سية.
من  قليلة  �أيام  عقب  فولكي  �عر�ف  وجاء 
تقرير�ً  �لأملتتان  �ملحامني  من  فريق  �إ�سد�ر 
رئي�سيًا من 800 �سفحة حول ق�سايا �لعتد�ء 

�جلن�سي يف مدينة كولونيا.
�أن يحدث مثل  وقال فولكي: "ما كان يجب 
�لإد�ريتتة  "�لفو�سى  �أن  م�سيفا  �أبد�ً"،  هذ� 
�ل�سيطرة،  و�نعد�م  و�ل�رسية  �ل�سمت  ونظام 
ف�سال عن �لفتقار �إىل �لرحمة و�لتعاطف" قد 

�ساهم يف �لف�سيحة.
و�عرف فولكي �أنه يجب �لآن �تخاذ "�إجر�ء 

�سارم" ملنع حدوث ذلك يف �مل�ستقبل.
�أنه بني عامي 1975 و 2018،  ووجد �لتقرير 
كولونيا  �أبر�سية  من  �سخ�س   202 هناك 
ي�ستبه يف تورطهم يف �لنتهاكات، و�أن %63 

من �ملتهمني كانو� رجال دين.

�أنقرة ـ )د ب �أ( :
 ك�سف نائب رئي�س �حلزب �حلاكم يف تركيا 
�أم�س عن �أن �لرئي�س رجب طيب �أردوغان قد 

يجري تعدياًل على �حلكومة قريبًا.
وتعليقا على تكهنات ب�ساأن ت�سكيل حكومة 
نائب  �أونتتال  ماهر  قال  تركيا،  يف  جديدة 
�إن  تليفزيوين  ت�رسيح  يف  �حلتتزب  رئي�س 
يف  جديد  ترتيب  �إىل  �سيتجه  �لرئي�س" 

فريقه".
و�أ�ساف :"�سرنى هذ� يف �لأيام �ملقبلة."

وتوقعت وكالة "بلومربج" لالأنباء �أن يكون 
�أردوغان  يجريه  �سامل  تعديل  �أول  هو  هذ� 
بعد   ،  2018 عام  ت�سكلت  �لتي  �لإد�رة  على 
ب�سلطات  رئي�سًا  �لد�ستورية  �ليمني  �أد�ئتته 
تنفيذية و��سعة مبوجب تعديالت د�ستورية.

وقت  يف  �ملتوقع  �لتتوز�ري  �لتعديل  وياأتي 
�لتحديات  من  جمموعة  �لبالد  فيه  تو�جه 

�ملرتبطة بالقت�ساد و�ل�سيا�سة �خلارجية.

�لهند وباك�ستان تجريان مباحثات ب�ساأن حقوق �لمياه
نيودلهي ـ )د ب �( :

ت�سمل  مباحثات  �أم�س  وباك�ستان  �لهند  بد�أت   
�للقاء  يعد  حيث  �ل�سند،  نهر  �ملياه يف  حقوق 
خطوة مهمة نحو �إ�سالح �لعالقات �لثنائية بني 

�لدولتني �جلارتني.
ويجرى  يومني،  ي�ستمر  �لذي  �لجتماع،  ويعقد 
عامني  من  �أكرث  د�م  توقف  بعد  عتتادة،  �سنويًا 
لهور  مدينة  يف  عقد  قد  لقاء  �آختتر  وكتتان   .

�لباك�ستانية يف �آب/�أغ�سط�س 2018.
من  م�سوؤولني  �إن  �لهندية  �ملياه  وز�رة  وقالت 
هيئة  وهى  �ل�سند،  لنهر  و�لهند  باك�ستان  جلنة 
وفقا  �لدولتني  بتتني  �ملتتيتتاه  بق�سايا  معنية 
ملعاهدة 1960 �لتي دعمها �لبنك �لدويل، ح�رسو� 

�لجتماع يف نيودلهي.
�خلتتارجتتيتتة  وز�رة  بتتا�تتستتم  �ملتتتتتحتتدث  وقتتتال 
�لباك�ستانية ز�هد حافظ �ساودري �إن �إ�سالم �آباد 
�عر��ساتها على ت�سميم م�ساريع  �سوف تطرح 
�لهندية لتوليد طاقة  باكال دول ولوير كالناي 

�ملياه، �لتي مت طرحها خالل عام 2018 �أي�سا.
�لعالقات  يف  حت�سن  على  �للقاء  هذ�  وي�سري 
�لثنائية، عقب �أن ت�رسرت �لعالقات بعد �لنفجار 
�لنتحاري يف �جلزء �لذي يخ�سع ل�سيطرة �لهند 
من ك�سمري عام 2019، و�تهام جماعات م�سلحة 
متمركزة يف باك�ستان باإنها ور�ءه، وقر�ر �لهند 
�لذ�تي  باحلكم  �خلا�سة  �ل�سفة  باإلغاء  لحقًا 

�ملتعلقة بك�سمري.

مقتل 15 في حريق بمخيمات لجئي �لروهينجا في بنجالدي�س
دكا ـ )د ب �أ( :

�سخ�سًا   15 عن  يقل  ل  ما  لقي   
حتفهم و�أ�سيب �ملئات، �إثر �ندلع 
حريق هائل دمر �أجز�ء من خميمات 
لجئي �لروهينجا يف منطقة كوك�س 
باز�ر ببنجالدي�س، بح�سب ما قاله 
�أم�س.  م�سوؤولون يف د�ئرة �لإطفاء 
ل�سوؤون  �لعليا  �ملفو�سية  وقالت 
�ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �لالجئني 
حتفهم،  لتتقتتو�  �سخ�سًا   15 �إن 
 400 بفقد�ن  تقارير  �أفتتادت  كما 
�سخ�س بعد �ندلع حريق يف �أحد 
بالوخايل  يف  �لالجئني  خميمات 
مبنطقة �أوخويا. و�أو�سح �ملتحدث 
حممد  م�سطفى  �ملفو�سية،  با�سم 
�ساز�د ح�سني، �أن �حلريق �أ�سفر عن 
�إ�سابة ما ل يقل عن 450 �سخ�سًا.

رئي�س  �هلل،  عبد  حممد  وكتتتان 

د�ئتترة �لإطتتفتتاء و�لتتدفتتاع �ملدين 
�لأنباء  لوكالة  قال  �ملنطقة،  يف 
يف  �لهاتف  عرب  )د.ب.�أ(  �لأملانية 
�لإطفاء  رجتتال  �إن  �سابق،  وقتتت 
�لليل،  �أثتتنتتاء  �لتتنتتري�ن  �أختتمتتدو� 
جثث  على  �ل�سباح  يف  وعتترثو� 
و�مر�أتني  رجال  لثالثة  متفحمة 
و�أو�سح  �لأنقا�س.  وطفلني، حتت 
حاليا  يخ�سعون  �مل�سابني  �أن 
�سحية  متتتر�فتتتق  يف  لتتلتتعتتالج 
�لإغاثة،  وكالت  تديرها  خمتلفة 
و�أن �حلكومة تقوم بتقييم حجم 
�حلتتادث.  عن  �لناجتة  �لأ�تتترس�ر 
تكليف  مت  قد  �إنه  �هلل  عبد  وقال 
�أع�ساء،  �سبعة  من  مكونة  جلنة 
بالتحقيق ب�ساأن �حلادث ملعرفة 
�هلل  عبد  و�أ�ساف  وقوعه.  �سبب 
�إنه لي�س من �ملمكن بعد معرفة 
من  �حلريق.  �ندلع  ور�ء  �ل�سبب 

حممد  �أو�تتستتح  �أختتتترى،  ناحية 
رئي�س  نتتائتتب   ، دوز�  �سم�سود 
لإغتتاثتتة  �حلكومية  �ملفو�سية 
�لوطن،  �إىل  و�لتتعتتودة  �لالجئني 
�أول  ظهر  بعد  �ندلع  �حلريق  �أن 
و�متد  �ملخيمات  �أحد  يف  �أم�س  
متجاورة،  خميمات  �أربعة  �إىل 
من  �لآلف  ت�رسيد  عن  �أ�سفر  ما 
�إن  �لروهينجا.وقال  م�سلمي 
�أكرث  تدمري  �إىل  ت�سري  �لتقدير�ت 
�إىل  من 9500 كوخ. و�أدى �حلريق 
�سخ�س.  �ألف   45 من  �أكرث  ت�رسيد 
من  فرد  مليون  من  �أكرث  ويعي�س 
م�سلمي �لروهينجا يف 34 خميما 
 3000 من  �أكرث  فوق  بناوؤها  مت   ،
يف  �جلبلية  �لأر��سي  من  هكتار 
كوك�س باز�ر، بعد �أن فرو� ب�سبب 
ميامنار  يف  لال�سطهاد  تعر�سهم 

ذ�ت �لأغلبية �لبوذية.

�أكثر  لإح�سار  ت�سريح  على  فايكنج«تح�سل  »�أو�سن 
من 100 مهاجر �إلى �سقلية

روما ـ )د ب �( :
��س  �و  ��تتس  منظمة  �أعلنت   
�أم�س  لالإغاثة  ميدتري�ينيان 
�لإيتتطتتالتتيتتة  �لتت�تتستتلتتطتتات  �أن 
�سمحت ل�سفينة �أو�سن فايكنج 
�أكرث من 100 مهاجر  باإح�سار 

ل�سقلية.
ومن �ملتوقع �أن ت�سل �ل�سفينة، 
�لتي حتمل 116 �سخ�سًا قامت 
�لبحر �ملتو�سط  باإنقاذهم من 
�إىل  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  خالل 

ميناء �وجو�ستا �أم�س.
ممن  خم�سة  �إ�سابة  ثبت  وقد 
�ل�سفينة  متتن  على  كتتانتتو� 
بتتفتتريو�تتس كتتتورونتتتا، وجتترى 

عزلهم.
�لغاثة  منظمات  �أن  ويذكر 
دورية،  ب�سورة  تقوم  �ملدنية 
�ملكروبني  �ملهاجرين  باإنقاذ 
�أن  من  �لرغم  على  �لبحر  يف 
جدل يف  تثري  �لعمليات  هذه 
لتتالأمم  ووفتتقتتا  �لتتتدول.  بع�س 
 230 من  �أكتترث  فتتاإن  �ملتحدة، 
مهاجر�ً لقو� حتفهم يف �لبحر 
و�سط  عبور  حماولتهم  �أثناء 

�لبحر �ملتو�سط هذ� �لعام.

�لإريترية  �إثيوبيا: �لقو�ت  رئي�س وزر�ء 
دعمت قو�تنا في تيجر�ي

�أدي�س �آبابا ـ )د ب �( :
 قال رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي �آبي 
�لأريرية  �لقو�ت  �إن  �أم�س  �أحمد 
عتتربت �إىل د�ختتل حتتدود بتتالده 
منطقة  يف  �لقتال  �ندلع  بعدما 

تيجر�ي ب�سمال �لبالد.
لالأنباء  بلومربج  وكالة  ونقلت   
يف  �لقتال  �إن  �لقول  �أحمد  عن 
من  �أكرث  �حلكومة  كلف  تيجر�ي 

مليار دولر.
 ، نوعه  متتن  �عتتتر�ف  �أول  ويف 
�لقو�ت �لريرية  �أن  �أحمد  �رسح 
خالل  �لإثيوبية  �لقو�ت  دعمت 
�أ�سئلة  على  رد�  و�أو�سح  �لقتال. 
�لقو�ت  �أن  �أم�س  �لتتربملتتان  يف 
حلماية  تتتدختتلتتت  �لريتتتريتتتة 

حدودها.

�ألمانيا تريد ربط �لن�سحاب من �أفغان�ستان بمفاو�سات 
�ل�سالم

بروك�سل ـ )د ب �أ( :
 ترغب �حلكومة �لأملانية يف ربط �إنهاء مهمة 
�أفغان�ستان  حلف �سمال �لأطل�سي )�لناتو( يف 
�ل�سالم بني حركة طالبان  بنجاح مفاو�سات 

�لإ�سالمية و�حلكومة �لأفغانية.
ما�س  هايكو  �لأملتتاين  �خلارجية  وزير  وقال 
�أم�س يف بد�ية �جتماع حللف �سمال �لأطل�سي 
يف بروك�سل: "ل نريد �ملخاطرة بعودة طالبان 
�ل�سلطة  �إىل  �لو�سول  وحماولة  �لعنف  �إىل 
بالو�سائل �لع�سكرية عرب �لن�سحاب �ملبكر من 

�أفغان�ستان".
مهمة  تتت�تتستتارك يف  بتتتالده  �أن  متتا�تتس  وذكتتتر 
�أفغان�ستان باأكرث من �ألف جندي، وتهدف عقب 
حو�يل عقدين من �ملهمة �إىل عدم ترك �لبالد 

يف نف�س �حلال �لذي كانت عليه قبل �ملهمة.
�ن�سحاب  يف  بالده  رغبة  على  ما�س  و�سدد 
من  �مل�سلحة  �لتتتقتتتو�ت  جلميع  متت�تترسوط 
مرتبطا  �سيكون  "لكنه  وقتتال:  �أفغان�ستان، 
بنجاح  �سيء  كل  وقبل  �ل�سالم  مبفاو�سات 

مفاو�سات �ل�سالم".
ومع ذلك، ل يز�ل من غري �لو��سح ما �إذ� كانت 
�لوليات �ملتحدة، ب�سفتها �أكرب مزود للقو�ت 
مهمة  ب�ساأن  �لقر�ر  �تخاذ  حا�سمة يف  ودولة 
�أ�سار  فقد  �لطريقة.  بنف�س  �لأمر  ترى  �لناتو، 
�أنتوين بلينكني يف  �لأمريكي  وزير �خلارجية 

�لقر�ر يف  �أن عملية �سنع  �إىل  �أم�س  بروك�سل 
و��سنطن مل تكتمل بعد. وفيما يتعلق ب�رسوط 
�لن�سحاب، قال فقط �إنه كان هناك �تفاق يف 
�أخرى  �أفغان�ستان مرة  �أل ت�سبح  �لناتو على 
مالذ� �آمنا لالإرهابيني �لذين يهددون �لوليات 

�ملتحدة �أو �حللفاء.
ح�سا�س  �ملرتقب  �لقر�ر  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 
للغاية، لأن حكومة �لرئي�س �لأمريكي �ل�سابق 

حتى  �ل�سلطة  كانت يف  �لتي  تر�مب،  دونالد 
كانون ثان/يناير �ملا�سي، وعدت طالبان عرب 
جميع  ب�سحب  �لدوحة  باتفاقية  ي�سمى  ما 
ني�سان/�أبريل  نهاية  بحلول  �لأجانب  �جلنود 
حمادثات  نحو  دفعها  بغر�س  وذلك  �ملقبل، 
�ل�سالم. وهدد �ملتمردون بالفعل بوقوع �أعمال 
عنف جديدة �سد قو�ت �لناتو �إذ� مل يتم �لوفاء 

باملوعد �لنهائي.

 مو�سكو ت )د ب �أ( :
 �رسح م�سدر دفاعي رو�سي مبقتل ثالثة من �أفر�د 
طاقم قاذفة من طر�ز "تو-22 �إم 3" نتيجة حادث 

فني وقع يف مطار مبقاطعة كالوجا و�سط رو�سيا.
لقو�  �لثالثة  �أن  �لرو�سية  "تا�س"  وكالة  ونقلت 
بدء  لتتدى  �ملقاعد  قتتاذف  تفعيل  نتيجة  حتفهم 

ت�سغيل حمركات �لقاذفة.
�أن �حلادث مل ي�سفر عن  و�أكدت �ل�سلطات �ملحلية 

وقوع �إ�سابات بني �ملدنيني.

مقتل 3 من اأفراد 
طاقم قاذفة 

رو�سية جراء 
حادث فني

»لقاح  لت�سنيع  من�ساآة  زيارة  تعتزم  الأوروبية  الأدوية  وكالة 
�سبوتنك« في في رو�سيا 

 بروك�سل ـ )د ب �( :
تعتزم وكالة �لأدوية �لأوروبية  زيارة 
يف  بجولة  �لقيام  �أجتتل  من  رو�سيا 
يف  �سبوتنك   " لقاح  لإنتاج  من�ساآة 
�لت�رسيح  ميكن  كان  �إذ�  ما  لتقييم   "
با�ستخد�م �للقاح يف �لحتاد �لأوروبي.
�أم�س  كوك  �إمير  �لوكالة  رئي�سة  وقالت 
" نحن حاليًا نعتزم �لقيام بجولة يف 
يف  �لطبية  و�ملو�قع  �لت�سنيع  مو�قع 

رو�سيا".
و�أ�سافت" �أريد �أن ��ستغل هذه �لفر�سة 

ملتزمون  �أننا  على  جمتتدد�ً  للتاأكيد 
يف  و�لتدقيق  �ملعايري  نف�س  بتطبيق 
�أي  يف  قمنا  مثلما  �ملر�جعة  هتتذه 

تقييمات علمية �أخرى".
ميخائيل  �لرو�سي  �ل�سحة  وزير  وقال 
�لوكالة  زيارة  �إن  �أم�س  �أول  مور��سكو 
ني�سان/ من  �لعا�رس  يف  تكون  �سوف 
وكالة  ذكرته  ملا  وفقا  �ملقبل،  �أبريل 

رويرز لالأنباء.
مبر�جعة  حاليًا  �لأدوية  وكالة  وتقوم 
لقاحي  بجانب  يف"  �سبوتنك  لقاح" 

كيورفاك ونوفافاك�س.

 حزب �أردوغان يتحدث 
عن تعديل وز�ري قريب 

في تركيا  
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 »a ∫óédG ô«ãj ìÓ°U 

áæYGôØdG ¿Gôe

 ∫ƒHôØ«dh öüe Öîàæe º‚ ,ìÓ°U óªfi QÉKCG

 ¢ùeCG ìÉÑ°U áæYGôØdG ÖjQóJ ‘ ’óL ,…õ«∏‚E’G

.AÉKÓãdG

 ÖfÉéH ,¢ùeCG ÖîàæŸG ¿Gôe ‘ ìÓ°U ∑QÉ°Th

 ôØ°ùdG  πÑb  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  »MÉÑ°üdG  ÖjQóàdG

 ·C’G ¢SCÉµd á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdÉH É«æ«c á¡LGƒŸ

.á«≤jôaC’G

 ƒgh ,»MÉÑ°üdG ¿GôŸG ‘ ìÓ°U óªfi ô¡Xh

 »bÉH ¢ùµY ,ÖîàæŸG IÉYQ ¿hóH ¢ü«ªb …óJôj

.ÚÑYÓdG ™«ªL

 ìÓ°U AGóJQG ≈∏Y ,öüe Öîàæe ƒdhDƒ°ùe ≥aGh

 äÉeRCG  ‘ ∫ƒNó∏d É©æe ,IÉYQ ¿hóH äÒ°û«J

.ÖYÓdG ™e IójóL

 ,IôµdG OÉ–Gh ìÓ°U ÚH áeRCG âKóM ¿CG ≥Ñ°Sh

 öüe Öîàæe IôFÉW ≈∏Y ¬JQƒ°U ™°Vh ÖÑ°ùH

.⁄É©dG ¢SCÉc ‘ ácQÉ°ûª∏d É«°ShQ ¤EG IôaÉ°ùŸG

 ,ôª≤dG QõLh É«æ«c »à¡LGƒŸ áæYGôØdG ó©à°ùjh

 Úàdƒ÷G ‘ ,…QÉ÷G QGPBG/¢SQÉe 29h 25 »eƒj

 á∏gDƒŸG  äÉ«Ø°üàdG  øe  á°SOÉ°ùdGh  á°ùeÉÿG

.·C’G ¢SCÉµd

 ,…QóÑdG  ΩÉ°ùM  IOÉ«≤H  öüe  Öîàæe  Qó°üàjh

 ƒLƒJ ≈∏Y øjRƒa øe •É≤f 8 ó«°UôH ¬àYƒª›

.ôª≤dG QõLh É«æ«c ™e ÚdOÉ©Jh

É«≤jôaEG ºeCG äÉ«Ø°üàH º°ùëdG áª¡e »a Üô©dG 
 ‘ º°ù◊G »àdƒ÷ á«Hô©dG äÉÑîàæŸG ó©à°ùJ

 »àdG ,á«≤jôaE’G ·C’G ¢SCÉµd á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG

.πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ¿hÒeÉµdG É¡Ø«°†à°ùJ

 á∏MôŸ IÒNC’G πÑbh á°ùeÉÿG ádƒ÷G ≥∏£æJh

 QGóe  ≈∏Y  ΩÉ≤Jh  ,AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG  äÉYƒªéŸG

 óMC’G Ωƒj á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G …ôŒ ºK ,ΩÉjCG 4

.πÑ≤ŸG

 »ª°SQ  πµ°ûH  πgCÉàdG  äÉÑîàæe  5  âæª°Vh

 ¢ùfƒJh Ö≤∏dG πeÉM ôFGõ÷G É¡°SCGQ ≈∏Y ,¿Éµ∏d

.¿hÒeÉµdG ÖfÉéH ∫É¨æ°ùdGh ‹Éeh

 á©HÉ°ùdG áYƒªéŸG Ö«JôJ öüe Öîàæe Qó°üàj

 ,ôª≤dG QõL øY ±GógC’G ¥QÉØH •É≤f 8 ó«°UôH

 ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG É«æ«c Öîàæe πàëj Éªæ«H

 á£≤æH ÒNC’G õcôŸG ‘ ƒLƒJ ºK ,§≤a •É≤f 3

.IóMGh

 ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ÉØ«°V  πëj  …öüŸG  ÖîàæŸG

 πµ°ûH πgCÉàdG á£≤f øY ÉãMÉH É«æ«c ≈∏Y πÑ≤ŸG

 áé«àf ≥«≤ëàd ôª≤dG QõL ™∏£àj Éªc ,»ª°SQ

 πµ°ûH  Oƒ©°ü∏d  ƒLƒJ  ¬Ø«°V  ΩÉeCG  á«HÉéjEG

.ôNB’G ƒg »ª°SQ

É«fÉàjQƒeh Üô¨ªdG

 Ö«JôJ  IQGó°U  »Hô¨ŸG  ÖîàæŸG  πàëj

 ¬Ø∏Nh •É≤f 10 ó«°UôH á°ùeÉÿG áYƒªéŸG

 õcôŸG ÖMÉ°U …ófhQƒH ºK ,•É≤f 5`H É«fÉàjQƒe

 3`H ≈£°SƒdG É«≤jôaCGh •É≤f 4 ó«°UôH ådÉãdG

.•É≤f

 Ωƒj É«fÉàjQƒe ≈∏Y ÉØ«°V Üô¨ŸG Öîàæe πëjh

 ,á°ùeÉÿG ádƒ÷ÉH ájƒb á¡LGƒe ‘ á©ª÷G

 ΩÉ≤J ºK ,≈£°SƒdG É«≤jôaCG ó°V …ófQƒH Ö©∏jh

 ¬Ø«°Vh Üô¨ŸG ÚH á¡LGƒÃ á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G

 ¬°ùaÉæe É«fÉàjQƒe Öîàæe »≤à∏jh ,…ófhQƒH

.≈£°SƒdG É«≤jôaCG

 πgCÉà∏d IóMGh á£≤f ¤EG ¢ù∏WC’G Oƒ°SCG êÉàëj

 ÊÉàjQƒŸG  ÖîàæŸG  ¿CG  Éªc  ,¿Éµ∏d  É«ª°SQ

 ÜGÎb’Gh Üô¨ŸG ≈∏Y RƒØdG ≥«≤– øY åëÑj

 ¤EG  ÜÉgòdG  πÑb  »ª°SQ  πµ°ûH  Oƒ©°üdG  øe

.≈£°SƒdG É«≤jôaCG

É«Ñ«dh ¿GOƒ°ùdG

 πeC’G  ¢ü«°üÑH  ÊGOƒ°ùdG  ÖîàæŸG  ∂°ùªàj

 ºZQ ,¿ÉµdG äÉ«FÉ¡f ¤EG »ª°SQ πµ°ûH πgCÉà∏d

 ∞∏N •É≤f  6 ó«°UôH  ådÉãdG  õcôŸG  ¬dÓàMG

.•É≤f 9 Gó°üM øjò∏dG É«≤jôaCG ÜƒæLh ÉfÉZ

 »ehÉJhÉ°S ≈∏Y ÉØ«°V ¿GOƒ°ùdG Öîàæe πëjh

 πÑb ,πgCÉà∏d πeCG ôNBÉH ∂°ùªàdG πLCG øe ÒNC’G

 ádƒ÷G ‘ É«≤jôaCG ÜƒæL ΩÉeCG º°SÉ◊G AÉ≤∏dG
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 ó«°UôH ådÉãdG É«fGõæJ Öîàæe ºK ,•É≤f 6 ó°üM

 RƒØdG ≥«≤ëàd »Ñ«∏dG ÖîàæŸG ≈©°ùjh .•É≤f 4

 É«æ«Z ÚH ΩGó°üdG áé«àf QÉ¶àfGh ¢ùfƒJ ≈∏Y

 πÑb ,á°ùeÉÿG ádƒ÷G ‘ É«fGõæJh á«FGƒà°S’G

.É«fGõæJ ó°V QÉjódG êQÉN IÒNC’G ádƒ÷G AÉ≤d

IQÉªY ƒHCGh »fƒ°S º°V ≈∏Y ≥aGƒJ äGóMƒdG IQGOEG

 »fÉÑ°SE’G ójQóe ∫ÉjQ äÉ≤Øf hQƒj ø«jÓe 304
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 á«°UƒàH ÚÑYÓdG ™e óbÉ©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG äAÉLh

.™eR ƒHCG ˆGóÑY IOÉ«≤H ≥jôØ∏d »æØdG RÉ¡÷G øe

 ≥∏ZCG äGóMƒdG ≥jôa ¿EÉa Êƒ°S ™e óbÉ©àdG ¿ÓYEÉHh

 OƒLh  ‘ ,áKÓãdG  ÖfÉLC’G  ÚaÎëŸG  ∞∏e  ∂dòH

.…Góf õjõ©dG óÑY ‹É¨æ°ùdGh ≥jQR óªMCG ÊÉæÑ∏dG

 ÉÑ°ùµe Èà©j IQÉªY ƒHCG ™e óbÉ©àdG ¿EÉa πHÉ≤ŸG ‘
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 •ÉHôdG  ‘ áHÉ°UEG  øe óFÉY ¬fCG  Éª«°S ’ áHƒ∏£ŸG
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 ¿B’G ≈àM ÊÉÑ°SE’G ójQóe ∫ÉjQ …OÉf äÉ≤Øf â¨∏H

 π«MQ ó©H ,»eƒé¡dG ¬£N ájƒ≤àd hQƒj ÚjÓe 304

 …OÉf  ¤EG  hódÉfhQ  ƒfÉ«à°ùjôc  ‹É¨JÈdG  IQƒ£°SC’G

.2018 ƒ«dƒj ‘ ‹É£jE’G ¢Sƒàæaƒj

 É¡¡«LƒJ  ” »àdG  á∏FÉ£dG  ∫GƒeC’G  √òg πc ºZôHh

 ≥jôØdG ¿CG ’EG ,º°SGƒe 3 QGóe ≈∏Y ÚÑY’ 6 AGöûd

 å«M ,hódÉfhQ ÜÉ«Z ¢†jƒ©J ‘ íéæj ⁄ ÊÉÑ°SE’G

 ¤EG ¬JOÉ©à°SG πLCG øe »©°ù∏d É«dÉM äGƒ°UC’G ¤É©àJ

.ÉeÉY 36 ∫G √RhÉŒ ºZôH ∫ÉjôdG á©∏b

 ™e ójQóe ∫ÉjQ IQGOEG äóbÉ©J hódÉfhQ π«MQ ó©Hh

 ⁄h ,hQƒj ¿ƒ«∏e 115 πHÉ≤e OQGRÉg øjójEG »µ«é∏ÑdG

 äóbÉ©J Éªc ,±GógCG 4 π«é°ùJ ‘ iƒ°S OQGRÉg íéæj

 ¿ƒ«∏e 45 Ü Qó≤J á≤Ø°üH ¢Sƒ«°ùæ«a »∏jRGÈdG ™e

 ºK ,≥jôØdG ™e Éaóg 13 iƒ°S πé°ùj ⁄ Éª«a hQƒj

 ⁄h hQƒj ¿ƒ«∏e 60 πHÉ≤e ¢ûà«aƒj Écƒd »HöüdG ™e

 âNGÎæjG ¤EG ¬JQÉYEG ºàJ ¿CG πÑb Úaóg iƒ°S πé°ùj

 ƒéjQOhQ »∏jRGÈdG ™e óbÉ©àdG ” Éªc ,äQƒØµfGôa

 ±GógCG 8 iƒ°S πé°ùj ⁄ …òdGh hQƒj ¿ƒ«∏e 45 πHÉ≤e

 22  É¡àª«b  á≤Ø°üH  RÉjO  ƒfÉjQÉe  ÊÉÑ°SE’Gh  ,§≤a

 ¬æWGƒe ºK ,±GógG 6 iƒ°S πé°ùj ⁄ Éª«a hQƒj ¿ƒ«∏e

 ⁄ …òdGh hQƒj ¿ƒ«∏e 17 ∫G ÖMÉ°U RÉjO º«gGôHEG

.Úaóg iƒ°S πé°ùj

 "6  "∫G  ÚÑYÓd  á≤HÉ°ùdG  ±GógC’G  πc  ÜÉ°ùëHh

 ƒfÉ«à°ùjôc π«MQ ¢†jƒ©àd º¡©e óbÉ©àdG ” øjòdG

 ∫ó©e π¶j Éª«a ,Éaóg 35 ¤EG É¡«dÉªLEG π°üj hódÉfhQ

 Éaóg 50 øe ÌcCG √óMh hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ±GógCG

 ådÉãdG õcôŸG ójQóe ∫ÉjQ πàëjh .óMGƒdG º°SƒŸG ‘

 60 ó«°UôH ÊÉÑ°SE’G …QhódG Ö«JôJ ∫hóL ‘ É«dÉM

 ,á£≤f 66 ∫G ÖMÉ°U ∫hC’G ójQóe ƒµ«à«∏JCG ó©H á£≤f

.á£≤f 62 ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U áfƒ∏°TôHh

 IQGOEÉH  áØ∏µŸG  áæé∏dG  äQôb

 áã©H á°SÉFQ áª¡e OÉæ°SEG ,∂dÉeõdG

 ôFGõ÷G  ¤EG  IôaÉ°ùŸG  ≥jôØdG

 QÉ°ûà°ùŸG ¤EG ,ájOƒdƒŸG á¡LGƒŸ

.¢ù«FôdG ÖFÉf º«gGôHEG ΩÉ°ûg

 ≈∏Y  kÉØ«°V  ≥jôØdG  πëjh

 ¬d  Qô≤ŸG  AÉ≤∏dG  ‘  ájOƒdƒŸG

 øª°V  ,πÑ≤ŸG  πjôHCG/¿É°ù«f  3

 QhO  äÉjQÉÑŸ  á°ùeÉÿG  ádƒ÷G

 ∫É£HCG …QhO ádƒ£Ñd äÉYƒªéŸG

 .É«≤jôaEG

 √ôjóe  IOÉ«≤H  ≥jôØdG  π°UGƒjh

 ,¿hÒJQÉc ¢ùjôJÉH »°ùfôØdG »æØdG

 Ö©∏e  ≈∏Y  á«eƒ«dG  ¬JÉÑjQóJ

 á¡LGƒŸ  GOGó©à°SG  ,…OÉædG

 ¢Vƒîj ¿CG Qô≤ŸG øeh .ájOƒdƒŸG

 Éµ«eGÒ°S ΩÉeCG ájOh IGQÉÑe ≥jôØdG

 ,πÑ≤ŸG  á©ª÷G  Ωƒj  ,GôJÉHƒ«∏c

 á¡LGƒŸ  äGOGó©à°SG  QÉWEG  ‘

.ájOƒdƒŸG

 óYÉ°üdG áfƒ∏°TôH §°Sh ÖY’ ócCG

 (…Qó«H)  å«Hƒd  å«dGõfƒL  hQóH

 ¬∏gÉc ≈∏Y •ƒ¨°†dG ™°†j ’ ¬fCG

 πãe  Ö©∏dÉH  ´Éàªà°S’G  ’hÉfi

 πµ°ûH ¬eƒj ¢û«©j ¿CGh ∫ÉØWC’G

 ¬FÉYóà°SG  ≈∏Y  É≤«∏©J  ,»©«ÑW

 ∫hC’G  É«fÉÑ°SEG  ÖîàæÃ  Ö©∏d

 Ö©∏dG øe ô¡°TCG ó©H Ωó≤dG Iôµd

.ÉfGôLhÓÑdG ±ƒØ°üH »°SÉ°SCÉc

 18 ôª©dG øe ≠dÉÑdG …Qó«H ócCGh

 áØ«ë°U  ™e  á∏HÉ≤e  ‘  ÉeÉY

 AÉKÓãdG ÉgöûæJ á«°VÉjôdG (ÉcQÉe)

 ∫ƒbCG Ée ÉªFGóa ,±ƒÿÉH ô©°TCG ’"
 …RGôW  ‹  ¿ƒµj  ¿CG  ójQCG  »æfEG

 ÉÃ ΩƒbCG ¿CG »∏Y »¨Ñæj ,¢UÉÿG

 ¿CGh ÖîàæŸG ™e …OÉædG ‘ ¬∏©aCG

."¬°û«YCG ÉÃ ™àªà°SG

 Iôª∏d  Ö©∏j  ¿CG  á«fÉµeEG  ∫ƒMh

 ó©H  "ÉNhQ’"  ¢ü«ª≤H  ¤hC’G

 »°SÉ°SCÉc Ö©∏dG øe ô¡°TCG á©Ñ°S

 ¿CG  ƒg  ºgC’G"  ∫Éb  ,É°SQÉÑdG  ™e

 ¿CGh »©«ÑW πµ°ûH »JÉ«M ¢û«YCG

 »àjƒ¡H Ö©dCG ¿CGh .ΩÉeCÓd Ωó≤JCG

 Ωƒ≤J  ÉeóæY  ¬fC’  Ö©∏ŸG  πNGO

 »Øa ,¬H ™àªà°ùJ Éeh Ö– ÉÃ

 πµ°ûH  ∂jód  Ée  ô¡¶à°S  ájÉ¡ædG
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.¿B’G ≈àM ójóéàdG ¿CÉ°ûH »°ùjQÉÑdG

 "ƒà«‚Ò°ûdG"  èeÉfÈd  É k≤ahh

 ∫Éjôd  íŸCG  »HÉÑe  ¿EÉa  ,ÊÉÑ°SE’G

 ∫ÓN  ¬©e  GhóbÉ©àj  ¿CÉH  ójQóe
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 óbÉ©àdG  ≈∏Y  IQó≤dG  ΩóY  ™e
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 ,»HÉÑe ∞bƒe ÖÑ°ùH GkóL ¿hôJƒàe

 á«°ûMh á≤jô£H ¬«∏Y ¿ƒ£¨°†jh"
."ójóéàdG πLCG øe



ح�صل 17 لعب���ًا من الفري���ق الأول لكرة 

القدم بنادي اجلزيرة، على اللقاح امل�صاد 

لفريو����س كورون���ا امل�ص���تجد، وذلك يف 

م�صت�ص���فى هيلث بوينت باأبوظبي، �رشيك 

مبادلة للرعاية ال�صحية.

وياأتي ذلك كم�صاركة من اجلزيرة يف حملة 

التطعي���م اجلاري���ة حاليًا على م�ص���توى 

الإمارات، وي�صارك فيها اجلزيرة كاأحد اأهم 

الكيانات الريا�صية يف الدولة، وكجزء من 

م�صوؤوليته الجتماعية، بهدف ت�صجيع اأفراد 

املجتم���ع على الحت���ذاء بالعبي الفريق 

الأول واحل�صول على التطعيم.

وقال علي يو�صف احلمادي، املدير التنفيذي 

ملجموعة اجلزيرة: "يعترب اجلزيرة مكونًا 

اأ�صا�ص���يًا يف جمتمع اأبوظب���ي والإمارات، 

واإدراكًا منا لهذا الدور، اخرتنا اأن نكون يف 

الريادة واأن ن�ص���اهم يف املجهود الوطني 

للح���د من اجلائحة ودع���م العمل الهادف 

اإىل وقاية املجتمع وامل�ص���اهمة يف عودة 

احلياة اإىل طبيعتها، والن�صاط الريا�صي اإىل 

ما كان عليه".

وم���ن جانبه، ق���ال علي مبخ���وت، لعب 

الفريق الأول باجلزيرة: "ندرك كالعبني اأن 

لدينا م�صوؤولية نحو جمتمعنا يف اأن نكون 

قدوًة ومثاًل ُيحتذى به، ولذا اأردنا من خالل 

املبادرة باحل�ص���ول على اللقاح، اأن نر�صل 

ر�ص���الًة لأفراد جمتمعنا باأهمية التطعيم 

واتب���اع الربوتوكولت ال�ص���حية، من اأجل 

حماية اأنف�صهم وعائالتهم وجمتمعاتهم".

واأ�ص���اف: "كوننا ريا�ص���يني اأ�صحاء ويف 

اأف�صل حالتنا البدنية، ل يعني الرتاخي اأو 

عدم اأخذ الأمور بجدية، ف�ص���حة الفرد من 

�ص���حة املجتمع، وال�صبيل الوحيد ل�صمان 

ذلك هو اأخذ التطعيم، ولذا اخرتُت التطعيم 

واأدع���و اجلميع للقيام بنف�س ال�ص���يء يف 

اأقرب وقٍت ممكن".

وتعترب حمل���ة نادي اجلزيرة التي تتم يف 

م�صت�ص���فى هيلث بوينت، مبادرًة م�صرتكة 

بني ن���ادي اجلزي���رة و�رشيكه الرئي�ص���ي 

"مبادلة" �ص���من اجلهود امل�ص���تمرة للحّد 
من انت�ص���ار فريو����س كورونا امُل�ص���تجد 

"كوفيد-19" يف الإمارات.
 وتدعم مبادلة للرعاية ال�ص���حية، حملة 

التطعيمات املجاني���ة التي تنظمها دائرة 

اأبوظبي لل�صحة  اأبوظبي ومركز  ال�ص���حة 

العامة عرب توفري التطعيمات يف عدد من 

املرافق الطبية التابعة لها.

دبي ــ  وام:
 

تتوجه يوم الأحد املقبل بعثة منتخب الإمارات ل�صباب 

ونا�صئي املبارزة اإىل العا�صمة امل�رشية القاهرة لإقامة 

مع�صكر مغلق باملركز الأوملبي باملعادي رفقة املنتخب 

امل�رشي، وو�صع اللم�صات الأخرية على اجلاهزية الفنية 

والبدنية من اأجل امل�صاركة يف بطولة العامل للنا�صئني 

وال�صباب التي �صتقام بال�صالة املغطاة باإ�صتاد القاهرة 

الدويل خالل الفرتة من 3 اإىل 12 ابريل املقبل.

واأكد البيان ال�ص���ادر  عن احتاد الإم���ارات للمبارزة اأن 

املهند�س ال�ص���يخ �ص���امل بن �ص���لطان القا�صمي رئي�س 

الحتادي���ن الإماراتي والعربي للمبارزة �ص���وف يرتاأ�س 

البعثة اإىل القاهرة، و التي �صت�صم معه املدربني ا�صامه 

ع���ادل واأحمد مو�ص���ى، و الداريني خليف���ه الزرعوين، 

و�صيخه ال�صام�صي، بالإ�صافة اإىل 19 لعبا ولعبة.

وعن ا�ص���تعدادات املنتخب للم�صاركة يف هذه البطولة 

القوية توؤك���د الدكتورة هدى املطرو�ص���ي المني العام 

لالحتاد بان جمل�س ادارة احتاد المارات للمبارزة كان 

قد اعتمد خطة لعودة الن�ص���اط م���ع مراعاة الإجراءات 

الحرتازي���ة املعتمدة من اجلهات املخت�ص���ة بالدولة، 

وذل���ك ا�ص���تعدادا ل�ص���تئناف امل�ص���اركات املحلي���ة 

واخلارجي���ة، واأنه متت اإقامة بطولة الحتاد بالفعل يف 

ال�ص���ارقة خالل �صهر يناير املا�ص���ي ، واأنه فيما يخ�س 

التدريب���ات اليومية فقد اعتمد الحت���اد برنامج اعداد 

املنتخب���ات الوطنية كاف���ة، ومنها منتخب ال�ص���باب 

والنا�صئني، من اأجل ال�ص���تعداد لتلك البطولة العاملية 

املدرج���ة على روزنامة الحتاد الدويل، وبناء عليه فاإن 

ال�صتعدادات جيدة، و�ص���وف تتوج باملع�صكر اخلارجي 

املغلق يف القاهرة رفقة املنتخب امل�رشي للو�صول اإىل 

اأعلى معدلت الرتكيز هناك.

وقال���ت: »من املتوقع م�ص���اركة اكرث م���ن 800 لعب 

ولعبة فيها، من ابطال اللعبة ميثلون اأكرث من 55 دولة، 

و�صوف تكون املبارزة الماراتية حا�رشة يف هذا املحفل 

الكبري، م�صرية اىل ان البطولة �صتخ�صع لتطبيق اجراءات 

�صحية غري م�صبوقة، حيث اأنها �صتقام بنظام » الفقاعة 

»، ولن ي�ص���مح للم�ص���اركني فيها، باخلروج من الفندق 

اأو �ص���الة املناف�صات، مع الك�صف الدوري على الالعبني 

والالعبات وتطبيق بروتوكول الحتاد الدويل الذي اأثبت 

كفاءة عالية يف كا�س العامل باملجر اأخريا.

واأ�ص���افت ان البعثة تعد من اكرب البعثات التي يوفدها 

احت���اد اللعبة للم�ص���اركة بالبط���ولت الدولية مقارنة 

بالبعثات ال�ص���ابقة لبط���ولت العامل، واأنه مت ا�ص���ناد 

واجب���ات الداري والدارية ملنتخبن���ا الوطني لكل من 

خليفه الزرعوين، و�ص���يخه ال�صام�ص���ي، يف اطار خطة 

الحتاد لتاأهيل الكوادر املواطنة لتويل كافة امل�صوؤوليات 

�صواء الفنية اأو الدارية للمنتخب الوطني .

دبي ــ وام:
 

�صاركت اللجنة الأوملبية الوطنية يف اجتماع 

اللجنة الأوملبية الدولي���ة الذي عقد عن بعد 

م�ص���اء اأم�س الأول وا�صتعر�س اأبرز التو�صيات 

الت���ي وردت يف الأجندة الأوملبية لل�ص���نوات 

اخلم�س املقبلة واملعروفة ب� »2020+5«.

ومثلت املهند�ص���ة عزة بنت �ص���ليمان الأمني 

العام امل�ص���اعد للجن���ة الأوملبي���ة الوطنية 

لل�ص���وؤون املالي���ة والإداري���ة .. اللجنة خالل 

الجتم���اع الذي تراأ�ص���ه توما����س باخ رئي�س 

اللجنة الأوملبي���ة الدولية مب�ص���اركة جميع 

اللجان الأوملبية الوطنية حول العامل و�ص���هد 

ا�ص���تعرا�س التو�ص���يات اخلم�س ع�رشة التي 

تر�صم مالمح احلركة الأوملبية خالل املرحلة 

املقبلة.

وتناول الجتماع اآخر امل�ص���تجدات بخ�صو�س 

دورة الألع���اب الأوملبي���ة بطوكيو واإ�ص���دار 

بطاقات العتماد للدول امل�صاركة مع اإمكانية 

تقلي����س عدد الوفود يف واح���د من الإجراءات 

الرامي���ة للحفاظ على �ص���المة امل�ص���اركني 

باحل���دث الأوملبي الكبري و احلد من انت�ص���ار 

فريو�س كوفيد – 19.

وا�ص���تعر�س امل�ص���اركون اجلان���ب اخلا����س 

بتطعيم الوفود امل�ص���اركة حيث مل ت�ص���رتط 

اللجنة املنظمة لالألعاب ح�ص���ول الريا�صيني 

على لقاح كوفيد - 19 قبل ال�صفر اإىل طوكيو، 

لي�ص���بح غري اإلزامي لكنها ن�صحت يف الوقت 

نف�صه باحل�صول على اللقاح لتعزيز امل�صاركة 

الآمنة للجميع وتقليل ن�صبة الإ�صابة باملر�س.

كانت اللجنة املنظمة لدورة الألعاب الأوملبية 

بطوكي���و قد اعتم���دت عدم دخ���ول اجلماهري 

م���ن اخلارج اإىل اليابان وح���ددت املتطوعني 

امل�ص���اركني يف الدورة على اأن تكون الغالبية 

العظم���ى من اليابانيني فقط مع وجود بع�س 

ال�صتثناءات لن�ص���بة قليلة من الدول الأخرى 

قد ت�صل ل� 500 متطوع ممن ميتلكون مهارات 

معينة يف بع�س اجلوانب مثل اللغات ومهارات 

التوا�صل املختلفة.
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»الأولمبية الوطنية« 

ت�سارك في اجتماع الأجندة 

الأولمبية الدولية  بعثة منتخب ال�سباب والنا�سئين للمبارزة تتوجه 

اإلى القاهرة الأحد المقبل 

حلق بني يا�س ب�ص���دارة ترتيب دوري اخلليج 

العربي، مع ختام اجلولة 22، بفوز �صعب على 

حتا )1-0(، و�ص���اعده تعرث اجلزيرة باخل�صارة 

من الوحدة يف ديربي العا�صمة )2-0(.

و�صعد بني يا�س، اإىل قمة الرتتيب بو�صوله اإىل 

48 نقطة، واأزاح اجلزيرة اإىل املركز الثاين، بفارق 

نقطة واحدة، وما يزال حتا مهدداً بالهبوط اإىل 

دوري الدرج���ة الأوىل، ببقاءه يف املركز الرابع 

ع�رش والأخري بر�صيد 8 نقاط.

اأما الوحدة، فيحتل املركز ال�ص���ابع بر�صيد 35 

نقط���ة، بعدما حقق فوزه الث���اين على التوايل، 

وينتظر ظه���وره مع مدربه اجلدي���د تني كات، 

بداي���ة من اجلولة 23، الت���ي مل يحدد موعدها 

حتى الآن.

واقتن�س ال�ص���ارقة نقطة التعادل ب�صعوبة من 

م�صيفه الو�صل يف مباراة انتهت )3-3(، ليحتل 

حامل اللقب املركز الثال���ث ب�41 نقطة، ورفع 

الو�صل ر�ص���يده اإىل 34 نقطة، وبقي يف املركز 

الثامن.

و�ص���عد �ص���باب الأهلي اإىل املركز الرابع ب�40 

نقطة، بالفوز )2-1(، على م�صيفه الظفرة، والذي 

جتمد ر�ص���يده عند 20 نقطة، وبقي يف املركز 

احلادي ع�رش.

وتراجع الن�رش اإىل املركز اخلام�س، بعدما جتمد 

ر�صيده عند 39 نقطة، بخ�صارة تاريخية )2-0(، 

من م�صيفه الفجرية، كونها الأوىل اأمام الفجرية 

يف الدوري الإماراتي، ورفع الفائز ر�ص���يده اإىل 

14 نقطة.

ولكن ما يزال الفج���رية يف دائرة خطر الهبوط 

باحتالله املركز الث���اين ع�رش، وبفارق 3 نقاط 

عن عجمان، �ص���احب املركز الثالث ع�رش قبل 

الأخري، والذي خ�رش )0-2(، من �ص���يفه العني، 

والذي احتل املركز ال�صاد�س ب� 37 نقطة.

ومتكن احتاد كلباء، من قلب تاأخره اأمام �صيفه 

خورفكان، اإىل فوز )2-1(، لي�ص���ل اإىل 32 نقطة، 

ويحتل املركز التا�ص���ع، وبفارق 11 نقطة، عن 

خورفكان، والذي احتل املركز العا�رش.

اأما عن اأبرز ظواهر اجلولة 22 من دوري اخلليج 

العربي، فكان���ت غياب الهدافني الأربعة الأوائل 

املتناف�ص���ني على جائزة اأف�ص���ل ه���داف هذا 

املو�صم، عن الت�صجيل، ومع هذا ظلوا على قمة 

هدايف امل�صابقة.

ويت�ص���در علي مبخوت، مهاجم اجلزيرة، قائمة 

الهدافني بر�صيد 21 هدفا، ويليه فابيو دي ليما، 

مهاجم الو�ص���ل ب� 19 هدفت، ثم جواو بيدرو، 

مهاجم بني يا�س ب� 16 هدفت، والذي غاب عن 

هذه اجلولة، حل�ص���وله على 3 اإنذارات، وايجور 

كورنادو، لعب ال�صارقة بر�صيد 15 هدفا.

بني يا�س ي�ستحق ال�سدارة.. والهدافون يتوقفون عن الت�سجيل

لعبو الجزيرة يح�سلون على 

لقاح كورونا

�سباب الأهلي يعلن قائمته لدوري اأبطال اآ�سيا

اأعلن �صباب الأهلي دبي، قائمته امل�صاركة 

يف ت�ص���فيات املجموعة الأوىل من دوري 

اأبطال اآ�صيا 2021، املقررة بنظام التجمع 

يف العا�صمة ال�ص���عودية الريا�س، خالل 

الفرتة من 14 اإىل 30 اأبريل/ني�صان املقبل.

و�صمت القائمة املختارة من قبل املدرب 

مهدي علي، 30 لعًبا، هم:

ماج���د نا����رش، ح�ص���ن حم���زة، جم���ال 

اإ�ص���ماعيل، حمدان الكمايل، وليد عبا�س، 

حممد مرزوق، عبد العزيز هيكل، �صاملني 

خمي�س، يو�صف جابر، حممد جابر، �صعود 

عب���د الرزاق، �ص���عيد اأحمد، عب���د العزيز 

�صنقور، يحيى الغ�صاين، اأحمد جميل.

عبد اهلل عبد الرحمن، را�ص���د �ص���هيل، عبد 

اهلل النقبي، مروان فهد، حارب �صهيل، عيد 

خمي�س، ماجد ح�ص���ن، عمر عبد الرحمن، 

اأحم���د خلي���ل، اأحم���د العطا����س، حممد 

جمعة، كارلو�س ادواردو، كارتابيا، ايجور 

جي�صو�س وجالل الدين ما�صاربيوف.

وت�صم جمموعة �صباب الأهلي يف البطولة، 

اأندية الهالل ال�صعودي، وا�صتقالل دو�صنبه 

الغرافة  الإي���راين، والفائز م���ن مب���اراة 

القط���ري، واجمك الأوزبك���ي، يف امللحق 

الآ�صيوي.

للم�شاركة في بطولة العالم

اأعلنت �رشكة احتاد كلباء لكرة 

القدم، عن �صحب �صكواها �صد 

احلكم يحيى املال، والذي اأدار 

اأمام م�ص���يفه  الفريق  مباراة 

الن�رش، �ص���من اجلولة 21 من 

والتي  العربي،  اخلليج  دوري 

انتهت بفوز الن�رش )1-2(.

واأو�ص���حت ال�رشكة من خالل 

بيان ن�رش على ح�صاب النادي 

مبوق���ع "توي���رت"، وت�ص���من 

ت�رشيح���ًا م���ن عل���ي كانو، 

رئي�س جمل����س اإدارة ال�رشكة، 

اأن قرار �صحب ال�صكوى، بهدف 

الأمور، حفاظًا  عدم ت�ص���عيد 

على امل�ص���لحة العامة لكرة 

الإمارات.

واأ�صار البيان اإىل نادي احتاد 

كلباء، جزء من منظومة الكرة 

بدوره  ويحر�س  الإماراتي���ة، 

على دعم جميع املنت�ص���بني 

اإليه���ا، م���ع جتدي���د الثق���ة 

وعدم  التحكيمية،  باملنظومة 

القارية  الإ����رشار ب�ص���معتها 

والدولية.

اتحاد كلباء ي�سحب �سكواه �سد الحكم يحيى المال

مع ختام الجولة 22 من دوري المحترفين



ال�شارقة ــ  وام:

 وقع جمل�س ال�ض���ارقة الريا�ض���ي مذكرة 

تفاهم مع القيادة العامة ل�رشطة ال�ضارقة 

تعزي���زا لعالق���ات املجل�س م���ع اجلهات 

واملوؤ�ض�ض���ات احلكومي���ة يف الإمارة مبا 

يدع���م خططه الإ�ض���راتيجية واأهدافه يف 

كل ماي�ض���هم يف تعزيز الدور الريا�ض���ي 

واملجتمعي وعقد ال�رشاكات الإ�ضراتيجية 

وتنفي���ذ خمتل���ف اخلط���ط والربامج بني 

الطرفني مبا تتيحه مذكرة التفاهم.

ج���اء التوقيع على املذك���رة موؤخراً مبقر 

نادي �ض���باط �رشطة ال�ض���ارقة بح�ض���ور 

�ضعادة اللواء �ضيف الزري ال�ضام�ضي القائد 

العام ل�رشطة ال�ض���ارقة و�ض���عادة عي�ضى 

ال�ض���ارقة  هالل احلزام���ي رئي�س جمل�س 

العميد عبداهلل بن  الريا�ض���ي، و�ض���عادة 

مبارك نائب القائد العام ل�رشطة ال�ضارقة 

واملقدم حممد بط���ي الهاجري نائب مدير 

اإدارة الإع���الم والعالق���ات العامة والرائد 

اأحمد مبارك اجلنيبي رئي�س ق�ضم ال�ضوؤون 

الريا�ض���ية، وال�ضيد �ض���عيد علي العاجل 

اخلبري الريا�ضي وال�ض���يد حممد علي بن 

حماد مدير اإدارة الإت�ضال احلكومي وال�ضيد 

بخيت القر�س مدير مكتب رئي�س املجل�س.

واأكد �ض���عادة عي�ض���ى هالل احلزامي اأنه 

ياأتي توقي���ع مذكرة تفاهم م���ع القيادة 

العام���ة ل�رشطة ال�ض���ارقة �ض���من جهود 

املجل�س يف التوا�ض���ل الفعال مع اجلهات 

على  واحلر�س  واملوؤ�ض�ض���ات  احلكومي���ة 

التعاون امل�ضرك تنفيذاً لروؤى وتوجيهات 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 

حممد القا�ض���مي ع�ض���و املجل�س الأعلى 

حاكم ال�ض���ارقة ومتابعة �ض���مو ال�ض���يخ 

�ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل 

عهد ونائب حاكم ال�ضارقة رئي�س املجل�س 

التنفيذي.

واأ�ض���اف: اإميان���ًا باأهمية ال���دور الفعال 

ل�رشطة ال�ض���ارقة فقد متث���ل توقيع هذه 

املذكرة من اأجل خلق �رشاكة واإ�ضراتيجية 

فعالة بني الطرفني تخدم امل�ضالح العامة 

ولتكون كاأ�ض���ا�س يف ظل �ض���عى املجل�س 

اإىل توفري البيئة الريا�ضية املالئمة ب�ضكل 

دائم ومتكامل ي�ض���اعد على رفع م�ضتوى 

ال�ض���باب يف الإمارة البا�ض���مة ريا�ض���يًا 

وثقافيًا وتنمية ملواهبهم و�ضقلها وحتقيق 

ال�ضليم  ال�ضاملة للنا�ضئة والبناء  التنمية 

يتوافق  وب�ض���كل  ل�ضخ�ض���يتهم  املتكامل 

م���ع القيم والثقافة الإ�ض���المية واإعدادهم 

ليكونوا قادة امل�ض���تقبل وحتقيق الأهداف 

التي ي�ضعى لها املجل�س.

اأبوظبي-الوحدة:

ق���ررت رابط���ة املحرف���ني الإماراتية 

تعديل تواريخ اجلولت الثالث املتبقية 

من دوري اخللي���ج العربي، بحيث تقام 

مباريات اجلولة 23 يف موعدها املحدد 

م�ض���بقا يومي 2-3 اأبريل املقبل، فيما 

�ض���تكون اجلول���ة 24 بتاري���خ 3 مايو 

املقب���ل، تليه���ا اجلول���ة 25 بتاريخ 7 

من ذات ال�ض���هر، ويختتم دوري اخلليج 

العربي باإقامة اجلولة 26 والأخرية يف 

11 مايو. 

فيما �ض���يتم حتدي���د اإذا كانت �ض���تقام 

اجلولت الثالث الأخرية على يوم واحد 

اأو يومني ح�ضب جدول الرتيب ولتحقيق 

مبداأ العدال���ة بني الأندية املتناف�ض���ة 

�ضواء على اللقب اأو عدم الهبوط.

وياأت���ي ذلك على �ض���وء اإعالن الحتاد 

الآ�ض���يوي جلدول مباريات دوري اأبطال 

اآ�ض���يا وتعديل مباريات الدور التمهيدي 

لالأندية الإماراتية، ومتا�ضيا مع مبادرات 

الرابط���ة لدعم الأندية يف امل�ض���اركات 

اخلارجية والت���ي مت اإعالنها يف بداية 

ملتطلبات  وتنفي���ذا  اجلاري،  املو�ض���م 

الأندية.

وعلى اجلانب الآخر، تقرر تعديل موعد 

نهائ���ي كاأ����س اخلليج العرب���ي الذي 

�ضيجمع فريقي �ض���باب الأهلي والن�رش 

ليقام يف 7:05 م�ضاء التا�ضع من اأبريل 

املقبل على ا�ض���تاد نادي ال�ضارقة بدل 

من املوعد ال�ضابق والذي كان حمددا له 

يوم 6 اأبريل.

اأبوظبي ــ  وام:

 مع النطالقة املرتقبة ملناف�ض���ات الن�ض���خة 

12 م���ن بطول���ة اأبوظب���ي العاملية ملحريف 

اجلوجيت�ضو حتت �ضعار »الطريق اإىل املجد« 

يف 6 اأبريل املقبل، مب�ضاركة نخبة من لعبي 

اجلوجيت�ض���و على ال�ضاحة العاملية، يربز دور 

الرعاة وال����رشكاء الإ�ض���راتيجيني للبطولة، 

الذين �ض���اهموا يف تر�ض���يخ ح�ض���ور ريا�ضة 

اجلوجيت�ض���و وانت�ض���ار ثقافته���ا بني �رشائح 

املجتمع.

ويف هذا الإطار يثمن �ض���عادة يو�ضف البطران 

ع�ضو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للجوجيت�ضو 

ال�رشاكات الإ�ضراتيجية التي حتظى بها ريا�ضة 

اجلوجيت�ض���و يف الدولة، ودوره���ا يف تعزيز 

التعاون ب���ني اجلهات املختلفة من القطاعني 

احلكوم���ي و اخلا�س من اأجل امل�ض���اهمة يف 

حتقيق روؤية الحتاد بر�ض���يخ دعائم ريا�ضة 

اجلوجيت�ضو، وتنظيم اأهم الفعاليات العاملية 

التي تعزز مكانة اأبوظبي كوجهة عاملية لهذه 

الريا�ضة.

وعرب اأحمد املطرو�ضي الع�ضو املنتدب ل�رشكة 

»اإعمار العقارية« عن فخ���ر ال�رشكة برعاية 

بطولة اأبوظبي العاملية ملحريف اجلوجيت�ضو، 

والتي ت�ض���اهم عامليا بر�ضيخ هذه الريا�ضة 

كواح���دة من الريا�ض���ات الوطني���ة يف دولة 

الإمارات.

واأكد اأن »اإعمار العقارية« تويل اهتماما بالغا 

بقطاع الريا�ض���ة واللياقة البدنية ب�ضكل عام، 

وتق���دم دعما كبريا لهذه املبادرة الريا�ض���ية 

الرائ���دة، كم���ا تفخ���ر بالعبي الوط���ن الذين 

يحر�ض���ون على رفع علم الدولة على من�ضات 

التتويج العاملية.

ويقول الدكتور مروان الكعبي املدير التنفيذي 

للعمليات بالإنابة يف �رشكة اأبوظبي للخدمات 

ال�ض���حية »�ض���حة«.. اإن �رشكة »�ض���حة«، 

ب�ضفتها الركيزة املحورية يف منظومة الرعاية 

ال�ضحية باأبوظبي لديها خربات طويلة و�ضجل 

حافل يف جمال الرعاية ال�ض���حية املتقدمة، 

مبا ميكنه���ا من رعاية الأح���داث والفعاليات 

العاملية التي ت�ضت�ض���يفها الدولة ب�ضكل عام، 

و العا�ض���مة اأبوظبي حتديدا التي تثبت على 

الدوام ريادته���ا يف ا�ضت�ض���افة وتنظيم اأبرز 

الأحداث العاملية.
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اإقبال كبير من الرعاة وال�شركاء 

اال�شتراتيجيين لدعم بطولة 

اأبوظبي العالمية للجوجيت�شو

 اأبوظبي ــ الوحدة:

 بعد النطالق���ة القوية للجولة 

الأوىل م���ن دوري كاأ����س نائب 

للجوجيت�ض���و،  الدولة  رئي����س 

تتكثف ا�ضتعدادات الأندية حاليا 

للجول���ة الثانية م���ن البطولة 

الت���ي �ض���تنطلق يوم ال�ض���بت 

27 مار�س يف  املقبل املواف���ق 

جوجيت�ض���و اأرين���ا مبدينة زايد 

الريا�ضية بالعا�ضمة اأبوظبي.

الوحدة  اأندية  ويحر�س لعب���و 

وال�ض���ارقة  يا�س  وبني  والعني 

لريا�ض���ات الدفاع ع���ن النف�س 

على موا�ضلة مناف�ضاتهم القوية 

وتاأكي���د تفوقهم خ���الل اجلولة 

الثاني���ة، بينم���ا حت���اول بقية 

امل�ضاركة  والأكادمييات  الأندية 

اللحاق بركب ال�ض���دارة واإحياء 

الأمل علم���ا باأن الدوري ل يزال 

يف بدايت���ه مع فر�ض���ة مواتية 

وقل���ب  املفاج���اآت  لتحقي���ق 

التوقعات.

ويقول من�ض���ور الظاهري ع�ضو 

جمل����س اإدارة احت���اد الإمارات 

الرفيع  الأداء  اأن  للجوجيت�ض���و 

لالعب���ني الذي���ن �ض���اركوا يف 

اجلولة الأوىل يعك�س ما تتمتع 

ب���ه ه���ذه البطولة م���ن اأهمية 

وح�ض���ور بالن�ض���بة اإليهم واإىل 

ويوحي  اجلوجيت�ض���و،  جمتمع 

ب���اأن امل�ض���هد التناف�ض���ي بني 

امل�ضاركة  والأكادمييات  الأندية 

ت�ض���اعدي،  ن�ض���ق  يف  ي�ض���ري 

يواكب التطلعات وين�ض���جم مع 

اأهداف وروؤية الحتاد يف تنظيم 

البطولت التي ترتقي بريا�ض���ة 

اجلوجيت�ضو اإىل اأبعاد جديدة.

واأ�ض���اف الظاه���ري اأن اجلولة 

الثانية من كاأ����س نائب رئي�س 

الدولة للجوجيت�ض���و تاأتي قبل 

اأ�ضبوع واحد من انطالقة اثنتني 

من اأبرز البطولت العاملية وهما 

اأبوظب���ي جراند �ض���الم وبطولة 

اأبوظب���ي العاملي���ة ملح���ريف 

اجلوجيت�ضو، الأمر الذي �ضيمّكن 

اختبار جاهزيتهم  الالعبني من 

الفنية،  م�ض���توياتهم  وتعزي���ز 

خ�ضو�ض���ا اأن هذه البطولة تعد 

واحدة من اأه���م البطولت على 

ال�ضاحة املحلية، و تزخر بعدد 

وافر م���ن جنوم الدول���ة الذين 

خا�ضوا العديد من ال�ضتحقاقات 

العاملية.

من جانب���ه يوؤك���د البطل عمر 

باملز  اأكادميي���ة  من  الف�ض���لي 

�ضبورت تيم 777 والذي يناف�س 

يف فئة الكبار عن وزن 62 كجم 

اأن دوري كاأ����س نائ���ب رئي�س 

الدول���ة للجوجيت�ض���و، ميث���ل 

بطول���ة ذات قيمة كب���رية لكل 

الإمارات وممار�ض���ي هذه  اأبناء 

الريا�ضة، خ�ضو�ضا اأنها ر�ضخت 

بطولت  اأجن���دة  مكانته���ا يف 

املو�ض���م من ناحية ما ت�ضهده 

من مناف�ضة قوية على الأ�ضعدة 

كافة، فهي حملية مبوا�ض���فات 

عاملية.

اأنه وزمالءه يف  وتابع الف�ضلي 

الفريق عازمون على املناف�ض���ة 

بقوة يف هذه اجلولة ل�ض���مان 

مراك���ز متقدم���ة والوقوف على 

من�ض���ات التتوي���ج يف خت���ام 

ج���ولت البطول���ة، منوها باأن 

هذه اجلولة تع���د نقطة انطالق 

مهمة نح���و بطولتني عامليتني 

كبريتني تقامان ال�ضهر املقبل.

 ويق���ام دوري نائ���ب رئي����س 

الدول���ة للجوجيت�ض���و وغريها 

م���ن البط���ولت التي تن�ض���وي 

و�ض���ط  الحتاد  مظل���ة  حت���ت 

اإج���راءات احرازي���ة �ض���ارمة، 

ال�ض���حي  للربوتوكول  ووفق���ا 

�ض���المة  ل�ض���مان  املعتم���د 

الالعبني امل�ضاركني، الأمر الذي 

يفر�س على جميع الراغبني يف 

البطولة  مبناف�ض���ات  امل�ضاركة 

لفح�س  �ض���لبية  نتيجة  اإب���راز 

م�ض���حة الأنف PCR ل تتجاوز 

مدته 48 �ضاعة.

الإم���ارات  احت���اد  اأن  يذك���ر 

للجوجيت�ض���و ك�ض���ف يف وقت 

�ضابق عن اعتماد نظام ت�ضنيف 

ف���ردي لالعبني �ض���من الفئات 

العمري���ة الث���الث )النا�ض���ئني 

وال�ضباب والكبار(، حيث يح�ضد 

الالعب���ون يف كل مرٍة يدخلون 

فيها الب�ض���اط النقاط لأنديتهم، 

فيما يح�ضدون النقاط لتح�ضني 

ت�ض���نيفهم الفردي اأي�ض���ًا. ويف 

اجلوجيت�ض���و،  مو�ض���م  خت���ام 

�ضيتم حتديد اأ�ضحاب الت�ضنيف 

الفئ���ات  الأف�ض���ل يف جمي���ع 

اأبوظبي  لتكرميهم �ضمن جائزة 

العاملية للجوجيت�ضو.

وميث���ل الالعبون املتناف�ض���ون 

يف البطول���ة 16 ناديًا اإماراتيًا 

هي الع���ني واجلزيرة و الوحدة 

الو�ض���ل والفجرية  والإمارات و 

للفن���ون القتالي���ة و»اإي���ه اإف 

اإن تي« وبن���ي يا�س وعجمان 

و�ض���باب الأهلي دبي و ال�ضارقة 

 »777 و»فري���ق  الريا�ض���ي 

و»كوماندو جروب« والظفرة و 

ال�ضارقة لريا�ض���ات الدفاع عن 

النف�س والن�رش.

الجولة الثانية من دوري كاأ�س نائب رئي�س الدولة 
للجوجيت�شو تنطلق 27 مار�س الجاري

موعد متجدد مع الت�شويق والحما�س

المجل�س الريا�شي و�شرطة ال�شارقة يبحثان التعاون الم�شترك

رابطة المحترفين تعلن تواريخ الجوالت 

المتبقية من دوري الخليج العربي

اأبوظبي-الوحدة:

ت�ضل م�ضاء اليوم الربعاء 3/24 اإىل جورجيا 

بعثة منتخبن���ا الوطني الأول للجودواملكون 

من الالعبني فيكتور �ض���كرتوف امل�ضارك يف 

وزن »حت���ت 73 كجم«، وايف���ان رميارينكو 

يف وزن »حت���ت 100 كجم«،واملدرب اجلديد 

املالديف���ي باكال ا�ض���تعدادا للم�ض���اركة يف 

بطولة تبلي�ض���ي جراند ب���رى للجودو، التي 

ي�ضت�ض���يفها الحتاد اجلورجي يف الفرة من 

26 وحتى 28 مار����س، وجتمع البطولة 513 

لعبا ولعب���ة من  83 دول���ة، بينها 8 دول 

عربي���ة هي بجانب الإمارات، البحرين، م�رش، 

الأردن، لبن���ان، املغرب، اجلزائ���ر، قطر التي 

ان�ضمت موؤخرا.

و�رشح �ض���عادة حممد بن ثعل���وب الدرعي 

رئي�س احتاد امل�ضارعة واجلودو باأن م�ضاركة 

منتخبنا يف بطولة جورجيا، تاأتي بطموحات 

جديدة بعد التعاقد م���ع مدرب جديد ميتلك 

اخلربة والقدرات الفنية التي انعك�ض���ت خالل 

فرة العداد املا�ض���ية ، والتي بداأت مبع�ضكر 

التدري���ب امل�ض���رك يف تل اأبي���ب يف فرباير 

املا�ض���ي بدعوة م���ن الحت���اد ال�رشائيلي 

للج���ودو ، ثم امل�ض���اركة يف بطولة تل اأبيب 

جران���د �ض���الم 2021 ،ثم النتقال ملع�ض���كر 

بلغاري���ا املغلق املتنوع ال���ذي امتد حلوايل  

3 اأ�ض���ابيع، بعد العتذار عن امل�ض���اركة يف 

بطولة ط�ضقند جراند �ضالم للجودو ، مما اتاح 

الفر�ض���ة للمدرب اجلديد املزي���د من العداد 

والتعرف على قدرات الالعبني عن قرب ، مما 

ي�ض���اهم يف جتهيزهم لدورة طوكيو لالألعاب 

الريا�ض���ية الأوملبية التي تقام خالل الفرة 

مـــن 23 وحتى 31 يوليو 2021 القادم والتي 

ياأمل الحتاد فيه���ا تكرار اجناز الالعب توما 

يف اوملبياد ريو يف الربازيل يف 2016 كابرز 

اإجنازات جودو المارات.

»الدرعي« ناأمل تكرار اإنجاز توما في دورة 

طوكيو المقبلة

و�شول بعثة جودو الإمارات اإلى جورجيا الليلة

الظفرة  ــ وام:

 حتت رعاية �ض���مو ال�ضيخ حمدان بن زايد 

اآل نهي���ان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

تنطلق م�ضابقات الدورة الثانية ع�رشة من 

مهرج���ان الظفرة البحري خالل الفرة من 

25 مار�س اجلاري ولغاية 3 اأبريل القادم، 

على �ضاطئ مدينة املرفاأ مبنطقة الظفرة 

وبتنظي���م م���ن جلن���ة اإدارة املهرجانات 

والربامج الثقافي���ة والراثية يف اأبوظبي 

وبالتعاون مع نادي اأبوظبي للريا�ض���ات 

ال�رشاعية واليخوت.

وت�ض���م ال���دورة اجلديدة م���ن املهرجان 

عدة �ض���باقات بحرية منها �ضباق �ضالحه 

للبواني����س ال�رشاعية، و�ض���باق التفري�س، 

و�ضباق جنانة للمحامل ال�رشاعية فئة 22 

قدمًا، و�ض���باق مروح للمحامل ال�رشاعية 

فئة 43 قدم، و�ض���باق املرف���اأ للتجديف 

الظفرة  الراثي فئ���ة 30ق���دم، و�ض���باق 

للق���وارب ال�رشاعي���ة احلديث���ة، وبطولة 

الظفرة ل�ض���يد الكنعد، والكايت �ض���ريف 

والتجديف الواقف.

انطالق مهرجان الظفرة البحري غداً



    

اأثار مقطع فيديو مت تداوله على مواقع 

وهي  ل�س���يدة  الإجتماعي  التوا�س���ل 

حتتفل بطالقها اأمام منزل طليقها يف 

ال�سعودية ردود اأفعال متباينة.

وبح�سب مقطع الفيديو، تظهر ال�سيدة 

اأمام من���زل طليقها وهي تطلق الزينة 

وزغاري���د الفرح معلق���ة على مقطع 

الفيدي���و بعب���ارة ”وه���اي على باب 

بيتهم وتطلقت ي���ارب الفرحة يارب“ 

غنية تدل على فرحتها بالطالق.

وحول هوية ال�س���يدة، ذكرت ح�سابات 

التوا�س���ل  مواق���ع  ورواد  اإخباري���ة 

الإجتماع���ي، اأن ال�س���يدة مقيم���ة يف 

ال�سعودية وهي من اجلن�سية الأردنية، 

فيما تباينت ردود فعل متابعني على 

موقف ال�سيدة بني موؤيد ومعار�ض.

 Nova”د�سنت �رشكة نوفا اإنوفي�سن

نقط���ة   ،”Innovation
الكهربائية قبالة  �س���حن املركبات 

�س���واحل ميناء كوليفو اإحدى اجلزر 

الإ�س���كتلندية، حي���ث متلك ال�رشكة 

منذ خم�ض �س���نوات توربينات، تولد 

الطاقة املتجددة م���ن املد واجلزر، 

و����رشكات  من���ازل  اإىل  وتزوده���ا 

املنطقة.

الإ�س���كتلندية  ال�رشكة  حيث طورت 

املخت�س���ة يف جمال اإنتاج الطاقة 

من ظاه���رة املد واجلزر، اأول حمطة 

�س���حن يف العامل ت�س���مح ل�سائقي 

ب�س���حن  الكهربائي���ة،  ال�س���يارات 

مركباتهم مبا�رشة من طاقة البحر.

وق���ال املدي���ر التنفي���ذي لل�رشكة 

�ساميون فور�ست

“تقنيتنا تولد طاقة نظيفة من القوة 
الهائل���ة للبحار، وتوف���ر الكهرباء 

واحلرارة والنقل، حيث �س���يغري ذلك 

من طريقة حياتن���ا، بدءاً من كيفية 

�سنع كوب ال�ساي اإىل تغيري يف اآلية 

ال�سفر، ولدينا الآن �سيارات كهربائية 

ت�س���حن بالطاقة من امل���د واجلزر، 

وذل���ك يف تطور ن�س���نعه ملعاجلة 

حالة الطوارئ املناخية، للعمل يف 

ان�سجام مع البيئة، وحتقيق �سايف 

�سفر من امللوثات”.

تقنية جديدة ل�شحن املركبات 

الكهربائية مبا�شرة من البحر

امراأة حتتفل بطالقها بطريقة 

مثرية للجدل
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قامت �س���يدة بالغة من العمر 66 عامًا، باإ�ستفزاز زوجة ابنها 

املتزوجة منذ اأ�س���بوع واحد، و دفعتها لإلقاء نف�سها من �رشفة 

املنزل يف بريطانيا.

وقالت ال�رشطة اأن ال�س���ابة البالغ���ة من العمر 26 عامًا، كانت 

تتح���دث اإىل حماتها يف اآخر حلظاتها قب���ل اأن تنتحر وتلقي 

بنف�سها من الدور التا�سع عقب عودتها من �سهر الع�سل.

واأو�س���ح الزوج اأن خالفًا ب�سيطًا  ن�سب بينهما اأثناء �سفرهما، 

اإل اأنهما ت�س���احلا قبل عودتهما بيوم، و لكن الزوج احتاج اأن 

يحك���ي لوالدته عن اخلالف لي�ست�س���ريها والتي بدورها قامت 

بتهديد ال�س���ابة عقب عودتهما باأنها �ستدفعه لالإنف�سال عنها 

يف اأقرب وقت لأنها تزعجه.

 اأعلنت من�سة التو�سيل "دور دا�ض"، عن توفريها لختبار م�سحة 

الأنف اخلا�سة بالك�سف عن فريو�ض كورونا امل�ستجد يف املنزل.

وقال���ت "دور دا����ض"، اإنها وقع���ت اتفاقية تع���اون مع �رشكتي 

"اإيفريليوي���ل" و"فالت هيلث" الطبيتني، لت�س���ليم جموعتني من 
اأدوات اختبار الك�س���ف عن كوفيد-19، مل�س���تخدمي تطبيقها يف 

منازله���م بالوليات املتح���دة الأمريكية، علم���ا اأن اإدارة الغذاء 

والدواء الأمريكية قد وافقت على ال�ستخدام الطارئ لالختبارين.

ويعتمد اختبار "�س���اليفا" اخلا�ض ب�"فالت هيلث" على حتليل 

عينات اللعاب مع دعم بالفيديو وال�س���وت لأخ�سائيني يوجهون 

امل�س���تخدمني لختيار عينات اللعاب والكمية املنا�س���بة، وذلك 

للح�سول على نتائج دقيقة.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  
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الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 
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          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      
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عرو�س تلقي بنف�شها من الطابق التا�شع 

بعد اأ�شبوع من الزواج

�سهد جتمع ريا�سي كارثة حمققة، بعد انهيار مدرج 

خالل بطولة "كابادي الوطنية" ال�سابعة والأربعني 

للنا�س���ئني، يف منطقة �سوريابيت بولية تيالجنانا 

الهندية، اأول اأم�ض. مما اأدى اإىل اإ�س���ابة اأكرث من 80 

�سخ�س���ًا، 6 منهم يف حالة خط���رية. ووقع النهيار 

بع���د دقائق من ب���دء حفل افتت���اح البطولة، حيث 

اأظهر مقطع فيديو �س���قوط اأح���د املدرجات الثالث 

املخ�س�سة للجمهور.

وح�س���بما ذكر موق���ع "نيو اإنديا اإك�س���ري�ض"، فقد 

ا�ستحوذ الذعر على اجلميع بعد احلادثة، وتبع ذلك 

تدافع اأدى اإىل اإ�سابة عدد اأكر من الأ�سخا�ض.

وا�س���تمرت الفو�سى يف املكان لبع�ض الوقت، حيث 

مل يع���رف اأحد على الفور عدد امل�س���ابني، واأولئك 

الذين حو�رشوا حتت اأنقا�ض املدرج املنهار.

وعلّق���ت ال�رشطة على احلادث بالقول: "كانت هناك 

1200 �سخ�ض يف املوقع وقت وقوع املاأ�ساة. ل زلنا 

نحقق يف اأ�سباب احلادثة التي قد تكون ناجمة عن 

عيوب يف بناء املدرج".

ع�شرات ال�شحايا بانهيار 

مدرج مكتظ باجلماهري 

يف الهند
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ً

االختبار »اال�شتثنائي«.. فحو�س كورونا 

االآن من منزلك

قالت �رشكة في�س���بوك اأن لديها 

اأكرث من 35 األف �سخ�ض يعملون 

للمعلوم���ات  الت�س���دي  عل���ى 

من�س���تها  عل���ى  امل�س���للة 

الإجتماعي���ة، واإنها اأغلقت 1.3 

مليون ح�ساب مزيف، يف الفرتة 

م���ن اأكتوبر/ت�رشين الأول حتى 

دي�سمر/كانون الأول.

ال�رشكة يف تدوينة على  وقالت 

الإنرتنت اإنها اأزالت اأكرث من 12 

مليون من�سور ب�ساأن كوفيد-19، 

واللقاحات امل�س���ادة له، بعدما 

اأو�س���ح خراء ال�سحة اأنها غري 

�سحيحة.

وانت����رشت ال�س���ائعات الكاذبة 

لقاحات  ب�ساأن  التاآمر  ونظريات 

فريو����ض كورونا على من�س���ات 

التوا�س���ل الإجتماعي ل �س���يما 

في�س���بوك وتويرت خالل تف�س���ي 

اجلائحة.

من  الراأ�ض  �سداع  يعتر 

الآلم ال�س���ائعة، الت���ي 

وُي�ْسعر  اجلميع،  يعرفها 

ح���اد،  كاأمل  بال�س���داع 

اإح�سا�ض ناب�ض، اأو وجع 

غ���ري حاد، وق���د يحدث 

الأمل يف جانب واحد اأو 

يف كال جانبي الراأ�ض.

غالبًا  النا����ض  ويلج���اأ 

ي�س���ابون  عندم���ا 

بال�س���داع اإىل م�سكنات 

الأف�سل  احلل  لكن  الأمل، 

هو اتخاذ خطوة ب�سيطة 

قبل اللجوء اإىل هذا الإجراء.

ويف التفا�س���يل، اأكدت درا�سة حديثة 

اأن �رشب املاء ي�ساعد على التخفيف 

من ال�سداع، وذلك لأنه قد يكون ناجتًا 

عن نق�ض ال�سوائل يف اجل�سم.

وقالت الطبيبة دان���ا كوهني، عندما 

ن�س���عر بالإره���اق اأو ظهور �س���داع، 

نعتق���د اأننا بحاجة لتن���اول الطعام 

اأو حب���ة دواء، لكنن���ا نحت���اج حقًا 

اإىل ����رشب املاء”. واأ�س���افت: يتكهن 

الباحثون باأن هذه الآثار ال�سيئة هي 

مبثابة “نظام اإنذار” مدمج يف عقلك، 

يوجهك اإىل حقيقة اأن ج�سمك يحتاج 

اإىل املاء يف اأ�رشع وقت ممكن.

ال�شداع قد يكون نظام اإنذار 

حلاجة ج�شمك اإىل املاء

التقطت طائرة بدون طيار لقطات مذهلة حلمم تت�ساقط من 

بركان، اندلع الأ�س���بوع املا�س���ي يف اأي�سلندا لأول مرة منذ 

6000 عام.

وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية اأن بيورن �ستاينبيك 

�سجل هذه اللقطات بوا�سطة الدرون اخلا�سة به، بعد ثوران 

بركان فاغرادال�س���فيال يف �سبه جزيرة ريكياني�ض، الواقعة 

جنوب غربي اأي�سلندا.

واأظه���ر مقطع فيديو "نهراً من احلمم الركانية املتدفقة من 

الفوهة"، .وقال مكتب الأر�س���اد اجلوية يف اأي�سندا اإن بركان 

فاغرادال�سفيال ثار عقب اآلف الزلزل ال�سغرية يف املنطقة، 

خالل الأ�سابيع الأخرية.

وت�س���بب ثوران الركان باإن�س���اء منطق���ة حظر طريان يف 

املنطقة، وُوِجهت ن�سائح لل�سكان والنا�ض بالبتعاد.

وتعد �سبه اجلزيرة الواقعة جنوب غربي العا�سمة ريكيافيك 

بوؤرة زلزالية �س���اخنة، حيث �س���هدت ما ل يقل عن 40 األف 

زلزال يف الأ�سابيع الأخرية.

»في�شبوك« حتذف مليونا و300 األف 

ح�شاب مزيف

ثوران بركان باأي�شلندا واحلمم تتدفق من الفوهة

 اجلمارك املاليزية حتبط  

تهريب اأكرب �شحنة 

خمدرات يف تاريخها 
قام���ت اجلم���ارك املاليزية باإحباط تهريب اأكر �س���حنة 

خمدرات يف تاريخها، حتت���وي على عقار "الأمفيتامني"، 

بلغ وزنها الإجمايل 16 طنًا.

وقال املدير العام للجمارك املاليزية، داتوك �سريي، اليوم 

الثالثاء: "هذا اأكر جناح لنا على الإطالق.. مت العثور على 

املخدرات خمباأة داخل اإطارات عربات، وكان من املفرت�ض 

�سحنها اإىل دولة ثالثة يف ال�رشق الأق�سى".

واأ�ساف اأن �س���حنة املخدرات مت تخزينها يف 3 حاويات 

بطول 12 مرتاً، وو�سلت اإىل امليناء من ال�رشق الأو�سط يف 

15 مار�ض اجلاري.

و�سكر امل�س���وؤول املاليزي وزارة الداخلية ال�سعودية على 

بالغها الذي اأدى اإىل م�س���ادرة هذه الكمية ال�س���خمة من 

املخدرات.

يف تط���ور يثري القلق قال���ت امل�ست�س���ارة الأملانية اأنغيال 

مريكل، اأم�ض، اإن اأملانيا �س���تمدد اإجراءات العزل العام اإىل 

18 اأبريل، ودع���ت املواطنني اإىل البق���اء يف املنازل ملدة 

خم�سة اأيام خالل عطلة عيد القيامة، يف حماولة لل�سيطرة 

على موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.

ويف حمادثات دارت حتى �ساعات متاأخرة من الليل، دفعت 

مريكل زعماء الولي���ات الأملانية ال�س���تة ع�رش اإىل اتخاذ 

موقف اأكرث �رشامة ملكافحة الوباء، فعدلت عن خطط متفق 

عليها هذا ال�سهر لإعادة فتح القت�ساد تدريجيا، 

وذلك بعد ارتفاع حاد يف معدل الإ�سابة.

وقال���ت مريكل خ���الل موؤمتر �س���حفي "نحن 

بب�س���اطة نواجه الآن جائحة جديدة. ال�ساللة 

الريطانية املتحورة اأ�سبحت �سائدة".

واأ�سافت "ب�سكل اأ�سا�س���ي، نواجه فريو�سًا جديداً 

من نف�ض النوع لكن له خ�س���ائ�ض خمتلفة للغاية. 

فهو اأ�سد فتكا، اأكرث عدوى، ومعٍد لفرتة اأطول".

»لي�شت واحدة بل 3«.. ترامب يعلق على ما جرى لبايدن
الأمريك���ي  الرئي����ض  ي���دع  مل 

ال�س���ابق، دونالد ترامب، موؤخراً، 

فر�س���ة الني���ل من خلف���ه، جو 

الذي �س���قط على �س���لم  بايدن 

الطائرة مرات عدة، يوم اجلمعة 

املا�س���ي، فاأثريت عدة اأ�س���ئلة 

ح���ول حالت���ه ال�س���حية، فيما 

قال البيت الأبي����ض اإنه يف اأمت 

العافية.

وبادر البيت الأبي�ض اإىل الطماأنة 

ب�ساأن �س���حة بايدن الذي يبلغ 

78 عامًا، مو�س���حا اأن ال�سقوط 

جنم اأ�سا�س���ًا ع���ن الريح القوية 

يف قاع���دة "اأن���دروز" اجلوي���ة 

مباريالند.

الإعالم  مناب���ر  ترام���ب،  واتهم 

�س���قوط  بتجاه���ل  الأمريكي���ة 

بايدن على �س���لم الطائرة، قائال 

اإن احلادثة مل حت���ظ بالتغطية 

املطلوبة. وو�س���ف ترامب تعرث 

باي���دن عل���ى �س���لم الطائ���رة 

الرئا�س���ية ب�"الفظيع"، قائال اإن 
الأم���ر مل يكن ع���رثة واحدة، بل 

ث���الث عرثات كامل���ة.ومل يكتف 

الرئي�ض الأمريكي ال�س���ابق بهذا 

القدر، بل �سكك يف قدرات بايدن 

األ يكون مدركا  الذهنية، ورجح 

ول م�ستوعبا ملا يوقعه من اأوامر 

تنفيذية. ومل ي�ستبعد ترامب اأن 

اإزاحة  اإىل  الدميقراطي���ون  يلجاأ 

بايدن، من اأجل نقل ال�سلطة اإىل 

نائبت���ه، كام���ال هاري�ض، وهي 

اأول ام���راأة يف تاري���خ الوليات 

املتحدة ت�سغل هذا املن�سب.

»جائحة جديدة« يف اأملانيا.. مريكل تطلق 

»�شيحة اخلطر«

مدرج خورفكان
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